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A L K U L A U S E . 

Kesäkuun 1 p:nä 1933 kaupunginhallitus päätti, että kunnalliskertomuk-
sen kaupunginvaltuuston toimintaa käsittelevässä osassa yleensä ainoastaan 
oli mainittava valtuuston päätökset siten selostettuina kuin asian ymmärtämi-
nen vaati ja että kaupunginhallituksen käsittelemistä asioista oli mainittava 
vain päätökset, jota vastoin kaupunginhallituksen yleisjaoston päätökset yleensä 
voivat jäädä mainitsematta. Tätä päätettäessä oli kuitenkin suurin osa esillä 
olevaa kunnalliskertomusta ja ladottu, jonka vuoksi tämä neljäskymmenesviides 
vuosikerta ilmestyy pääasiallisesti saman suunnitelman mukaan toimitettuna 
kuin aikaisemmat saman julkaisusarjan vuosikerrat. 

Kiinteistölautakunnan kertomuksesta puuttuvat kiinteistötoimiston asia-
miehen ja kansanpuistojen isännöitsijän selonteot heidän toiminnastaan. Rait-
tiuslautakunta, jonka toiminta lakkautettiin huhtikuun 5 p:nä, ei myöskään 
ole antanut selontekoa työstään vuoden kolmena ensimmäisenä kuukautena. 

Kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen ja kiinteistölautakunnan toi-
mintaa käsittelevät osastot sekä hakemisto on laadittu tilastotoimistossa, kaksi 
ensinmainittua filosofianmaisteri rouva Aune Tudeerinja kolmas ama-
nuenssi hovioikeudenauskultantti Eero R u ut hi n kirjoittamana. Muita, 
asianomaisten johto- ja lautakuntain sekä viranhaltijain laatimia vuosikerto-
muksia on tilastotoimistossa muodollisesti paranneltu, jolloin eräitä kertomuksia 
on lyhennetty jättämällä pois vähäpätöisiä yksityisseikkoja, ja kaikki päivä-
määrät ja numerot on, mikäli mahdollista, tarkistettu. 

Toimitustyöt on johtanut amanuenssi V alb o r g K u h l e f e 11. 

Helsingin kaupungin tilastotoimistossa, tammikuun 25 p:nä 1935. 

Otto Bruun. 



I. Kaupunginvaltuusto. 
Kaupunginval tuute t tu ina olivat vuoden 1932 alusta lukien: 

Toimi t ta ja A. A. Aalto. 
Filosofianmaisteri H. Allenius. 
Metalli työntekijä G. Andersson. 
Jfohtaja G. K. Bergman. 
Pää to imi t ta ja E. Erkko. 
Filosofianmaisteri G. Estlander. 
Vetur inkul je t ta ja F . B. Gröndahl. 
Taloudenhoitaja A. Halme. 
J o h t a j a Y. Harvia . 
Filosofiantohtori lakit ieteenkandi-

daat t i J . Helo. 
J o h t a j a C. G. Herlitz. 
Professori A. L. Hje lmman. 
Filosofianlisensiaatti K. Huhta la . 
Rouva A. Huotar i . 
Toimi t ta ja J . E. Hut tunen . 
Toimis tonjohta ja J . E. Janatu inen. 
Ki r j a l t a j a A. Karvosenoja. 
Toimi t ta ja Y. Koskelainen. 
Insinööri F. Kreander . 
Toimi t ta ja K. Kukkonen. 
Professori H. Kyrklund. 
Dosentti F. Langenskiöld. 
Toimit ta ja A. E. Leino. 
Kauppaneuvos I. Lindfors. 
Professori E. Linkomies. 
Laki t ie teenkandidaat t i G. Norrmeri. 
Filosofiantohtori B. Nybergh. 
Porsliiniteknikko A. G. Nyman. 
Kansakol i lunopet ta ja tar O. Oinola. 
Monttööri O. W. Oksanen. 
Toimi t ta ja M. Paasivuori. 

Kirkkoherra E. W. Pakkala . 
Vuorineuvos K. A. Paloheimo. 
Filosofianmaisteri J . Peräläinen. 
Yl i johtaja J . O. Peurakoski. 
Jumaluusopintohtor i B. II . Päivän-

salo. 
Kir jelaj i t te l i ja P. Rahikainen. 
Sihteeri P. Railo. 
Joh t a j a H . Ramsay. 
Pank in joh ta j a E. Hj . Rydman . 
Toimi t ta ja K. Y. Räisänen. 
Järjestösihteeri E. Sallila. 
Sähköteknikko V. V. Salovaara. 
Filosofianmaisteri I. Sarkanen. 
Insinööri E. von Schantz. 
Sihteeri H. Seppälä. 
Rehtori M. Sergelius. 
Tarkas ta ja M. Sillanpää. 
Libristi F. Sundqvist. 
Lääketieteen- ja kirurgiantohtori E. 

Suolahti. 
Ki r j anp i tä jä B. Tabelle. 
J o h t a j a V. Tanner. 
Professori O. Tar janne. 
Lääkintöneuvos A. Tollet. 
Lääketieteenlisensiaatti U. Tötter-

man. 
Rakennusmestar i I. W. Udd. 
Työnväli tysneuvoja T. Uski. 
La ivanvarus ta ja A. Wihuri. 
Kamreeri T. H. Vilppula. 
Professori B. Wuolle. 

Vtn Pakka lan 1 ) sijaan, joka sairauden takia oli vapau te t tu kaupungin-
va l tuu te tun tehtäväs tä , ensin väliaikaisesti t ammikuun 13 p:stä toukokuun 
20 p:ään ja lopullisesti kesäkuun 3 p:stä, tuli val tuuston jäseneksi varamies 
kauppaneuvos S. S. Hohenthal , maaliskuun 31 p:nä kuolleen v tn Seppälän 2) 

Kvsto 20 p. tammik. 1 §, 9 p. maalisk. 1 § ja 15 p. kesäk. 2 §. — 2 ) S:n 13 p. 
huhtik. 1 §. 
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sijaan varamies to imit ta ja P. J . Lönngren ja paikkakunnal ta muut taneen 
vtn Sarkasen sijaan varamies rouva E. Hämäläinen. 

Sit tenkun v t t Paloheimo 2), Hu t tunen 3) ja Erkko 4) anomuksestaan oli 
vapau te t tu kaupunginval tuuston jäsenyydestä, v t Paloheimo kahdeksi kuu-
kaudeksi huht ikuun 1 p:stä lukien, v t Hu t tunen huht ikuun 2 p:n ja syyskuun 
15 p:n väliseksi ajaksi sekä v t Erkko siksi aikaa kuin hän oli valtioneuvoston 
jäsenenä, tul ivat jäseniksi heidän sijaansa varamiehet Lehmuskoski, Virta-
nen ja Kivialho, 

Paitsi edellä main i t tu ja henkilöitä, jo tka vuoden kuluessa tu l ivat varsi-
naisiksi kaupunginval tuutetuiksi , olivat va l tuu te t tu jen varamiehet seuraavat: 

Asiamies V. Ahde. 
Rappaa ja H. Ahmala. 
Professori K. A. Ahlfors. 
Joh t a j a J . Aura. 
Maalarimestari H. A. Bergström. 
Sihteeri E. Ekroth . 
Tullipäällysmies A. Forsström. 
Kouluhoi ta ja tar L. Hagan. 
Joh t a j a P. E. Hallblom. 
Lääketieteen- ja kirurgiantohtori 

K. F. Hirvisalo. 
Evers t i luutnant t i H j . Honkanen. 
Maalarimestari J . Järvelä. 
Seppä K. Kaukonen. 
Pank in joh ta ja K. Kivialho. 
Ravintolanhoi ta ja S. Koskinen. 
Mallipuuseppä T. J . Kuukkanen . 
Arkkitehti S. Lagerborg-Stenius. 
Vanhempi lehtori K. Laine. 
Kauppias K. V. Lehmuskoski. 
Varastotyönteki jä N. Lehto. 
Konttorist i T. Leivo. 
Ylikonemestari G. A. Lemström. 
J o h t a j a K. V. Lindholm. 
Varatuomari S. T. Mannermaa. 
Rappaa ja H. Markkanen. 

Lääketieteenlisensiaatti A. Nikula. 
J o h t a j a J . Nurminen. 
Asiamies R. Paasio. 
Filosofiantohtori H. E. Pipping. 
Yliopettaja L. Pohjala . 
Hovioikeudenauskul tant t i H. W. 

Ramsay. 
Filosofiantohtori H. Renqvist . 
Dosentti Y. Ru u t u . 
J o h t a j a T. Salmio. 
Kouluneuvos Cx. Sarva. 
Toimi t ta ja E. Saxell. 
Toimis tonjohta ja M. Schulz-Cajan-

der. 
S tukkaaja C. Slotte. 
Rouva E. Stolt. 
Lääket ie teenkandidaat t i C. Sund-

ström. 
Rakennusmestar i O. Suvanto. 
Lakit ieteentohtori J . O. Söderhjelm. 
J o h t a j a B. Tallberg. 
Everst i P. Talvela. 
Tehtailija A. W. Widén. 
Pianoteknikko J . Virtanen. 
Työnteki jä A. Vuorio. 
Toimit ta ja A. Ahlström. 

Valtuuston puheenjohta jana to imi 5 ) ker tomusvuonna v t Lindfors ja 
varapuheenjohta jana vt Hje lmman. 

Kaupunginval tuus to kokoontui ker tomusvuonna 16 kertaa. 
Kaupunginval tuus ton pöytäkir jain pykäiäluku oli ker tomusvuonna 446 

ja val tuuston puolesta lähete t ty jen kirjeiden luku 259. 

Kaupunginval tuus ton vuonna 1932 käsittelemistä asioista maini t takoon 
seuraavat : 

Kvsto 15 p. kesäk. 1 §. — 2) S:n 13 p. huhtik. 2 §. — 3) S:n 13 p. huhtik. 
3 §. — 4 ) S:n 26 p. lokak. 1 §. —5) S:n 7 p. tammik. 1 §. 
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A. Kaupungin kiinteää omaisuutta koskevat asiat. 

1. Kaupungin asemakaavaa koskevat asiat. 

Vahvistetut asemakaavanmuutokset. Sisäasiainministeriö vahvisti joulu-
kuun 28 p:nä 1931 kaupunginval tuuston päätöksen 1 ) VI I kaupunginosassa 
Jääkä r inkadun varrella olevan korttelin nro 109 tont in n:o 6 osittamisesta 2) 
ja helmikuun 11 p:nä val tuuston pää töksen 3 ) IV kaupunginosan korttelissa 
n:o 69 a sijaitsevien Fredr ikinkadun tont in n:o l b ja Eerikinkadun tont in 
n:o 8 a yhdistämisestä 4) . 

Sinebrychoffin alue. Maistraatin oikeutet tua kauppias N. Sinebrychoffin 
yl läpi tämään panimoa kaupungin tarpeisiin, n. s. uudelleenrakentamis-
komitea lokakuun 13 p:nä 1819 oli luovut tanu t hänelle t ä t ä laitosta varten 
paikan vastaisen Hietalahdentorin eteläpuolella olevasta Gäsen-nimisestä 
korttelista. Useilla kauppakirjoilla, joista ensimmäiset ovat pä ivätyt joulu-
kuun 18 p:nä 1822, kaupunki s i t temmin möi miltei kaikki sillävälin V kau-
punginosan n:oiksi 82 ja 83 merki t ty jen korttelien tont i t Sinebrychoff-suvun 
eri jäsenille ja viimein, toiminimen tu l tua muutetuksi osakeyhtiöksi, Aktie-
bolaget P. Sinebrychoffille. Myöhemmin t ämä osti eräitä maini t tu jen kortte-
lien ton t te ja sekä korttelin n:o 91 tont in n:o 28 henkilöiltä, joille kaupunki 
aikaisemmin oli ne myynyt . Kyseiseen ton t t i ryhmään kuuluva Hietalahden-
rannan tontti n:o 1 a oli vuonna 1829 luovute t tu kauppias N. Sinebrychoffille 
ehdoin, et tä hänen, jos alueelle rakennettaisi in rantalai tur i tai varastoraken-
nuksia, tuli luovut taa niin paljon maa ta kuin niitä varten tarvi t t i in suorit ta-
maansa ostohintaa vastaavasta korvauksesta, mu t t a et tä hän oli ennen muita 
oikeutet tu raken tamaan sinne omalle liikkeelleen tarpeelliset varastoraken-
nukset. Eräs rahatoimikamarin aset tama komitea, joka oli t u tk inu t t ä t ä 
kysymystä 5), oli todennut Aktiebolaget P. Sinebrychoff yhtiön omistus-
oikeuden edellä maini t tuihin korttelien n:ot 83, 84 ja 91 tontt ialueihin rii-
dat tomaksi , kuitenkin siten, e t tä vuonna 1839 ostet tua korttelin n:o 83 tont-
tia n:o 4 sai käy t t ää ainoastaan piiutarhatarkoituksi in, erästä vuonna 1895 
ostet tua t ä m ä n tont in lisäaluetta sitävastoin rakennustarkoituksiinkin, ja 
e t tä Hietalahden etelärannan ton t t e j a oli p idet tävä makasiinitontteina, sekä 
et tä kaupunki voi ot taa harki t tavakseen, halusiko se käy t t ää hyväkseen 
epävarmaa Hietalahden etelärannan tont in n:o 1 a takaisinosto-oikeuttaan. 
Vuonna 1915 yhtiö oikeutettiin 6) 400,000 markan korvauksesta käy t t ämään 
edellä maini t tua puuta rha ton t t i a n:o 4 asuntotarkoituksiin, ja samalla kau-
punki luopui Hietalahden etelärannan tont in n:o 1 a takaisinosto-oikeudesta. 
Yhtiön vuonna 1927 anot tua , et tä Hietalahden etelärannan varrella olevat 
makasiinitonti t n:ot 1, 2 ja 3 julistettaisiin tehdastonteiksi , rahatoimikamari 
oli i lmoi t tanut voivansa puoltaa t ä t ä anomusta ainoastaan, jos kaupunki sai 
jonkinlaisen korvauksen. 

Lokakuussa 1928 yhtiö antoi rahatoimikamaril le arkkitehti K. Lindahlin 
laat iman V kaupunginosan kortteleita n:ot 83 ja 84 koskevan asemakaavan-
muutosehdotuksen ja anoi, e t tä kaupunki ottaisi sen harki t tavakseen. Kama-
rin vali tsemat edus ta ja t neuvottel ivat sen jälkeen yhtiön kanssa, ja kaupun-
ginasemakaava-arkkitehti B. Brunila sai tehtäväkseen yhdessä arkkitehti 

x) Ks. v:n 1931 kert. s. 6. — 2 ) Kvsto 10 p. helmik. 1 § — 3 ) Ks. v:n 1931 
kert.s.5. — 4 ) Kvsto23p.maal isk.4§.— 5) Kvston pain. asiakirj. n:o 53 v:ltal911. 
— 6) Ks. v:n 1915 kert. s. 113. 
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Lindahlin kanssa tu tkia , voitaisiinko jokin osa puutarha-alueesta kenties 
säilyttää. Tämä yhteistyö jäi tuloksettomaksi . 

Vuonna 1929 asia joutui uudelleen käsiteltäväksi yhtiön anoessa maistraa-
tilta, e t tä sen omistamien V kaupunginosan korttelien n:ot 83 ja 84 osien 
asemakaavaa muutettaisi in siten, et tä eräät niiden tont i t jaettaisiin. Asian 
silloisessa vaiheessa rahatoimikamari oli ollut suostuvainen puol tamaan 
asemakaavanmuutos ta erinäisin ehdoin, mu t t a päät t i toisessa lukemisessa 
l isävarmuuden saamiseksi hankkia asian oikeudellisesta puolesta selvityksen 
hovioikeudenasessori T. Maliselta, joka pitkähkössä mietinnössä esitti mieli-
piteensä asiasta. Tästä ilmeni 

et tä Aktiebolaget P. Sinebrychoff nimisellä yhtiöllä oli oikeus V kau-
punginosan kortteleissa n:ot 83 ja 84 olevien alueittensa järjestämiseen yksi-
tyisluontoisella rakennussuunnitelmalla ainoastaan, mikäli t ämä suunnitelma 
oli täysin sopusoinnussa voimassa olevan asemakaavan ja tont t i jaon kanssa; 

e t tä korttelin n:o 83 tont t ia n:o 4, n. s. puutarha tont t ia , voitiin käy t t ää 
asuntotont t ina ainoastaan edellyttäen, et tä se oli säädetyssä järjestyksessä 
hyväksytyl lä ja vahvistetulla asemakaavanmuutoksel la sellaiseksi muodos-
te t tu ; 

e t tä vaikka kohdassa 1) maini t tu rakennussuunnitelma laadittaisiinkin, 
yhtiön tont t ien rakennuskorkeus oli määrä t t ävä voimassa olevan asemakaavan 
ja tont t i jaon perusteella ja rakennusjär jes tyksen 50—54 §§:n mukaisesti eli 
siis siten 

a) e t tä katuina otettiin huomioon ainoastaan kortteleita ympäröivät 
kadut , nimittäin Bulevardi, Albertin- ja Uudenmaankadut , Iso 
Roober t inkatu ja Punavuorenkatu , sekä 

b) e t tä jos puheena olevalle alueelle mainitunlaisen rakennussuunni-
te lman mukaisesti rakennet t i in kulkutei tä tai mui ta liikenneväyliä, 
niitä rakennuskorkeut ta määrät täessä ei saanut pi tää katuina raken-
nusjär jes tyksen säätämässä merkityksessä, vaan tont teihin kuuluvina 
pihamaina; 

e t tä jos yhtiö asiakirjoihin liitetyllä ehdotuksellaan oli t a rko i t t anu t 
asemakaavan ja tont t i jaon muutos ta , sellainen oli aikaansaatavissa ainoas-
taan rakennusjär jes tyksen säätämässä järjestyksessä eli siten, e t tä kaupungin-
val tuusto hyväksyi ja hallitus vahvisti muutoksen, jolloin valtuustolla oli 
täysin vapaa valta harki ta , oliko yhtiön muutosehdotus hyväksy t t ävä vai 
hylä t tävä vaiko toisenlainen muutos aikaansaatava; 

et tä yhtiö ei ollut oikeutet tu kaupunginval tuuston sy r jäy t t äen esittä-
mään asemakaavan tai ton t t i jaon muutosehdotusta hallituksen vahvis te t ta-
vaksi; 

et tä jos puheena olevan alueen asemakaavanmuutos hyväksyt t i in ja 
vahvistet t i in, tont t ien rakennuskorkeus oli mää rä t t ävä uuden asemakaavan 
perusteella rakennusjär jes tyksen säännösten mukaisesti; sekä 

et tä kaupunginval tuusto laaditun muutosehdotuksen hyväksymisen 
ehdoksi saattoi aset taa yhtiölle sellaisia velvoituksia kuin se katsoi kohtuulli-
seksi. 

Saatuaan edellä selostetusta lausunnosta tukea käsitykselleen, et tä kau-
punki tässä yhteydessä voi valvoa eräitä yleisiä e tu jaan, kamari marraskuussa 
1930 ehdott i yhtiölle, e t tä vähin tään 2,500 m2:n suuruinen puistikko säily -
tettäisiin, ja liitti kir jelmäänsä kaksi rakennuskont tor in kaupunginasema-
kaavaosaston laat imaa vaihtopuolista ehdotusta. Samalla kamari tiedusteli, 
millaisin ehdoin kaupunki voisi saada lunastaa n.s. puutarha tont in . 
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Tämän jälkeen yhtiö ilmoitti luopuneensa alkuperäisestä, maistraatille 
lähete tys tä ehdotuksestaan ja liitti kir jelmänsä oheen uuden, arkkitehti 
B. Jungin laat iman muutospiirustuksen, joka erosi aikaisemmasta m. m. 
siten, et tä alueelle oli j ä t e t ty n. 1,815 m2 käsi t tävä puistikko. N. s. puutarha-
tont in luovuttamisesta yhtiö ei ha lunnut keskustella, jo t ta pääkysymyksen 
ratkaiseminen sen johdosta ei viivästyisi. Suunnitelmansa toteuttamiselle 
asettamiinsa ehtoihin yhtiö oli l isännyt erinäisiä kaupungin yleisten töiden 
hallituksen lausumien toivomusten mukaisia, kuitenkin j ä t t äen pois halli-
tuksen vaat imuksen, e t tä kaupunginasemakaavaosaston tuli laatia lopullinen 
asemakaavaehdotus julkisivu kaavioineen. 

Esitys lähetett i in ki inteis tölautakuntaan, joka ehdotti , e t tä se hylät täi-
siin ja yht iötä kehoitettaisiin an tamaan uusi, l au takunnan ohjeiden mukai-
sesti laadi t tu ehdotus. Sen jälkeen pyydett i in lausuntoa kaupungin yleisten 
töiden hallitukselta, jonka laat imaa omaa suunnitelmaa yhtiö kui tenkaan ei 
hyväksynyt . Neuvot te lu ja ja tket t i in , ja toukokuun 9:ntenä 1932 päivätyssä 
kirjelmässä Aktiebolaget P. Sinebrychoff yhtiö ilmoitti s i toutuvansa seuraa-
viin velvoituksiin edellyttäen, et tä pääkohdi t ta in arkkiteht i B. Jungin huht i -
kuun 15 p:nä 1932 päivätyn suunnitelman mukaiset V kaupunginosan kort-
telien n:ot 83 ja 84 asemakaavanmuutosehdotukset asemakaavamääräyksi-
neen asianmukaisesti vahvistettiin ia kaupunki asemakaavaa toteutettaessa 
otti huomioon alla mainitut ehdot: 

1) Yhtiö luovut taa kaupungille täysin omistusoikeuksin kaiken uuden 
asemakaavan mukaan kortteleihin n:ot 83 ja 84 sisältyvän ka tumaan sinä 
a jankohtana , jona kaupunki ryh tyy rakentamaan kulloinkin kysymyksessä 
olevaa kadunosaa. Ka tumaa luovutetaan kaupungille ras i t teet tomana ja siltä 
on yhtiön kustannuksella poistet tava kaikki rakennukset tai muu t laitteet. 
Kaupunki si toutuu toimeenpanemaan ka tu jär jes te lyn asteettain ja siinä mää-
rin kuin yhtiön taholta vaadi taan katuverkoston kuntoonsaat tamista , kui-
tenkin niin, e t tä kaikki sanotuissa kortteleissa sijaitsevat kadu t asemakaava-
lain 31 §:n 1 kohdan mukaisesti rakennetaan sikäli kuin niiden varsille syntyy 
rakennuksia tai yleinen liikenne sitä vaatii. K a t u m a a on kokonaan luovu-
te t tava kaupungille viimeistään vuonna 1950. 

2) Sen ka tumaan , joka uuden asemakaavan mukaan ta rv i taan Hieta-
lahdenrannan leventämiseen, eli 1,050 m2 yhtiö kuitenkin luovut taa kuuden 
kuukauden kulu t tua asemakaavan vahvistamisesta, ja kaupungin on itse kus-
tanne t tava kadun tasoi t taminen. 

3) Yhtiö pidät tää itselleen oikeuden niin kauan kuin se on olemassa ja 
har jo i t taa puheena olevassa korttelissa toimintaansa, vapaasti käy t tää jo 
olemassa olevia Perämiehenkadun ja Bulevardin välille suunnitellun uuden 
kadun pohjoisosan alla sijaitsevia varastokellareita. 

4) Yhtiö luovut taa kaupungille täysin omistusoikeuksin sen maan, pinta-
alaltaan 1,950 m2, joka uuden asemakaavan korttelissa n:o 164 on merki t ty 
puistoksi. Tämänkin alueen luovuttaminen t apah tuu kuuden kuukauden 
kulu t tua uuden asemakaavan vahvistamisesta. 

5) Yhtiö korvaa kaupungille kaikki ka tu jen rakentamisesta sekä viemäri-, 
vesi, kaasu- ja sähköjohtojen samoinkuin myöskin katuvalaistusjohtojen 
vetämisestä a iheutuvat kustannukset laskettuina kaupungin omien kustannus-
ten mukaisesti, joihin lisätään rakennusajal ta pääomalle laskettava talletus-
korko. 

6) Kaikki alueen tonti t , niin vanha t kuin uudetkin, saa rakennut taa 
ja käy t tää Helsingin rakennusjär jestyksen ja vahvistetun asemakaavan 
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van mukaisesti, johon viimeksi maini t tuun kaikki tont i t on merki t ty asunto-
tonteiksi o t t ama t t a lukuun edellä maini t tua puistoaluetta sekä korttelissa 
n:o 118 sijaitsevia ton t te ja n:ot 3, 5 ja 10, jo tka on merki t ty makasiiniton-
teiksi. 

Käsitellessään kysymystä tässä sen uudessa vaiheessa kiinteistölauta-
kunta oli todennut , et tä kaupungin yleisten töiden hallituksen ehdot tama 
uusi liikenneväylä, joka kulkisi alueen länsiosan halki Hieta lahdenkadun suo-
rana ja tkona tosin olisi hyvin ra tkaissut liikennepulman, mu t t a katsoen sii-
hen, e t tä tont t ien omistaja ehdottomasti vastust i t ä t ä ehdotusta ja koska sen 
to teut taminen pakkolunastusmenettelyä käyt täen aiheuttaisi melkoisia kus-
tannuksia, kaupungin lau takunnan mielestä oli t yydy t t ävä siihen Hietalah-
denrannan kaistaleeseen, jonka yhtiö suostui luovut tamaan. Muuten lauta-
kunta siitä huolimatta, ettei Aktiebolaget P. Sinebrychoffin viimeinen ehdotus 
täysin vas tannut sen toivomuksia, varsinkaan puistoalueen pinta-alan suh-
teen, ilmoitti voivansa puoltaa asemakaavan muu t t ami s t a yhtiön ehdot ta-
malla tavalla ja antaneensa kiinteistötoimiston asemakaavaosaston tälle poh-
jalle laatia molla 1,344 merki tyn V kaupunginosan korttelien n:ot 83 ja 84 
asemakaavanmuutosehdotuksen. 

Kaupunginhall i tus lähetti kaupunginvaltuustolle asian käsittelyssä syn-
tyneet asiakir jat*) ynnä oman lausuntonsa, jossa hallitus huomautt i , e t tä kau-
punki hyväksymällä Aktiebolaget P. Sinebrychoffin tar jouksen sai ilmaiseksi 
15,600 m2 ka tu ja , joiden kuntoonsaat tamisesta a iheutuvat kustannukset oli 
summittaisesti arvioitu n. 11,000,000 markaksi, 1,050 m2 Hietalahdenrannan 
varrella olevaa maata , jonka arvo laskettiin n. 860,000 markaksi , sekä puisto-
alueen, jonka pinta-ala oli 1,950 m2 ja arvo 600,000 markkaa. Yhtiö sai suun-
nitellusta asemakaavanmuutoksesta ensi sijassa sen hyödyn, e t tä sillä uuden 
asemakaavan vahvistamisen jälkeen oli oikeus rakentaa täyteen korkeuteen ja 
myöskin myydä suunnitel tujen uusien ka tu jen varsilla olevat tont i t . Edel-
leen oli korttelin n:o 118 tontt ien luonne, josta oli vall innut erimielisyyttä, 
vahvis te t tu siten, e t tä tont i t n:ot 16, 18, 23, 25 ja 27, pinta-alaltaan yhteensä 
12,600 m2, oli määri te l ty asuntotonteiksi ja n:ot 3, 5 ja 10, pinta-alaltaan 
5,300 m2, makasiinitonteiksi. Kaupunginhall i tus katsoi puolestaan, et tä kau-
pungin edut järjestelyehdotuksessa oli r i i t täväst i otet tu huomioon, ja puolsi 
sentähden sen hyväksymistä . 

Asiaa käsiteltäessä kaupunginval tuusto pää t t i 2 ) 
periaatteellisesti hyväksyä kiinteistötoimiston asemakaavaosaston laa-

t iman, toukokuun 10 p:nä 1932 päivätyn ja molla 1,344 merki tyn Y kaupun-
ginosan korttelien n:ot 83 ja 84 asemakaavanmuutosehdotuksen siihen liit-
tyvine, pääasiallisesti arkkitehti B. Jungin laatiman, huht ikuun 15 p:nä 1932 
päivätyn ehdotuksen mukaisine asemakaavamääräyksineen; 

antaa kaupunginhallitukselle tehtäväksi antaa laatia maini tun korttelin 
lopullisen asemakaavanmuutosehdotuksen asemakaavamääräyksineen; sekä 

hyväksyä Aktiebolaget P. Sinebrychoffin toukokuun 9 p:nä 1932 päivä-
tyssä kirjelmässä tekemän tar jouksen. 

Korttelien n:ot 166 ja 167 asemakaavanmuutos. Kaupunginval tuus to 
pää t t i 3 ) periaatteellisesti hyväksyä kiinteistötoimiston asemakaavaosaston 
laat iman ehdotuksen IV kaupunginosan korttelien n:ot 166 ja 167 asemakaa-
van muut tamisesta siten, e t tä Ruoholahdenkatu levennettäisiin 22 m leveäksi 

Kvston pain. asiakirj. n:o 7. — 2 ) Kvsto 15 p. kesäk. 9 § ja 7 p. syysk. 10 §. 
— 3) S:n 4 p. toukok. 8 §; ks. myös tämän kert. s. 28, 157 ja 158. 
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ja jatkettaisi in korttelin n:o 167 tontin n:o 21 lävitse Laut tasaarenkatuun 
saakka. Kaupunginhallitukselle annetti in tehtäväksi ryhtyä t ämän päätök-
sen to teut tamis ta tarkoit tavi in toimenpiteisiin. 

Korttelin n:o 475 asemakaavanmuutos. Kaupunginval tuusto pää t t i x ) 
puolestaan hyväksyä X I V kaupunginosan korttelin n:o 475 asemakaavan 
muut tamis ta koskevan ehdotuksen, jonka mukaan mainitussa korttelissa ole-
vien Välskärinkadun tontin n:o 5 ja Runeberginkadun tontin n:o 40 rakennus-
ra jo ja muutettaisi in siten, e t tä näille tonteille aikaisemmin suunnitellut siipi-
rakennukset jäisivät pois. Sisäasiainministeriö vahvisti 2) kesäkuun 16 p:nä 
t ämän päätöksen samalla kuitenkin huomaut taen, et tä ehdotus oli ollut jul-
kisesti näytteille pantuna, ennenkuin siitä oli hanki t tu palotoimikunnan ja 
terveydenhoi tolautakunnan lausunnot. 

Korttelin n:o 479 b asemakaavanmuutos. Rahatoimikamari oli oikeutta-
nut 3) A. Kosken perilliset ilman huutokauppaa lunastamaan X I V kaupun-
ginosan korttelissa n:o 479 b sijaitsevan Runeberginkadun tontin nro 50, mu t t a 
ennen kauppaki r jan allekirjoit tamista oli huomat tu , et tä osa puheena olevaa 
tont t ia tarvi t t i in sähkölaitoksen Töölön aseman laajentamiseen. Tämän 
johdosta kiinteistötoimiston asemakaavaosasto oli laat inut korttelin nro 479 b 
asemakaavan muut tamis ta ta rkoi t tavan ehdotuksen, jossa tont t i jakoa oli 
muu te t tu siten, e t tä tont in nro 50 sisäosa oli l i i tetty sähkölaitoksen hallussa 
olevaan tontt i in nro 52, jonka pinta-ala siten tuli olemaan 2,550 m2, kun taas 
jäljelle jäävä osa oli erotet tu 1,050 m2 käsit täväksi tontiksi. Sähkölaitoksen 
toivomusten mukaisesti oli kyseisten tontt ien ja sitäpaitsi saman korttelin 
tontin nro 3 b rakennusrajoja ja eri rakennusosien rakennuskorkeuksia muu-
te t tu ja viimeksi mainitulle tontille suunnitel tu ajotie, jonka käyttämiseen 
tontin nro 52 omistajalla oli oikeus. Tämän asemakaavanmuutosehdotuksen 
siihen kuuluvine asemakaavamääräyksineen ja korttelin nro 479 b tont t i jaon 
muut tamis ta koskevine ehdotuksineen kaupunginval tuusto hyväksyi 4 ) . Pää-
tös alistettiin valtioneuvoston tu tk i t tavaks i ja vahvistet tavaksi . 

Tonttien yhdistäminen. Kaupunginval tuusto pää t t i 5 ) anoa, et tä valtio-
neuvosto vahvistaisi alla mainitun tont in yhdistämisestä aiheutuvan val-
tuuston hyväksymän asemakaavanmuutoksen asemakaavamääräyksineen.· 

X I V kaupunginosan korttelissa nro 516 sijaitsevien Tavas ts t je rnankadun 
tontt ien nrot 7b ja 7c; sisäasiainministeriö vahvisti t ämän muutoksen syyskuun 
20 prnä 6); uusi tont t i merkit t i in Tavas t s t j e rnankadun tontiksi nro 7 ja sille 
sai rakentaa enintään kolmikerroksisen rakennuksen, jonka korkeus oli enin-
tään 13 m. 

Tonttien osittaminen. Kaupunginval tuus to pää t t i 7 ) anoa, e t tä valtioneu-
vosto vahvistaisi val tuuston hyväksymän alla maini tun tontin osittami-
sesta aiheutuvan asemakaavanmuutosehdotuksen asemakaavamääräyksineen 
ja tont t i jaon muutosehdotuksineenr 

IX kaupunginosan korttelissa nro 199 sijaitsevan tontin nro 20 kahdeksi 
tontiksi, joista samalla 42 m2 käsi t tävä alue erotettaisiin katumaaksi ; kum-
mankin uuden tontin pinta-alasta saisi rakentaa 345 m2. 

Korttelin n:o 297 tonttijaon muutos. Kaupunginval tuusto hyväksyi 8) 
puolestaan ehdotuksen X kaupunginosan korttelin nro 297 tont t i jaon muut ta -
misesta siten, e t tä Aktiebolaget Insula osakeyhtiön omistaman Sirkuskadun 

Kvsto 13 p. huhtik. 12 §. — 2) Srn 7 p. syysk. 2 §. — 3) Ks. vrn 1929 kert. 
s. 154 ja vrn 1930 kert. s. 187. — 4 ) Kvsto 7 p. syysk. 16 §. — 5 ) Srn 15 p. kesäk. 
12; § ks. myös tämän kert. s. 14. — 6) Kvsto 12 p. lokak. 7 §. — 7) Srn 7 p. syysk. 
17 §. —8) Srn 9 p. maalisk. 27 §. 



14 I. Kaupunginvaltuusto. 

tontin n:o 8 Saariniemenkadun vastainen sivu tulisi 62.os m:n pituiseksi ja 
saman yhtiön omistaman Pitkänsi l lanrannan tontin n:o 11 maini tun kadun 
vastainen sivu 30.10 m:n pituiseksi. Sisäasiainministeriö v a h v i s t i t ä m ä n 
päätöksen kesäkuun 16 p:nä. 

Rakennusten tornikerros'en sisustaminen. Osuuskassojen keskuslainara-
hasto osakeyhtiö anoi saada sisustaa kahdeksan kerrosta X I I I kaupunginosan 
kortteliin nro 418 tulevan uudisrakennuksensa torniosaan ja ilmoitti samalla 
suostuvansa siinä tapauksessa, et tä pyydet ty lupa myönnett i in, maksamaan 
kaupunginkassaan korvausta 280,000 markkaa , s i joi t tamaan kahdeksanteen 
kerrokseen ainoastaan virastohuoneita sekä sisustustöitä suoritettaessa ot ta-
maan huomioon, e t tä tornikerroksesta jär jestet t i in kaksi tarkoi tuksenmu-
kaista ja toisistaan r i ippumatonta uloskäytävää, e t tä porrastoihin asetettiin 
3" vesi johtoputket niihin kuuluvine liittimineen joka toisen kerroksen tasolle 
sekä et tä porrastojen kat toihin tehti in 1 m2:n laajuiset savuluukut . Kaupun-
ginvaltuusto hyväksyi2) yhtiön si toumuksen sekä puheena olevan torninkäy-
tön edel lyt tämän asemakaavan muutosehdotuksen. Jä lkimmäisel tä osaltaan 
päätös oli al istet tava valt ioneuvoston tu tk i t t avaks i ja vahvis te t tavaksi . 

Samoin kaupunginval tuusto pää t t i 3 ) sallia, e t tä Osuustukkukauppa 
r. 1. sisusti X kaupunginosan korttelissa n:o 288 sijaitseville Hämeen-
tien tontille n:o 26 ja Käenku jan tontille n:o 1 tulevan rakennuksensa torni-
osan yhdeksänkerroksiseksi ehdoin, et tä osuuskunta suoritt i luvan korvauk-
seksi kaupunginkassaan 300,000 markkaa sekä et tä sisustustyössä otett i in 
huomioon, e t tä tornikerroksesta jär jestet t i in kaksi tarkoi tuksenmukais ta ja 
toisistaan r i ippumatonta uloskäytävää, et tä porraskäytävi in asetettiin 3" 
vedennostoputket niihin kuuluvine liittimineen joka toisen kerroksen tasolle, 
et tä porraskäytäväin kat toihin jär jes te t t i in 1 m2:n laajuiset savuluukut , et tä 
ullakkokomero tehti in rauta lankaverkosta eikä laudoista, e t tä kellariin ja 
ullakolle jär jes te t t i in sähkövalaistus, e t tä por taa t erotetti in kellarista ja ulla-
kosta i tsestään sulkeutuvin palo-ovin sekä et tä laboratoriot , arkistot y.m. 
niiden kaltaiset laitokset täysin tulenkestäväst i eristettiin rakennuksen muista 
osista, kaikki edellyttäen, et tä valtioneuvosto vahvisti kaupunginval tuuston 
hyväksymän, tornirakennuksen käytön edel lyt tämän asemakaavanmuutok-
sen. 

Sisäasiainministeriö oli s i t temmin kesäkuun 27 p:nä käsitellyt kort te-
lin n:o 418 asemakaavan muutosehdotus ta ja heinäkuun 5 p:nä korttelin n:o 
288 asemakaavan muutosehdotusta ja silloin muis tu t t anu t , ettei ehdotuksista 
ennen niiden julkipanoa ollut hanki t tu palotoimikunnan eikä terveyden-
hoi to lautakunnan lausuntoa sekä ettei kaupunginval tuuston hyväksymiä 
rakennusehtoja ollut asemakaavalain 3 §:n 3 kohdan mukaisesti otet tu asema-
kaavamääräyksi in , m u t t a siitä huol imatta , koska hak i ja t olivat s i toutuneet 
t ä y t t ä m ä ä n ne ehdot, jotka edellä main i tu t viranomaiset olivat aset taneet 
asemakaavanmuutos ten hyväksymiselle, o t t anu t kysymyksen asiallisesti tu t -
ki t tavakseen sekä vahv i s t anu t 4 ) val tuuston päätöksen. 

Rakennusoikeuden lisääminen. Kaupunginval tuus to päät t i 5) puolestaan 
hyväksyä asemakaavanmuutoksen, joka teki rakennusmestareil le O. Jä rven-
päälle ja A. Salolle mahdolliseksi rakentaa X I kaupunginosan korttelissa 
n:o305 Toisen l injan varrella sijaitsevalle kulmatontil le m o l seitsenkerroksi-
sen rakennuksen, jota vastoin voimassa olevan asemakaavan mukaan mai-

Kvsto 7 p. syysk. 4 §. —2) S:n 23 p. maalisk. 15 §. — 3) S:n 23 p. maalisk. 
16 §. — 4) S:n 7 p. syysk. 1 ja 3 §§. — 5) S:n 23 p. maalisk. 13 §. 
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nit tu rakennus voi saada t ämän korkeuden ainoastaan Hämeent ien puolella 
ja 18 m:n pi tuudel ta Toisen l injan puolella, sekä sijoittaa kat tol is tan enin-
tään + 27.5 metrin korkeuteen yli nollatason, kaikki ehdoin, e t tä maini tu t 
henkilöt er ivapautuksen saatuaan maksoivat kaupunginkassaan 44,000 mark-
kaa. Asemakaavanmuutos ta koskeva päätös oli al is tet tava valtioneuvoston 
tu tk i t t avaks i ja vahvistet tavaksi . Sisäasiainministeriö kieltäytyi kuitenkin 
vahvis tamasta t ä t ä kaupunginval tuuston päätöstä1) , koska ministeriö katsoi, 
ettei ollut esitetty mitään hyväksy t tävää syytä, jonka nojalla tässä yksi-
tyistapauksessa olisi poiket tava voimassa olevaan rakennusjär jes tykseen 
sisältyvistä rakennuskorkeut ta koskevista yleisistä määräyksis tä . Samalla 
ministeriö huomaut t i , e t tä muutosehdotuksesta ennen sen julkipanoa olisi 
ollut hanki t tava palotoimikunnan ja terveydenhoi tolautakunnan lausunnot. 

2. Kiinteän omaisuuden hankintaa ja kaupungille kuuluvan sellai-
sen omaisuuden luovutusta koskevat asiat. 

Maa-alueiden osto Oulunkylän—-Viikin—Herttoniemen rautatietä varten. 
Kiinteis tölautakunta ilmoitti kaupunginhall i tuksen toimeksiannosta valmis-
telleensa kysymystä Oulunkylän—Viikin—Herttoniemen rauta t ie tä var-
ten tarvi t tavien maa-alueiden ostamisesta. Nämä alueet olivat Oulunkylän 
itäiseen huvi laryhmään kuuluva t asuntopals ta t n:ot 1 ja 2, Vantaan nii t ty 
sekä osa Gärdobacka-nimistä aluetta. Ensiksi maini t tu palsta oli kaupungin 
vuokramaata ja oli annet tu vuokralle kolmen kuukauden irtisanomisajoin, 
minkä vuoksi ei ollut vaikeata vapau t t aa kaupungille tarpeellisia alueita, 
n. 160 m2 rau ta t ie tä ja n. 125 m2 sen eteläpuolelle tulevaa a jo t ie tä varten. 
Palsta n:o 2 kuului sekin kaupungille, mu t t a oli anne t tu vuokralle marras-
kuun 1 p:ään 1938, ja sen vuokraa ja t olivat i lmoit taneet suostuvansa luovut-
t amaan rau ta t ie tä var ten tarpeellisen maaii, n. 2,000 m2, ainoastaan edel-
lyt täen, e t tä he saivat korvaukseksi 91,000 niarkkaa käteistä rahaa ja palstan 
jäljelle j äävän osan vuosivuokran alennetuksi 1,125 markkaan sekä et tä kau-
punki kustansi ja suoritti erään ulkohuonerakennuksen siirtämisen. Kiin-
te is tö lautakunta piti näitä vaat imuksia kohtuut tomina ja ehdotti sen vuoksi, 
e t tä puheena oleva alue hankittaisiin pakkolunastamalla. Vantaan niitystä 
t a rv i t t avan osan kaupunginval tuusto jo oli p ä ä t t ä n y t 2 ) hankkia maanvaih-
don kaut ta , mu t t a osa siitä, 760 m2, olikin marraskuun 1 p:ään 1958 vuokrat -
tuna asemamies K. J . Hentmanille, ja juuri tällä osalla si jai tsivat vuokraa jan 
asuinrakennus, ulkohuonerakennus ja sementtikellari. Sen vuokramaan kor-
vaukseksi, jonka Hen tman menett i maanomis ta ja Lönngrenin kaupungin 
kanssa tekemän maanvaihdon johdosta, viimeksi maini t tu oli luvannut 
hänelle erään hänen alkuperäisen alueensa, rata-alueen ja Kvarnäkern n:o 2 
nimisen palstan välillä sijaitsevan alueen, ja sen lisäksi Hen tman vaati , e t tä 
kaupunki myöntäisi hänelle marraskuun 1 p:ään 1958 radan eteläpuolelle 
joutuvan edellä maini tun palstan osan hallintaoikeuden sekä 55,000 markan 
avustuksen hänen muut tokus tannus tensa suorittamiseen, jolloin hän sitoutui 
si ir tämään rakennuksensa ennen heinäkuun 1 p:ää ja silloin s i joi t tamaan asuin-
rakennuksen rajaviivalle ja niin korkealle kivijalalle, ettei erityisiä halkovajoja 
eikä kellareita ta rv i t tu . Gärdobackan alueiden hankkimistapa oli ra tkais tu 

x) Kvsto 7 p.syysk. 5 §. — 2) Ks. tämän kert. s. 13. 
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käsiteltäessä kysymystä Tuomarinkylän t ietä varten tarpeellisen maan va-
paut tamises ta 1). 

Myöntyen ki inteis tölautakunnan asiasta esi t tämään ehdotukseen kaupun-
ginvaltuusto päät t i 2 ) va l tuu t taa l au takunnan ryh tymään tarpeellisiin toimen-
piteisiin Oulunkylän itäisen huvi laryhmän asuntopalstasta n:o 2 tarvi t tavien 
osain hankkimiseksi kaupungille pakkolunastamalla sekä sallia, e t tä asema-
mies K. J . Hentmanin kanssa tehti in edellä maini tu t ehdot sisältävä vuokra-
sopimus, jonka yksi tyiskohdat kaupunginhall i tuksen tuli saada tarkistaa. 

Lastenkodirikadun tontin n:o Ib osto 3). Filosofianmaisteri L. Lindelöf oli 
t a r j o n n u t 235,000 markasta lunastet taviksi kaikki Helsingfors fastighetsaktie-
bolag nimisen yhtiön osakkeet; yhtiö omisti IV kaupunginosan korttelissa 
n:o 166 sijaitsevan Las tenkodinkadun tont in ja talon n:o 1 b. Tämän tar-
jouksen johdosta ki inteis tölautakunta ilmoitti kaupunginval tuuston jo vuo-
sina 1928 ja 1929 harkinneen kysymystä maini tun tont in ostamisesta, mu t t a 
silloin antaneen sen raueta, koska pyyde t tyä hintaa, 3,000,000 markkaa, 
pidetti in liian suurena. Tontin ostamisen puolesta vuonna 1928 esitetyt syyt 
olivat kuitenkin menet täneet osan merki tystään. Sen jälkeen oli Malminrinne 
levennetty, ja Ruoholahdenkadunkin leveyttä suunniteltiin l isät täväksi4) ; 
Salmisaareen ja sieltä edelleen Laut tasaareen suun tau tuvan liikenteen kiin-
teistötoimiston asemakaavaosasto oli a ja te l lut ohja t tavaks i Rau ta t i enka tua 
pitkin. Niin ollen tarvi t t i in Lastenkodinkadun tont t i n:o l b ainoastaan lii-
kenneväylän avaamiseen korttelin n:o 166 halki, liikenneväylän, joka vast-
edes voitaisiin liittää Kampin alueen läpi vedet tävään va l taka tuun . Kaupun-
ginhallitus lausui, e t tä val tuusto tosin alustavasti hyväksyessään Ruoholah-
denkadun leventämistä ta rkoi t tavan suunnitelman oli luopunut arkkiteht i 
Kallion suunnitelmasta, et tä puheena olevan korttelin läpi rakennettaisiin 
val taväylä, mu t t a e t tä kaupungille kuitenkin olisi edullista avata sinne ka-
peampi liikenneväylä, koska kaupungin siellä omistamien tont t ien arvo, kuten 
ki inteis tölautakuntakin oli huomaut tanu t , siten lisääntyisi. Pyyde t tyä hin-
taa hallitus piti kohtuullisena ot taen huomioon senkin, et tä kiinteistö oli kiin-
ni te t ty 1,515,000 markkaan nousevista saatavista. 

Kaupunginval tuus to pää t t i 5 ) ostaa kaupungille Helsingfors fastighets-
aktiebolag nimisen yht iön kaikki 300 osaketta, joiden nimellisarvo oli 500 
markkaa kappaleelta, yhteensä 235,000 markasta , mikä kauppahin ta oli mak-
set tava kaupunginkassasta ennakkona ja a ikanaan merki t tävä vuoden 1933 
menosääntöön. 

Helenankadun talon ja tontin n:o 4 ostokysymys. Vuonna 1931 kaupungin-
val tuusto oli evänny t 6 ) kaupunginhall i tuksen ehdotukset rakennusjär jes-
tyksen määräys ten muut tamises ta siten, et tä erinäisten Kauppator in var-
rella sijaitsevien tont t ien rakennuskorkeus saataisiin rajoitetuksi , mu t t a koska 
asian johdosta syntyneessä keskustelussa oli esitetty se käsitys, et tä kaupun-
gin mahdollisesti oli syytä ostaa I kaupunginosan korttelissa n:o 4 sijaitseva 
Helenankadun ton t t i n:o 4, oli neuvot te luja j a tke t tu maini tun tont in omis-
t a jan , Svenska Finlands l an tmannabank aktiebolag nimisen yhtiön kanssa, 
joka olikin t ehny t seuraavat kaksi vaihtoehtoista myynt i ta r jous ta : 

1) Kaupunki suori t taa 6,500,000 markan kauppahinnan ja oikeuttaa 
Svenska Finlands lan tmannabankin , kunnes se on eht inyt hankkia itselleen 

Ks. tämän kert. s. 13. — 2) Kvsto 25 p. toukok. 7 §. — 3) Ks. v :n l928 
kert. s. 17 ja v:n 1929 kert. s. 13. — 4) Ks. tämän kert. s. 6 ja 28. — 5 ) Kvsto 
15 p. kesäk. 11 §. — 6) Ks. v:n 1931 kert. s. 111. 
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toisen huoneiston, ei kui tenkaan kauemmin kuin kesäkuun 1 p:ään 1933, 
käy t t ämään silloista huoneistoaan 100,000 markan vuosivuokrasta; ta i 

2) Kaupunki suori t taa 6,000,000 markan kauppahinnan ja oikeuttaa 
Svenska Finlands lan tmannabankin vuokra t ta käy t t ämään silloista huoneis-
toaan kesäkuun 1 p:ään 1939; siinä tapauksessa pankki kuitenkin on velvolli-
nen m u u t t a m a a n huoneistosta kesäkuun 1 p:nä jonakin alla mainituista vuo-
sista, jos kaupunki sitä vaati , jolloin kaupungin tuli maksaa yhtiölle, jos 
muut to t apah tu i vuonna 1933, 420,000 markkaa , vuonna 1934, 350,000 mark-
kaa, vuonna 1935, 230,000 markkaa , vuonna 1936, 210,000 markkaa , vuonna 
1937, 140,000 markkaa ja vuonna 1938, 70,000 markkaa. 

Kumpaisenkin vaihtoehdon mukaan oli yhtiölle lisäksi suori te t tava sen 
pi i rustuskustannusten y. m. korvausta 71,245 markkaa . 

Kaupunginhal l i tus oli p i tänyt kyseisestä kiinteistöstä pyydet tyä hintaa 
liian korkeana katsoen siihen, ettei kaupungilla ollut rakennukselle mi tään 
suoranaista käytän töä ja siitä odote t tava t vuokra tu lo t olivat vähäiset. Koska 
maksuaikaa ei ollut saatu pitemmäksi eikä maksamat toman kauppahinnan 
korkoa alennetuksi eikä myöskään kysymystä naapuri tont in n:o 3 ostami-
sesta voitu ra tkais ta tässä yhteydessä, kaupunginval tuusto a n t o i H e l e n a n -
kadun talon ja tontin n:o 4 ostamista koskevan aloitteen tällä kertaa raueta . 

Runeberginkadun tontin n:o 12 takaisinostaminen. Kauppakorkeakoulun 
ylioppilasyhdistys r. y. ilmoitti, ettei sille ollut mahdollista ryh tyä rakennus-
yrityksensä toteut tamiseen kaupungil ta ostamallaan 2) X I I I kaupunginosan 
korttelissa n:o 412 b sijaitsevalla Runeberginkadun tontilla n:o 12, ja anoi 
tähän viitaten, et tä kaupunki ottaisi tont in takaisin ja maksaisi yhdistyk-
selle takaisin jo suoritetun osan kauppahintaa , 587,500 markkaa. Tähän esi-
tykseen myönnyt t i in ja kaupunginval tuusto pää t t i 3 ) ostaa kyseisen tont in 
takaisin 2,500,000 markasta , mistä 587,500 markkaa suoritettaisiin käteisellä 
seuraavassa mainituissa erissä ja loput sekä maksama t toma t korot, jo tka 
yhdistys oli kaupungille velkaa, kuitattaisi in vapaut tamal la yhdistys hen-
kilökohtaisesta vas tuus ta tont t i in kiinnitetyistä kaupungin saatavista, kaikki 
ehdoin, ettei kaupungille koi tunut kustannuksia kaupasta . Kauppahinnan 
käteismäärästä oli 187,500 markkaa suori te t tava vuonna 1934 sekä 200,000 
markkaa vuosina 1935 ja 1936. Tähän tarkoitukseen t a rv i t t ava t va ra t mer-
kittäisiin asianomaisten vuosien talousarvioihin. 

Kiinteistöjen osto pakkohuutokaupalla. Vuonna 1928 rahatoimikamari 
möi 4 ) I kaupunginosassa Kaisaniemenkadun varrella sijaitsevan korttelin 
n:o 38 a tont in n:o 8 Osakeyhtiö Kaisanlinnalle, joka heti maksoi kauppahin-
nasta kaupunginkassaan 825,000 markkaa, mu t t a si t temmin ei vahvis tet tuina 
määräaikoina suor i t tanut tont in hinnan jäännöseriä, jo tka korkoineen nou-
sivat yhteensä 5,694,226: 65 markkaan. Tämän johdosta kiinteistö oli myy ty 
pakkohuutokaupal la , ja ki inteis tölautakunta oli an tanu t huutaa sen kaupun-
gille 5,700,000 markasta . Kaupunginval tuus to hyväksyi5) t ämän toimenpi-
teen ja myönsi huutokauppahinnan suorittamiseen 2,015 markkaa Kiinteä 
omaisuus nimiseen pääluokkaan sisältyvistä käyt tövarois taan. 

Kiinteis tölautakunta ilmoitti, e t tä kaupungin vuonna 1928 lunastaessa 
Aktiebolaget Brändö villastad nimisen yhtiön kiinteän omaisuuden kaup-
paan sisältyi 73,800 markan velkakir ja Kulosaaren korttelin n:o 34 tiluksen 
n:o 182 a maksamat tomas ta kauppahinnas ta sekä et tä t ämä tilus s i t temmin 

x) Kvsto 4 p. toukok. 9 §. — 2) Ks. v:n 1929 kert. s. 19. — 3) Kvsto 7 p. jouluk. 
32 §. — 4) Ks. v:n 1928 kert. s. 156. — 5) Kvsto 9 p. maalisk. 11 §. 
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oli t a r j o t t u myytäväksi pakkohuutokaupal la , jolloin l au takunta oli os tanut 
sen kaupungille 94,786: 20 markasta , mikä rahamäärä vastasi edellä maini t tua 
saatavaa korkoineen sekä huutokauppakulu ja , 1,413 markkaa . Kaupungin-
val tuusto hyväksyi 1 ) t ämän toimenpiteen samalla osoittaen viimeksi mai-
nitun määrän Kiinteä omaisuus nimiseen pääluokkaan merkityistä käyt tö-
varoistaan. 

Rahato imikamar in vuonna 1928 myytyä 2) X I I kaupunginosassa Penger-
kadun varrella sijaitsevan korttelin n:o 359 tont in n:o 32 Kiinteistöosakeyhtiö 
Pengerkatu 32:lle ostaja oli laiminlyönyt kauppahinnan maksamat tomien 
erien ynnä korkojen, yhteensä 573,750 markan, suorit tamisen vahvis te t tuina 
määräaikoina, minkä johdosta tont t i kaupungin saa tavan suorittamiseksi oli 
t a r j o t t u pakkohuutokaupal la myytäväks i ja huude t tu kaupungille 1,127,134:75 
markas ta , mikä määrä vastasi kaupungilla yhtiöl tä olevaa saatavaa ynnä 
huutokauppakulu ja , 2,132 markkaa . Niinikään pakkohuutokaupal la kiin-
te is tö lautakunta oli kaupungille 4,100,000 markas ta ostanut II kaupungin-
osan korttelissa n:o 37 sijaitsevan Kaisaniemenkadun tont in n:o 11, jonka 
rahatoimikamari vuonna 1928 möi 2 ) K a u p p a k u j a osakeyhtiölle. Kaikki kiin-
teistöön ki inni tetyt saa tavat , joita huutokauppahinnan tuli vas ta ta , olivat 
kaupungin, minkä vuoksi kauppahinnan suorittamiseen tarvi t t i in ainoastaan 
2,347 markkaa eli huu tokauppakulu jen määrä . 

Kaupunginval tuus to hyväksyi 3) edellä maini tu t kaksi ton t t ikauppaa ja 
osoitti t a rv i t t ava t r ahamäärä t , yhteensä 4,479 markkaa , kiinteän omaisuuden 
pääluokkaan merkityistä käyt tövarois taan. 

Ki inte is tölautakunta ilmoitti antaneensa kaupungin saatavain turvaami-
seksi huutokauppakus tannuks ia vas taavasta hinnasta ostaa kaupungille X I 
kaupunginosassa Helsinginkadun varrella sijaitsevan korttelin n:o 326 raken-
t ama t toman tontin n:o 24 ja saman kaupunginosan korttelissa n:o 338 a 
sijaitsevan niinikään r aken tama t toman Fleminginkadun tont in n:o 13. Kau-
punginval tuusto hyväksy i 4 ) t ä m ä n toimenpiteen samalla määrä ten huuto-
kauppahinnan, 2,295: 30 markkaa edellisestä ja 2,072 markkaa jälkimmäi-
sestä tontis ta , yhteensä 4,367: 30 markkaa , suori tet tavaksi kiinteän omaisuu-
den pääluokkaan merkityistä val tuuston käyt tövarois ta , joita sai yl i t tää 
edellä mainitulla määrällä. 

Tilusvaihto Helsingin evankelis-luterilaisten seurakuntain kanssa. Helsin-
gin evankelis-luterilaisten seurakuntain kirkkohall intokunta oli jo vuonna 
1927 tiedustellut rahatoimikamari l ta , suostuiko kaupunki luovut tamaan seu-
rakunnille maa ta Malmin hau tausmaan laajentamiseen. Asia oli silloin j ä t e t ty 
lepäämään, kunnes hau tausmaan ympäris tön järjestely suunnitelma oli laa-
di t tu, m u t t a kaupunginasemakaavaosaston laadi t tua ehdotuksen kyseisen 
alueen tieverkon jär jestämisestä oli r y h d y t t y asiaa koskeviin neuvotteluihin, 
joissa molemmat osapuolet olivat hyväksyneet t i lusvaihtosopimuksen. Tämä 
alistettiin kaupunginval tuuston ta rkas te t tavaks i , ja val tuusto hyväksyi 5) sen 
pää t täen luovut taa Helsingin evankelis-luterilaisille seurakunnille 28,000 m2 

käsi t tävän maa-alueen hautausmaa-alueen i t ä ra jan ja sen eteläpuolelle suun-
nitellun tien väliltä ehdoin, et tä seurakunnat korvaukseksi luovut t iva t kau-
pungille 16,000 m2 käsi t tävän maakaistaleen sekä lisäksi 144,000 markkaa 
rahana. 

Tilusvaihto maa-alueiden hankkimiseksi Käpylän—Tuomarinkylän uutta 

x) Kvsto 4 p. toukok. 13 §. — 2) Ks. v:n 1928 kert. s. 156. — 3) Kvsto 4 p. 
toukok. 15 §. — 4) S:n 7 p. syysk. 19 §. — 5) S:n 10 p. helmik. 9 §. 
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maantietä sekä Herttoniemen rautatietä varten. Ki inteis tölautakunta oli valmis-
tellut kysymystä tarpeellisen maan hankkimisesta suunnitel tua *) Käpylän 
ja Tuomarinkylän välistä maant ie tä varten. Lau takunnan selvityksestä 
ilmeni, e t tä tie Käpylän kohdalla ensin kulkisi rautat iealueen poikki, jatkuisi 
sieltä erään kaupungin metsäalueen halki, si t ten K o t t b y n ja Petaksen tilain 
maiden läpi, sieltä taas osaksi vuokralle anne t tu jen kaupungin alueiden poikki 
ja lopuksi erään Tuomarinkylän rajal la olevan palstan yli, joka oli useiden 
Pakinkylä n:o 3:sta lohkot tujen tilain yhteismaata . Rautat iehal l i tus oli ilmoit-
t anu t suostuvansa rakennut tamaan ensiksi mainitulle alueelle sillan rautat ie-
raiteiden yli sekä silloisen liikenteen vaat imuksia vas taava t tiet niin pian kuin 
tarkoi tukseen voitiin saada varoja ja mikäli mahdollista samaan aikaan kuin 
kaupunki rakennut t i niihin l i i t tyvät tiet. Ko t tbyn ja Petaksen tilain mailta 
t a rv i t t avas ta t iemaasta l au takunta oli neuvotellut maanomista ja in kanssa ja 
samalla t ehny t heidän kanssaan väliaikaisen sopimuksen Hert toniemen rauta-
tien raken tamis ta var ten tarpeellisen maan luovuttamisesta. Tilanomistaja 
A. Lönngren oli silloin s i toutunut luovut tamaan kaupungille 14,280 m2 Ko t tby 
litt. A nimisestä t i lasta saaden korvaukseksi 2,030 m2 K o t t b y litt . B nimisen 
tilan maas ta sekä Nybondaksen ti lasta n:olla VI I merki tyn 2,070 m2:n laajui-
sen alueen ja n:olla V I I I merki tyn 10,180 m2:n laajuisen alueen, kun taas 
Petaksen tilan omistaja, lautamies O. V. Nyströmin kuolinpesä, suostui luo-
vu t t amaan maini tusta t i lasta 18,220 m2 saaden kaupungil ta korvaukseksi 
Nybondaksen, Landboaksen ja Monsaksen tiloista lohkaistun asuntopals tan 
n:o I I I , 5,200 m2, Nybondaksen maasta alueen n:o IV, 3,800 m2, sekä tilan 
Ko t tby litt . B maasta alueet n:ot V ja VI, 7,220 m2, kaikki ehdoin, et tä kau-
punki suoritt i kaikki vaihdon a iheu t tamat kus tannukset sekä Ko t tbyn tilan 
ra ja jä r jes te lyn yhteydessä osin paransi, osin siirsi eräitä lyhyehköjä tienosia. 
Petaksen tilan maiden pohjoispuolella olevien t iemaaksi tarpeellisten vuok-
r a t t u j en alueiden vapaut taminen ei a iheut tanut vaikeuksia, koska ne kaikki 
oli anne t tu vuokralle ehdoin, e t tä kaupungilla oli oikeus teiden rakentamiseen 
niiden poikki vuokramaksun suhteellista alentamista vas taan. Tien viimeistä 
osaa var ten tarvi t t i in lopuksi koko edellä maini t tu asuntopalsta, joka oli 
pakkolunas te t tava heti Uudenmaan läänin maaherran vahvis te t tua tien 
suunnan. 

Ki in te is tö lautakunnan asiasta laat imaa kirjelmää käsiteltäessä kaupun-
ginvaltuusto pää t t i 2 ) hyväksyä lau takunnan ehdo t t amat t i lanomistaja A. 
Lönngrenin ja lautamies O. V. Nyströmin kuolinpesän kanssa t eh tävä t tilus-
vaihdot sekä antaa kaupunginhalli tukselle tehtäväksi ryh tyä edellä mainitun, 
Tuomarinkylän rajalla olevan yhteismaan pakkolunastamista tarkoi t tavi in 
toimenpiteisiin. 

Maa-alueiden luovuttaminen valtionrautateille. Kaupunginval tuus to päät-
ti 3) myöntyä rautat iehal l i tuksen anomukseen saada heti o t taa hal tuunsa 
P i t ä j änmäen asema-alueen i tärajal la olevan, 15,505 m2:n laajuisen kaupungin 
omistaman alueen, joka tarvi t t i in radan oikaisemiseen, edellyttäen, et tä ainoas-
taan Helsingissä kotipaikkaoikeuden omaavia työt tömiä henkilöitä otettiin 
kyseiseen rautat ie työhön. Kaupunginhall i tukselle annett i in tehtäväksi ryh-
tyä rautat iehal l i tuksen kanssa neuvotteluihin kaupungille kyseisestä alueesta 
makset tavas ta korvauksesta nojautuen hallituksen esi t tämään tar joukseen, 
et tä kaupungille luovutettaisiin samanarvoinen valtion omistama maa-alue. 

!) Ks. v:n 1931 kert. s. 35. — 2) Kvsto 9 p. maalisk. 12 §. — 3) S:n 10 p. 
helmik. 6 §. 
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Edelleen rautat iehall i tus oikeutettiin heti o t t amaan hal tuunsa Pasilan 
ja Huopalahden asemain välillä sijaitseva 2,750 m2:n laajuinen kaupungin 
alue ja kaupunginhallitukselle annett i in tehtäväksi ryh tyä neuvotteluihin 
sopivan valtion omistaman maa-alueen luovuttamisesta korvaukseksi kau-
pungille. 

Tontin luovuttaminen Samfundet folkhälsan i svenska Finland nimiselle 
yhdistykselle. Otsakkeessa maini t tu yhdistys ilmoitti aikovansa ryh tyä siihen 
asti pääasiallisesti maaseudulla ja joissakin maaseutukaupungeissa har jo i t ta-
maansa kansanterveydelliseen valistustoimintaan myöskin pääkaupungissa, 
m. m. jär jes tämäl lä täällä r inta- ja pientenlasten hoitokursseja sekä ylläpitä-
mällä t ä t ä tarkoi tus ta varten perus te t tavaa opistoa, ja anoi oikeutta saada 
kyseistä rakennusyr i tys tä var ten ilman huutokauppaa lunastaa X I V kau-
punginosan korttelissa n:o 516 sijaitsevat Tavas t s t j e rnankadun tont i t n:ot 
7 a, 7 b ja 7 c sekä saada j ä t t ää kauppahinnan korottomaksi lainaksi niin 
kauan kuin ton t t e ja käytet t i in edellä main i t tuun tarkoitukseen. Lastensuo-
je lu lautakunta oli esityksen johdosta lausunut , e t tä pyyde t ty tont t ipinta-ala 
kenties oli jonkin verran liian suuri, ja ki inteis tölautakunta puolestaan oli 
ollut sitä mieltä, ettei kaupungilla ollut syytä avustaa yr i tys tä siinä määrin 
kuin oli anot tu , ja ot taen huomioon nämä lausunnot kaupunginval tuusto 
pää t t i 2) 

e t tä X I V kaupunginosan korttelissa n:o 516 si jai tsevat Tavas ts t je rnan-
kadun ton t i t n:ot. 7 b ja 7 c myytäisiin Samfundet folkhälsan i svenska Finland 
nimiselle yhdistykselle 300,000 markan hinnasta tonti l ta , yhteensä 600,000 
markasta , mikä määrä sai olla korot tomana lainana tont teihin myönne t tyä 
ensimmäistä kiinnitystä vastaan niin kauan kuin niillä ylläpidettiin lasten-
hoito-opistoa ehdoin, e t tä yhdistys vuoden 1932 kuluessa aloitti rakennus työt 
ja e t tä laitos valmistui ennen kesäkuun 1 p:ää 1934; sekä 

et tä edellä mainitussa korttelissa sijaitseva Tavas t s t j e rnankadun ton t t i 
n:o 7 a varat taisi in samaan tarkoi tukseen siten, et tä yhdistys sai etuoikeuden 
sen lunastamiseen 10 vuoden kuluessa 300,000 markas ta ilman huutokauppaa , 
m u t t a muuten tavanmukais in luovutusehdoin. 

Oikeus saada alennusta tontin kauppahinnasta. Asunto-osakeyhtiö Art-
turinlinna, joka helmikuun 16 p:nä 1931 toimitetussa huutokaupassa oli kau-
pungil ta os t anu t 3 ) IV kaupunginosan korttelissa n:o 154 sijaitsevan Lapin-
lahdenkadun tont in n:o 4, mu t t a vasta seuraavan heinäkuun 1 p:nä saanut 
tont in hal tuunsa, koska siltä sitä ennen oli ollut poistet tava erinäisiä puu-
rakennuksia, anoi, e t tä se 14 kuukauden rakennusaika, joka vaadittiin4), jo t t a 
tont in ostaja saisi lukea hyväkseen 15 %:n alennuksen tont in kauppahinnas ta , 
tässä tapauksessa laskettaisiin alkavaksi tont in vas taanot topäiväs tä eikä, 
kuten oli säädet ty , huutokauppapäiväs tä . Tähän anomukseen myöntyen 
kaupunginval tuusto p ä ä t t i 5 ) oikeuttaa haki jayht iön saamaan takaisin 15 % 
Lapinlahdenkadun tont in n: o 4 kauppahinnas ta ehdoin, e t tä ton t t i oli raken-
net tu valmiiksi 14 kuukauden kuluessa lukien heinäkuun 1 p:stä 1931 ja 
ettei rakennustarkastuskont tor i l la ollut rakennusta vas taan mi tään muistu-
t e t t avaa . 

Kv st o 10 p. helmik. 7 §. — 2) S:n 4 p. toukok. 19 §. — 3 ) Ks. v:n 1931 kert. 
s. 282. — 4) S:n s. 12. — 5) Kvsto 9 p. maalisk. 28 §. 
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3. Kaupungin kiinteän omaisuuden vuokra- ja muuta nautinta-
oikeutta koskevat asiat. 

Z. Topeliuksen muistopatsaat. Kaupunginval tuus to h y v ä k s y i k i i n -
teistötoimiston asemakaavaosaston laat iman ehdotuksen kuvanveis tä jä 
G. Finnen veis tämän runoilija Z. Topeliuksen muistopatsaan sijoittamisesta 
Teatteriesplanaadiin, mu t t a pää t t i j ä t t ää kysymyksen maini tun esplanaadin 
lopullisesta jär jestelystä eri esityksen varaan. 

Lokakuun 12 p:nä kaupunginval tuuston varapuheenjohta ja oli o t t anu t 
vas taan Svenska l i t teratursäl lskapet i Finland nimisen yhdistyksen toimesta 
Teatteriesplanaadiin pys ty te tyn Z. Topeliuksen muistopatsaan. Tämä mer-
kittiin 2) pöytäki r jaan ja yhdistykselle lähetett i in kiitoskirjelmä. 

Kaupunginval tuus ton pöytäki r jaan merki t t i in 3 ) , e t tä kuvanveis tä jä 
V. Yallgrenin veistosryhmä »Setä Topelius sadunker to jana lasten keskellä» 
toukokuun 13 p:nä tapahtuneessa paljastustilaisuudessa oli luovutet tu kau-
pungille ja e t tä val tuuston puheenjohta ja kaupungin puolesta oli o t t anu t sen 
vastaan. 

Kustaa II Aadolfin muistopatsaan paikka. Sen komitean esityksestä, joka 
eräiden historiallisten yhdistysten toimeksiannosta huolehti Kus taa II Aadol-
fin kuoleman 300-vuotismuiston juhlimisesta, kaupunginval tuusto pää t t i 4 ) 
luovut taa Hämeen- ja Yanhankaupunginteiden välisen kallion tälle kunin-
kaalle pys ty te t t ävän muistopatsaan paikaksi ja määräsi samalla, et tä sinne 
suunnitel tu puisto nimitettäisiin Kus taa Aadolfin puistoksi. Sitävastoin val-
tuusto ei katsonut sopivaksi, et tä Vanhankaupungintiel lekin, kuten komitea 
oli ehdot tanut , annettaisiin uusi kyseiseen 300-vuotismuistoon li i t tyvä nimi. 

Kaupunginval tuus ton puheenjoh ta jan i lmoitet tua, et tä hän marraskuun 
6 p:nä oli kaupungin puolesta vas taano t tanu t erinäisten historiallisten yhdis-
tysten toimesta Yanhaankaupunki in pys ty te tyn Kus taa II Aadolfin muisto-
patsaan, val tuusto pää t t i 5 ) ainoastaan merkitä t ämän t iedonannon pöytä-
kir jaansa sekä lähet tää kiitoskirjelmän patsaan pystyt tämisestä huolehtineelle 
toimikunnalle. 

Adolf Erik Nordenskiöldin muistotaulu. Kaupunginval tuus ton puheen-
johta jan i lmoitet tua marraskuun 18 p:nä kaupungin puolesta vas taanot ta-
neensa Suomen maantieteellisen seuran toimesta Adolf Erik Nordenskiöldin 
syntymätaloon asetetun muistotaulun val tuusto pää t t i 6 ) merkitä t ämän 
pöytäkir jaansa ja lähet tää edellä mainitulle seuralle kiitoskirjelmän. 

Stadionin paikka. Kaupunginval tuus ton periaatteellisesti pää te t tyä 7) 
myöntää luvan stadionin rakentamiseen val tuuston toukokuun 12 p:nä 1914 
tekemällään päätöksellä keskuspuistoksi varaamalle alueelle, ta rkemmin mää-
ritellen Urheilukadun, Nordenskiöldinkadun, vastaisen rautat ienalueen ja 
Helsinginkadun jatkeen ra jo i t t amaan osaan puistoaluetta, ja stadionin sijoit-
tamis ta koskevan aatekilpailun pää ty t tyä stadionsäätiö oli anonut , et tä lai-
tokselle tarpeellinen alue luovutettaisiin ja sen ra jo ja määrät täessä otettaisiin 
huomioon palkintotuomarien toiselle ja kolmannelle sijalle asettamien luon-
nosten periaat teet . Myöskin Suomen arkkitehti l i i t to oli l ähe t tänyt asiaa kos-
kevan kir jelmän, jossa lausutt i in, et tä stadion ynnä sen yhteyteen rakennet ta-
va t kisa- ja urhei lukentät turmelisivat enemmän kuin puolet Elä intarhan 

!) Kvsto 15 p. kesäk. 17 §. — 2) S:n 7 p. jouluk. 11 §. — 3 ) S:n 25 p. toukok. 
5 §. — 4) S:n 7 p. syysk. 37 §. —5) S:n 7 p. jouluk. 9 §. — 6) S:n 7 p. jouluk. 10 §. 
— 7) Ks. v:n 1929 kert. s. 21. 
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puistosta ja e t tä asia senvuoksi ennen stadionin si joi t tamiskysymyksen lopul-
lista ratkaisemista oli kaikinpuolisesti ia tarkas t i tu tk i t t ava . Liiton mielestä 
kaupungilla ei ollut varaa uhra ta Elä in tarhan puistoa kyseiseen tarkoitukseen, 
ja se ehdotti puolestaan, et tä stadion siihen li i t tyvine muine urheilulaitoksi-
neen sijoitettaisiin Reijolan alueelle. Jos tyydyt täis i in raken tamaan ainoas-
taan stadionrakennus Eläintarhanpuistoon, mitä ratkaisua liitto voi puoltaa, 
olisi se liiton mielestä s i joi tet tava kaupunginpuutarhan pohjoispuolella ole-
valle ylätasangolle. Ki inteis tölautakunta oli esityksestä antamassaan lausun-
nossa huomaut tanu t , et tä stadionalueen ympäris tön järjestely riippui stadion-
linnan suuruudesta ia muodosta y. m., minkä vuoksi stadionille joh tava t t iet 
ja ajoneuvojen pysäköimispaikat voitiin suunnitella vasta luonnospiirustusten 
valmis tut tua . Stadionalueen ra jo ja ja luovutusehtoja ei senvuoksi lautakun-
nan mielestä voinut vahvistaa, ennenkuin lopulliset luonnospiirustukset olivat 
valmiina. 

Ki inte is tölautakunnan ehdotuksen mukaisesti kaupunginval tuusto 
päät t i 1), luovut taa stadionsäätiölle vuokralle Pal lokentän itäpuolella olevalla 
ylätasangolla sijaitsevan, ka r t t aan ta rkemmin merki tyn 5 ha käs i t tävän 
alueen, jonka lopulliset r a j a t ja t a rka t luovutusehdot vahvistettaisiin vasta 
säätiön esitettyä rakennuksen lopulliset luonnospiirustukset. 

Temppeliaukiolle suunniteltu kirkko. Vuonna 1930 kaupunginval tuusto 
hyväksy i 2 ) Temppeliaukion jä r jes tämis tä koskevan ehdotuksen ja hylkäsi 
tällä päätöksellään aikaisemmin laadi tu t suunnitelmat , jo tka täh täs ivä t kir-
kon rakentamiseen tälle paikalle. Myöhemmin kirkollisviranomaiset olivat 
havainneet juuri Temppeliaukion etu-Töölöön rakennet tavan kirkon joka 
suhteessa sopivimmaksi paikaksi ja neuvotelleet rahatoimikamarin kanssa sen 
luovuttamismahdoll isuuksista ja ehdoista, minkä jälkeen suomen- ja ruotsin-
kielisten seurakuntain kirkkohall intokunta anoi kaupunginval tuustol ta , et tä 
seurakunnille luovutettaisiin tont t ipa ikka Temppeliaukiolle rakennet tavaa 
kirkkoa varten, m u t t a et tä sen alue vahvistettaisiin vasta seurakuntien julis-
t aman , kirkon lopullista paikkaa ja lopullisia piirustuksia koskevan kilpailun 
p ä ä t y t t y ä ja palkintolautakunnan, jossa kaupunginvaltuustol la olisi kaksi, 
kirkkovaltuusmiehillä neljä ja arkkitehtiliitolla kaksi edusta jaa , annet tua sen 
tuloksesta loppulausuntonsa. Tästä esityksestä pyynnöstä antamassaan lau-
sunnossa ki inteis tölautakunta puolsi3) kirkkohall intokunnan ehdotusta, et tä 
julistettaisiin palkintokilpailu, joka päteväst i selvittäisi Temppeliaukion sopi-
vaisuuden kirkon sijoittamiseen. Myöntyminen t ähän ehdotukseen ei vielä 
saanut merkitä kaupungin si toutumista luovut tamaan Temppeliaukion kirkko-
rakennuksen paikaksi, vaan oli kaupungin p idä te t tävä itselleen oikeus kan-
tansa lopulliseen määrittelemiseen kilpailun tulosten pohjalla ja t u t u s t u t t u a a n 
siihen ehdotukseen, jonka mukaisesti seurakunnat halusivat rakentaa kirk-
konsa. Tä tä menettelyä puolusti sekin seikka, e t tä kyseisen alueen asema-
kaavaa oli muu te t t ava kirkon rakennussuunnitelman vaat imusten mukai-
sesti. Ehdote tun kilpailun tuli senvuoksi ki inteistölautakunnan käsityksen 
mukaan koskea koko sen Temppeliaukion osan jäi jestelyä, jota ra jo i t t iva t jo 
olemassa olevat kadut . 

Muutamat Temppeliaukion ympärillä olevien kiinteistöjen omista ja t oli-
va t kirkkohall intokunnan anomuksen johdosta kaupunginvaltuustol le osoit-
tamassaan kirjelmässä lausuneet, e t tä aukion ympärillä sijaitsevia ton t te ja 

Kvsto 9 p. maalisk. 29 §. — 2) Ks. v:n 1930 kert. s. 58. — 3) Kvston pain. 
asiakirj. n:o 6. 
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rakennettaessa oli edellytetty paikan j äävän avoimeksi ja valo- ja ilmasuh-
tei l taan edulliseksi talojen asukkaille, ja anoivat t ähän viitaten, e t tä val tuusto 
pysyisi aikaisemmassa päätöksessään Temppeliaukion varaamisesta puistoksi. 

- T u t u s t u t t u a a n asian käsittelyssä syntyneihin asiakirjoihin kaupungin-
val tuusto päät t i i lmoittaa kirkkohallintokunnalle, et tä valtuustolla, vaik-
kakaan se ei toistaiseksi o t t anu t harki t tavakseen lau takunnan anomusta, et tä 
val tuusto muut t aen helmikuun 26 p:nä 1930 tekemäänsä päätös tä luovuttaisi 
seurakunnille Temppeliaukiolta tont t ipa ikan uuden kirkon rakentamista var-
ten, ei ollut mi tään sitä vastaan, e t tä seurakunnat julist ivat Temppeliaukiolle 
si joi tet tavaa kirkkoa ja sen paikkaa koskevan palkintokilpailun sekä et tä 
val tuusto suostui vali tsemaan kaksi jäsentä kilpailun palkintolautakuntaan. 

Vuokraoikeuksien ja vuokratonteilla sijaitsevien rakennusten lunastaminen 
pakkohuutokaupalla. Kiinteis tölautakunnan anomuksesta kaupunginval-
tuus to hyväksyi, e t tä l au takunta kaupungin saatavain turvaamiseksi oli 
pakkohuutokaupoissa lunas tanut alla maini t tu jen tont t ien vuokraoikeuden 
sekä niillä olevien rakennusten omistusoikeuden: 

Kumpulan korttelin n:o 932 tont in n:o 57 100,000 markasta; kaupan 
aiheuttamien kus tannusten suorittamiseen osoitettiin 12,564 markkaa Kiinteä 
omaisuus nimiseen pääluokkaan sisältyvistä val tuuston käyttövaroista , siitä 
10,375 markkaa kiinteistöön kiinnitetyn lainan korkoihin ja kuluihin ja 2,189 
markkaa huutokauppakuluihin; vakuutusosakeyhtiö Pohjolan myöntämä 
50,000 markan suuruinen laina sai jäädä edelleen kiinteistöä ras i t tamaan 2 ) ; 

Käpylän korttelissa n:o 869 sijaitsevan tont in n:o 7 a 90,300 markasta; 
kiinteistöä rasi t taneen Työväen säästöpankin myöntämän lainan korkojen 
ja huutokauppakulu jen suorittamiseen osoitettiin 5,973: 99 markkaa Kiinteä 
omaisuus nimiseen pääluokkaan sisältyvistä val tuuston käyttövaroista; edellä 
maini t tu kiinteistöön kiinnitet ty 43,200 markan suuruinen laina sai jäädä 
ja tkuvas t i sitä ras i t tamaan. Ki inte is tölautakunta val tuutet t i in uudelleen 
myymään tont in vuokraoikeus ynnä sillä olevat rakennukset 3 ) ; 

Käpylän korttelin n:o 868 tont in n:o 17 92,358: 66 markasta , mikä määrä 
vastasi kaupungin saatavia, 36,502: 55 markkaa , ja henkivakuutusyht iö Suo-
men myöntämää kiinnitet tyä lainaa, 48,942: 34 markkaa, sekä erääntyneitä 
korkoja ja kuoletuksia samoinkuin huutokauppakulu ja , 6,913: 77 markkaa; 
edellä maini tusta lainasta sai 48,352: 16 markkaa jäädä ras i t tamaan kiinteis-
töä, kun taas lainan lyhennystä, korkoja y. m. var ten t a rv i t t ava määrä, 
7,503: 95 markkaa , osoitettiin pääluokkaan Kiinteä omaisuus merkityistä 
val tuuston käyttövaroista; ki inteistölautakunta val tuutet t i in uudestaan myy-
mään tont in vuokraoikeus sekä sillä olevat rakennukset 4 ) ; 

Kumpulan korttelin n:o 937 tont in n:o 33 98,765 markasta; kiinteistöön 
ki innitet ty Työväen säästöpankin myöntämä 40,000 markan suuruinen laina 
sai jäädä sitä ras i t tamaan; ki inteistölautakunta val tuutet t i in uudelleen myy-
mään tont in vuokraoikeus sekä sillä olevat rakennukset 5 ) ; 

Kumpulan korttelin n:o 941 tont in n:o 24 88,555: 75 markasta; kiinteis-
töön kiinnitet ty Työväen säästöpankin myöntämä 40,000 markan suuruinen 
laina sai jäädä sitä ras i t tamaan; ki inteistölautakunta val tuutet t i in uudestaan 
myymään tont in vuokraoikeus sekä sillä olevien rakennusten omistusoikeus 5); 

Kumpulan korttelin n:o 944 tont in n:o 8 111,000 markasta , minkä mää-
rän tuli pei t tää kaupungin saatavat , 45,684: 70 markkaa, Työväen säästöpan-

!) Kvsto 23 p. maalisk. 6 §. — 2) S:n 4 p. toukok. 14 §. — 3 ) S:n 25 p. toukok. 
8 §. — 4) S:n 15 p. kesäk. 14 §. — 5 ) S:n 15 p. kesäk. 15 §. 
Kunnall hert. 1932, 2 
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kin kiinnitet ty laina, 40,000 markkaa, Kansallis-osake-pankin niinikään kiin-
ni te t ty laina, 15,000 markkaa, sekä lainain korot ja huutokauppakulu t , 
10,442: 40 markkaa; edellä maini t tu 40,000 markan laina sai jäädä kiinteistöä 
ras i t tamaan, kun taas 15,000 markan lainan sekä korkojen ja kulujen suoritta-
miseen t a rv i t t ava määrä, 10,442: 40 markkaa, osoitettiin kiinteän omaisuuden 
pääluokkaan sisältyvistä val tuuston käyttövaroista; ki inteistölautakunta val-
tuute t t i in uudestaan myymään tont in vuokraoikeus sekä sillä olevat raken-
nukset *); 

Käpylän korttelin n:o 891 tontin n:o 8 70,300 markasta , minkä määrän 
tuli pei t tää kaupungin saatava, 21,430: 10 markkaa, Työväen säästöpankin 
myöntämä 33,055 markan suuruinen kiinnitet ty laina, erään yksityisen hen-
kilön myöntämä 10,000 markan suuruinen ki innitet ty laina sekä korot ja 
huutokauppakulu t , 5,913: 01 markkaa; kaupunginhall i tus oli määrännyt , et tä 
33,055 markan kiinnityslaina sai jäädä ras i t tamaan kiinteistöä, ja osoit tanut 
ennakkona kaupunginkassasta 15,913: 01 markkaa 10,000 markan lainan, 
korkojen y. m. suorittamiseen; samalla kuin nämä toimenpiteet hyväksyt t i in , 
osoitettiin ennakon peittämiseksi 12,108: 66 markkaa kiinteän omaisuuden 
pääluokkaan merkityistä val tuuston käyt tövarois ta samalla kuin kaupungin-
hallituksen samaa tarkoi tus ta varten sallittiin yl i t tää maini t tua määrärahaa 
3,804: 35 markkaa 2); 

Kumpulan korttelin n:o 932 tontin n:o 55 108,000 markasta , minkä mää-
rän tuli pei t tää kaupungin saatavat , 46,120: 10 markkaa, eräs yksityisen hen-
kilön myöntämä, kiinteistöön ki innitet ty 50,000 markan laina sekä korot ja 
huutokauppakulu t , 12,821: 88 markkaa; kaupunginhall i tus oli osoit tanut 
ennakkona kaupunginkassasta 62,821: 88 markkaa jälkimmäisen lainan, kor-
kojen y. m. suorittamiseen sekä va l tuu t t anu t ki inteistölautakunnan uudelleen 
myymään tontin vuokraoikeuden sekä sillä sijaitsevien rakennusten omistus-
oikeuden; t ämä toimenpide hyväksyt t i in ja hallitus oikeutettiin edellä maini-
tulla määrällä y l i t tämään kiinteän omaisuuden pääluokkaan merki ty t val-
tuus ton käy t töva ra t 3 ) . 

Vallilan siirtolapuutarhapalstain vuokraehdot. Ki inteis tölautakunnan esi-
tyksestä kaupunginval tuusto päätt i 4), e t tä Vallilan si i r tolapuutarhan palstain 
vuokra-a jan tuli olla 20 vuot ta , kuitenkin siten, et tä kaikkien palstain vuokra-
aika pää t ty i joulukuun 31 p:nä 1951, et tä vuokramaksu oli 75 penniä m2:ltä 
vuodessa ja e t tä kaupungilla oli oikeus, jos se sitä halusi, 10 vuoden kulu t tua 
korot taa t ä t ä maksua. Tässä yhteydessä ki inteistölautakunta oli i lmoit tanut 
aikovansa muilta osilta laatia vuokrasopimukset kaupunginval tuuston vuonna 
1923 Kumpulan siirtolapuutarhapalstoille vahvis taman 5) kaavakkeen mu-
kaisesti. 

Länt. Kaivopuiston huvila-alueiden vuokraoikeuden pidennys. Kiinteistö-
lau takunnan myönnet tyä 6) Länt . Kaivopuiston huvila-alueiden n:ot 1, 1 a, 
2, 3, 5 ja 6 vuokraajil le neljän vuoden vuokranpidennyksen heinäkuun 1 p:ään 
1937 aikaisemmin voimassa ollein ehdoin, kaupunginhall i tus oli käsitellyt 
asiaa ja hyväksyen ki inteistölautakunnan tekemän päätöksen al is tanut sen 
kaupunginval tuuston ratkaistavaksi . Valtuusto päät t ik in 7 ) , et tä kyseiset 
tont i t sai antaa vuokralle ki inteistölautakunnan ehdottamalla tavalla. 

Vuokramaksu]en alennus. Kaupunginval tuusto epäsi 8) eräitä Kumpulan , 

Kvsto 15 p. kesäk. 16 §. — 2) S:n 7 p. syysk. 20 §. — 3) S:n 7 p. syysk. 21 §. 
— 4) S:n 20 p. tammik. 17 §. — 5 ) Ks. v:n 1923 kert. s. 33. — 6) Ks. tämän kert. 
s. 145 ja os. III . — 7) Kvsto 7 p. syysk. 18 §. — 8 ) S:n 26 p. lokak. 8, 9 ja 10 §. 
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Hermannin ja Reimarsin tont t ien vuokramaksujen alentamista koskevia ano-
muksia. 

Vuokrakiinteistöjen luovutus. Ki inteis tölautakunta ilmoitti luovutta-
neensa Kumpulan korttelissa n:o 933 olevanLimingantien tont in nro 63 vuokra-
oikeuden ynnä sillä olevat rakennukset herra J . Johanssonille 92,500 markan 
kauppahinnasta sekä Kumpulan korttelissa nro 937 Kymint ien varrella 
sijaitsevan tont in nro 35 vuokraoikeuden ynnä sillä olevat rakennukset rouva 
M. Holmbergille 117,600 markasta; maini tu t kiinteistöt oli lau takunnan toi-
mesta vuonna 1931 os te t tu 1 ) pakkohuutokaupal la edellinen 87,070 markas ta 
ja jälkimmäinen 65,000 markasta . Kaupunginval tuus to hyväksyi 2 ) lauta-
kunnan toimenpiteen. 

Yhteisen palomuurin rakentaminen kahdelle tontille. Asunto-osakeyhtiö 
Mechelininkatu 6m anot tua saada rakentaa X I I I kaupunginosan korttelissa 
nro 413 oleville Mechelininkadun tonteille nrot 6 ia 8 palomuurin siten, että 
sen leveydestä tuli22.5 smkumpaisellekin tontille, kaupunginval tuusto päätti3) 
va l tuu t t aa ki inteistölautakunnan hakijayhtiön kanssa tekemään sekä maist-
raatin pöytäki r jaan ja kaupungin tont t ik i r jaan merk i ty t t ämään sopimuksen, 
jonka mukaan yhtiö oikeutettiin edellä mainitulla tavalla rakennut tamaan 
palomuuri puoleksi omistamalleen tontille nro 6 ja puoleksi naapuritontil le 
nro 8 ehdoin, et tä muuri korvaukset ta luovutett i in naapuri tont in omistajan 
käytet täväksi . 

Kojuista, vaunuista ja pöydiltä tapahtuva kauppa. Kaupunginval tuuston 
vuosina 1908 ja 1919 tekemien pää tös ten 4 ) mukaisesti oli pa ika t kojuista* 
vaunuista ja pöydiltä t apah tuvaa kauppaa var ten luovutet tava huutokau-
palla enimmän tar joavalle yhdeksi vuodeksi. Tämä jär jestelmä oli kuitenkin 
kehi t tynyt kaupungille epäedulliseen suuntaan, minkä johdosta kiinteistö-
lau takunta kaupunginhall i tuksen toimeksiannosta oli tu tk inut , voitaisiinko 
kyseisten paikkain vuokralleannossa ot taa käytäntöön uusi jär jestelmä. Sit-
temmin antamassaan mietinnössä lau takunta huomautt i , e t tä myynt ipaik-
kain huutokaupoissa esiintynyt ankara kilpailu oli pako t tanu t paikkoja halua-
vat yhteistoimintaan, jonka seurauksena oli ollut, et tä paikat oli ollut luovu-
te t tava vahvistetuista minimivuokrista. Näitäkin oli yr i te t ty painaa alas 
siinä kui tenkaan toistaiseksi onnis tumat ta . Ainoastaan makkaranmyynt i -
paikkain vuokraa ja t eivät toistaiseksi olleet saaneet aikaan keskinäistä sopi-
musta eri myynt ipaikkain vuokraamisesta, lau takunnan käsityksen mukaan 
siksi, e t tä m y y j ä t t ähän asti olivat voineet saada kohtuut tomast i kohonneet 
vuokramaksut korvatuiksi pienentämällä valmisteittensa kokoa ja huononta-
malla niiden laatua, mikä ei ollut yleisön edun mukaista . Sen sijaan oli yksi-
tyisten makkaraliikkeiden taholla tode t tu esiintyvän pyrkimystä monopoli-
aseman saavuttamiseen. Niin ollen näyt t i olevan ainoastaan a jankysymys, 
milloin viimeksi maini t tu jen paikkain vuokraa ja t muodostaisivat renkaan, 
jolloin myynt ipa ika t oli vuokra t tava vahvistetuista alimmista vuokrista, joita 
ei voinut määrä tä koh tuu t toman korkeiksi. Lau takun ta piti sentähden suo-
tavana, et tä kaupunki luopuisi huutokauppajär jes te lmästä ja siirtyisi uuteen 
jär jes te lmään, jonka mukaan jokaisen myynt ipaikan alin vuokra vahvistet tai-
siin ennakolta ja halukkai ta kehoitettaisiin tekemään niistä kirjalliset tar-
joukset. Vuokra-aika oli l au takunnan mielestä vahvis te t tava enintään kah-

x) Ks. vrn 1931 kert. s. 13. — 2) Kvsto 10 p. helmik. 14 §. — 3) Sm 13 p. 
huhtik. 15 §. — 4) Ks. vrn 1908 kert. s. 174 ja vrn 1919 kert. s. 39 sekä Helsingin 
kaupunkia koskevat asetukset I s. 443. 
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deksi vuodeksi, koska yksi vuosi oli liian lyhyt aika vuokraa jan varustuskus-
tannusten kuolettamiseen. 

Kaupunginhal l i tus piti ki inteistölautakunnan ehdotusta hyvin perustel-
tuna, m u t t a lausui samalla, et tä luote t tava käsitys sen valo ja varjopuolista 
\o i t i in saada vain käytännöllisen kokemuksen t ietä. Senvuoksi ei vielä ollut 
muu te t t ava voimassa olevia määräyksiä, vaan ainoastaan toistaiseksi sallit-
tava poikkeaminen niistä. 

Hyväksyen kaupunginhall i tuksen ehdotuksen kaupunginval tuusto 
päät t i va l tuu t taa ki inteistölautakunnan toistaiseksi, kunnes oli saatu tar-
peellinen kokemus, luovut tamaan kojuista, vaunuista ja pöydiltä t apah tuvaa 
kauppaa var ten m ä ä r ä t y t myynt ipa ika t kirjallisten vuokra tar jous ten perus-
t e l l a enintään kahdeksi vuodeksi kerrallaan; sekä kehoit taa kiinteistölauta-
kuntaa saavute tun kokemuksen perusteella aikanaan tekemään asiaa koske-
van lopullisen ehdotuksen. 

Kaduilla tapahtuva sanoma- ja aikakauslehtikauppa. Suomen ki r jakaup-
piasyhdistys, Suomen paperikauppiaslii t to ja Osakeyhtiö yleinen sanoma-
lehtitoimisto olivat anoneet, e t tä sanoma- ja aikakauslehtien ka tumyynt i 
järjestet täisi in uudelle kannalle, ja perustelleet anomustaan sillä, et tä mai-
ni t tu kauppa, joka tuo t t i harjoit taji l leen t u n t u v a t tulot , oli kehi t tynyt mer-
ki t täväksi kilpailijaksi niille kaupungin paperikaupoille, joissa myytiin 
samoja painotuottei ta . Kaupungil la ei kui tenkaan ollut kyseisestä katu-
kaupasta mitään taloudellista hyötyä, minkä johdosta olisi luovut tava val-
litsevasta jär jes te lmästä vuokra t tomine myyntipaikkoineen ja sen sijaan 
luovute t tava nämä vapailla markkinoilla, kuten kioskipaikat, y. m. s. 

Kysymys tä valmisteli ki inteistölautakunnan aset tama komitea, jossa 
paitsi t ä t ä l au takun taa köyhäinhoi tolautakunta , poliisilaitos, pikatoimisto 
Mars, Suomen paperikauppiasli i t to ja Suomen kir jakauppiasyhdistys olivat 
edustet tuina. Tämä komitea totesi, e t tä sanomaleht imyyjis tä noin puolet 
olivat henkilöitä, jo tka aikaisemmin olivat saaneet avustusta köyhäinhoi-
dolta, minkä vuoksi kysymyksen ratkaisu riippui siitä, kertyisikö myynt i -
paikoista niin paljon vuokria, e t tä ne ri i t täisivät pe i t tämään siihenastisten 
myyjä in ja heidän perheittensä elatuskustannukset . Komitea ei uskonut 
t ä t ä mahdolliseksi eikä sen vuoksi myöskään voinut puoltaa siirtymistä 
vapaan kilpailun jär jes te lmään. Komitea ei myöskään voinut yhtvä t eh tyyn 
ehdotukseen, et tä ulkomaisten sanoma- ja aikakauslehtien ka tukauppa kiel-
lettäisiin, koska juuri täs tä myynnis tä kertyi huomat t ava osa katukauppia i t -
ten ansiosta. 

Asiaa käsiteltäessä kaupunginval tuusto pää t t i 2 ) määrätä , et tä sanoma-
ja aikakauslehtiä sai kaupungin alueella olevilla kaduilla, toreilla y. m. julki-
silla paikoilla myydä vaunuista ja myynt ipöydi l tä klo 6:sta klo 22:een ainoas-
t aan vähävarainen henkilö, jolle poliisiviranomaiset olivat antaneet tällaisen 
kaupan harjoi t tamisluvan. Myynt ipaikat oli luovute t tava vuokra t ta ja kiin-
te is tölautakuntaa kehoitet tava johtosääntönsä mukaisesti yksityiskohdit-
tain jä r jes tämään puheena oleva myynti . 

Astioista tapahtuva bensiininmyynti. Kaupunginhall i tuksen esitettyä, 
e t tä mais t raat t i toukokuun 13 p:nä 1932 tulenarkojen nesteiden valmistuk-
sesta, varastossapidosta, myynnis tä ja kuljetuksesta maaliskuun 29 p:nä 
1924 annetun asetuksen eräiden pykäläin muut tamises ta toukokuun 13 p:nä 
1932 annetun asetuksen 3) nojalla yleisen turvall isuuden säilyttämiseksi kiel-

x) Kvsto 12 p. lokak. 10 §. — 2) S:n 7 p. jouluk. 17 §. — 3) Kunnall. asetus-
kok. s. 107. 
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täisi ensimmäisen luokan tulenarkain nesteiden siirtämisen astiasta toiseen 
kaduilla ja yleisillä paikoilla lukuun o t t ama t t a ainoastaan erästä Salomon-
kadun varrella sijaitsevaa aluetta sekä Rautat ientor ia , sekä ryhdy t tyä mai-
ni t tu jen kahden alueen kunnostamista tarkoi t tavi in toimenpiteisiin *), kau-
punginval tuusto pää t t i 2 ) hyväksyä kaupunginhall i tuksen toimenpiteet ja sa-
malla määrä tä , et tä näiltä alueilta luovutettaisi in myynt ipaikkoja halukkaille 
bensiininmvyjille erityisten ta r jous ten nojalla; e t tä vuokra-aika oli voimassa 
yhden kuukauden molemminpuolisin irtisanomisajoin; et tä vuokramaksu oli 
vähin tään 3,000 markkaa vuosineljännekseltä; et tä samalle vuokraajal le 
sai luovut taa ainoastaan yhden paikan kummal takin alueelta; sekä et tä 
myyntipaikoilla oli nouda te t tava palotoimikunnan paloturvall isuutta sil-
mälläpitäen antamia erikoismääräyksiä. 

4. Kaupungille kuuluvain talojen ja rakennusten käyttämistä mää-
rättyihin tarkoituksiin sekä sellaisten rakennusten teettämistä 

ja kunnossapitoa koskevat asiat. 

Kansakouluhuoneistojen käyttö. Sen jälkeen kun Por than inkadun ja 
Toukolan koulutalojen ruotsinkieliset kansakoululuokat syyslukukauden 
alussa oli siirretty Nilsiäntien varrella olevaan uuteen kansakoulutaloon 3) , 
ensiksi maini tu t kouluhuoneistot vapautuis ivat . Kaupunginhall i tus oli sen-
vuoksi o t t anu t harki t tavakseen niiden tarkoi tuksenmukais imman käytön 
ja hankkinut t ä s tä asiasta suomen- ja ruotsinkielisten kansakoulujen johto-
kunta in lausunnot. Tällöin oli i lmennyt, e t tä Vallilan suomenkielinen kansa-
koulu jo kauan oli to iminut aivan liian ahtaassa huoneistossa ja e t tä t ä m ä n 
kansakoulun alaluokat edullisesti voitiin siirtää Toukolan koulutaloon, e t tä 
Sedmigradskyn pientenlastenkoulun ja Marian turvakodin säätiön omista-
masta Oikokadun talosta n:o 7 suomenkieliselle apukoululle vuokra t tu huo-
neisto niinikään oli liian ahdas, m u t t a e t tä apukoulu tulisi hyvin toimeen 
Por than inkadun koulussa, sekä et tä ruotsinkielinen apukoulu tarvitsi lisä-
tilaa, jota ei ollut saatavissa Sokeain ystäväin Eläintarhassa sijaitsevasta 
talosta, missä koululla oli käy te t t ävänään vuokrahuoneisto, mu t t a kylläkin 
edellä maini tusta Oikokadun varrella olevasta talosta, jonka omistaja oli 
i lmoi t tanut olevansa halukas 80,000 markkaan korotetusta vuosivuokrasta 
edelleen vuokraamaan suomenkielisen apukoulun hallussa siihen asti olleen 
huoneiston, jossa säätiön kustannuksella suoritettaisiin erinäisiä uudistuksia 
ja korjauksia. 

T u t u s t u t t u a a n edellä main i t tuun selvitykseen kaupunginval tuusto 
pää t t i 4 ) , e t tä Toukolan ja Por than inkadun kansakoulutalot lukuvuoden 
1932—33 alusta luovutettaisiin suomenkielisten kansakoulujen käytet täviksi 
ja ruotsinkielinen apukoulu samalla siirrettäisiin Oikokadun talossa n: o 7 
sijaitsevaan suomenkielisen apukoulun entiseen huoneistoon. 

Humallahden vuokra-alueella n:o 56 b olevien rakennusten lunastaminen. 
Koska Humal lahden huvilapalstan n:o 56 b vuokra-aika päät ty i joulukuun 
31 p:nä ja kaupungin sairaalain hallitus oli i lmoit tanut , e t tä kyseisellä alueella 
olevat rakennukset hyvin soveltuivat ja tarvi t t i in Kivelän sairaalan uuteen 
paviljonkiin otet tavien sairaanhoitajat tar ien asunnoiksi, kaupunginval-

Ks. tämän kert. s. 148.— 2) Kvsto 15 p. kesäk. 28 §; ks. myösKunnall. ase-
tuskok. s. 109 ja 110. — 3) Vrt. tämän kert. s. 23. — 4) Kvsto 25 p. toukok. 11 §. 
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tuus to pää t t i 1 ) vuokrasopimuksen määräysten mukaisesti lunastaa joh ta ja 
E. Pauligin omistamat, edellä mainitulla huvilapalstalla sijaitsevat raken-
nukset sovitusta 475,000 markan kauppahinnasta , jonka suori t tamista var ten 
merkittäisiin määräraha vuoden 1933 menosääntöön. Samalla kaupungin-
val tuusto hyväksyi joh ta ja Pauligin tar jouksen, et tä rakennukset tyh jenne t -
täisiin jo syyskuun 10 p:nä ehdoin, et tä kaupunki luopui alueen vuokramak-
susta kuluval ta vuodelta, 1,800 markasta . 

Erään Lauttasaaressa sijaitsevan huvilarakennuksen osto. Kiinteistö-
lau takunnan esityksestä kaupunginval tuusto päät t i 2) 5,000 markalla lunas-
t aa kauppias W. Äbergilta hänen omistamansa, kaupungin maalla Lau t ta -
saaressa olevan huvilarakennuksen, koska lau takunta oli sanonut irti huvila-
alueen vuokrasopimuksen ja rakennus osin hyvin soveltui Laut tasaaren 
länsiniemekkeellä olevan kaupungin kansanpuiston jär jestysmiehen vartio-
huoneeksi, osin voitiin vuokrata yksityisille. Rakennuksen kauppahinta ja 
sen 5,000 markaksi arvioidut kor jauskus tannukse t oli suori tet tava Kiinteä 
omaisuus nimiseen pääluokkaan merkityistä val tuuston käyttövaroista . 

Teurastuslaitoksen lämpökeskus. Kaupunginval tuus ton määrä t tyä 3), e t tä 
teuras tamon lämmöntarve oli t yydy te t t ävä sähkölaitoksesta rakennet tavan 
kaukohöyryjohdon avulla, sähkölaitos oli t a rkemmin tu tk inu t t ä m ä n pää-
töksen toteut tamismahdoll isuuksia ja silloin myöskin t u t u s t u n u t muihin 
lämmönsiirtojärjestelmiin. Viime vuosina oli näet ylipaineisen kuumanvaden 
välityksellä t apah tuva lämmönsiirto saanut laajan käytännön niiden teknil-
listen etujen takia, joita sillä oli ver ra t tuna höyrylämpöjohtoon. Kuuma-
vesijohdon hankin takus tannukse t olivat kuitenkin hyvin suuret, teurastus-
laitokselle 1,700,000 markkaa, höyrykaukojohdon kustannusten supistuessa 
1,200,000 markkaan. Jälkimmäisellä järjestelmällä oli varjopuolena, et tä 
annetun höyrylämmön mit taaminen oli varsin epätarkkaa ja l ämmönmyynt i 
yksityisille kulut taj i l le senvuoksi vaikeata, ja se teki väl t tämät tömiksi n. s. 
vedenerot ta ja t , joiden käyt tö vaat i alinomaista hoitoa ja aiheutti huomat ta -
vaa lämmön ja veden hukkaa . Molemmat jär jes te lmät olivat laadi tu t ottaen 
huomioon, et tä lämpöjohdosta tuli voida jakaa lämpöä muillekin laitoksille 
kuin teurastamolle, mut ta sähkölaitoksen eri teollisuusyrityksille y. m. 
lämmönkulut taj i l le tekemään t iedusteluun oli ainoastaan yksi t i laaja vastan-
nut myönteisesti. Kaupungin teknillisten laitosten hallitus lähetti kau-
punginvaltuustolle sähkölaitoksen yksityiskohtaisen selvityksen puheena 
olevasta kysymyksestä ja yhtyi laitoksen ehdotukseen, et tä höyrykauko-
johdon rakentamissuunni telmasta luovuttaisiin ja teurastuslaitokselle sen-
sijaan järjestet täisi in oma lämpökeskus. Sen hankin takus tannukse t olisivat 
50 % alemmat kuin kuumavesi johdon ja siihen kuuluvan pumppulai toksen, 
jota paitsi vuosikustannukset olisivat tun tuvas t i pienemmät. Oma lämpö-
keskus tar josi sitäpaitsi suuremman käyt tövarmuuden. Sitä jär jestet täessä 
voitiin käy t t ää erästä höyrykat t i laa , joka oli poistettu sähkölaitoksen kat-
ti lahuoneesta, koska sitä uuden höyrykatt i la-asetuksen tu l tua voimaan ei 
saanut käy t t ää 13 kilon ylipaineella. Tämä katt i la sopi kuitenkin erittäin 
hyvin teuras tamon tarpeisiin ja se voitiin helposti jakaa kahdeksi toisistaan 
r i ippumattomaksi kattilaksi, joista toinen olisi tarpeellisena varakat t i lana. 
Kat t i la oli kuoletet tu romuarvoonsa, joka oli 99,240 markkaa , mikä määrä 
olisi suori te t tava sähkölaitokselle korvaukseksi, mu t t a ainoastaan katt i la-

Kvsto 25 p. toukok. 6 §. — 2) S:n 15 p. kesäk. 13 §. — 3) Ks. v:n 1930 kert. 
s. 33—35. 
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huoneen ja savutorven rakentaminen aiheuttaisi kaupungille suoranaisia 
kustannuksia, jo tka hallitus arvioi 850,760 markaksi . 

Asiaa esiteltäessä kaupunginval tuusto kumoten marraskuun 12 p:nä 
1930 tekemänsä päätöksen teurastuslai toksen lämmöntarpeen tyydy t t ämi -
sestä sähkölaitoksesta rakennetun höyrykaukojohdon avulla pää t t i 1 ) , et tä 
teurastuslaitokselle rakennettaisi in oma lämpökeskus ja siihen siirrettäisiin 
eräs sähkölaitoksesta vapau tuva 380 m3:n katti la, josta tälle laitokselle suori-
teltaisiin 99,240 markan korvaus teurastuslai toksen rakennusmäärärahas ta . 

Kallion paloasema. Kaupunginval tuus to hyväksyi 2 ) kaupungin yleisten 
töiden hallituksen toimesta laadi tut Kallion paloaseman pääpiirustukset . 

Kaupunginvaltuuston istuntosalin akustiikka. Sitten kun oli selvitetty, 
et tä kaupunginval tuus ton istuntosalin epäedullista akusti ikkaa voitiin paran-
taa r ipustamalla ääntä vaimentavia verhoja sopiviin paikkoihin saliin, val-
tuusto päät t i 3) myöntää maini t tuun tarkoitukseen sekalaisiin menoihin vara-
tuis ta käyt tövarois taan 50,000 markkaa . 

Kaupungintalon puhelinkeskus. Kaupungin yleisten töiden hallituksen 
i lmoitet tua, et tä käytet tävissä olevat määrä raha t eivät r i i t täneet kaupungin-
talon puhelinkeskuksen laajentamiseen val tuuston päätöksen mukaisesti, 
kaupunginval tuusto pää t t i 4 ) oikeuttaa hallituksen y l i t tämään kaupungin-
talon ja virastotalon virastohuoneistojen s isustamismäärärahaa rii t tävällä 
määrällä, 259,472: 40 markalla. 

Poliisilaitoksen huoneistojen korjaukset. Poliisilaitoksen virkapukuvaras-
ton säilytyshuoneen sisustamiseen myönnett i in 5) 15,824 markan määräraha, 
kahden vartiohuoneen, sa tu lasepäntyöpajan ja hevosten kengitysvajan 
sisustamiseen 44,845 markkaa , Sofiankadun talon n:o 3 kylkirakennuksessa 
olevien koppien kunnostamiseen sekä lämpöjohtojen asettamiseen t ähän 
rakennukseen 124,800 markkaa , arkistohuoneen sisustamiseen Sofiankadun 
talon n:o 4 kellariin 57,000 markkaa , etsivän osaston kuulusteluhuoneen 
sisustamiseen 11,300 markkaa sekä Sofiankadun tont in n:o 3 pihamaan asfal 
toimiseen 35,100 markkaa, kaikkiaan 288,869 markkaa, makset tavaksi 
ennakkona kaupunginkassasta kuluvana vuonna ja aikanaan merki t täväksi 
vuoden 1933 menosääntöön. 

Kallion kansakoulun elokuvaesitys s ali. Koska filmiteknillinen lau takunta 
ja poliisiviranomaiset olivat vaatineet, e t tä Kallion kansakoulutalon elokuva-
esityssalin näy t tämön vastainen seinä voimassa olevain määräysten mukai-
sesti oli rakennet tava tiilistä ja vähintään 30 sm:n vahvuiseksi tai rauta-
betonista vähintään 10 sm:n vahvuiseksi, kaupunginval tuusto pää t t i 6 ) 
osoittaa Opetus- ia sivistyslaitokset nimiseen pääluokkaan sisältyvistä 
käyt tövarois taan 3,000 markkaa kyseisen seinän rakentamiseen rautabeto-
nista. 

Nilsiäntien kansakoulutalon sisustaminen. Ruotsinkielisten kansa-
koulujen johtokunta oli l ähe t tänyt valtuustolle Nilsiäntien kansakoulu-
talon sisustamista koskevan ehdotuksen, jonka mukaan täs tä a iheutuvat 
kus tannukset jaettaisiin kahdelle vuodelle siten, et tä kuluvana vuonna 
sisustettaisiin kaikki huoneet paitsi kahta luokkahuonet ta , yh tä käsityösalia, 
koko koulukei t tolaryhmää, laboratoriohuonetta ja kir jas tohuonet ta , kustan-
nuksin, jo tka oli arvioitu 400,000 markaksi edellyttäen, et tä Por than inkadun 

x) Kvsto 23 p. maalisk. 7 §. — 2) S:n 16 p. marrask. 8 §; ks. myös v:n 1930 
kert. s. 24. — 3) Kvsto 15 p. kesäk. 20 §. — 4) S:n 20 p. tammik. 19 §. — 5 ) S:n 
15 p. kesäk. 18 §. — 6) S:n 7 p. jouluk. 24 §. 
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ja Toukolan kansakouluista siirrettiin kaikki käyttökelpoinen kalusto ja 
opetusvälineistö uuteen kansakoulutaloon. Sen johdosta ja kaupunginhalli-
tuksen huomaute t tua , e t tä hankintaohje lmaa jonkin verran voitiin supistaa 
ja hankintakus tannuksia vähentää tilaamalla suurempi osa kalustosta työ-
laitoksesta, kaupunginval tuusto p ä ä t t i m y ö n t ä ä Opetus- ja sivistyslaitok-
set nimiseen pääluokkaan merkityistä käyt tövarois taan 335,000 markan 
määrärahan Nilsiäntien varrella sijaitsevan ruotsinkielisille kansakouluille 
luovute tun koulutalon sisustamiseen. 

Humallahden huvila-alueen rakennusten korjaaminen. Äskettäin ostet tu-
jen2) Humal lahden huvila-alueella olevien rakennusten kuntoonpanemista 
var ten kaupunginval tuusto myönsi3) 48,000 markan määrärahan sekalaisten 
menojen pääluokkaan sisältyvistä käyt tövarois taan. 

Kaupungin kiinteistöjen palovakuuttamineri. Komitea, jonka rahatoimi-
kamari oli a se t t anu t 4 ) valmistelemaan kysymystä kaupungin palovakuutus-
ten jär jestämisestä , oli t eh tävänsä suori te t tuaan es i t tänyt kantansa ja 
ehdotuksensa lokakuun 30 p:nä 1931 päivätyssä mietinnössä 5), jossa ensiksi 
tehti in selvää puheena olevan asian jär jestämisestä useissa koti- ja ulkomai-
sissa kaupungeissa. Täs tä selonteosta ilmeni, e t tä eräät kaupungi t olivat 
j ä t t änee t kunnan omaisuuden v a k u u t t a m a t t a , et tä muu tama t , varsinkin pie-
net kaupungi t , olivat o t taneet tavalliset pa lovakuutukset jossakin palo-
vakuutusyht iössä, toiset taas ryh tynee t itse- eli omavakuutukseen tai yhtei-
sesti toisten kunta in kanssa ot taneet itse vastatakseen toistensa omaisuuden 
palovakuut tamisesta . Kysymys tä valmisteltaessa komitealla sitäpaitsi oli 
ollut käy te t t ävänään kaksi lausuntoa, joista toisen oli an tanu t vakuutus-
yl i tarkas ta ja O. Hallsten, toisen vakuu tus joh ta ja J . Bärlund. 

Helsingin kaupungin omaisuus oli pa lovakuute t tu eri yhtiöissä, pääasialli-
sesti Kaupunkien yleisessä paloapuyhdistyksessä ja Suomen teollisuuden-
har jo i t ta ja in keskinäisessä paloapuyhdistyksessä. H e i n ä k u u n i p:nä 1931 va-
kuu te tun kiinteän omaisuuden arvo oli 448,883,957 markkaa , siitä 192,268,912 
markkaa vuodeksi ja 256,615,045 markkaa ainaiseksi vakuu te t tua omaisuut ta , 
Tämän omaisuuden vakuu tusmäärä t nousivat vastaavast i 230,982,790 ja 
177,797,860 markkaan ja vuosimaksut edellisessä ryhmässä 322,413: 54 mark-
kaan. Teknilliset laitokset olivat paria poikkeusta lukuuno t t ama t t a vuosi-
vakuute tu t , samoin kiinteistötoimiston maatalousosaston ja lastensuojelu-
lau takunnan hallintoon kuuluva t kiinteistöt. Yleensä rakennukset olivat 
vakuu te tu t yli sen arvon, joka niille oli pan tu viimeisessä arvioinnissa, m u t t a 
oli myös useita rakennuksia, joiden vakuu tussumma oli huomat tavas t i pie-
nempi t ä t ä arvoa. Vuosien varrella maksetut vakuu tusmaksu t olivat monin 
kerroin yl i t täneet samoina vuosina saadut vahingonkorvaukset mikä osaksi 
johtui siitä, e t tä vakuutusyht iö t luokitellessaan maksujen määräämis tä var-
ten vastui t tensa laatua eivät ot taneet huomioon, miten tun tuvas t i tehokas 
palolaitos ja vesijohto sekä se seikka, e t tä kiveä yleisesti käytet t i in rakennus-
aineena, olivat vähentäneet palonvaaraa, mu t t a pääasiallisesti siitä, e t tä itse 
vakuutusmenete lmä jäl leenvakuutuksineen aiheutti suuria kustannuksia . 
Ajanpi tkään kävisi siten palonvaaran pitäminen omalla vastuulla melkoista 
huokeammaksi , vaikkakin kus tannukset silloin jakautuis ivat hyvin epätasai-
sesti eri vuosille sen mukaan, milloin palovahinkoja sat tui ja miten suuria kul-
loinkin. Vakuut tamis ta olisi niin ollen käy te t t ävä ainoastaan sikäli kuin 
vahinkojen epätasaisuus aikaansaisi häiriöitä v a k u u t t a j a n taloudessa. 

Kvsto 13 p. huhtik. 17 §. — 2) Ks. tämän kert. s. 21—22. — 3) Kvsto 7 p. 
jouluk. 23 §. — 4) Ks. v:n 1928 kert. s. 276. — 5 ) Kvston pain. asiakirj. n:o 17. 
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Arvosteltaessa Helsingin kaupungin pa lovakuutuksentarvet ta oli otet-
tava varteen, e t tä kaupungin omistamat rakennukset olivat niin monena erilli-
senä vakuutus- eli vaarayksiönä, et tä kaupunki voi pitää huomat t avan osan 
niiden palonvaarasta omalla vastuullaan. Koska kaupungin talousarvio nousi 
11. 600 milj. markkaan , oli ilmeistä, ettei varsin suurikaan palovahinko voinut 
va ikut taa häiritsevästi sen talouteen. Komitea ehdott i sentähden, e t tä lop-
puun makse tu t ainaiset palovakuutukset pidettäisiin edelleen voimassa ja et tä 
vasta osaksi maksetuista ainaisista vakuutuksis ta ryhdyttäis i in neuvottelui-
hin asianomaisen vakuutusyht iön kanssa vakuu tussumman alentamisesta 
suor i te t tu ja maksueriä vastaavaksi; e t tä vuosivakuutuksista pidettäisiin 
edelleen voimassa vain ne, jo tka koskivat vähin tään 10 miljoonaan mark-
kaan tai sen yli nousevia vaarayksiöitä, varsinkin mikäli oli puhe teknilli-
sistä laitoksista, ja e t tä kaupunki silloinkin pitäisi samasta vaarayksiöstä 
omalla vastuullaan enintään 10 milj. markkaa; sekä et tä kaupungin muu 
omaisuus voimassa olevien vakuutus ten voimassaoloajan pää ty t tyä jä te t tä i -
siin palo vakuu t t ama t t a . 

Kaupunginhal l i tus lausui mietinnön johdosta, et tä Kaupunkien yleinen 
paloapuyhdistys, jossa suurin osa kaupungin loppuunsuor i t tamat tomis ta 
ainaisista vakuutuks is ta oli otet tu , oli i lmoit tanut , e t tä milloin ainoastaan 
osa ainaisen vakuutuksen maksuista oli suori tet tu, ei ollut edullista alentaa 
vakuutusmäärää niin, et tä se vastasi näitä jo suor i te t tu ja maksuja , koska 
vakuutuslai toksen täy ty i o t taa huomioon korkeamman vakuutuksen voimassa 
ollessa jo kantamansa suurempi vastuu. Uusi alennettu vakuu tusmäärä 
tulisi sen vuoksi olemaan tun tuvas t i pienempi ver ra t tuna alkuperäiseen 
vakuu tusmäärään kuin makset tu vakuutusmaksu oli ver ra t tuna koko vakuu-
tusmaksuun. Vakuutusmäärän alentamista yhtiö ei voinut to imi t taa sääntö-
jään m u u t t a m a t t a , ja asiallisestikin ehdotuksen to teu t taminen kävisi vai-
keaksi, koska yhdistys myöntäessään vakuutuksen oli vienyt koko vakuutus-
maksun rahastoon. 

Niin ollen ja koska lähivuosina loppuun suor i te t tavat vakuu tusmaksu t 
olivat verraten pieniä, kaupunginhall i tus samoin kuin yleisten töiden hallitus-
kin oli sitä mieltä, e t tä voimassa olevat ainaiset vakuutukse t oli suori te t tava 
loppuun, varsinkin koska kaupunki vakuutukseno t ta jana oli s i toutunut asian-
mukaiset vakuutusmaksu t aikanaan suori t tamaan, joten komitean a ja t te lema 
menettely ei käyny t päinsä t eh ty j ä sopimuksia pu rkama t t a . 

Muuten kaupunginhall i tus voi pääasiallisesti yh tyä komitean ehdotuk-
seen. Hall i tuksesta tun tu i kuitenkin tarpeelliselta lisätä siihen sellainen 
varaus, et tä 10 miljoonaa pienemmätkin vas tuut voitiin vakuut taa , milloin se 
erikoisen suuren tulenvaaran vuoksi tai muusta syystä katsott i in tarpeelli-
seksi; toisaalta oli va ra t t ava mahdollisuus j ä t t ää 10 miljoonaa suuremmatkin 
vas tuut kokonaan v a k u u t t a m a t t a tai pitää niistä kaupungin vastuulla enem-
män kuin t ämä määrä, milloin vastuu vähäisen tu lenvaaran vuoksi tai muus ta 
syystä harkit t i in erikoisen vaarat tomaksi . Komitean ehdotuksen toisen pon-
nen ra jo i t taminen koskemaan vain teknillisiä laitoksia oli kaupunginhalli-
tuksen mielestä tarpeetonta , koska hyvin voitiin ajatella muitakin laitok-
sia, jo tka tulenvaaran suhteen olivat täysin verrat tavissa maini t tuihin lai-
toksiin. 

Kaupungin omaisuuden palovakuut tamis ta koskevien kysymysten käsit-
telyn yhdenmukaistamiseksi olisi tarkoi tuksenmukais ta keskit tää niiden ra t -
kaisuvalta kaupunginhallitukselle. Tämän tulisi palovahinkojen kiireellisiä 
korjauksia var ten saada käyte t täväkseen vuotuinen määräraha, jonka asian 
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luonnosta johtuen tulisi olla si ir tomääräraha, jo t ta vuoden lopulla sat tuvista 
korjauksista makse t t ava t laskut voitaisiin suorit taa seuraavana vuonna. 

Tu tus tu t t uaan asiasta esi tet tyyn selvitykseen kaupunginval tuusto täy-
sin kaupunginhall i tuksen ehdotuksen mukaisesti pää t t i x ) , ettei kaupungin 
kiinteää omaisuut ta siitä lähtien palovakuutet taisi lukuun o t t ama t t a kuiten-
kin vaarayksiöitä, joiden omaisuusarvo oli 10 milj. markkaa suurempi, mu t t a 
e t tä kaupunki näistäkin kaupunginhall i tuksen harkinnan mukaan voi pitää 
omalla vastuullaan enintään 10 milj. markkaa; 

oikeuttaa kaupunginhall i tuksen poikkeamaan edellisessä ponnessa lau-
sutusta yleisestä periaatteesta, milloin hallitus erityisen suuren tai suhteelli-
sen pienen tu lenvaaran takia tai muusta syystä harkitsi siihen olevan aihetta; 

velvoit taa l au takunnan tai viraston, jolla oli kiinteää omaisuutta hoi-
de t tavanaan, aina aikanaan tekemään kaupunginhallitukselle esityksen t ä m ä n 
omaisuuden palovakuuttamisesta; 

pysyt tää edelleen voimassa jo o te tu t ainaiset palovakuutukset , joiden 
vakuutusmaksuis ta osa oli maksamat ta , ja suori t taa niistä vakuu tusmaksu t 
sopimusten mukaisesti; sekä 

merki tä vuoden 1933 talousarvioon 200,000 markan si ir tomäärärahan 
kaupunginhall i tuksen käytet täväksi sat tuvien tulipalojen aiheut tamien kor-
jausten suorittamiseen. 

5. Muut kaupungin kiinteää omaisuutta koskevat asiat. 

Vesijohdon uusiminen. Koska X kaupunginosan korttelien n:ot 274 ja 282 
luoteisrajaa pitkin kulkevassa kadussa olevan vesijohdon uusiminen siellä 
suori te t tujen katutöiden yhteydessä oli ka tsot tu vä l t tämät tömäksi , kaupun-
ginhallitus oli va l tuu t t anu t vesijohtolaitoksen panemaan työn käyntiin. Kau-
punginval tuusto hyväksy i 2 ) t ä m ä n toimenpiteen samalla pää t täen merkitä 
vuoden 1933 menosääntöön t ä t ä tarkoi tus ta var ten 190,000 markan määrä-
rahan, jonka vesijohtolaitos sai ennakolta käy t tää jo kuluvana vuonna. 

Määräraha vesi- ja viemärijohtoja varten. Sitten kun Oma asunto-osake-
yhtiö, joka omisti kaksitoista Käpylän kortteleissa n:ot860 ja 869 sijaitsevaa 
kahden perheen taloa, oli anonut , et tä kaupunki laskisi vesi- ja viemärijohdot, 
joihin yhtiö saattoi yhdistää kiinteistönsä, kaupunginval tuusto päät t i 3) 
osoittaa yleisten töiden pääluokkaan merkityistä käyt tövarois taan 54,000 
markkaa viemärijohdon laskemiseksi Tur jan- ja Marja tanteiden väliseen 
osaan Tursontietä sekä merkitä vuoden 1933 talousarvioon vesijohdon laske-
miseksi samaan tiehen 43,000 markan määrärahan, joka vesijohtolaitos oikeu-
tet t i in käy t t ämään ennakolta kuluvana vuonna. 

Määräraha kaasujohtoa varten. Koska Josafat in- ja S turenkatu jen tasoi-
tus Helsingin- ja Kirs t inkatu jen välillä oli edistynyt niin pitkälle, et tä kadu t 
kesän aikana voitiin päällystää, kaupunginval tuusto kaasujohtojen laskemi-
sesta kadun päällystämisen jälkeen aiheutuvien tuntuvien l isäkustannusten 
välttämiseksi pää t t i 4 ) merkitä vuoden 1933 talousarvioon 35,000 markan 
määrärahan kaasujohdon asentamiseksi Helsingin- ja Kirs t inkatujen väliseen 
osaan Sturenkatua ja samalla korttelin n:o 354 a länsipuolella olevaan ku jaan , 

x) Kvsto 16 p. marrask. 7 §. — 2) S:n 16 p. marrask. 12 §. — 3) S:n 4 p. 
toukok. 10 §. — 4 ) S:n 9 p. maalisk. 17 §. 
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minkä ohessa kaupungin teknillisten laitosten hallitus oikeutett i in käyt tä -
mään t ämä määräraha ennakolta kuluvana vuonna. ; 

Momenttireservilaitteen hankkiminen sähkölaitokseen. Kaupungin teknil-
listen laitosten hallituksen anomus n. s. momenttireservilaitteen hankkimi-
sesta sähkölaitokseen lähetett i in kaupunginhalli tukseen edelleen valmistel-
tavaksi. 

Sähkölaitoksen pääaseman ohjauslaitteen laajentaminen. Koska sähkö-
laitoksen laajennetun Töölön aseman 2) käyt tö edellytti myöskin pääaseman 
35 kV ohjauslai t teen laajentamista , kaupunginhall i tus oli o ikeut tanut kau-
pungin teknillisten laitosten hallituksen ryh tymään rakentamaan viimeksi 
maini tun aseman 5 kV kojeistorakennuksen viereen 35 kV kojeistoa var ten 
n. 2,400 m 3 käsi t tävää l isärakennusta sekä käy t t ämään uudisrakennuskus-
tannuksiin enintään 500,000 markkaa sähkölaitoksen Töölön asemaraken-
nuksen laajentamiseen vara tus ta määrärahasta , josta laajennusohjelman 
supistamisen 2) takia tuli j äämään säästöä. Tämä toimenpide hyväksytt i in 3). 

Sähkölaitoksen Töölön asemarakennus. Kaupunginval tuusto hyväksyi 4) 
sähkölaitoksen Töölön aseman lisärakennuksen piirustukset, joiden mukaan 
rakennus laajennettaisi in kolmikerroksiseksi, jolloin kahteen alempaan ker-
rokseen tulisivat sekä 35 kV et tä 5 kV ohjaus- ja suojuslai t teet ja kolmanteen 
vastedes kenties tarpeellinen akkumulaat tor ipar is to , mu t t a toistaiseksi ainoas-
taan kolme pienehköä asuinhuoneistoa aseman esimiestä ja päivystäj iä var-
ten. Sähkölaitoksen alkuperäiseen suunnitelmaan sisältyi nykyisen kone-
huoneenkin laajentaminen rakentamalla tont in kadunpuoleinen osa umpeen, 
mut t a vallitsevan lamakauden ja vaihtovir taan siirtymisen johdosta oli kat-
sottu sopivaksi toistaiseksi supistaa rakennussuunnitelmaa ja rakentaa vain 
suurjannitepuolen ohjaukseen t a rv i t t ava t laitteet, jolloin kustannukset , jotka 
a lkujaan oli arvioitu 2,800,000 markaksi , voitiin alentaa 1,600,000 markkaan. 
Kaupunginhal l i tus oli jo kesäkuun 22 p:nä oikeut tanut kaupungin teknillisten 
laitosten hallituksen aloi t tamaan laajennustyöt edellä maini t tu jen piirustus-
ten mukaisesti, joita kaupunginval tuusto silloin vielä ei ollut vahvis tanut , 
minkä toimenpiteen val tuusto hyväksyi 4 ) . 

Taivallahden ruoppaustyöt. Hesperiankadulta Rajasaaren puhdistuslai-
tokselle rakennet tavan pääviemärin valmistavia töitä suoritettaessa oli Tai-
vallahden pehmeän pohjakerroksen ruoppaaminen 15 m:n levyiseltä alalta 
osoi t tautunut vä l t tämät tömäksi . Kaupunginhal l i tus oli sentähden oikeutta-
nut kaupungin yleisten töiden hallituksen ryh tymään maini t tuun työhön. 
Kaupunginval tuus to hyväksyi 5) t ämän toimenpiteen samalla määräten työn 
kustannukset , 30,000 markkaa , suori tet tavaksi yleisiä töitä varten varatuis ta 
val tuuston käyt tövarois ta . 

Makasiinirannan paaluarinan korjaus. Kaupungin yleisten töiden halli-
tus oikeutet t i in 6) y l i t tämään Ete läsa taman makasiinirannan paaluarinan 
kor jausmäärärahaa , joka oli osoi t tautunut r i i t tämät tömäksi tarkoitukseensa 
sen johdosta, e t tä kor jaustyö oli osoi t tautunut laajemmaksi kuin talousar-
viota järjesteltäessä oli o taksut tu . 

Ruoholahdenrannan laiturin korjaus. Yleisiä töi tä var ten varatuis ta käyt-
tövaroistaan kaupunginval tuusto myönsi 7) 60,000 markan määrärahan Ruo-
holahdenrannan laiturin korjaamiseen sen vioi tut tua sikäli, e t tä hiesua ja 

x) Kvsto 12 p. lokak. 13 § ja 26 p. lokak. 14 §. — 2) Ks. alemp. — 3) Kvsto 7 p. 
syysk. 25 §. — 4) S:n 7 p. syysk. 24 §. — 5 ) S:n 7 p. jouluk. 20 §. — 6) S:n 21 p. 
svysk. 8 §. — 7) S:n 16 p. marrask. 11 §. 
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hiekkaa oli huuhtoutunut pois laituriarkun etureunan alta, jolloin arkku oli 
hieman painunut. 

Lönnrotinkadun jatkeen noususilta. Kaupungin yleisten töiden hallitus 
oli ottanut uudelleen käsiteltäväkseen kysymyksen Lönnrotinkadun jatkee-
seen liittyvän noususillan sopivimmasta rakenteesta ja tällöin tullut siihen 
käsitykseen, että sillan pylväät oli perustettava paalutukselle ja rakennettava 
rautabetonista. Toimitetut koekaivut olivat näet osoittaneet, että täyte-
maata ja kiviä käsittävän pintakerroksen alla oli paksuudeltaan vaihteleva 
kerros pehmeää savea, minkä vuoksi täytteen kantokyky oli hyvin epävarma 
ja todennäköisesti tuli tapahtumaan painumia, jos noususillan pylväät perus-
tettiin suoraan täytteelle. Sillan pylväiden perustus oli senvuoksi ulotettava 
kallioperustaan saakka, mutta silloin ei ollut sopivaa käyttää puurakennetta, 
joka sitäpaitsi hallituksen käsityksen mukaan olisi ulkonäöltään epäedullinen. 
Rautarakenne taas tulisi erittäin kalliiksi ja suuri osa sen hinnasta menisi 
ulkomaille, minkä vuoksi hallitus piti sopivimpana, että sillan pylväät raken-
nettiin rautabetonista. Edelleen hallitus ehdotti, että itse sillan, sen kellarien 
yläpuolella olevan osan ja siltanousun kaide reunakivineen tehtäisiin kaut-
taaltaan yhtenäiseksi sekä että kaupunki kustantaisi myöskin yksityisten 
omistaman korttelin n:o 175 b puoleisen kaiteen; että kellarin kohdalla oleva 
sillan osa kokonaan kivettäisiin kaupungin kustannuksella; että sillan maa-
tuen ja Köydenpunojankadun välisellä osalla Lönnrotinkatua olevien kau-
pungin tonttien katuosuudet kivettäisiin ja varustettaisiin kaiteilla ja kau-
punki lisäksi kustantaisi yksityistenkin tontteihin kuuluvien katuosuuksien 
kaiteen tukilistat; että kellariosaston jalusta rakennettaisiin betonista, sivu-
seinät tiilistä ja lattiat betonista kivitäytteelle; että viemärikaivo järjestettäi-
siin kumpaankin lähinnä Ruoholahdenrantaa sijaitsevaan kellariosastoon sen 
varalta, että näitä kellareita käytettäisiin autosuojina; että Ruoholahden-
kadun puoleiseen kellarinseinään tehtäisiin kaksi ovea ja sähkölaitokselle 
luovutettuun kellariin kaksi laitoksen hankkimaa rautaovea; sekä että kel-
lariosan viereen korttelin n:o 175 a puolelle rakennettaisiin puuportaat, jota 
vastoin varsinaisen sillan ja noususillan kulmaan suunnitellut portaat jätet-
täisiin toistaiseksi rakentamatta. Sillan jäljellä olevien rakennustöiden kus-
tannukset hallitus oli laskenut 2,099,000 markaksi, joten, koska aikaisemmin 
osoitetusta määrärahasta oli käyt tämättä 1,499,000 markkaa, tarvittiin 
600,000 markan lisämääräraha. 

Myöntyen kaupungin yleibten töiden hallituksen esitykseen kaupungin-
valtuusto päät t i 2) , että Lönnrotinkadun noususilta rakennettaisiin rauta-
betonipilarien varaan; hyväksyä hallituksen esittämät täydennetyt piirus-
tukset; sekä osoittaa yleisiin töihin varatuista käyttövaroistaan pyydetyn 
lisämäärärahan, 600,000 markkaa. 

Edelleen kaupunginvaltuusto päätti 3), että Lönnrotinkadun jatke kort-
telien n:ot 175 a ja 175 b kohdalta samoinkuin sinne tuleva silta noususiltaa 
lukuunottamatta oli kivettävä I:ma nupukivillä. 

Ruoholahdenkadun leventäminen. Kiinteistölautakunta lausui, että kau-
pungin voidakseen rakentaa se Länsisatamaan johtava liikenneväylä, jota 
varten jo oli lunastettu4) Lapinlahdenkadun tontt i n:o 4 ja Malminkadun 
tontti n:o 9, täytyi hankkia omakseen yksityistä tontt imaata Ruoholahden-
kadunkin varrelta ja että lautakunta tämän johdosta oli neuvotellut asian-

x) Ks. v:n 1930 kert. s. 57 ja tämän kert. s. 168. — 2) Kvsto 13 p. huhtik. 
16 §. — 3) S:n 25 p. toukok. 9 §. — 4) Ks. v:n 1928 kert. s. 16. 
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omaisten tont inomistajain, nimittäin Aktiebolaget Gräsviksgatan 5 osake-
yhtiön. Mahogany osakeyhtiön, Länsikulma osakeyhtiön ja juutalaisen seura-
kunnan kanssa, jo tka omistivat vastaavast i IV kaupunginosan korttelin 
n:o 166 tont in n:o 15, korttelin n:o 167 tont in n:o 21 sekä korttelin n:o 166 
tont i t n:ot 1 a ja 14. Neuvot te lujen tuloksena oli ollut, e t tä eräät ensiksi mai-
nitun yhtiön osakkaat ta r jos iva t kaupungin lunastet tavaksi 67 yhtiön kaik-
kiaan 83 osakkeesta 30,000 markan yksikköhinnasta, mitä l au takunta arvioi-
tuaan kiinteistön piti kohtuullisena, jota vastoin muiden asianosaisten ton-
teistaan vaat ima hinta oli enemmän kuin kaksi kertaa lau takunnan arviomää-
rää suurempi. Lau takun ta ehdott i senvuoksi, e t tä myytäväks i t a r j o t u t Aktie-
bolaget Gräsviksgatan 5 osakeyhtiön osakkeet lunastettaisiin sekä et tä kau-
punki saadakseen hal tuunsa loput t a rv i t t avas ta alasta käyttäisi hyväkseen 
asemakaavalain myöntämää asemakaavaan otetun ka tumaan lunastamis-
oikeutta, joka astui voimaan heti kun asemakaava oli vahvis te t tu ja jota käy-
tet t i in pakkolunastuksen kau t t a siinä jär jestyksessä kuin maini tun lain 30 § 
ta rkemmin sääti. J o t t a tont t ien omis ta ja t eivät sinä aikana, jolloin asema-
kaavan vahvistaminen oli vireillä, voisi ryh tyä rakennustoimintaan tonteil-
laan ja siten vaikeut taa kysymyksen ratkaisua, kaupungilla oli oikeus val-
t ioneuvostolta hankkia kyseiselle alueelle uudisrakennuskielto, joka olisi voi-
massa, kunnes kaupunginval tuusto oli asian pää t t äny t , ei kui tenkaan kahta 
vuot ta kauemmin. Rakennuskiellon antamisen edellytyksenä oli, e t tä val-
tuustossa oli pantu vireille kysymys määrä tyn alueen asemakaavan muut ta -
misesta tai siihen kuuluvien asemakaavamääräys ten tai asemakaavantakais-
ten määräysten laatimisesta tai muut tamisesta . 

Tu tus tu t t uaan ki inteistölautakunnan esityksiin ja kaupunginhall i tuksen 
niistä antamiin lausuntoihin kaupunginval tuusto pää t t i x) 

lunastaa 67 Aktiebolaget Gräsviksgatan 5 osakeyhtiön osaketta 30,000 
markan yksikköhinnasta yhteensä 2.010,000 markasta , mistä 10% suoritet-
taisiin kauppaki r jaa allekirjoitettaessa, 20 % syyskuun 1 p:nä 1932 sekä 
loput 21,000 markan määräisillä velkakirjoilla, jo tka erääntyivät yhtäaikaa 
makset taviksi lokakuun 1 p:nä 1935; kauppahinnan maksamattomal le osalle 
oli suori te t tava korko, joka oli 1 % korkeampi erääntymispäivänä voimassa 
olevaa Suomen pankin alinta diskonttokorkoa ja erääntyi makset tavaksi 
puolivuosittain t ammikuun 1 p:nä ja heinäkuun 1 p:nä, ensimmäisen kerran 
kuitenkin vasta t ammikuun 1 p:nä 1933; 

s i toutua kaupungin puolesta kuukauden kulu t tua kauppaki r jan allekir-
joit tamisesta lunas tamaan loput edellä maini tun yhtiön 83 osakkeesta samasta 
hinnasta ja edellä mainituin ehdoin; 

e t tä myöhemmin lunas te t tava t osakkeet maksettaisiin lokakuun 1 p:na 
1935 makset tavaksi erääntyvillä velkakirjoilla; 

osoittaa sen 603,000 markan määrän, joka kuluvana vuonna tarvi t t i in 
osakkeiden maksamiseen, ennakkona kaupunginkassasta aikanaan merki t tä-
väksi vuoden 1933 talousarvioon; 

an taa kaupunginhallitukselle tehtäväksi ryh tyä korttelien n:ot 166 ja 167 
asemakaavan muut tamis ta tarkoi t tavi in toimenpiteisiin 2); sekä 

anoa valtioneuvostolta IV kaupunginosan korttelin n:o 167 tont t ia n:o 21 
sekä korttelin n:o 166 ton t te ja n:ot 1 a ja 14 koskevan rakennuskiellon anta-
mista olemaan voimassa asemakaavalain määräämin edellytyksin ja sen sää-
t ämän ajan. 

Kvsto 4 p. toukok. 7 ja 8 §; vrt. tämän kert. s. 197. — 2) Ks. tämän kert. s. 
6 ja 158. 
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Mechelininkatu. Kaupunginval tuus to pää t t i 1 ) anoa maistraat i l ta , e t tä 
Mechelininkadun leveys, jonka vahvis te tun asemakaavan mukaan tuli olla 
24 m, Kammion- ja Ra jasaa renka tu jen väliseltä osalta saisi olla ainoastaan 
20 m, minkä toistaiseksi katsott i in r i i t tävän, koska kyseinen osa ka tua kulki 
puistoalueen läpi ja a joradan leveys kuitenkin tuli olemaan 13 m. Val tuusto 
perusteli esitystään sillä, e t tä anot tu poikkeus vahvis te tus ta asemakaavasta 
vähentäisi kadun tasoi tuskustannuksia ja tekisi eräiden puistopuiden säi-
lyt tämisen mahdolliseksi. Si t temmin saapuneen i lmoituksen 2) mukaan 
mais t raa t t i toukokuun 7 p:nä oli myön tyny t kaupunginval tuuston edellä 
main i t tuun anomukseen. 

Töölöntorin järjestely. Ki inte is tölautakunta oli an tanu t laatia kolme 
vaihtoehtoista Töölöntorin jär jestelysuunnitelmaa. Ensimmäisen mukaan 
torille istutettaisiin kaksi riviä puita, toinen Tykistökadun jatkeen eteläreu-
naan ja toinen Sandelsinkadun jatkeen pohjoisreunaan. Toisen ehdotuksen 
mukaan näiden puurivien väliin järjestet täisi in is tutus leikki kenttineen. 
Kolmannessa ehdotuksessa tori oli j ä t e t ty kokonaan vapaaksi ja ainoastaan 
sen pohjoislaidalla olevan ja lkakäytävän reunaan oli suunnitel tu puurivi. 
Näistä ehdotuksista antamassaan lausunnossa kaupunginhall i tus huomaut t i , 
e t tä kysymys torin vastaisesta käytöstä vielä oli ra tka isemat ta , minkä vuoksi 
is tutusten y. m: laitteiden jär jes täminen sille ei ollut hyvin hark i t tua . Tämän 
huomioon ottaen kaupunginval tuusto päät t ikin 3), e t tä Töölöntorin jär jeste-
lyssä oli noudate t tava edellä maini t tua kolmat ta ehdotusta . 

Apollon- ja Minervankatujen varsilla olevien kaupungin katuosuuksien 
kunnostaminen. Kaupunginhal l i tus ilmoitti oikeuttaneensa kaupungin yleis-
ten töiden hallituksen an tamaan päällystää Apollonkadun tont t ien n:ot 9 ja 23 
sekä Minervankadun tont in 11:0 4 kohdalla olevat kaupungin ka tuosuudet 
konekivellä sekä panna kuntoon ja lkakäy tävä t samoilta kohdilta, koska 
mais t raat t i kadunkatselmuksessa oli todennut yksityisten tont inomista ja in 
heille kuuluvilla osilla edellä main i t tu ja ka tu j a suor i t taman kadunkiveyksen 
turmel tuvan, ellei kaupunki suor i t tanut työ tä omalta osaltaan, sekä koska 
kyseiset kadu t jo oli ava t tu liikenteelle ja niiden asemakaavalain mukaan 
sen johdosta tuli olla valmiiksi rakennetu t . 

Kaupunginval tuus to hyväksyi 4) t ämän toimenpiteen ja päät t i merki tä 
vuoden 1933 talousarvioon 104,000 markan määrärahan kyseisen ka tu työn 
kustantamiseksi sekä oikeuttaa rakennuskont tor in käy t t ämään nämä vara t 
tarkoitukseen jo kuluvana vuonna. 

Tavaststjernankadun kuntoonpaneminen. Samfundet Folkhälsan i svenska 
Finland nimisen yhdistyksen aloitettua rakennustyöt vasta ostamillaan XIV 
kaupunginosan korttelissa n:o 516 sijaitsevilla Tavas ts t je rnankadun tonteilla 
n:ot 7 b ja 7 c kaupunginhall i tus t ämän yhdistyksen anomuksesta oli 
o ikeut tanut rakennuskont tor in heti panemaan käynti in katu- ja viemäri-
johtotyöt Espoonkadun ja Minna Canthin kadun välisellä osalla maini t tua 
ka tua sekä vesijohto- ja kaasulaitoksen tarpeen mukaan jo kuluvana vuonna 
laskemaan vesi- ja kaasujohdot samaan katuun, 

Kaupunginval tuus to hyväksyi 5) nämä toimenpiteet ja päät t i merki tä 
vuoden 1933 menosääntöön 45,000 markan määrärahan vesijohdon laskemi-
seen Topeliuksenkadun ja Minna Canthin kadun väliseen osaan Tavas ts t je rnan-
katua; 17,000 markan määrärahan kaasujohdon laskemiseen Espoonkadun ja 

Kvsto 13 p*. huhtik. 13 §. — 2) S:n 25 p. toukok. 4 §. — 3) S:n 12 p. lokak. 
11 §. — 4) S:n 16 p. marrask. 9 §; ks. myös tämän kert. s. 170. — 5) Kvsto 7 p. jou-
luk. 19 §; ks. myös tämän kert. s. 171. 
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Minna Canthin kadun väliseen osaan Tavas ts t je rnankatua ; 256,000 markkaa 
Espoonkadun ja Minna Canthin kadun välisen Tavas t s t j e rnankadun osan 
tasoittamiseen; sekä 60,000 markkaa viemärijohdon laskemiseen Espoonkadun 
ja Minna Canthin kadun väliseen osaan Tavas ts t je rnankatua . 

Varatyöt1). Helsingin ammatillisen paikallisjärjestön työt tömyyskomitean 
anot tua , e t tä kaupunki järjestäisi lisää työansionmahdollisuuksia kunnan 
työttömille jäsenille, kaupunginval tuusto päät t i 2), e t tä seuraavat työ t saa-
tiin suorit taa: viemärin rakentaminen viemärinsuulta n:o 42 b Kyläsaareen, 
kustannukset 2,626,000 markkaa , Alppilan puhdistuslaitoksen laskujohdon 
uusiminen, 797,000 markkaa , sekä Humal is tonkadun viemärin uusiminen 
Turunt ien ja Topeliuksenkadun väliltä, 472,000 markkaa; myöntää tarpeelli-
set määrä raha t yleisiä töi tä varten varatuis ta käyt tövarois taan kaupungin-
hallituksen käytet täviksi , sekä va l tuu t taa kaupunginhall i tuksen pää t t ämään 
edellä maini t tu jen töiden aloittamisesta kesän aikana 3). 

Syksyn tullessa t i lanne kiristyi ja kävi tarpeelliseksi hankkia kaupungin 
toimesta toimeentulomahdollisuuksia suurille joukoille työt tömiä. Kau-
punginhallitus ilmoitti, et tä yleisiä varatöi tä var ten myönnetystä määrä-
rahasta oli k ä y t t ä m ä t t ä 2,090,000 markkaa , Her t toniemen töiden määrä-
rahasta 8,427,000 markkaa ja yleisiä töitä var ten varatuis ta kaupungin-
val tuuston käyt tövarois ta 1,186,000 markkaa sekä et tä kaupungin yleisten 
töiden hallitus oli laat inut luettelon töistä, jo tka sopivat suoritettaviksi 
varatöinä syksyn kuluessa. Näistä oli kaupunginhall i tuksen mielestä pan tava 
käynti in seuraavat: Vuorelantien, Arabiankadun, Kammion- ja Sandelsin-
katujen välisen Välskärinkadun osan sekä Kris t ianinkadun tasoitus; portai-
den rakentaminen Kristianinkadulle, eduskuntatalon pohjoispuolella olevan 
kallion tasoi t taminen, Tuusulankadun sekä Munkkiniemenkadusta pohjoi-
seen olevan Paciuksenkadun osan tasoitus, r t Puistotien leventäminen, kort-
telia rr.o 350 ympäröivien ka tu jen sekä Kesäkadun tasoitus, Porthauinr inteen 
leventäminen, Sairaalakadun tasoi t taminen puoleen leveyteensä, Arabian 
rautat.ieraiteen laskeminenBokvillan-nimisen huvilan alueen poikki, Majakka-
kadun tasoitus v. m. s. Länsisatamassa suoritet tavia töitä, työväenopiston 
tont in louhimistyöt sekä keskuspuistoalueen siistiminen. Näiden töiden 
kustannukset kaupungin yleisten töiden hallitus ot taen huomioon koko 
Paciuksenkadun tasoit tamisen oli arvioinut 11,515,195 markaksi , mistä 
5,914,300 markkaa käytettäisi in kuluvana vuonna, kun taas Hert toniemen 
töitä voitiin suorit taa 3,500,000 markalla. Edelleen kaupunginhall i tus ehdotti , 
e t tä yleisiä töitä var ten vara tuis ta val tuuston käyt tövarois ta jäljellä oleva 
osa, 1,186,000 markkaa, annettaisiin sen käyte t täväksi Humal is tonkadun 
laajentamiseen ja korottamiseen tont t ien n:ot 7 —11. kohdalta, Siltavuoren-
rannan ajotien kuntoonpanemiseen Pitkästäsil lasta i täänpäin, Työpa ja -
kadun tasoittamiseen korttelin n:o 282 kohdal ta sekä t ä m ä n korttelin länsi-
ra jaa pitkin kulkevan kadun tasoit tamiseen Työpaja- ja Lau ta t a rhanka tu -
jen väliltä, Hämeent ien leventämiseen korttelin n:o 542 kohdalta sekä Norden-
skiöldinkadun väliaikaiseen tasoittamiseen rai i ta t ienal ikäytävän kohdalta. 
Kaupunginhal l i tus oli sitten va l tuu t t anu t kaupungin yleisten töiden halli-
tuksen pane t t amaan käynti in kaksi viimeksi maini t tua työtä , koska kyseisillä 
kaduilla olevat raitio ti eraiteet oli kohdakkoin siirrettävä, ja anoi, e t tä kau-
punginval tuusto hyväksyisi t ämän toimenpiteen. Jos edellä selostettu syksyn 
vara töiden ohjelma hyväksyt t i in ja vuonna 1931 vahvis te tut työpalkat pysy-

Vrt. tämän kert. s. 72 ja 172. — 2) Kvsto 15 p. kesäk. 37 § ja kvston 
pain. asiakirj. n:o 10. — 3) Ks. tämän kert. s. 175. 
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tet t i in entisellään, voitiin töitä järjestää 1,105 miehelle syyskuussa, 1,400 mie-
helle lokakuussa, 1,840 miehelle marraskuussa ja 2,200 miehelle joulukuussa. 

Myöskin Helsingin ammatillinen paikallisjärjestö, Suomen kunnallis-
työntekijäin liitto sekä eräs työttömien kokouksessa valittu lähetystö olivat 
esittäneet käsityksensä työttömyyskysymyksestä ja sen lieventämistä vasta 
ja kaikki olleet sitä mieltä, että kaupungin varatöissä maksetut palkat olivat 
r i i t tämättömät. Tämän johdosta kaupungininsinööri lausui mielipiteenään, 
että kaupungin varatyöntekijät yleensä saivat toimeentulominimiä vastaa-
van palkan, ja samaa mieltä oli myöskin kaupungin yleisten töiden hallitus, 
joka samalla huomautti , että palkkain korottaminen vähentäisi kaupungin 
mahdollisuuksia järjestää työttömille ansiotyötä. Kulkulaitosten ja yleisten 
töiden ministeriön antamien ohjeiden mukaan palkan kaikissa valtion koko-
naan tai osaksi kustantamissa varatöissä tuli olla alempi asianomaisilla 
paikkakunnilla yleensä suoritettua sekatyöntekijän palkkaa siten, että vara-
töissä suoritetun palkan ja normaalipalkan välinen ero supistui sikäli kuin 
normaalipalkka aleni, ja kaupunginhallitus piti puolestaan luonnollisena, että 
kaupungin varatyöntekijöilleen suorittamien palkkojen yleensä ei tullut 
alittaa ministeriön vahvistamia. Helsingissä suoritettujen valtion varatöiden 
tuntipalkkoja ei kuitenkaan vielä ollut vahvistettu, minkä vuoksi kaupungin-
hallitus piti yleistä palkkain korottamista kaupungin vastaavissa töissä 
ennenaikaisena. Samalla hallitus ilmoitti, että n. 180 Helsingistä kotoisin 
olevaa työntekijää oli otettu valtion varatöihin eri seuduille Uudenmaan 
lääniä sekä että suunniteltiin uusia töitä, joihin vielä voitiin ottaa lisää 
työttömiä. 

Kaupunginhallitus oli keskittänyt esityksensä kahdeksaan ponteen, jotka 
kaupunginvaltuusto lisäten niihin erinäisten työntekijäryhmän palkkain 
korottamista koskevan kohdan hyväksyi1) sanamuodoltaan seuraavina: 

kaupunginhallituksen ehdottamat uudet työt on suoritettava varatöinä; 
kaupunginhallitus saa määrätä jokaisen työn aloittamisen ajankohdan ja 

laajuuden; 
kaupunginhallitus saa tähän tarkoitukseen käytettäväkseen 2,090,000 

markkaa yleisiä varatöitä varten myönnettyjä kaupunginvaltuuston käyttö-
varoja; 

kaupunginhallitus saa lisäksi edellä mainittujen töiden kustantamiseen 
kaupunginkassasta 3,000,000 markan suuruisen ennakkomäärän, joka sit-
temmin merkitään vuoden 1933 talousarvioon; 

kaupunginhallitus saa ehdotettujen viiden ylimääräisen työn kustanta-
miseen käytettäväkseen yleisiä töitä varten varatuista kaupunginvaltuuston 
käyttövaroista jäljellä olevan määrän, 1,186,000 markkaa; 

kaupunginhallituksen toimenpide, että Hämeentien leventäminen kort-
telin n:o 542 kohdalta ja Nordenskiöldinkadun tasoittaminen oli pantu alulle, 
hyväksyttiin; 

valtioneuvostolta oli anottava, että valtio helpottaakseen pääkaupungin 
vaikeata työttömyystilannetta järjestäisi mahdollisimman paljon töitä 
Helsingistä kotoisin oleville työttömille; sekä 

kaupungin varatöissä suoritetun tuntipalkan tuli lokakuun 1 p:stä lukien, 
jos työntekijä oli huoltovelvollinen, olla 5: 50 markkaa kivityöläisille ja 
heihin verrattaville ammattityöntekijöille, 5 markkaa rusnaajille ja 4:50 mark-
kaa apureille. 

Kvsto 21 p. syysk. 5 §. 
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Helsingin ammatillisen paikallisjärjestön, Suomen kunnantyönteki jä in 
liiton ja työt tömien lähetystön es i t tämät vaat imukset eivät antaneet kau-
punginvaltuustolle aihetta muihin toimenpiteisiin. 

Uudet maantiet. Lokakuun 5:ntenä päivätyssä kirjelmässä kulkulaitos-
ten ja yleisten töiden ministeriö ilmoitti, e t tä hallituksen esitykseen lisä-
määrärahain myöntämisestä työ t tömyyden lieventämiseksi käynti in pantavia 
ylimääräisiä töi tä var ten sisältyi paitsi 3,400,000 markan määrärahaa Tuo-
marinkylästä Vantaanjoen yli Helsingin p i tä jän kau t t a Hyry lään suunni-
te l tua maant ie tä var ten 5,000,000 markan määrä Helsingin—Turun maantien 
ensimmäisen, Vihtiin asti u lo t tuvan osan rakentamis ta varten. Samalla 
ministeriö tiedusteli, aikoiko kaupunki rakentaa osuutensa ensiksi maini tusta 
t iestä niin ajoissa, e t tä se oli valmiina samaan aikaan kuin valtion osuus, sekä 
jälkimmäisen tien suhteen, sitoutuiko kaupunki uuden Porvoon tien valmistu-
miseen mennessä r aken tamaan Sörnäisten rannan ja Kulosaaren välille 
uuden, liikenteen vaat imuksia vas taavan sillan sekä tekemään lopullisen 
sopimuksen, jonka mukaan kaupunki omalla kustannuksel laan rakentaisi 
alueelleen suunnitel tuun Jorvaksen tiehen l i i t tyvän uuden tien. 

Tuomarinkyläs tä pohjoiseen olevaa t ietä koskeva kysymys oli ra tkais tu 
toisessa yhteydessä 1 ) , Kulosaaren ja mantereen välisen sil tayhteyden sekä 
Jorvaksen tiehen l i i te t tävän uuden tien suhteen taas kaupunginval tuusto 
pää t t i 2) i lmoittaa ministeriölle, et tä Helsingin kaupunki sitoutui heti ryhty-
mään sellaisiin toimenpiteisiin, jo tka tekivät mahdolliseksi esteet tömän liiken-
teen Porvoosta Kulosaaren poikki Helsinkiin kulkevalla maantiellä, jolloin 
suunnitellut s i l lanparannustyöt suoritettaisiin vuoden 1934 loppuun mennessä 
edellyttäen, e t tä valtio heti aloitti maini tun, 6.5 m leveän tien rakentamisen, 
jonka otaksutt i in valmistuvan 2—3 vuoden kuluessa; sekä e t tä kaupunki 
sitoutui omalla kustannuksel laan j a tkamaan ka tu verkostoaan Pikku-Huopa-
lahden i t ä ran taan vas tapää tä sitä Munkkiniemen alueen kohtaa, josta tie 
aiottiin rakentaa Kuusi- ja Leht isaar ten kau t t a Jorvaksen rautatiepysäkille. 

Katsoen siihen, e t tä hallitus suunnitellessaan Helsingin tienoille järjes-
te t täv iä varatöi tä toistaiseksi ei ollut lopullisesti pää t t äny t , missä niitä sopi-
vimmin voitiin aloittaa, kaupunginval tuusto pää t t i l i i t tää vastaukseensa 
pöytäk i r jaan otetun, t ä t ä kysymystä koskevan selvityksen. 

Helsingin—Hyrylän maantie. Tie- ja vesirakennushalli tus oli l ähe t tänyt 
kaupunginhallitukselle Helsingin—Hyrylän maantien rakennussuunnitelman 
pyytäen siitä sen lausuntoa sekä tiedustellen, oliko kaupunki halukas ja mihin 
mennessä omalla kustannuksel laan raken tamaan alueelleen tulevan osan 
tiestä sekä suostuiko kaupunki maksamaan puolet t iesuunnitelmaan sisäl-
tyvän Vantaanjoen sillan rakennuskustannuksis ta . Tämän johdosta kiinteistö-
l au takun ta huomaut t i 3), e t tä rakennussuunni te lman mukaan ehdotet tu 
uusi tie alkoi Pakinkylän ja Tuomarinkylän ra ja l ta , kun taas l au takunta oli 
sitä mieltä, et tä suunnitelman tuli käsi t tää myöskin Käpylän ylimenosillalta 
Oulunkylän ja Pakinkylän kau t t a Tuomarinkylään vievä tien osa, jo t ta 
t ämäkin aikanaan voitaisiin julistaa maantieksi . Tämä edellytti kuitenkin, 
e t tä maan omistaja luovut t i t ietä var ten tarpeellisen maan, mu t t a t ämän 
ehdon t äy t t äminen tuskin tuo t t i kaupungille vaikeuksia, koska jo oli ryh-
dy t ty toimenpiteisiin tarpeellisten maa-alueiden hankkimiseksi ja nämä niin 
pian kuin ne olivat joutuneet kaupungin ha l tuun voitiin luovut taa maan-

!) Ks. tämän kert. s. 34. — 2) Kvsto 26 p. lokak. 7 §. — 3) Kvston pain. 
asiakirj . n:o 8. 
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t ien rakentamis ta var ten. Edelleen l au takun ta huomaut t i , e t tä Tuomarin-
kylän ete lärajan ja Vantaanjoen välinen tie vastedes tuli olemaan kaupungin-
asemakaavaan sisältyvää ka tumaa ta , mikä oli o te t tava huomioon sitä raken-
nettaessa. Kaupunk i oli jo r aken tanu t miltei valmiiksi Mäkelänkadun, joka 
oli t ämän maant ien ja tke, Käpylän rauta t ienyl ikäytävään saakka, ja rau ta-
tiehallitus oli puolestaan luvannut rakentaa maini tun yl ikäytävän sekä tien 
ja tkeen rautat ienalueen poikki. Rautat ienalueen ja kaupungin ra j an välisen 
tien taas kaupunki rakentaisi Oulunkylän ja Pakinkylän välisen tienosan 
yhteydessä. Niin ollen l au takun ta katsoi kaupungin voivan suostua raken-
t a m a a n myöskin t ieasetuksen 15 §:ssä, johon tie- ja vesirakennushallitus 
kir jelmässään oli v i i tannut , edellytetyn maantien jatkeen siltä osalta, jolta 
se sijaitsi kaupungin alueella, Tuomarinkylän kau t t a kulkevan osan kuiten-
kin ainoastaan edellyttäen, e t tä valtio suoritti puolet työkustannuksis ta 
Tielain määräysten mukaisesti Oulunkylän kun ta ja Helsingin maalaiskunta 
oikeastaan olivat velvolliset suor i t tamaan t a rv i t t avan t iemaan lunastamisesta 
a iheutuvat kustannukset , m u t t a ot taen huomioon sen suuren hyödyn, joka 
kaupungilla tuli olemaan uudesta t iestä, ki inteis tölautakunta katsoi voivansa 
puoltaa sitä, e t tä kaupunki korvaukset ta luovuttaisi tarpeelliset maa-alueet. 
Vantaanjoen sillan rakennuskus tannusten suorittamiseen l au takun ta ei 
ka tsonut kaupungilla olevan mi tään syytä ot taa osaa. Tuomarinkylän 
kau t t a kulkevaa t ietä var ten l au takunta oli an t anu t asemakaavaosastonsa 
laatia ehdotuksen, jonka mukaan edellä maini t tu silta tulisi si jai tsemaan 
n. 400 m tie- ja vesirakennushalli tuksen ehdot taman paikan alapuolella, 
paikassa, missä Vantaanjoen rannoilla yleensä epäedulliset ja epävarmat 
perustussuhteet oli tode t tu erit täin suotuisiksi. Sillan paikan muut taminen 
aiheuttaisi t ietenkin muutoksen itse tienkin suuntaan, mikä kui tenkaan ei 
merkinnyt paljoa, koska maasto oli edullista. Sitävastoin oli o te t tava huo-
mioon, e t tä silta tuli s i jai tsemaan juuri siinä kohdassa, missä Imat ran voima-
laitoksen voimajohto kulki Vantaanjoen poikki, minkä takia johto oli luji-
t e t t ava ja varus te t tava erinäisillä varmuuslait tei l la. 

Hyväksyen ki inteis tölautakunnan asiasta es i t tämät ehdotukset kaupun-
ginvaltuusto p ä ä t t i 2 ) i lmoittaa tie- ja vesirakennushallitukselle 

et tä jos Helsingin—Hyrylän maant iesuunni te lmaan sisällytettiin Käpy-
län pysäkin kohdalta Oulunkylän ja Helsingin maalaiskunnan Pakinkylän 
kau t t a kulkeva tie, kaupunki suostui korvaukset ta luovut tamaan sitä var ten 
t a rv i t t avan t iemaan; 

e t tä kaupunki si toutui vuosina 1932 ja 1933 varatöinä r akennu t t amaan 
Tuomarinkylän kau t t a kulkevan tienosan edellyttäen, e t tä valtio suoritti 
puolet työkustannuksis ta , n. 613,500 markkaa; 

e t tä kaupunki suostui korvaukset ta luovut tamaan t ähän tarkoitukseen 
t a rv i t t avan t iemaan; 

e t tä kaupunki ei suostunut osallistumaan Vantaanjoen yli vievän sillan 
rakennuskustannuksi in; sekä 

e t tä kaupunki hyväksyi asemakaavaosaston laat iman, t ien suuntaa 
koskevan ehdotuksen sekä siihen l i i t tyvät profiil iehdotukset ehdoin, e t tä valtio 
vastasi kaikista sillan kohdalla olevan voimajohdon luj i t tamisesta ja mahdolli-
sesta siirtämisestä aiheutuvista kustannuksis ta . 

Sit temmin kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriö oli vaa t inut , e t tä 
kaupunki itse omalla kustannuksel laan rakentaisi omistamalleen alueelle 

!) Ks. tämän kert. s. 35. — 2) Kvsto 15 p. kesäk. 8 §. 



35 I. Kaupunginvaltuusto. 

rau ta t ienyl ikäytävän ja Vantaanjoen välille tulevan osan t ietä. Tämän joh-
dosta kaupunginval tuusto muut t i x) edellä maini t tua päätös tään siten, e t tä 
kaupungin omistamien maiden halki kulkeva osa t iestä oli rakennet tava 
vara työnä kokonaan kaupungin kustannuksella. 

Marjaniemeen vievä tie. Osakeyhtiö Marjaniemen huvi layhdyskunnan 
ase t tama tiekomitea oli anonut , e t tä Helsingin kaupunki rakentaisi tien 
Marjaniemestä uudelle Helsingin—Porvoon maantielle sekä luovuttaisi t ietä 
var ten t a rv i t t avan maan, sekä i lmoi t tanut yht iön suostuvan täs tä korvauk-
seksi luovut tamaan kaupungille n. 25,000 m2 käs i t tävän maapals tan yhdys-
kunnan alueelta. Tämän johdosta kaupunginval tuusto p ä ä t t i 2 ) rakennut taa 
puheena olevan tien pääasiallisesti kiinteistötoimiston asemakaavaosaston 
laat iman suunnitelman mukaisesti ja vuoden 1933 vara työohje lman puit-
teissa edellyttäen, e t tä tarpeellinen t iemaa luovutet t i in kaupungille maksu t ta 
sekä e t tä Marjaniemen huvi layhdyskunta niinikään maksu t ta luovutt i kar t -
t a an ta rkemmin merki tyn 25,000 m2:n laajuisen maa-alueen. 

Turun maantien oikaiseminen. Uudenmaan läänin maaherra oli pyy täny t 
kaupunginval tuuston lausuntoa Huopalahden kunnanva l tuu te t tu jen ano-
muksesta, e t tä ryhdyttäis i in toimenpiteisiin Helsingin ja Turun välisen maan-
tien oikaisemiseksi siten, e t tä se kulkisi pitkin suunnitel tua Län t . puistotietä. 
Sieltä Helsingin kaupunki mahdollisesti halusi ja tkaa tien oikaisemista kau-
punkiin päin, jolloin tie kokonaan kulkisi kaupungin omistamien maiden 
halki, joista kuitenkin lähinnä Haagaa sijaitseva alue kunnallisessa suhteessa 
kuului Huopalahden kuntaan . Kunnanva l tuus to huomaut t i tässä yhteydessä, 
e t tä se ryhty i tien siirtämiseen ainoastaan edellyttäen, e t tä kaupunki luo-
vu t t i sitä var ten tarpeellisen maan Huopalahden kunnan ta rv i t semat ta 
vas ta ta tielaissa mainituista korvauksista. 

Maaherralle antamassaan vastauksessa kaupunginval tuusto puolsi 3) 
Turun maant ien oikaisemista ta rkoi t tavaa Huopalahden kunnanva l tuu te t tu -
jen anomusta sekä ilmoitti kaupungin suostuvan korvaukset ta luovut tamaan 
tien rakentamiseen t a rv i t t avan maan omistamastaan entisen Böölen tilan 
lohkosta vastedes vahvis te t tavan suunnitelman mukaisesti, jolloin kuitenkin 
Huopalahden kunnan tuli vas ta ta niistä kustannuksis ta , jo tka voivat aiheutua 
siitä, e t tä t ietyö panti in alulle, ennenkuin t iemaata koskevat vuokrasopi-
mukset. olivat pää t tynee t , ja vuokraaji l le sen johdosta oli makse t tava kor-
vausta vuokraoikeuden menettämisestä. 

Lauttasaaren ja Salmisaaren välinen siltayhteys. Laut tasaaren taa javäk i -
sen yhdyskunnan anot tua Uudenmaan läänin maaherra l ta lupaa hakemus-
asiakirjoihin l i i te t tyjen piirustusten mukaisen sillan rakentamiseen Lau t t a -
saaren ja Salmisaaren välille ja sen jälkeen kun t ämän johdosta oli to imi te t tu 
asetuksen mukainen katselmus ja asiaa harrastavia kehoitet tu tekemään ne 
muis tutukset , joihin he mahdollisesti katsoivat olevan syytä sekä meren-
kulkuhallitus, maataloushall i tus, rautat iehall i tus, metsähalli tus ja tie- ja vesi-
rakennushall i tus olivat antaneet kysymyksestä lausuntonsa, maaherra oli 
l ähe t tänyt kaikki asiassa kertyneet as iakir ja t kaupungin viranomaisille pyy-
täen niiden lausuntoa. Asia oli sen jälkeen al is tet tu kaupungin ammat t i -
viranomaisten sekä kaupunginhall i tuksen valmisteltavaksi, ja nämä olivat 
pääpiirtein yhtyneet niihin ehdotuksiin, jo tka edellä maini tun katselmuksen 
to imi t ta ja , Uudenmaan tie- ja vesirakennuspiirin ylimääräinen insinööri Y. A. 
Jyränkö, sekä tie- ja vesirakennushalli tus olivat esit täneet, ja hyväksyen 

Kvsto 12 p. lokak. 4 §. — 2);S:n 7 p. jouluk. 35 §. — 3 ) S:n 9 p. maal sk. 7 §. 
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asiaa valmistelleiden viranomaisten es i t tämät näkökohdat kaupunginval tuusto 
p ä ä t t i x ) ehdot taa kyseisen anomuksen hyväksyt täväks i edellyttäen 

e t tä varsinaisen sillan pi tuus tuli olemaan vähin tään 340 m, mille välille 
sai rakentaa 7 siltapilaria, joiden mi t tasuhtee t kävivät ilmi anomukseen liite-
tys tä sillan pituusleikkaus- ja asemapiirroksesta, kun taas loppuosan n. 420 m 
leveästä salmesta sai sulkea sillan kumpaankin päähän rakennettavil la maa-
tukimuureil la ja niihin liittyvillä penkereillä; 

e t tä silta merili ikennettä var ten varustet t i in n. s. läppäsillalla sul jet ta-
valla ja avat taval la aukolla, jonka vapaan leveyden tuli olla vähintään 25.o m 
ja vedensyvyyden vähin tään 8.o m keskivedenpinnasta N. N. -f- O.o :sta lukien 
ja jonka tuli sijaita 30.o m länteen siitä kohdasta, mihin se oli merki t ty ano-
mukseen l i i te t tyyn siltapiirrokseen eli 103.5—78.5 m Salmisaareen suunnitel-
lusta laiturista; 

e t tä silta varustet t i in yhdellä n. 52.o m pitkällä kiinteällä siltajänteellä, 
jossa sillan alimpien rakenneosien etäisyys keskivedenpinnasta ainakin 12.o m:n 
välimatkalla oli vähintään lO.o m; 

et tä sillan l i ikkuvan osan avaaminen ja sulkeminen t apah tu i konevoi-
malla, e t tä läppäsilta säännöllisissä oloissa oli sul je t tuna, niin et tä maantie-
liikenne sillalla saattoi esteettä t apah tua , m u t t a e t tä se v i ipymät tä ja kor-
vaukset ta avat t i in merili ikennettä varten, niin e t tä tälle aiheutui mahdolli-
s imman vähän hai t taa ja a janhukkaa , mitä var ten sillan omistajan tuli pur-
jehduskauden ajaksi o t taa ja vuorokauden umpeensa pitää paikalla r i i t tävä 
miehistö; 

et tä sillan omistaja velvoitetti in sillan liikkuvassa aukossa t apah tuvan 
liikenteen helpottamiseksi ja turvaamiseksi r aken tamaan ja p i tämään kun-
nossa sillan molemmilla puolilla, läppäsillan aukon kummallakin puolen Hel-
singin kaupungin viranomaisten määräämissä paikoissa näiden viranomaisten 
määräys ten mukaisesti r akenne t tu ja n ippupaaluja (duc d'albeja) ja johtimia 
tarpeellinen määrä; 

e t tä sillan omistaja huolehti jään särkemisestä ja poistamisesta silta-
aukoista, kun se laivaliikenteen takia oli tarpeellista; 

että sillan omistaja pur jehduskauden aikana auringon laskun ja nousun 
välisenä aikana piti sillan aukot siten merki t ty inä kuin kanavia ja kääntö-
siltoja koskevissa laeissa ja asetuksissa oli säädet ty tai vastedes säädettiin; 

et tä sillan omistaja varust i sillan merkinanto-, varoitus- ja suojalaitteilla, 
jo tka takas ivat tien liikenteen turvallisuuden; 

e t tä ennenkuin sillan rakentamiseen ryhdyt t i in , tehti in Helsingin kau-
pungin viranomaisten kanssa sopimus sillan yhdistämisestä Helsingin kau-
pungin katuverkkoon; 

e t tä sillan raken ta ja rakennusaikana avoveden aikana piti avoinna väy-
län, joka oli väh in tään 25.o m leveä ja 8.o m syvä sekä korkeudeltaan esteetön, 
sellaisessa paikassa, ettei siitä ollut ha i t taa sillan pohjoispuolella olevalle 
Laut tasaaren selälle suuntautuval le meriliikenteelle, sekä meren ollessa jää-
tyneenä huolehti siitä, e t tä sillan rakennustyö ei es tänyt eikä vaa ran tanu t 
jäitse t apah tuvaa liikennettä; 

e t tä haki ja oli velvollinen asianomaisille täysin korvaamaan kaiken sil-
lan rakentamisesta mahdollisesti a iheutuvan vahingon ja haitan; sekä 

e t tä kaupungin viranomaiset oikeutetti in ennen töiden alkamista tar-

Kvsto 4 p. toukok. 5 §. 
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kas tamaan ja hyväksymään sillan piirustukset sekä teknilliseltä e t tä kauneus-
näkökannal ta katsoen. 

Si t temmin ilmoitettiin Uudenmaan läänin maaherran syyskuun 5 p:nä 
antamal laan päätöksel lä 1 ) myöntäneen Laut tasaaren taajaväkisel le yhdys-
kunnalle luvan sillan rakentamiseen Laut tasaaren ja Salmisaaren välille 
yhdyskunnan esittämien piirustusten mukaan ja edellä mainituin, kaupungin-
val tuuston aset tamin ehdoin, kuitenkin oikeuttaen tie- ja vesirakennushalli-
tuksen yksissä neuvoin Helsingin kaupungin viranomaisten kanssa, ennen-
kuin töitä sai aloittaa, t a rkas t amaan ja hyväksymään laadi tut piirustukset 
sekä teknilliseltä e t tä kauneusnäkökannal ta katsoen ja edellyttäen, e t tä 
puu tavaran ui t to sai korvaukset ta t apah tua siihen kulloinkin parai ten sopi-
van aukon kau t t a , ollen sillan omistajan rakennet tava ja p idet tävä kunnossa 
ne lait teet, jotka mahdollisesti tarvi t t i in sillan suojelemiseksi laut tauksen 
a iheut tamal ta vahingolta. 

Kyläsaaren puhdistuslaitos. Kaupungin yleisten töiden hallitus ilmoitti, 
e t tä Kyläsaaren puhdistuslaitoksen töistä vielä oli jäljellä teräshiontaa, 
kaivutöi tä viemäri- ja kaasujohto ja var ten, lietelava sekä täy t tämis - ja tasoi-
tustöi tä , ja et tä hallitus oli arvioinut näiden töiden tulevan maksamaan vas-
taavast i 140,000 markkaa , 160,000 markkaa, 50,000 markkaa ja 150,000 
markkaa eli yhteensä 500,000 markkaa edellyttäen, et tä ne suoritetti in vara-
töinä. Edelleen hallitus ilmoitti neuvotelleensa Yleinen insinööritoimisto 
osakeyhtiön kanssa Kyläsaaren viemäriveden biologiseen puhdistukseen tar -
v i t t avan koneiston hankinnasta t ämän toiminimen tekemän ja val tuuston 
periaatteellisesti hyväksymän tar jouksen pohjalla. Neuvot te lujen tuloksena 
oli ollut, e t tä toiminimi oli l ähe t täny t koneiston piirustukset ja rakennus-
konttori s i t temmin näiden mukaisesti suor i t tanut laitoksen betonityöt . Lon-
toolainen toiminimi Activated Sludge Ltd , jota Osakeyhtiö Yleinen insinööri-
toimisto edusti Suomessa, oli sen jälkeen omalla vastuullaan valmis tanut 
kyseisen koneiston, joka ta r jo t t i in kaupungille 169,260 Tanskan kruunun 
hinnasta eli n. 2,134,000 markas ta ehdoin, e t tä ensimmäinen erä, 42,315 
kruunua, suoritetti in lokakuun 1 p:nä 1933, toinen erä, 84,630 kruunua, 
t ammikuun 1 p:nä 1934 ja loput, 42,315 kruunua, t ammikuun 1 p:nä 1935 
sekä e t tä maksamat ta oleville erille suoritett i in 7 %:n mukainen korko 
t i lauspäivän ja maksupäivien väliseltä a ja l ta . 

Asiaa esiteltäessä kaupunginval tuusto pää t t i 2 ) oikeuttaa kaupungin yleis-
ten töiden hallituksen suor i tu t tamaan Kyläsaaren puhdistuslaitoksen edellä 
maini tu t työ t varatöinä sekä hyväksyä edellä selostetun laitoksen koneiston 
hankintasopimuksen ja sen maksuehdot , kui tenkin pidät täen kaupungille 
oikeuden hinnan suorittamiseen joko kokonaan tai osaksi ennen main i t tu ja 
määräaikoja . 

Oulunkylän urheilukenttä. Ki inteis tölautakunta lähett i Oulunkylän 
urheilupuiston yleissuunnitelman, joka Oulunkylän kunnalle urheilukentäksi 
vuokra tun 3) alueen lisäksi käsitt i siihen ra jo i t tuva t alueet, joille l au takunta 
oli suunnitel lut har joi tus -, leikki- ja verkkopallokenttiä, kaikkiaan 6.5 ha, 
sekä esitti, e t tä kaupunginval tuusto hyväksyisi suunnitelman. Kaupungin 
yleisten töiden hallituksen täs tä esityksestä antamassaan lausunnossa huo-
maute t tua , e t tä ehdotet tu Oulunkylän urheilupuisto oli suunnitel tu niin laa-

!) Kvsto 12 p. lokak. 6 §. — 2) S:n 10 p. helmik. 15 §. — 3) Ks. v:n 1930 kert. 
s. 198. 
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jaksi, e t tä se täysin tyydy t t i urheilua harras tavan yleisön tarpeen senkin 
varal ta , e t tä Oulunkylän kunta yhdistettäisiin Helsinkiin, mu t t a e t tä suun-
nitelman toteut tamisesta aiheutuisi ylen runsaast i kustannuksia , n. 4,040,000 
markkaa , minkä vuoksi kysymystä oli perinpohjaisesti hark i t tava , kaupun-
ginvaltuusto päät t i ainoastaan vara ta ki inteis tölautakunnan ehdot taman 
alueen urheilupuiston tarpeisiin. 

Vallilan siirtolapuutarhan laajentaminen. Ki inteis tölautakunta oli ilmoit-
t anu t , e t tä Vallilan s i i r tolapuutarhan palstain kysyntä oli ollut huomat t avan 
suuri, minkä takia puutarha-alueen eteläosakin olisi kunnoste t tava . Työstä 
a iheutuvat kus tannukset oli arvioitu 265,000 markaksi , minkä määrän kau-
punginval tuusto osoit t i2) yleisiä töitä var ten varatuis ta käyt tövarois taan. 

Pakinkylän uimaranta. Kaupunginval tuus ton p ä ä t e t t y ä 3 ) luovut taa 
erään Vantaanjoen ranta-alueen yleiseksi vene- ja uimapaikaksi sekä annet-
tua rakentaa tien tälle alueelle Pakinkylän yhdyskunnan val tuusto oli ano-
nut, e t tä u imaranta pantaisiin kuntoon kesäksi ja tie rakennettaisiin edellä 
maini tul ta jo valmiiksi rakennetul ta t ieltä Pakinkylän n. s. kunnantielle. 
Tämän johdosta kaupunginval tuus to p ä ä t t i 4 ) kesän aikana panet taa kuntoon 
kyseisen u imarannan sekä myöntää t ähän tarkoitukseen tarpeellisen määrä-
rahan, 18,500 markkaa , Ki inteä omaisuus nimiseen pääluokkaan merkityistä 
käyt tövarois taan. Sit temmin myönnet t i in 5) samaan tarkoitukseen 2,11.8 mar-
kan l isämääräraha edellä main i t tuun pääluokkaan merki t ty jen val tuuston 
käyt tövarojen ylityksenä. 

B. Kaupungin irtainta omaisuutta ja rahatointa 
koskevat asiat. 

Kaupungin vuoden 1931 tilit ja tilinpäätös. Kaupungin vuoden 1931 
t i l inpäätöksen yhdistelmä oli seuraava: 

Tulot. 
Säästö vuodesta 1930 Smk 86,449,569:70 
Tuloja talousarvion mukaan » 576,821,802: — 
Määrärahoja sääs tynyt » 33,488,481:36 
Tuloja yli arvion » 21,589,105:82 
Talousarvioon merki t semät tömät tu lot » 5,031,476: 73 

Yhteensä Smk 723,380,435: 61 
Menot. 

Määrärahoja talousarvion mukaan Smk 614,821,802: — 
Määrärahoja y l i te t ty » 9,520,936: 91 
Tulovajaukset » 20,914,812:56 
Talousarvioon merki t semät tömät menot » 18,073,512:22 

Yhteensä Smk 663,331,063: 69 

Säästyneitä lainavaroja Smk 1,520,268:50 
Tilierotus vuoteen 1932, säästöä » 58,529,103:42 

Yhteensä Smk 723,380,435: 61 
x) Kvsto 13 p. huhtik. 14 §. — 2) S:n 7 p. syysk. 22 §. — 3 ) Ks. v:n 1930 kert. 
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Tilinpäätös lähetett i in x) vuositi l intarkastajil le, joiden tuli ennen elokuun 
loppua an taa t i l intarkastuskertomuksensa. 

Kaupunginval tuus to oli ku t su t tu kesäkuun 15 p:nä kaupunkien kunnallis-
hallintoa koskevan asetuksen määräysten mukaisesti pää t t ämään edellä 
esitetyn t i l inpäätöksen hyväksymisestä, m u t t a koska kaupungin t i l intarkas-
t a j a t vielä eivät olleet sitä tarkas taneet , kokous lykät t i in 2 ) , mikäli se koski 
vuoden 1931 t i l inpäätöksen hyväksymis tä ja vas tuuvapauden myöntämis tä , 
a j ankohtaan , joka val tuuston puheenjohta jan tuli määrä tä t i l intarkastus-
ker tomuksen saavut tua . 

Kertomus kaupungin vuoden 1930 tilien ja hallinnon tarkastuksesta 3). 
Vuosit i l intarkastaj i l le vuoden 1930 tilien ja hallinnon tarkastukses ta anta-
massaan kertomuksessa kaupunginreviisori huomaut t i , e t tä hänen mielestään 
maini tun vuoden talousarvio oli laadi t tu liian optimistisesti, todelliset menot 
kun olivat olleet kokonaista 6.i milj. markkaa suuremmat ja todelliset tu lo t 
9.6 milj . markkaa pienemmät kuin arvioidut. Vuoden 1930 t i l inpäätöksen 
säästö ver ra t tuna edellisen vuoden lopputaseeseen väheni n. 43.8 milj. mark-
kaa. Tämän tuloksen yhteydessä kaupunginreviisori selitti ja eritteli niitä 
eri kir janpitoeriä, joihin rahoitustase perustui, ja tuli siihen johtopäätökseen, 
e t t ä kehitys tun tu i kehoi t tavan suuren varovaisuuden noudat tamiseen vas-
taisia talousarvioita laadittaessa4) . 

Tilien mukaan oli menojen kat tamiseen käy te t ty 28 milj. markkaa 
säästöä, 45.3 milj. markkaa lainavaroja ja 13.13 milj. markkaa ton t inmyyn-
neistä saa tu ja varoja, yhteensä 86.43 milj. markkaa pääomia, joita, jo t ta 
kokonaisvarallisuus ei heikentyisi, olisi p i tänyt vas ta ta vähintään samansuu-
ruisen hanki tun omaisuuden, m u t t a t ä m ä hankinta vastasikin todellisuudessa 
ainoastaan n. 83 milj. markan arvoa. Kaupunginreviisorin mielestä oli syytä 
perusteellisesti tu tk ia , olivatko menojen suorittamiseen eri t täinkin viime 
vuosina käy te t ty jen lainavarain ja säästön määrien ja kaupungin omaisuuden 
l isääntymisen välillä vall innut oikea suhde. Omaisuustaseeseen va iku t t ava t 
t ek i j ä t loivat epäi lemättä suuntavi ivat verorasituksen vastaiselle kehityk-
selle. Vuot ta 1930 oli tosin p idet tävä poikkeuksellisena, m u t t a tässä koske-
tel lut seikat ansaitsivat huomiota sekä säännöllisinä e t tä epäsäännöllisinä 
vuosina ja varsinkin aikoina, jolloin veroäyri halut t i in pi tää alhaisena. 

Kaupunk i oli t i l ivuoden kuluessa t ehny t kaksi lainasopimusta, joista 
toinen koski 8 milj. dollaria ja toinen 42 milj. markkaa . Kaupunginreviisori 
totesi tässä yhteydessä, e t tä lainamääräin maksamisen vakuudeksi ei edes 
ulkomaisesta lainasta ollut vaadi t tu pant t ia eikä t akuu ta , mikä seikka todisti, 
e t tä kaupungin maine luotonot ta jana maailman rahamarkkinoil la oli vakiin-
t u n u t vuodesta 1924, jolloin kaupunki sai dollarilainan ainoastaan valtion 
sitoutuessa siitä omavelkaiseen takuuseen. 

Kunnan verojäämiä oli poistet tu kaikkiaan 46,694,559: 22 markkaa . 
Poistoprosentt i t un tu i yleensä viime vuosina olleen kohoamassa, m u t t a oli 
vaikeata arvioida, oliko t ä m ä pan tava vallitsevan lamakauden, liiaksi kiris-
t e tyn maksuunpanon, perimisen lievemmän tehokkuuden vai muiden seik-
kain syyksi. Osaltaan va iku t tava syy oli joka tapauksessa luote t tavan 
väestökir janpidon puute . Oli ollut helppoa todeta, e t tä joukko verojäämiä 
oli j ä äny t saamat ta ainoastaan sen vuoksi, e t tä verovelvollisten nimet olivat 
olleet väärin merki ty t verotusluetteloon. 

x) Kvsto 4 p. toukok. 6 §. — 2) S:n 15 p. kesäk. 3 §. — 3) Ks. v:n 1931 kert. 
s. 43. — 4) Kvston pain. asiakirj. n:o 5. 
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Rahatoimiston kir janpidon koneellistamisen kaupunginreviisori katsoi 
lisäävän laskennallista va rmuut ta , m u t t a tekevän kir jaustekst in lyhentämi-
sen ja todisteiden yhteenvedon vä l t tämät tömäks i , mikä vaikeut t i sekä jälki-
t a rkas tus ta e t tä kir janpidon tilastollista käyt te lyä . 

Edelleen kaupunginreviisori kohdisti vuosi t i l intarkastajain huomion sii-
hen seikkaan, e t tä rahatoimiston al i t i l i t täjäin joukossa olivat m. m. keskus-
keittola, naisten työ tupa ja kaupungin maat i la t , joihin ali t i l i t täj iä koskevat 
kaupungin kassa- ja tililaitoksen johtosäännön määräykse t niiden toiminnan 
kaupallisen laadun takia olivat vaikeat soveltaa. Kaupunginreviisorin mie-
lestä kaupunki ei enää voinut t y y t y ä yhteen al i t i l i t tä jätyyppiin, mikä näkö-
kohta oli o te t tava huomioon edellä main i t tua johtosääntöä piakkoin uudis-
tet taessa. 

Kaupungin rahastoista anne t tu jen lainain vakuuksia tarkastaessaan 
vuosi t i l in tarkasta ja t olivat havainneet kolmen saa tavan ki inni tysvakuuden 
vanhentuneen heinäkuussa 1930, mistä eräässä tapauksessa saattoi koitua 
kaupungille n. 40,000 markan vahinko. Vuonna 1927 kaupunki oli hankkiak-
seen huoneiston Touhulan lastentarhalle os tanut Osakeyhtiö Neljäs linja 14 
nimisen asunto-osakeyhtiön osakkeita, ja kun t ämän yhtiön kiinteistö oli 
t i l ivuonna myy ty pakkohuutokaupal la , kaupungin omis tamat yhtiön osak-
keet olivat menet täneet arvonsa. Erään kir japainokoulun hallussa aikaisem-
min olleen huoneiston vuokrasopimuksen irtisanomisen laiminlyöminen oli 
a iheu t tanu t kaupungille lähes 104,000 markan vahingon. Tilinpäätöksessä 
oli useissa tapauksissa vuoden 1930 määräraha in säästöjä siirretty käy te t tä -
viksi vuonna 1931 i lman e t tä siihen oli hank i t tu kaupunginval tuuston suostu-
mus ta ja siitä huolimatta , ettei näi tä määrärahoja ollut talousarvioon mer-
ki t ty si ir tomäärärahoiksi . Tämä menettely oli ristiriidassa kaupungin kassa-
ja tililaitoksen johtosäännön määräysten kanssa. Epäkoh tana mainit t i in, 
e t tä kunnallisen hammaspoliklinikan toiminta edelleen ja tkui väliaikaisella 
pohjalla, klinikalla kun ei ollut ohjesääntöä. Köyhäinhoidon saatavain kir-
janpito oli edelleenkin epä tyydyt täväs t i j ä r jes te t ty , ja samaten oli ratkaise-
m a t t a sitkeä kysymys sähkön- ja kaasunkulu tusmaksujen luo t tovakuutuk-
sen jär jestämisestä. Vuosi t i l in tarkasta ja t uudist ivat aikaisemmissa tilin-
tarkastusker tomuksissa esi tetyt vaat imukset , e t tä Suomen luot tovakuutus-
osakeyhtiön toimisto oli pois tet tava kaupungin huoneistosta, kaupungin viran-
ha l t i ja t vapau te t t ava puu t tumas ta näihin vakuutusasioihin ja yhtiön toi-
minta vakuutuksien myöntä jänä kaupungin kaasun- ja sähkönkulutukses ta 
lopetet tava. Kahden puhtaanapi tohal l i tuksen jäsenen teh tyä vali tuksen 
eräistä puhtaanapitolai toksessa vallitsevista epäkohdista kaupunginreviisori 
oli perinpohjaisesti t u tk inu t asiaa ja tällöin hava innut val i tukset jossain mää-
rin perustelluiksi to t eamat ta kui tenkaan väärinkäytöksiä . 

Viitaten to teu te t tuun kaupunginhall innon uudelleenjärjestelyyn kau-
punginreviisori oli k i inni t tänyt huomionsa vuosi t i l intarkastajain johtosään-
nön tarkis tamisen vä l t t ämät tömyyteen sekä laa t inut perustellun uuden johto-
säännön ehdotuksen, jonka vuosi t i l in tarkas ta ja t siihen t u t u s t u t t u a a n olivat 
lähet täneet kaupunginhalli tukselle. 

Kaupunginreviisorin a n t a m a n selonteon vuosi t i l in tarkasta ja t oman tilin-
tarkastusker tomuksensa ohella lähet t ivä t kaupunginvaltuustolle. Tarkas-
tuksessa esiin tulleiden ja tässä lyhyesti kosketel tujen seikkain johdosta vuosi-
t i l in ta rkas ta ja t halusivat lausua: 

Kvston pain. asiakirj. n:o 5. 
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et tä kaupungin viranhalt i joil ta oli vaadi t tava huolellisempaa tehtäviensä 
t äy t t ämis tä ; 

et tä kaupungin viranhalt i jain toimintaa oli entistä tehokkaammin val-
vot tava; 

e t tä niin kauan kuin kaupungin kassa- ja tililaitoksen nykyinen johto-
sääntö oli voimassa, määrärahain säästöjä ei tu l lu t saada siirtää seuraavaan 
vuoteen ilman et tä kaupunginval tuusto oli niin pää t t äny t ; 

e t tä kunnallisen hammaspoliklinikan johtosäännön laat imista oli joudu-
te t tava ; 

e t tä kysymys köyhäinhoidon saatavain kir jaamisesta ja poistamisesta oli 
mahdoll isimman pian lopullisesti ra tkais tava; 

e t tä kaupungin kaasun- ja sähkönkulutusmaksujen luot tovakuutuksen 
jär jes tämis tä koskevan kysymyksen ratkaisemista oli joudute t tava ; sekä 

ettei tavara in vas taanot to puhtaanapitolai toksella ollut ollut kaikissa 
suhteissa tarkoituksenmukaisest i j ä r jes te t ty , kuten tu tkimuspöytäkir jo is ta 
kävi ilmi ja myöskin kaupunginreviisorin kaupunginhall i tuksen määräyksestä 
toimeenpanema tu tk imus osoitti; e t tä varasto-ostot eräissä tapauksissa 
todennäköisesti olivat olleet suuremmat kuin todellinen ta rve olisi vaa t inut , 
joissakin tapauksissa ilmeisesti siitä syystä, e t tä vuosimäärärahoja oli ollut 
käy t t ämä t t ä , mitä menet te ly tapaa ei voinut hyväksyä; sekä et tä vuositilin-
t a rkas ta j a t , koska puhtaanapi tohal l i tus jo oli r y h t y n y t tarpeellisiin toimen-
piteisiin estääkseen maini t tu jen epäkohtain jatkumisen, kysymyksen silloi-
sessa vaiheessa eivät pi täneet muita toimenpitei tä tarpeellisina. 

Edelleen vuosi t i l in tarkas ta ja t i lmoitt ivat , e t tä revisioniko nt tori oli 
laskenut t i l ivuonna lunas te tu t kaupungin eri lainoihin kuuluva t obligatiot ja 
kupongit sekä sulkenut ne kuoriin, jo tka oli varus te t tu revisionikonttorin 
sinetein ja sisällystä osoittavin merkinnöin, et tä vuosi t i l in ta rkas ta ja t olivat 
ta rkas taneet ja verranneet rahatoimiston arvopaperien pääki r jaan kaupungin 
bilanssiin sisältyvät obligatiot, osakkeet, pankkisi joi tukset ja velkakir ja t 
sekä lahjoi tusrahastojen samanlaatuiset arvopaperi t samoinkuin laskeneet 
rahatoimiston kassan syyskuun 8 p:nä 1931; sekä et tä vuosi t i l in tarkasta ja t 
niinikään olivat ta rkas taneet kiinteistötoimistossa säi lytetyt velkakir ja t ja 
vuokrasopimukset ynnä kaupungin lakimiehen hallussa olevat velkakir ja t . 

Viitaten t i l intarkastuskertomukseensa vuosi t i l in tarkastaja t ehdot t ivat 
e t tä kaupunginval tuusto ryhtyisi vuosi t i l intarkastajain johtosäännön 

uudistamista tarkoi t tavi in toimenpiteihin; sekä 
et tä kaupunginval tuusto myöntäisi rahatoimikamari l le sekä kaupungin 

muille hallituksille, lautakunnil le ja virastoille vas tuuvapauden niiden vuo-
den 1930 toiminnasta ja t i l i tyksestä. 

Kaupunginval tuusto h y v ä k s y i l ) kaikki vuosi t i l intarkastajain es i t tämät 
lausunnot ja ehdotukset samalla pää t täen aset taa kuusihenkisen komitean 
vuosi t i l intarkastajain johtosääntöehdotus ta laat imaan. 

Kaupungin vuoden 1931 tilien ja hallinnon tarkastus. Kaupunginhal l i tus 
lähett i oman lausuntonsa ohella vuosit i l intarkastajain kertomuksen 2) Hel-
singin kaupungin vuoden 1931 tilien ja hallinnon tarkas tukses ta sekä siihen 
lii tetyn kertomuksen revisionikonttorin toiminnasta samana vuonna. 

Vuosi t i l intarkastajat i lmoit t ivat tarkastaneensa kaupungin tilit ja tilin-
päätöksen sekä läpikäyneensä kaupungin taloushallintoa koskevat pöytä-
k i r ja t ja revisionikonttorin ta rkas tuks is taan p i t ämät pä iväki r ja t havaitse-

Kvsto 13 p. huhtik. 7 §. — 2) Kvston pain. asiakirj. n:ot 18 ja 19. 
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m a t t a aihet ta maini t tavi in yksityiskohtaisiin muistutuksi in tai huomautuk-
siin. Päinvastoin todet t i in yleisarvosteluna, e t tä kaupunginhall i tus tunnus-
tus ta ansaitsevalla tavalla oli selviytynyt kaikista pulan a iheut tamista vai-
keuksista. Val i te t tava tosiasia oli, e t tä huomat t avaa määrää maksuunpan tu j a 
veroja ei ollut saatu perityksi. Tämä epäkohta tun tu i joh tuvan useista sei-
koista, joista t ä rke immät näy t t ivä t olevan sellaisia, e t tä kaupungin viranomai-
silla ei ollut mahdollisuuksia niiden korjaamiseen, koska ne osaksi perus tu iva t 
voimassa olevien uloshaku-, ulosotto- ja verotuslakien puutteellisuuksiin. 
Tärkeätä olisi kuitenkin, et tä suunnitel tu väestörekisteri pian saataisiin 
aikaan. Tärkeä tä olisi myöskin, et tä toimitettaisi in t a rkka ja kaikinpuolinen 
tu tk imus niistä veroista, joita ei ollut voitu saada perityksi. Vielä vuositilin-
t a r k a s t a j a t lausuivat käsi tyksenään, e t tä tont t iveron tuo t to oli niin vähäinen, 
e t tä oli epäiltävää, vastasiko siitä ker tynyt tulo sen perimisestä aiheutunei ta 
kustannuksia . Kaupunginreviisorien mielestä olisi luonnollisinta, e t tä puheena 
oleva vero poistettaisiin. 

Edelleen vuosi t i l in tarkasta ja t i lmoit t ivat tarkastaneensa ja verranneensa 
rahatoimiston arvopaper ipääkir jaan kaupungin bilanssiin sisältyvät obli-
gatiot, osakkeet, pankkisi joi tukset ja velkakir ja t samoinkuin lahjoitusrahasto-
jen samanlaatuiset arvopaperit ; laskeneensa rahatoimiston kassan touko-
kuun 30 p:nä 1932; tarkastaneensa kiinteistö toimistossa olevat ve lkaki r ja t 
ja vuokrasopimukset samoinkuin kaupungin lakimiehen hallussa olevat asia-
k i r ja t tarpeellisilta osilta; laskeneensa til ivuoden kuluessa lunas te tu t obligatiot 
ja kupongit sekä sulkeneensa ne kuoriin, jo tka oli va rus te t tu revisionikontto-
rin sinetillä ja sisällystä osoittavalla merkinnällä; sekä havainneensa kaupun-
gin vuoden 1931 t i l inpäätöksen oikeaksi. 

Tu tu s tu t t uaan edellä maini t tuihin selontekoihin kaupunginval tuusto 
pää t t i myöntää kaupunginhalli tukselle sekä kaupungin muille hallituksille, 
lautakunnil le ja laitoksille vas tuuvapauden niiden vuoden 1931 toiminnasta 
ja t i l i tyksestä. 

Vastuuvapauden myöntäminen Sedmigradskyn pientenlastenkoulun ja 
Marian turvakodin johtokunnalle. Sedmigradskyn pientenlastenkoulun ja 
Marian turvakodin joh tokunnan lähete t tyä kaupunginvaltuustol le ker tomuk-
sen main i t tu jen säätiöiden pientenlastenkoulujen toiminnasta vuonna 1931 
sekä asianomaisten t i l in tarkas ta ja in to imi t tamas taan koulujen saman vuoden 
tilien tarkas tukses ta an taman kertomuksen val tuusto myönsi 2) johtokun-
nalle vas tuuvapauden sen hallinnosta maini t tuna vuonna. 

Kultaklausuli kaupungin lainasopimuksissa3). Suomen pankki oli kaupun-
gin vuoden 1930 7 1/2 %:n obligatioiden halt i jain edus ta jana vii taten kau-
pungin lainasopimusten kultaklausuli in vaat inut , e t tä kaupunki suorittaisi 
puolivuotismaksunsa joulukuun 1 p:nä 1931 ja kesäkuun 1 p:nä 1932 sovel-
taen laskelmaa, et tä edellisessä tapauksessa 1.32352 paper imarkkaa ja jälkim-
mäisessä 1 .46996 paper imarkkaa vastasi yh t ä kul tamarkkaa , ja t ä m ä n johdosta 
kaupunginhall i tus oli r y h t y n y t toimenpiteisiin hankkiakseen selvityksen 
siitä, miten muu t kunnat , jo tka olivat tehneet samanlaisia lainasopimuksia, 
aikoivat t ä y t t ä ä sitoumuksensa 4). Tällöin oli i lmennyt, e t tä Vaasan ja Viipu-
rin kaupunkien ot tamiin obligatiolainoihin kuuluvien obligatioiden hal t i ja t 
olivat tuomioistuimessa vaat ineet maini t tu jen kaupunkien velvoit tamista 
lunas tamaan obligatiot ja korko kupongit kullalla sekä et tä raastuvanoikeus 

Kvsto 7 p. jouluk. 1 §. — 2) S:n 4 p. toukok. 29 § ja 25 p. toukok. 22 
— 3) Ks. myös tämän kert. s. 195. — 4) Ks. v:n 1931 kert. s. 173. 
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oli v a p a u t t a n u t Vaasan kaupungin täs tä velvollisuudesta, mistä päätöksestä 
oli vedot tu ylempään oikeusasteeseen, kun taas asiaa Viipurin kaupungin 
osalta ei ollut käsitel ty loppuun raastuvanoikeudessa. Vaasan kaupungin 
puolesta oli oikeudenkäynnissä huomaute t tu , e t tä koska kul ta oli maamme 
rahan ainoa arvonmit ta , velkasitoumuksissa maini tu t Suomen marka t tar -
koi t t ivat rahalain mukaisia ku l tamarkkoja huol imat ta siitä, oliko ne laina-
sopimuksessa nimenomaan maini t tu kultamarkoiksi vai ei, koska rahan oikeu-
dellinen merkitys oli, e t tä se oli kaiken rahavelan laillinen maksuväline. Se 
seikka, ettei Suomen pankki lunas tanu t seteleitään kullalla, ei voinut aiheut-
t aa la inanot tajal le korvausvelvollisuutta. Vastapuoli taas oli tu lk innut 
kultaklausulin siten, e t tä velallisen tuli suori t taa velkakirjassa ilmaistu kul ta-
r ahamäärä sellaisena tai myös sen arvo Suomen pankin noteeraaman kullan-
kurssin mukaan . Kul taklausul in oikeata merki tystä koskevassa oikeuden-
käynnissä kaupunginhal l i tus otaksui vedot tavan aina yl impään astee-
seen saakka, joten lopullinen ratkaisu ei ollut odotettavissa lähitulevaisuu-
dessa, ja ot taen huomioon t ämän hallitus ehdotti , e t tä kaupunginval tuusto 
hyväksyisi Suomen pankin esi t tämän sovintoehdotuksen, jonka mukaan 
Helsingin kaupungin puheena olevain obligatioiden hal t i ja t tyyty is ivä t 
20 %:n l isämaksuun, jos kaupunki si toutui sen suor i t tamaan, ennenkuin 
Viipurin kaupunkia vas taan vireillä oleva oikeudenkäynti oli ra tkais tu ensim-
mäisessä oikeusasteessa. Koska oli mahdotonta t ietää, milloin Suomen markka 
jälleen voitiin l i i t tää kul taan eikä mikä sen arvo kullan arvoon ver ra t tuna 
tul i olemaan, kaupunginhall i tus oli sitä mieltä, e t tä sopimuksen tuli koskea 
ainoastaan niitä määriä, jo tka olivat erääntyneet tai e räänty ivä t makset ta-
viksi joulukuun 1 p:nä 1931 sekä kesäkuun 1 p:nä ja joulukuun 1 p:nä 1932. 
Kaupunginhal l i tus olikin edellyttäen, et tä jo takuinkin kaikki obligatioiden 
ha l t i j a t s i toutuivat luopumaan muista kultaklausuli in perustuvista vaati-
muksis taan edellä maini t tu ina erääntymispäivinä tapahtuvien kaupungin 
suori tusten suhteen t ehny t Suomen pankin kanssa asiaa koskevan alustavan 
sopimuksen, joka tuli voimaan vasta, jos kaupunginval tuus to sen ratifioi. 

Asiaa käsiteltäessä kaupunginval tuusto pää t t i vahvis taa kaupungin-
halli tuksen päätöksen vuoden 1930 kotimaisen 7 2/2 %:n obligatiolainan joulu-
kuun 1 p:nä 1931 sekä kesäkuun 1 p:nä ja joulukuun 1 p:nä 1932 tapahtuvien 
puolivuotismaksujen suorit tamisesta 20 %:n korotuksin ehdoin, et tä lähes 
kaikki obligatioiden hal t i ja t s i toutuivat luopumaan kaikista muista kul ta-
klausuliin perustuvista vaat imuksis taan puheena olevien suoritusten suhteen. 

Kaupungin obligatiolainat. Saapuneen ilmoituksen mukaan sisäasiain-
ministeriö joulukuun 8 p:nä 1931 oli vahvis tanut kaupunginval tuus ton pää-
töksen 2) 68,000,000 markan suuruisen obligatiolainan ottamisesta sekä näiden 
lainavarain käyt tämises tä . Kaupunginhal l i tus ilmoitti, e t tä kyseinen laina 
oli laskettu liikkeeseen Aktiebolaget Wilh. Bensow osakeyhtiön välityksellä, 
40,000,000 markkaa 98 %:n kurssiin ja 28,000,000 markkaa parikurssiin, 
e t tä obligatiot olivat sekä Suomen markan e t tä Ruotsin k ruunun määräisiä 
ja korko 8 %, e t tä kuoletus tapahtuis i vuosina 1934—39 joko ostamalla tai 
arpomalla kahdesti vuodessa nimellisarvoon, e t tä kaupungilla oli oikeus 
lainan konvertoimiseen heinäkuun 1 pistä 1934 alkaen sekä e t tä erääntynei-
den korkolippujen ja a rvo t tu jen obligatioiden lunastuspaikkoina olivat raha-
toimisto, Suomen pankki, Kansallis-osake-pankki ja Pohjoismaiden yhdys-
pankki . Tämä ilmoitus merkit t i in 3) ainoastaan tiedoksi. 

x) Kvsto 7 p. syysk. 11 §. — 2) Ks. v:n 1931 kert. s. 44. — 3) Kvsto 20 p. 
tammik. 5 §. 
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Edellä maini tus ta vuoden 1932 ensimmäisestä 8 %:n obligatiolainasta oli 
saman vuoden talousarviossa mää rä t t y 61,200,000 markan käyt tö . Lainan 
pääoma-alennuksiin tarvi t t i in 2,160,000 markkaa , joten siis oli jäljellä 
4,640,000 markkaa , mistä 1,260,000 markkaa käytet täisi in teurastuslai toksen 
rakentamiseen ja 3,380,000 markkaa Hert toniemen rakennustöiden j a tka -
miseen. Päätös 68,000,000 markan käyt tämises tä edellä maini t tuihin tarkoi-
tuksiin oli a l i s te t tava 1 ) valt ioneuvoston tu tk i t t avaks i ja vahvis te t tavaksi . 

Kaupunginhal l i tus huomaut t i , e t tä niin ankarast i kuin pyri t t i inkin 
supis tamaan vuoden 1933 talousarviota, ei voitu vä l t tyä o t tamasta siihen 
eräitä pääomansi joi tuksia , joita ei ollut rahoi te t tava verotus-, vaan laina-
varoilla. Myöskin eräiden vä l t tämät tömien, t uo t t avaa laa tua olevien yleisten 
töiden a iheu t tamat kus tannukset oli kaupunginhal l i tuksen mielestä suoritet-
t ava pitkäaikaisilla lainavaroilla. Yleensä kaupunginval tuusto oli talousarvion 
jär jestelyn yhteydessä p ä ä t t ä n y t lainain ot tamisesta sekä sitä koskevien val-
tuuksien myöntämisestä, mu t t a rahamarkkinoil la valli tsevat epäsäännölli-
set olot tek ivä t vä l t t ämät tömäks i poiketa täs tä menettelystä samoin kuin 
oli t eh ty vuonna 1931. J o t t a talousarviota vahvistet taessa oltaisiin selvillä 
kaupungin lainansaantimahdollisuuksista, kaupunginval tuusto jo syyskuussa 
pää t t i 2) o t taa joko kotimaisessa tai ulkomaisessa rahalajissa tai molemmissa 
ja yh tenä tai useampana eränä emit toi tavan lainan kahta vuot ta pi temmin 
maksuajoin ja enintään kahdenkymmenen vuoden kuoletusajoin, jonka lai-
nan määrä sai olla enintään 55,000,000 markkaa tai sen vasta-arvo ulkomaan 
rahassa lasket tuna kurssin mukaan, jonka kaupunginhall i tus lainaa emittoi-
taessa sai määrä tä , ja muuten ehdoin, jo tka kaupunginhall i tus val tuute t t i in 
määräämään , käyte t täväks i eräihin määrä t ty ih in tarkoituksi in s). 

Pää tös alistettiin valt ioneuvoston tu tk i t t avaks i ja vahvis te t tavaksi ja 
kaupunginhall i tus val tuute t t i in r y h t y m ä ä n kaikkiin siitä aiheutuviin toimen-
piteisiin sekä ra jo i t t amat tomin valtuuksin edus tamaan kaupunkia lainan 
ot tamista koskevissa neuvotteluissa ja päätösten teossa sekä allekirjoit ta-
maan kaikki tarpeelliset laina- ja vas tuusi toumukset sekä muu t asiakir jat . 

Edellä oleva päätös julistett i in heti tarkis tetuksi ja kiireellisenä t äy t än -
töön pantavaksi . 

Si t temmin sisäasiainministeriö ilmoitti, e t tä valtioneuvosto marraskuun 
4 p:nä oli alistuksen johdosta an t anu t seuraavan päätöksen: Sit tenkuin Hel-
singin kaupunginhall i tus on valtioneuvostolle i lmoi t tanut s i toutuvansa siihen, 
e t tä puheena olevasta obligatiolainasta t änä vuonna emit toidaan enintään 
20,000,000 markkaa; ettei sanot tuun la inamäärään kuuluvia obligatioita 
sanomalehti-ilmoituksilla t a r jo t a merki t täväksi sekä e t tä kaupunginhall i tus 
tulee lainan ehdoista neuvottelemaan valtiovarainministerin kanssa, ennen-
kuin se ryh tyy laskemaan liikkeelle ensi vuoden kuluessa emit toi tavaa osaa 
lainasta, valtioneuvosto on asiaa t änään esiteltäessä sanotuin edellytyksin 
ja myös edellyttäen, e t tä mainitussa neuvottelussa lainaehdoista sovitaan, 
noudate t tavaks i vahvis tanut puheena olevan kaupunginval tuuston pää-
töksen 4). 

Muute t tuaan vuoden 1933 talousarviota vahvistet taessa jonkin verran 
vuoden 1932 toisen obligatiolainan käyt tösuunni te lmaa kaupunginval tuus to 
pää t t i 5) alistaa valtioneuvoston tu tk i t t avaks i ja vahvis te t tavaksi t ämän 
päätöksensä, jonka mukaan la inavarat käytet täis i in seuraaviin tarkoituksiin: 

!) Kvsto 21 p. jouluk. 1 §. —2) S:n 21 p. syysk. 20 §.— 3) Ks. alemp. — 4) Kvsto 
7 p. jouluk. 5 §. — 5) S:n 21 p. jouluk. 1 §. 
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Kiinteistöostot 
Teurastuslaitoksen rakentaminen 
Teknillisten laitosten uudis työt 
Satamauudis työt 
Pääoma-alennukset ja vastedes mää rä t t ävä t tarkoi tuk-

Smk 21,338,000: — 
» 7,500,000: — 
» 6,637,000: — 
» 16,810,000: — 

set » 2,715,000: 
Yhteensä Smk 55,000,000: -

Lyhytaikainen luotto. Kaupunginhal l i tus oikeutet t i in 1) vuonna 1933 
o t t amaan lyhytaikaista luottoa enintään 140,000,000 markkaa tai vasta-arvo 
ulkomaan rahassa lasket tuna lainaa otettaessa käyvän kurssin mukaan. 

Kaupungin varoista myönnettyjen lainain korko. Helsingin lähiympäris-
tön omakotiyhdistys oli anonut , e t tä yleishyödyllisen rakennustoiminnan 
edistämisrahastosta myönnet ty jen lainain korko alennettaisiin 5 x/4 ^iin. 
Puheena oleva korko oli a lkujaan vahvis te t tu 2) 6%:ksi, mistä 3 /4% oli kuole-
tus ta , mu t t a koska t ä t ä korkoa pidetti in liian alhaisena, oli vuonna 1921 
m ä ä r ä t t y 3 ) kannet tavaksi yl imääräistä koronlisäystä niin paljon, et tä vuo-
tu ismaksuun sisältyvä korko oli 1 1j4: % alempi Suomen pankin kulloinkin 
nouda t t amaa alinta diskonttokorkoa, ja vuonna 1926 t ä t ä l isämääräystä oli 
m u u t e t t u 4 ) siten, e t tä yl imääräistä koronlisäystä oli kanne t tava 2 1 / 2 % , 
jolloin vuotuismaksuun sisältyvä korko nousi 7 3/4 %:iin. Koska näitä ehtoja 
ei voinut pi tää kohtuut tomina , varsinkaan katsoen siihen, et tä kaupunki 
itse maksoi osalle rahastoon siirrettyä pääomaa koron, joka oli suurempikin 
kuin siitä annetuille lainoille vahvis te t tu korko, kaupunginval tuusto pää t t i 5 ) , 
ettei anomus aiheuttaisi toimenpidet tä niiden lainain osalta, joiden ehdot oli 
vahvis te t tu vuosien 1913 ja 1921 päätösten mukaisesti, jota vastoin vuonna 
1926 teh tyä päätös tä muute t t i in siten, e t tä ylimääräinen koronlisäys alennet-
tiin 1 3/4 %:iin. 

Ammattienedistämislaitoksen säätiö vapaute t t i in 6) anomuksestaan suo-
r i t t amas ta kaupungil ta saamansa 1,000,000 markan suuruisen la inan 7 ) kor-
koja vuosilta 1931 ja 1932 ehdoin, et tä säätiö kahden vuoden aikana maksu t ta 
jär jest i kursseja työttömille henkilöille, nimittäin talonmieskurssit n. 200 mie-
helle sekä silityskurssit n. 60 naiselle; jokaisen kurssin tuli käsi t tää 50 opetus-
tun t ia ja niiden johta j ina tuli olla päteviä opettaj ia . 

Tontin kauppahinnan suorittamisen lykkääminen. Kauppakorkeakoulun 
ylioppilaskunnan r. y., joka vuonna 1929 osti kaupungil ta X I I I kaupungin-
osassa Runeberginkadun varrella sijaitsevan korttelin n:o 412 b tont in 
n:o 12 2,500,000 markan hinnasta8), mistä 587,500 markkaa oli makset tu , piti 
lokakuussa 1931 suori t taa maksamat toman kauppahinnan kuoletusta ja 
korkoa yhteensä 327,250 markkaa, mu t t a yhdistys ilmoitti kaupunginval tuus-
tolle osoitetussa kirjelmässä, ettei sillä ollut varoja käytet tävissään t ähän 
tarkoitukseen, minkä tähden sen oli pakko anoa maksujen suorittamisen 
lykkäystä toistaiseksi tai sopivaksi ka tso t tuun a jankohtaan saakka. Kiin-
te is tö lautakunta oli an tanu t lausuntonsa täs tä anomuksesta ja ollut sitä 
mieltä, e t tä koska kyseisen tont in rakennusaika pää t ty i vasta toukokuun 
31 p:nä 1935, yhdistys siihen mennessä kenties voi suoriutua vaikeuksistaan, 
minkä vuoksi ja katsoen yhdistyksen luonteeseen sille kenties oli myönnet tävä 

x) Kvsto 21 p. jouluk. 1 §. — 2) Ks. v:n 1913 kert. s. 144. — 3) Ks. v:n 1921 
kert. s. 67. — 4) Ks. v:n 1926 kert. s. 46. — 5) Kvsto 26 p. lokak. 8 §. — 6) S:n 
20 p. tammik. 15 §. — 7) Ks. v:n 1930 kert. s. 114. — 8) Ks. v:n 1929 kert. s. 19. 
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jonkin verran helpotusta. Kaupunginval tuusto p ä ä t t i k i n m y ö n t ä ä Kauppa-
korkeakoulun ylioppilaskunnalle korotonta lykkäystä lokakuussa 1931 mak-
set tavaksi erääntyneen yhdistyksen tont in kauppahinnan kuoletuksen ja 
koron suorittamisessa lokakuuhun 1932. 

Korvaus rakennusoikeuden lisäämisestä. Kaupunginval tuus to muut t i 2) 
vuonna 1931 tekemäänsä päätös tä 3) Hämäläis ten talo osakeyhtiölle rakennus-
oikeuden lisäämisestä makse t tavan korvauksen suorit tamisen lykkäämisestä, 
myöntäen yhtiölle 375,000 markan suuruista, kesäkuun 10 p:nä 1936 makset-
t avaa velkakir jaa vas taan maksun lykkäystä viimeksi maini t tuun päivään 
ehdoin, e t tä velkakir jan yht iö tä enempää kuulemat ta sai ki inni t tää sen kiin-
teistöön etuoikeuksin yhteensä 18,530,000 markkaan nousevien kiinnitysten 
jälkeen sekä et tä velka niin kauan kuin talossa oli osakuntahuoneistoja sai 
olla koroton, mu t t a e t tä siitä muussa tapauksessa oli suori te t tava Suomen 
pankin kulloinkin voimassa oleva alin diskonttokorko. 

Kunnallisverotuksen perusteet. Voimassa olevan verotuslainsäädännön 
mukaan verote t tavan tulon aliraja oli 4,000 markkaa , ja henkilöt, joiden 
vuositulo oli 20,000 markkaa tai vähemmän, nau t t iva t veronhelpotusta, 
minkä ohessa elatusvelvollisella henkilöllä oli oikeus vähentää verote t tavas ta 
tulostaan enintään 1,200 markkaa jokaiselta 15 vuo t t a nuoremmalta lapselta, 
jonka hän elatusvelvollisuutensa nojalla oli verotusvuonna e lä t tänyt . Nämä 
määräykset ulot t ivat verovelvollisuuden laajoihin väestöryhmiin, jo tka 
eivät kyenneet t ä t ä velvollisuutta suor i t tamaan, ja a iheut t ivat kaupungille 
verollepanosta," veronkannosta, pakkoperimisestä ja poistoista johtuvia 
suoranaisia menoja. Taksoitus- ja tu tk i j a l au takun ta olivat tosin koettaneet 
l ieventää verovapaan tulon liian alhaisen alirajan a iheut tamia ha i t to ja 
tutkimal la in casu verovelvollisen henkilön maksukykyä ja säälittävissä 
tapauksissa myöntämällä verovapauden tai veronhelpotusta, mu t t a t un tu -
van parannuksen aikaansaaminen näihin oloihin edellytti lainsäädännön 
muut tamis ta . Vallitseva työ t tömyys ja alhainen palkkataso tek ivä t kauan 
odotetun verote t tavan tulon al irajan korottamisen entistäänkin suotavam-
maksi. Kaupunginval tuus to pää t t i 4 ) senvuoksi anoa valtioneuvostolta^ et tä 
kaupunkien verotuslainsäädäntöä muutettaisi in siten, 

e t tä verote t tavan tulon aliraja eli n. s. perusvähennys korotettaisiin 
4,000 markas ta 10,000 markkaan; 

e t tä sen tulon yläraja , josta perusvähennys kokonaan tai osaksi oli 
t eh tävä , korotettaisiin vastaavasti ; 

e t tä lapsivähennyksen määrää tun tuvas t i korotettaisiin; sekä 
e t tä verovapauden ja veronhelpotuksen saannin edellytykset laajen-

nettaisiin yhdenmukaisiksi Helsingissä toimitetussa valtion tulo- ja omaisuus-
verotuksessa nouda te t tu jen periaatteiden kanssa. 

Verovelvollisen henkilön tulosta verotettaessa tehtävä vähennys. Vahvis-
taessaan vuodeksi 1932 ne määrä t , jo tka joulukuun 8 p:nä 1873 kaupunkien 
kunnallishallinnosta annetun asetuksen 55 §:n 3 ja 4 kohdan mukaan, sellai-
sina kuin nämä esiintyvät t ammikuun 20 p:nä 1922 maini tun asetuksen-muut-
tamisesta annetussa laissa, kunnallisverotuksessa on vähennet tävä verovel-
vollisen henkilön tuloista, kaupunginval tuusto pää t t i 5 ) , e t tä tällaisista 
tuloista, milloin ne eivät yl i t täneet 9,000 markkaa , sai vähentää 4,000 mark-
kaa sekä e t tä verovelvollinen henkilö jokaisen lapsen osalta, jonka hän elatus-

Kvsto 10 p. helmik. 23 §. — 2) S:n 10 p. helmik. 24 §. — 3 ) Ks. v:n 1931 
kert. s. 47. — 4) Kvsto 13 p. huhtik. 8 §. — 5) S:n 20 p. tammik. 11 §. 
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velvollisuutensa nojalla oli e lä t tänyt ja joka verotusvuoden päät tyessä ei 
ollut t ä y t t ä n y t 15 vuot ta , sai vähentää tuloistaan 1,200 markkaa . 

Koiravero. Valtioneuvostolle osoittamassaan kirjelmässä kaupungin-
val tuusto lausui, e t tä koiraveroa koskevan asetuksen noudat tamisen val-
vonta aiheutt i kaupungille kustannuksia , e t tä kaupungille sitäpaitsi koitui 
melkoiset menot koirien ruohokentille ja istutuksille aiheuttamien vahinkojen 
korjaamisesta sekä et tä koska koirat kaupungin kannal ta katsoen olivat hai-
taksi, oli suotavaa, e t tä niiden lukumäärää vähennettäisiin koiraveroa korot ta-
malla, mikä toimenpide samalla hankkisi kaupungille tervetulleen lisätulon. 
Aikana, jolloin kaikki verot kohosivat ja vä l t tämät tömimpiäkin kulutus-
aineita yhä ankarammin verotetti in, oli täysi syy koet taa löytää verotus-
objekteja , joita voitiin pitää ylellisyytenä. Jos kuitenkin veron korotuksen 
seurauksena olisi niin t un tuva koirain lukumäärän supistuminen, ettei kau-
punki saisi sanot tavast i tai ensinkään lisätuloa, olisi se kuitenkin hyödyksi 
kaupungin puistoille ja istutuksille. Edellä esi tet tyyn vii taten kaupungin-
val tuusto anoi1) , e t tä koiraverosta joulukuun 14 p:nä 1894 annet tua asetusta 
muutet taisi in siten, et tä koiraveron suurin sallittu määrä kaupungissa koro-
tettaisi in 200 markas ta 500:aan. 

Tuulaakin palauttaminen. Sen jälkeen kun tullihallitus marraskuun 
14 p:nä 1931 tullin kantamisesta eräissä tapauksissa annetun lain nojalla oli 
Suomalaiselle Shell osakeyhtiölle maksanu t takaisin vuoden 1931 marraskuun 
24 p:n ja joulukuun 29 p:n väliseltä a ja l ta kanne t tu j a tu l l imaksuja 1,847,289 
markkaa , yhtiö oli anonut saada kaupungil ta takaisin suori t tamansa, edellä 
maini t tu jen tul l imaksujen perusteella lasketut tuulaakimaksut , 36,945: 80 
markkaa. Koska yhtiön anomus perustui lakiin, mu t t a sa tamalau takunnan 
poisto- ja peruutusmääräraha ei riittänyt vaadi tun määrän suorittamiseen, 
kaupunginval tuusto p ä ä t t i 2 ) sallia puheena olevaa määrärahaa yl i te t tävän 
36,945: 80 markkaa . 

Väkijuomain liikennemaksut. Sa tamalau takunta huomaut t i , e t tä voi-
massa oleva l i ikennemaksutar i f f i 3 ) oli vahvis te t tu aikana, jolloin maini t tavaa 
väki juomain tuont ia ei ollut olemassa. Kieltolain kumoamisen jälkeen ja 
väkijuomain tu l tua muun kauppa tavaran veroisiksi tuont i kuitenkin tuli 
huomat tavas t i l isääntymään, ja kaupungin oli oman etunsa vuoksi huoleh-
di t tava siitä, e t tä se käyt t i hyväkseen Helsingin satamaa, ja t ämän tarkoi-
tuksen saavuttamiseksi ehdottomasti a lennet tava maini t tu jen tavara in lii-
kennemaksuja . Lau takun ta olikin laat inut l i ikennemaksutaksan muutos-
ehdotuksen, ja kaupunginval tuusto p ä ä t t i 4 ) hyväksyä ehdotetut uudet 
maksut noudatet taviksi toistaiseksi ja heti kaupunginval tuuston päätöksen 
saatua lain voiman sekä kaupungin puolesta s i toutua pa lau t t amaan maalis-
kuun 21 p:n jälkeen kanne tu t maksu t siltä osalta, jolta ne yl i t t ivät hyväksy-
tyn taksan mukaiset määrä t . 

Kaasu- ja sähkölaitosten maksujen vakuusjärjestelmä. Vuonna 1928 
kaupunginval tuusto antoi rahatoimikamaril le t eh täväks i 5 ) yksissä neuvoin 
kaupungin teknillisten laitosten hallituksen kanssa tu tk ia kysymystä kaasu-
ja sähkölaitosten maksujen vakuut tamises ta sekä antaa valtuustolle ehdotuk-
sen tarpeellisiksi havaituiksi toimenpiteiksi. Kamar i antoi asian komitean 
valmisteltavaksi, ja si t temmin antamassaan mietinnössä 6) t ämä ehdotti , e t tä 

Kvsto 20 p. tammik. 12 §. — 2) S:n 15 p. kesäk. 26 §. — 3) Ks. Kunnall. 
asetuskok. v:lta 1924 s. 79. — 4) Kvsto 9 p. maalisk. 33 §. — 5) Ks. v:n 1928 kert. 
s. 49. — 6) Kvston pain. asiakirj. n:o 20. 
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voimassa oleva jär jestelmä, jonka mukaan ku lu t t a j a t ot tamalla luot tovakuu-
tuksen Suomen luot tovakuutus osakeyhtiössä antoivat vakuuden maksujensa 
suorit tamisesta kaupungin kaasu- ja sähkölaitoksille, poistettaisiin ja sen 
sijaan kannettaisi in n. s. l i i t tymismaksut , joista muodostettaisiin erityinen 
rahasto käyte t täväks i per imät tä jäävien kaasu- ja sähkömaksujen tileistä 
poistamiseen. Kaupungin teknillisten laitosten hallitus taas ei voinut kan-
na t t aa t ä t ä ehdotusta , vaan oli sitä mieltä, et tä luot tovakuutus jär jes te lmää 
oli edelleen sovellettava ja hallituksen huoleksi annet tava asian jär jes täminen 
siten kuin se katsoi kaupungin ja laitosten edun vaat ivan. 

Kaupunginhal l i tus lähetti kaupunginvaltuustol le asiassa syntyneet asia-
k i r j a t sekä oman kirjelmänsä, jossa hallitus aluksi selosti voimassa olevan 
jär jes te lmän soveltamista käytäntöön. Kaasulaitoksessa yksityisten kulut ta-
jain alin vakuutusmäärä oli 200 markkaa ja vas taava vakuutusmaksu 20 mark-
kaa ynnä 2 markkaa lomakemaksuna. Liikkeiden alin vakuu tusmäärä oli 
niinikään 200 markkaa , kahvilain ja ravintolain 500 markkaa , m u t t a vakuu-
tusmaksu oli 30 markkaa, lomakemaksu 2 markkaa . Kesäkuun 30 p:nä 1932 
vakuu tuskan ta oli 10,614,115 markkaa . Vuodesta 1925 kesäkuun 30 p:ään 
1932 oli vakuu tusmaksu ja suori tet tu kaikkiaan 1,257,563: 50 markkaa ja 
korvauksia 350,039: 20 markkaa. 

Sähkölaitoksessa vakuutus jär jes te lmä oli suurin piirtein samanlainen. 
Asunnosta vakuutusmaksu oli 10 % vakuutusmääräs tä , jonka suuruus vastasi 
n. puolentoista rahas tuskauden kulutusmaksua; alin luo t tovakuutusmäärä 
oli 100 markkaa. Kaikille muille kuluttaj i l le, kuten liikkeille, ravintoloille 
y. m., maksu oli 15 % vakuutusmääräs tä . Jos vakuutusyht iö oli maksanu t 
laskut t ämän velvollisuutensa laiminlyöneen ku lu t t a j an puolesta, oli t ämän 
saadakseen uudelleen sähkövir taa suori te t tava maksu, joka sekä asunnosta 
e t tä liikehuoneistosta oli 20 % vakuutusmääräs tä . Kesäkuun 30 p:nä 1932 
vakuu tuskan ta nousi 12,189,945 markkaan . Vuodesta 1925 viimeksi mainit-
t uun päivään oli vakuutusmaksuina makse t tu 1,783,853: 65 markkaa ja 
korvauksia suori te t tu 751,297: 05 markkaa . 

H a n k i t t u selvitys osoitti, e t tä yht iön maksamat korvaukset vakuutus-
maksuihin verra t tu ina olivat vuosi vuodelta l isääntyneet, minkä johdosta 
jär jes te lmä ei suinkaan enää ollut niin edullinen yhtiölle kuin vuositilintar-
kas t a j a t olivat koet taneet vä i t tää . Niin ollen ja koska luot tovakuutus ten 
j a tkuva l isääntyminen selvästi osoitti, e t tä yleisö mieluummin otti niitä kuin 
suoritti käteisvakuudet , ei kaupunginhall i tuksen mielestä ollut mi tään syytä 
luopua valli tsevasta jär jes te lmästä . 

Luot totappioiden väl t tämiseksi kaupunginhal l i tus ehdotti , e t tä kaasun 
ja sähkön kulu tusmaksujen kanto järjestet täisi in e tumaksun muodossa 
t apah tuvaks i siten, e t tä suori tet tu vakuu tusmaksu t i laajan pyynnöstä mak-
settaisiin takaisin siinä tapauksessa, e t tä t i laaja lakkasi ku lu t tamas ta kaasua 
ja sähköä tai maksutapa muut tu i sellaiseksi, e t tä luo t tovakuutus oli aiheeton. 

Hyväksyen kaupunginhall i tuksen ehdotuksen kaupunginval tuusto 
pää t t i 1 ) 

e t tä kaasun ja sähkön t i laaj i l ta heidän ryhtyessään k ä y t t ä m ä ä n näitä 
hyödykkei tä oli kanne t tava yhden rahastuskauden arvioitua kulu tus ta vas-
t aava e tumaksu sekä seuraavilta rahastuskausi l ta edellisen rahastuskauden 
kulutukseen perus tuvan laskun suuruinen etumaksu; sekä 

et tä t ämän e tumaksun t i laajain vapaan valinnan perusteella sai va ih taa 
1 Kvsto 7 p. joulu k. 13 §. 
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asianomaisen laitoksen hyväksymään luot tovakuutukseen kaasu- ja sähkö-
maksujen suorit tamisesta. 

Sähkövirran jakelutaksa. Kaupungin teknillisten laitosten hallitus huo-
maut t i , e t tä sähkölaitoksen pienjänni tevirran jakelusta veloitettiin maksu t 
t aksan mukaan, jossa h innat olivat erilaiset sen mukaan, nimitet t i inkö vir-
t aa valaistus-, voima-, talous- vai yö virraksi, ja jossa oli o te t tu huomioon kulu-
tuksen suhde sähkölaitoksen kuormitusvaihteluihin sekä kulu tusa jan pituus. 
Nämä hinnat oli sovellettu siten, e t tä ne olivat mahdollisimman oikeassa 
suhteessa sekä laitoksen omiin kustannuksiin et tä kulutuksen laa tuun ja 
arvoon, t . s. sähköenergian kykyyn kilpailla muiden energiamuotojen kanssa. 
Tälle pohjalle perus tuvat , siihen asti yleisesti sovelletut tar iff i t eivät kuiten-
kaan enää vastanneet sähkölaitoksen eivätkä kulu t ta j ienkaan etuja . Kehi t ty-
nyt tekniikka tar josi sekä kotitaloudelle e t tä teollisuudelle yhä l isääntyvän 
joukon sähköenergian käyt tömuoto ja , m u t t a voimassa olevien tariffien kan-
keus tai täydellinen sopimat tomuus est ivät niiden joutumisen laa jempaan 
käytäntöön. Sähkölaitosten ja varsinkin niiden, jo tka voivat pääasiallisesti 
jaella vesivoimaenergiaa, olisi senvuoksi edullisten kuormitussuhteiden aikaan-
saamiseksi j ä r jes te t tävä myynt i tar i f f insa sellaiselle pohjalle, e t tä edellä mai-
ni t tu käytön lisäys kävi mahdolliseksi. Ku lu t t a j a in ja sähkölaitosten e tujen 
yhdis tämis tä t a rko i t t ava t pyrkimykset olivatkin kotitalouden alalla saaneet 
aikaan uuden tariff imuodon, jonka kaupungin teknillisten laitosten hallitus 
halusi saada käytäntöön Helsingissä, missä tarkoituksessa hallitus oli laa t inut 
ehdotuksen uudeksi sähkövirran jakelutaksaksi . Tässä ehdotuksessa oli 
valaistustariff i ja voimatariff i säi lytet ty muut tumat tomina , kun taas koti-
taloustariff i rakentui Suomen sähkölaitosyhdistyksen laatimassa mietinnössä 
esitetyille perusteille ja tilastollisen aineiston pohjalle. J o t t a tariffi vastaisi 
t a rkoi tus taan ja siis lisäisi kulutus ta , oli kulutusmaksu ehdotet tu niin pie-
neksi, e t tä sähkön käyt täminen erilaisiin lämmitystarkoituksi in kävi talou-
dellisesti mahdolliseksi. Perusmaksu oli arvioitu aikaisempien kulutusnume-
roiden keskiarvojen pohjalla pienehköin lisäyksin odotetun kuormituksen 
lisäyksen korvaukseksi. Edulliseksi kuluttaj i l le tulisi uusi kotitaloustariffi 
vasta sitten, kun sähkön käyt tö erilaisiin taloustarkoituksiin ylitti keskimää-
räisen valaistusvirran kulutuksen. Perusmaksun lisäksi suoritettaisiin 60 pen-
niä kilowatti tunnil ta, ja vuotuinen keskihinta painuisi luonnollisesti sitä 
alemmaksi, mitä useammille kilowattitunneille perusmaksu jakautuisi . Uuden 
taloustariff in voimaantulo edellytti m. m., e t tä entisen n. s. talousvirta-
tariff in nimitys muutet t i in tehotariffiksi ja e t tä t ämän tar i f f in perusmaksu 
alennettiin 140 markas ta 120 markkaan kulu tusmaksun kohotessa 50 pen-
nistä 60 penniin ki lowatt i tunnil ta . Ti latun tehon yl i t täneestä kulutuksesta 
suori te t tava maksu oli ehdotuksessa alennettu 5 markas ta 3 markkaan kilo-
wat t i tunni l ta ja yhdenmukaisuuden saavuttamiseksi oli n. s. yötariff i alen-
net tu 65 pennistä 60 penniin kilowatt i tunnil ta, kun taas sallittu kulutusaika 
oli t eh ty 1 tun t ia pi temmäksi aamulla. Es i te t ty jen periaatteellisten mää-
räysten soveltamisessa todennäköisesti i lmaantuvien vähäisten epäselvyyksien 
selvit täminen oli sopivimmin uskot tava kaupungin teknillisten laitosten halli-
tukselle. Samalla tavalla olisi menetel tävä sellaisten määräysten suhteen, 
joi ta kehitys usein vaat i muute t tavaks i ja joita olivat m. m. radiotariffi sekä 
mit tar ien yhdistämistä , erot tamista ja tarkis tamista koskevat määräykset . 

Kaupungin teknillisten laitosten hallitus valitti , e t tä ehdotus uudeksi 
taksaksi esitettiin tällaiselle uudistukselle taval laan sopimat tomana a jan-
kohtana. Taloudellinen pulatila vaikut t i näet epäilemättä siihen suuntaan, 
Kunnall. kert. 1932. \ 
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et teivät ku lu t t a j a t läheskään r i i t täväst i voineet käy t t ää hyväkseen uuden 
tariff in myöntämiä e tuja . Budjett i teknil l is istä syistä sähkölaitoksen oli 
ollut pakko laskea taksan perusmaksut ot taen huomioon, ettei laitoksen tulo-
sääntöön syn tynyt va jaus ta , mistä oli ollut seurauksena, et tä uusi tariff i 
useimmille kuluttaj i l le ei ollut niin edullinen, e t tä se olisi ki ihoi t tanut kulu-
tus ta . Halli tus ehdotti kuitenkin uuden taloustariffin otet tavaksi käytäntöön 
vi ipymät tä , koska se sellaisenaankin aiheuttaisi tun tuv ia e tu ja kuluttaj i l le , 
jo tka halusivat käy t t ää sähkövoimaa muihin kuin valaistustarkoituksiin, 
sekä koska oli tarkoi tuksenmukais ta kokeilla tariffia. Sopivinta olisi, e t tä 
tariff i otettaisiin käytäntöön valinnaisena ja r innan aikaisempien tariffien 
kanssa. Halli tus piti todennäköisenä, e t tä perusmaksuja voitiin alentaa niin 
pian kuin taloudellinen tilanne oli paran tunut , t . s. kun laajemmilla ku lu t ta ja -
piireillä oli varaa sähköä käyt tävien kotitalouskojeiden hankkimiseen. 

Asiaa esiteltäessä kaupunginval tuusto pää t t i x) vahvistaa kaupungin tek-
nillisten laitosten hallituksen ehdot tamat muu te tu t tar i f f i t kaupungin sähkö-
laitoksen sähkövirran myynt iä var ten sovellettaviksi ensimmäisestä mit tar in-
lukemisesta vuoden 1932 kesäkuun 1 p:n jälkeen; 

et tä taloustariffi otettaisiin käytän töön valinnaisena ja aikaisempien 
tar i f f imuotojen rinnalla; 

oikeuttaa kaupungin teknillisten laitosten hallituksen soveltamaan näitä 
tar iff imääräyksiä, milloin yksi tyis tapaukset käytännössä sitä vaat ivat ; sekä 

va l tuu t taa kaupungin teknillisten laitosten hallituksen ra tkaisemaan 
kysymykset , jo tka koskivat mit tar ien yhdistämistä ja erot tamista sekä tar -
kistamista samoinkuin muita käytännöllisiä toimenpiteitä, jo tka useimmin 
vaa t iva t määräysten muut tamis ta . 

Vahvistaessaan Helsingin kaupungin vuoden 1933 tulo- ja menoarvion 
kaupunginval tuusto samalla pää t t i 2 ) vuoden 1933 alusta korot taa pienjän-
nitteisen voima- ja valovirran hintoja 10 penniä kilowatt i tunnil ta ja teho-
tar iff ia samassa suhteessa. 

Rai t iot iekäyt töön t a rv i t t avan sähkövirran hinta korotett i in 58 pennistä 
75 penniin ki lowatt i tunnil ta . 

Kulosaaren silta. Vuonna 1920 valtioneuvosto oikeutti Kulosaaren 
ja Sörnäisten niemen välisen sillan silloisen omistajan, Brändö spårvägs-
aktiebolag nimisen yhtiön, kan tamaan sillan liikennöimisestä 50 pennin hen-
kilömaksun, 1 markan maksun ajoneuvoista ajureineen sekä 1: 50 markkaa 
kuorma-ajoneuvoista. Sit temmin Helsingin kaupunki ost i3) maini tun sillan 
samoinkuin myöskin Kulosaaren ja Kuloniemen välisen sillan 2,000,000 mar-
kan kauppahinnasta , ja t ä m ä n kauppasopimuksen nojalla oli sen jälkeen kau-
pungille kannet tu edellä main i t tu ja s i l tamaksuja . K u n kuitenkin eräät Kulo-
saaren asukkaat olivat anoneet kyseisen si l tamaksun poistamista ja maaherra 
oli l ähe t tänyt heidän anomuksensa valtioneuvostolle, kulkulaitosten ja 
yleisten töiden ministeriö oli käsityksenään lausunut , e t tä Kulosaaren sillalla 
ei enää voitu kantaa si l tamaksua Brändö spårvägsaktiebolag nimiselle yhtiölle 
vuonna 1920 myönnetyn toimiluvan perusteella, joka oli myönnet ty yksityi-
sistä rautate is tä huht ikuun 15 p:nä 1889 annetun asetuksen nojalla ja joka 
lähinnä tarkoi t t i Kulosaaren raitiotien rakentamis- ja liikennöimisoikeutta. 
Sen jälkeen kun maini t tu raitiotie oli s i ir tynyt Helsingin raitiotie- ja omnibus-
osakeyhtiölle ja sitä liikennöitiin niiden raitioteiden yhteydessä, joita mai-

Kvsto 25 p. toukok. 10 §; ks. myös Kunnall. asetuskok. s. 68. —2) Kvsto 
21 p. jouluk. 1 §. — 3) Ks. v:n 1928 kert. s. 14. 
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ni t tu yhtiö oli r akennu t t anu t kunnallisten viranomaisten myöntämäl lä 
luvalla, kyseinen toimilupa oli tu l lu t tarpeet tomaksi , minkä johdosta kulku-
laitosten ja yleisten töiden ministeriö oli ollut sitä mieltä, e t tä myöskin toimi-
lupaan l i i t tyvä si l tamaksujen kantamisoikeus oli l akannut olemasta voimassa. 

Saatuaan ilmoituksen ministeriön edellä maini tusta mielipiteestä kau-
punginhallitus oli saa t t anu t sen kaupunginval tuuston tietoon ja samalla huo-
mau t t anu t , e t tä siihen asti kukaan ei ollut epäillyt kaupungin oikeutta aikoi-
naan vahvis te t tu jen si l tamaksujen kantamiseen sillan omistajana. Kaupunki 
oli sillan oston jälkeen yksin kus t an tanu t sen kunnossapidon ja korjaukset 
siltäkin osalta kuin silta sijaitsi Kulosaaren kunnan hallintoalueella, ja t ähän 
tarkoitukseen uhrannu t pyörein luvuin 750,000 markkaa vuonna 1929, 
80,000 markkaa vuonna 1930 ja 440,000 markkaa vuonna 1931. Usein maini-
tus ta kaupasta lähtien kaupunki omisti sekä koko sillan et tä Sörnäisten 
niemen j a Kulosaaren välisen vesialueen samoinkuin sillan molemmat maatuet . 

Kulosaaren asukkaiden tekemän, s i l tarahakysymystä koskevan aloitteen 
johdosta kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriö oli kehoi t tanut Uuden-
maan läänin maaherraa v i ipymät tä ryh tymään toimenpiteisiin, jo t ta puheena 
oleva silta, sikäli kuin se sijaitsi Kulosaaren kunnan alueella, julistettaisiin 
kunnantieksi tai siinä tapauksessa, ettei maini t tu kunta o t tanu t huolehtiak-
seen sen kunnossapidosta, kylätieksi; jälkimmäisessä tapauksessa tien kun-
nossapito lain mukaan jakautuisi niiden kesken, jo tka säännöllisesti sitä 
käy t t ivä t tai siitä muutoin hyötyivät . Kyseisen osan siltaa muodostivat 
Kuoresaaren yli vievä tie, 110 m, Kulosaaren puoleinen siltatuki, 33 m, sekä 
näiden välinen puusilta, 138 m. Kaupunginhall i tuksen käsityksen mukaan 
oli, koska kaupunki kustansi viimeksi maini tunkin sillan osan kunnossapidon, 
s i l tamaksuja kannet tava , kunnes laillista jä r jes tys tä noudat taen oli vahvis-
te t tu , kenelle näiden menojen suori t taminen kuului ja mitä kaupungilla oli 
oikeus saada korvaukseksi siitä, e t tä se luovutt i sillanosan yleiseksi tieksi. 
Hall i tuksen mielestä voitiin si l tamaksun kantaminen sekä Kulosaaren kun-
nan alueella e t tä Helsingin kaupungin hallintoalueella olevalla sillalla lak-
kau t t aa vasta sen jälkeen kun Helsingin ja Porvoon välille suunnitel tu uusi 
maant ie oli rakennet tu ja jul is tet tu yleiseksi maantieksi. 

Edelleen kaupunginhall i tus huomaut t i , e t tä s i l tamaksujen poistaminen 
viivyttäisi pienemmän kivisillan rakentamista Sörnäisten niemen ja Kulo-
saaren välille sekä pakottaisi kaupungin anomaan valt ionapua t ähän tarkoi-
tukseen. 

Kaupunginhall i tuksen esittämien perusteiden nojalla ja koska voimassa 
oleva t ielainsäädäntö ei es tänyt silta- ja l au t tamaksujen kantamis ta kaupun-
geissa, mikä ilmeni m. m. siitä, e t tä korkein hallinto-oikeus joulukuun 19 p:nä 
1928 oli vahvis tanut taksan, jonka mukaan Porin kaupunki sai kan taa mak-
suja Kokemäenjoen yli rakennetun sillan käyt tämisestä , kaupunginval tuusto 
p ä ä t t i y h t y ä kaupunginhall i tuksen asiasta tekemään ehdotukseen sekä niin 
ollen määrä tä 

e t tä kaupungin alueella sijaitsevalla osalla Kulosaaren siltaa oli kan-
net tava seuraavat si l tamaksut: 50 pennin henkilömaksu, 1 markan maksu 
ajoneuvoista ajureineen sekä 1: 50 markkaa kuorma-ajoneuvoista; 

e t tä main i t tu ja s i l tamaksuja kannettaisiin, kunnes Helsingin ja Porvoon 
välille suunnitel tu uusi maant ie oli rakennet tu ja julistet tu yleiseksi maan-
tieksi. 

Kvsto 15 p. kesäk. 10 §. 
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Kaupunkien kunnallislain 41 §:ään viitaten kaupunginvaltuusto anoi, että 
valtioneuvosto vahvistaisi valtuuston edellä mainitun päätöksen ensimmäisen 
kohdan. 

Kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriö oli sen jälkeen pyytänyt 
kaupunginviranomaisten lausuntoa kysymyksestä, olisiko mahdollista siirtää 
ehdotettujen siltamaksujen ylijäämä rahastoon, jonka varat käytettäisiin 
Helsingin kaupungin ja Kulosaaren välisen uuden sillan rakentamiseen. 
Tämän johdosta ja koska voimassa olevan kaupunkien kunnallislain 22 § 
ilmeisesti oli tulkit tava siten, että erikoistarkoituksiin käytettäviä kunnallisia 
rahastoja voi eräin edellytyksin perustaa, kaupunginvaltuusto p ä ä t t i v u o -
den 1933 alusta perustaa Kulosaaren siltarahaston, johon siltamaksujen 
nettoylijäämä siirrettäisiin, sekä saattaa tämän päätöksen kulkulaitosten 
ja yleisten töiden ministeriön tietoon samalla ilmoittaen, että siltamaksuista 
kertynyt bruttotulo viime vuosina oli arvioitu 700,000 markaksi, mistä keski-
määrin 300,000 markkaa oli varattu sillan korjauksiin. Nettomäärä, joka 
vuosittain voitaisiin siirtää rahastoon, oli niinmuodoin n. 400,000 markkaa. 

Rahatoimistossa tapahtuneet kavallukset. Vuositilintarkastajat olivat 
kaupunginvaltuustolta saamansa tehtävän 2) mukaisesti tutkineet niitä syitä, 
jotka olivat tehneet rahatoimiston ent. kassanhoitajalle W. Erikssonille mah-
dolliseksi kavaltaa hänen haltuunsa uskottuja virkavaroja. Tämän tutkimuk-
sen tulokset esitettiin sittemmin mietinnössä3), jonka pääsisällys oli seuraava: 

Työläispalkkain kassanhoitaja Eriksson maksoi palkat työmailla raken-
nuskonttorin laatiman työpalkkaluettelon mukaisesti asianomaisen työn-
johtajan ollessa saapuvilla. Jokaisen työntekijän oli Erikssonin huudettua 
hänen nimensä otettava vastaan hänelle tarkoitettu rahamäärä, mutta ellei 
huudettu ollut saapuvilla, kassanhoitaja kirjoitti hänelle sinisen lipun, johon 
merkittiin hänen nimensä, hänelle tuleva paikkamäärä, tilipäivä, työnjohta-
jan nimi sekä kassanhoitajan allekirjoitus. Näiden sinisten lippujen kanta-
vihkoja ei ollut vertailtu kaupunginkassaan reversaaliksi jätettyyn, kassan-
hoitaja Erikssonin laatimaan luetteloon toistuvina maksuaikoina nostamatto-
mista työläispalkoista eikä tä tä tehtävää ollut määrät ty kenellekään. Edel-
leen oli näiden reversaalien ja asianomaisten työntekijäin sittemmin maksun 
tapahtuessa pääkassassa kuittaamien ja menotodisteina pidettyjen alkuperäis-
ten sinisten lippujen vertailu rahatoimiston kirjanpito-osastolla suoritettu 
vitkastellen ja hyvin taitamattomasti ja huolimattomasti. Näiden seikkain 
vuositilintarkastajat katsoivat tehneen Erikssonille mahdolliseksi anastaa 
työläispalkkain maksamiseen tarkoitet tuja kaupungin varoja. 

Lisämahdollisuuden varain kavaltamiseen kassanhoitaja Eriksson oli 
saanut, kun hänelle huhtikuussa 1929 uskottiin tehtäväksi toimia rahatoimi-
konttorissa vararikko- y. m. s. asiain selvittäjänä, jolloin hänen oli otettava 
haltuunsa vararikkopesistä y. m. tulolähteistä perityt varat ja suoritettava 
ne kaupunginkassaan. Kavaltamismahdollisuuksia lisäsi se seikka, että 
rahastajalle luovutettiin perimisvaltakirjoja, joihin ei ollut merkitty nostetta-
vien varojen määrää, ja että niillä nostettavien varojen suorittaminen jätet-
tiin valtakirjan saajan tai selvittäjän vapaan harkinnan varaan ilman että 
valtakirjan antaja, kaupunginkamreeri tai asianomainen kassanhoitaja, joka 
oli saanut ne ynnä niiden jäljennökset edelleen toimitettaviksi, olisi aikanaan 
vaatinut tilitystä nostetuista varoista. Kavalletun määrän suuruutta lisäsi 
ennen muita se seikka, että Eriksson oli saanut kaksi valtakirjaa nostaakseen 

!) Kvsto 12 p. lokak. 5 §. — 2) Ks. v:n 1931 kert. s. 47. — 3) Kvston pain. 
asiakirj. n:o 1. 
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117,416 markkaa Asunto-osakeyhtiö Alppikatu 15: n kiinteistön huutokaupas ta 
kertynei tä varoja ja 140,126: 55 markkaa Asunto-osakeyhtiö Helsingin-
ka tu 8:lta pakkotoimin per i t ty jä varoja. 

Sen laiminlyönnin, joka oli a iheut tanut työläispalkkain maksamiseen 
a iot tu jen varain kavalluksen, vuosi t i l intarkastajat katsoivat ensi sijassa 
rahatoimiston k i r janp i tä jän J . Norbäckin syyksi, koska hän törkeästi oli 
laiminlyönyt hänelle uskotun ta rkas tus teh tävän . Vastuussa oli luonnollisesti 
myöskin kirjanpito-osaston päällikkö E. Jerns t röm, jonka Norbäckin lähim-
pänä esimiehenä tuli valvoa, e t tä t ä m ä tyydy t t äväs t i hoiti teh tävänsä . Kau-
punginkamreeriakaan ei voinut kokonaan vapau t t aa vastuusta , koska hänen 
velvollisuuksiinsa johtosäännön mukaisesti kuului lähinnä valvoa rahatoimis-
ton eri osastojen työ tä sekä erikoisesti johtaa ja valvoa kassaosaston tehtäviä . 

Kaupunginkamreer in viaksi jäi sitäpaitsi, e t tä hän oli määränny t Eriks-
sonin vararikko- y. m. s. asiain selvit täjäksi sekä an t anu t toisen niistä valta-
kirjoista, joilla Eriksson oli saanut hal tuunsa edellä maini tu t vara t pakko-
huutokaupois ta , kun taas kirjanpito-osaston päällikkö E. Jerns t röm kau-
punginkamreerin edus ta jana oli an tanu t toisen. 

Vuosi t i l intarkastajat olivat myöskin tu tk inee t kysymystä, olivatko raha-
to imenjohta ja ja revisionikonttori puheena olevassa tapauksessa mahdolli-
sesti laiminlyöneet va lvonta tehtävänsä suorittamisen, ja lausuivat käsityk-
senään, ettei näiden voinut katsoa tehneen itseään syypäiksi mihinkään nimi-
t e t t yyn laiminlyöntiin. 

Selvityksensä tulokset vuosi t i l intarkastajat kokosivat seuraaviin loppu-
lausuntoihin: 

e t tä k i r janpi tä jä J . Norbäckin laiminlyönnit suoranaisesti ja suuressa 
määrin olivat va ikut taneet siihen, et tä työläispalkkain maksamiseen aiot tujen 
kaupungin varain kaval taminen oli käynyt mahdolliseksi, sekä et tä nämä 
laiminlyönnit olivat voineet vuosikausia j a tkua sen johdosta, e t tä osasto-
päällikkö E. Jerns t röm oli liian heikosti valvonut Norbäckin puheena olevaa 
toimintaa ja kaupunginkamreeri P. J . Björk j ä t t ä n y t maini tu t palkkausasiat 
valvomat ta ; sekä 

et tä Erikssonin muut kavallukset olivat tulleet mahdollisiksi siten, ettei 
kaupunginkamreeri Björk ollut ajoissa vaa t inu t t i l i tyksiä niistä varoista, 
jo tka hänen allekirjoittamillaan perimisvaltakirjoilla ja kuiteilla oli uskot tu 
hänen alaisilleen virkailijoille, eikä valvonut, e t tä per i ty t vara t olisi a ikanaan 
suori te t tu kaupunginkassaan. 

Esityksen tekemistä siitä, mihin toimenpiteisiin edellä main i t tu jen viran-
hoidossa tapahtune i t ten laiminlyöntien johdosta oli r yhdy t t ävä syyllisten 
suhteen, vuosi t i l intarkastajat eivät katsoneet asiakseen. 

Tu tus tu t tuaan edellä esi tet tyyn lausuntoon kaupunginval tuus to pää t t i 1 ) 
ainoastaan antaa kaupunginkamreeri P . Bjorkille varoituksen kassanhoitaja 
Erikssonin kaval lusten yhteydessä esiin tulleiden seikkojen johdosta. 

Palkkakysymyksiä koskevien päätösten vahvistaminen. Saapuneen ilmoi-
tuksen mukaan oikeusministeriö huht ikuun 9 p:nä oli vahvis tanut 2) kaupun-
ginvaltuuston päätöksen 3) raastuvanoikeuden ylimääräisten neuvosmiesten 
ja avus tavan kaupunginvoudin palkkain alentamisesta, edellyttäen kuiten-
kin, e t tä näille viranhaltijoille kuluvaksi vuodeksi anne tu t v i rkamääräykset 
eivät sitä estäneet. 

Samaten sisäasiainministeriö oli vahv i s t anu t 2 ) kaupunginval tuuston 

Kvsto 9 p. maalisk. 20 §. —2) S:n 4 p. toukok. 4 §. —3) Ks. v:n 1931 kert. 
s. 54. 
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p ä ä t ö k s e n k a u p u n g i n k a m r e e r i n ja toisen kaupunginlääkärin palkkain 
alentamisesta saatuaan tietoonsa, e t tä edellisen viran halt i ja vapaaehtoisesti 
oli suostunut palkanalennukseen sekä et tä jälkimmäinen virka oli avoinna. 

Kaupungin viranhaltijain palkkain alentaminen. Kaupunginhal l i tus 
lähett i valtuustolle ehdotuksen kaupungin viranhalt i jain palkoista, jo tka 
kuluvana vuonna oli suori tet tu alennetuin määrin, lausuen mielipiteenään, 
e t tä koska kaupungin talousarvion saaminen tasapainoon vallitsevan pula-
kauden johdosta aiheutt i erit täin suuria vaikeuksia, palkkain alentamisesta 
koi tuvaan säästöön oli pakko tu rvau tua myöskin vuonna 1933. Kaupungin-
val tuuston vuonna 1931 tekemän pää töksen 1 ) mukaisesti oli kaikkia pohja-
palkkoja alennettu 5 % perheenelät täj i l tä ja 10 % huoltovelvollisuutta vailla 
olevilta, mikä periaate hyvin alhaisiin palkkoihin sovellettuna saattoi käydä 
liian raskaaksi palkansaajalle. Kaupunginhall i tuksen mielestä oli sentähden 
vahvis te t tava aliraja, jonka alapuolella palkkaa ei saanut vähentää , esim. 
500 markan kuukausipalkka päävirasta. Aviopuolisoilta, jo tka molemmat 
olivat kaupungin virassa, oli, jos he olivat lapsettomia, kuluvana vuonna 
vähennet ty kummal tak in 10 % palkasta, m u t t a kaupunginhall i tus piti 
kohtuullisena, e t tä jos aviopuolisot elät t ivät jonkun vara t toman omaisen, 
suurempipalkkaiselta heistä vähennettäisiin palkasta ainoastaan 5 %. Edel-
leen hallitus oli sitä mieltä, e t tä hautausapua suoritettaessa sen määrä oli 
vahvis te t tava a len tamat toman palkan perusteella kuluvana vuonna eläkkei-
den suhteen noudate tun periaat teen mukaisesti. E rää t kaupungin viranhalti-
j a t eivät olleet ir t isanottavissa, minkä johdosta heidän ei ollut pakko alistua 
palkkain alentamista koskevaan päätökseen. Kuluvana vuonna nämä kui-
tenkin kaikki yh tä poikkeusta lukuun o t t ama t t a olivat vapaaehtoisesti suostu-
neet palkkojensa alentamiseen, kuitenkin ainoastaan 5 %:n vähennykseen 
eräissä tapauksissa, joissa val tuuston vahvis tamat periaat teet olisivat edel-
ly t täneet 10 %:n vähennystä . Halli tus oli kuitenkin an tanu t eduskunnalle 
esityksen, e t tä sellaisten kaupungeil ta palkkaa nautt ivien viranhalt i jain, 
jo tka eivät ole viroistaan irt isanottavissa, palkkoja voitaisiin vuonna 1933 
alentaa asianomaisen kaupungin päätöksen mukaisesti, ei kui tenkaan enempää 
kuin valtion virkamiesten palkkain alentamisesta samana vuonna oli sää-
det ty , ja jos esitys hyväksyt t i in , ei kyseisen vi ranhal t i jaryhmän palkkain 
alentaminen a iheut tanut Helsingin kaupungille vaikeuksia. Kaupunginval-
tuus to oli aivan samaa mieltä kuin kaupunginhalli tuskin kaupungin palkka-
menojen supistamisen vä l t t ämät tömyydes tä samoinkuin palkkain alentamis-
tavas ta , ainoastaan sellaisin poikkeuksin, e t tä se katsoi vähen tämä t tömänä 
suori te t tavan palkan alirajaa olevan korotet tava, ja määräsi 2) sen johdosta 

e t tä kaupungin viranhalt i jain palkkausohjesääntöä vuonna 1933 oli 
sovellettava siten, e t tä viranhalt i jain peruspalkkain ja palkkioiden määris tä 
vähennet t i in huoltovelvollisilta 5 % ja viranhalt i joil ta ilman huoltovelvolli-
suu t ta 10 %; 

et tä sopimuspalkkaisten viranhalt i jain, talousarvioon merkitsemättömien 
pysyväisten virkain halti jain sekä työmäärärahois ta pa lka t tu jen samoinkuin 
muidenkin kuukausipalkkaa nautt ivien viranhalt i jain palkat ja palkkiot oli 
a lennet tava samojen perusteiden mukaisesti; 

e t tä alennus ei saanut koskea palkkoja, jo tka olivat pienemmät kuin 
1,000 markkaa kuukaudel ta päätoimesta, ja e t tä alennetut pa lkat eivät saa-
neet al i t taa 1,000 markkaa kuukaudel ta ; 

!) Ks. v:n 1931 kert. s. 54. — 2) Kvsto 21 p. syysk. 3 §. 
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et tä kaupunginhall i tus sai ra tkais ta viranhalt i jain huoltovelvollisuutta 
koskevat kysymykset noudat taen seuraavia periaattei ta: huoltovelvolliseksi 
katsotaan perheenisä huol imat ta siitä, onko hänellä lapsia vai ei; perheenäiti, 
joka on leski ja jolla on lapsia tai jonka miehellä ei ole tuloja, ja naimaton 
henkilö, jolla on huol le t tavanaan varaton läheinen omainen tai jolla on kas-
vatt i lapsi; jos v i ranhal t i ja t ovat keskenään naimisissa ja ovat lapsettomia, 
vähennetään kummankin palkasta 10 %; jos heillä on lapsia tai joku muu 
henkilö huol le t tavana ' ja molemmilla on ansiotuloja, vähennetään suurempi-
palkkaiselta 5 % ja toiselta 10 %; 

e t tä myönne t t ävä t eläkkeet ja hau tausavu t oli vahvis te t tava alenta-
mat tomien palkkojen perusteella; 

e t tä edellä maini t tu päätös palkkain alentamisesta koski kaupungil ta 
palkkaa naut t ivia viranhalt i joi ta , jo tka eivät olleet irt isanottavissa, edel-
lyttäen, e t tä laki tällaisten viranhalt i jain palkkojen vähentämisoikeudesta 
säädet t i in; 

e t tä kaupunginhall i tuksen tuli asianomaisten l au takunta in ja virastojen 
välityksellä saa t taa niiden viranhal t i ja in tietoon, joita päätös koski, e t tä 
pa lka t t a m m i k u u n 1 p:stä 1933 saman vuoden loppuun alennettiin edellä 
mainitulla tavalla, sekä hankkia viranhal t i ja l ta vahvistus täs tä tiedoksi-
annosta; 

e t tä pa lkat oli merki t tävä talousarvion menopuolelle vähentämät tömin 
määr in ja tulopuolelle merki t tävä edellä mainitulla tavalla t apah tuvan palk-
kain alentamisen a iheut tama säästö; sekä 

et tä kaupunginval tuuston päätös raastuvanoikeuden ylimääräisten neu-
vosmiesten, avus tavan toisen kaupunginvoudin, kaupunginkamreerin ja toisen 
kaupunginlääkärin palkkain alentamisesta oli al istettava valtioneuvoston 
tu tk i t t avaks i ja vahvis te t tavaksi . 

Nämä päätökset julistettiin kiireellisinä t äy tän töön pantaviksi . Talous-
arvion järjestelyssä näitä muute t t i in 1 ) sikäli, e t tä viranhalt i jain palkoista 
vuonna 1933 asianomaisen huoltovelvollisuudesta r i ippumat ta oli vähen-
ne t tävä 10 %. 

Tietäen, et tä kaupunginkamreerinviran halt i ja oli vapaaehtoisesti suostu-
nu t pää te t tyyn palkanalennukseen ja e t tä toisen kaupunginlääkärin virka oli 
vakinaisesti t ä y t t ä m ä t t ä , sisäasiainministeriö lokakuun 26 p:nä vahvisti 2) 
kaupunginval tuuston edellä maini tun päätöksen, mikäli se koski näitä viran-
halti joita, ja lokakuun 28 p:nä oikeusministeriö vahvisti saman päätöksen 
raas tuvanoikeuden ylimääräisten neuvosmiesten ja avus tavan toisen kau-
punginvoudin palkkain alentamisesta edellyttäen, et teivät mainituille viran-
haltijoille vuodeksi K 33 anne tu t v i rkamääräykset sitä estäneet1) . 

Korvauksen myöntäminen aluelääkäreille kodissakäynneistä. Kaupungin-
val tuus ton vuonna 1931 myönnet tyä 3) aluelääkäreille korvauksen enintään 
20 kodissakäynnistä terveydenhoi to lautakunta teki asiaa koskevan uuden esi-
tyksen ja ilmoitti siinä puheena olevien viranhalt i jain työ taakan yhä vieläkin 
l isääntyneen ja heidän mahdollisuutensa yksityisen lääkär inammat in har-
joit tamiseen vähentyneen. Lau t akun ta ehdotti sentähden, e t tä lääkäreille 
vuoden 1933 alusta myönnettäisiin korvausta varat tomien potilaiden ko-
teihin tehdyistä käynneistä enintään 1,500 markkaa kuukaudel ta . Siten alue-
lääkärien palkkiot paremmin kuin pohjapalkkaa lisäämällä saataisiin heidän 
todellista työ taakkaansa vastaaviksi. Tämän esityksen johdosta kaupungin-

x) Kvsto 21p. jouluk. 1 §.—2) S:n 16 p. marrask. 2 §.—3) Ks. v:n 1931kert. s. 56. 
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valtuusto päätt i1) , että aluelääkäreille vuonna 1933 sai suorittaa ehdotettua 
korvausta samojen perusteiden mukaisesti kuin aikaisemmin eli 40 markkaa 
päivä- ja 80 markkaa yökäynniltä ilman oikeutta matkarahain saamiseen sekä 
enintään 1,500 markkaa kuukaudelta. 

Apulaiskaupunginkamreerin palkka. Apulaiskaupunginkamreerin palk-
kaamiseen kuluvana vuonna kaupunginvaltuusto osoitti2) 42,400 markkaa 
talousarvioon uusien virkain palkkoja ja palkankorotuksia varten merki-
tyistä käyttövaroistaan. 

Kansakoulun]ohtajan palkkio. Suomenkielisten kansakoulujen johto-
kunnan valittua johtajan Toukolan koulutaloon sijoitetuille3) kansakoulu-
luokille kaupunginvaltuusto myönsi4) tälle kuluvalta vuodelta 1,500 markan 
johtajanpalkkion suoritettavaksi talousarvioon uusien virkain palkkoja ja 
palkankorotuksia varten kaupunginvaltuuston käytettäväksi merkitystä 
määrärahasta. 

Suomenkielisten kansakoulujen opettajain laulukuoron johtajan palkkio. 
Sen jälkeen kun suomenkielisten kansakoulujen opettajakuoron johtajan 
palkkiomääräraha oli poistettu talousarviosta, koulujen johtokunta oli 
määrännyt mainitun palkkion maksettavaksi tarverahoistaan, mitä menet-
telyä vastaan kaupunginreviisori oli tehnyt muistutuksen vaatien, että palk-
kio oli maksettava takaisin kaupunginkassaan. Koska kuitenkin kyseisen 
laulukuoron toiminta oli ja tkunut jo useita vuosia ja kaupunki oli palkannut 
sen johtajan sekä koska j ohtaj anpalkkion periminen takaisin jo suoritetun 
työn jälkeen tuntui kohtuuttomalta, kaupunginvaltuusto päät t i 5 ) osoittaa 
pääluokkaan Opetus- ja sivistyslaitokset merkityistä käyttövaroistaan 1,000 
markkaa edellä mainittujen palkkakustannusten peittämiseen. 

Kaupunginarkkitehdin palkkaedut. Arkkitehti G. Taucher oli tammi-
kuun 1 p:stä 1924 toiminut kaupunginarkkitehtina sopimuspalkoin, joka 
vuoden 1926 loppuun saakka oli ollut 7,000 markkaa ja sen jälkeen 8,000 mark-
kaa kuukaudelta 6). Koska kaupunginarkkitehdinvirka oli luettu 18 palkka-
luokkaan, jossa pohjapalkka oli 6,900 markkaa kuukaudelta, ja arkkitehti 
Taucherilla uuden virkasäännön määräysten nojalla oli oikeus kolmeen 
460 markan ikäkorotukseen kuukaudelta, nousi hänen kuukausipalkkansa 
virkasäännön mukaan 8,280 markkaan, jota vastoin hän sopimuksen mukai-
sesti tosiasiallisesti sai ainoastaan 8,000 markkaa. Kaupunginarkkitehti 
Taucher anoi tähän viitaten, että kaupungin ja hänen välinen sopimus puret-
taisiin ja hänet oikeutettaisiin tammikuun 1 p:stä lukien saamaan palkka-
säännön mukainen palkka, ja kaupunginvaltuusto myöntyikin 7) hänen ano-
mukseensa. 

Palkankorotuksia. Rahatoimiston veronkannantaosaston osastopäällikön-
toimi siirrettiin &) 10:nnestä 13 palkkaluokkaan huhtikuun 1 p:stä lukien. 

Elättilasten hoidon valvontalääkärin virka korotettiin 9) 9 palkkaluokasta 
l l :nteen, koska sen haltijan työ oli hyvin tuntuvasti l isääntynyt Sofianlehdon 
pikkulastenkodin ja Reijolan lastenkodin perustamisen jälkeen. 

Puhtaanapitolaitoksen vahtimestarintoimi siirrettiin 10) l:sestä 2 palkka-
luokkaan toukokuun 1 p:stä lukien. Päätöksestä kuluvana vuonna aiheutuva 

x) Kvsto 12 p. lokak. 15 §. —2) S:n 9 p. maalisk. 8 §; ks. tämän kert. s. 124. — 3) Vrt. tämän kert. s. 21. —4) Kvsto 15 p. kesäk. 41 §. —5) S:n 26 p. lokak. 12 §. — 6) Ks. v:n 1923 kert. s. 157 ja v:n 1926 kert. s. 48. —7) Kvsto 10 p. helmik. 13 §. 
— 8) S:n 9 p. maalisk. 30 §; vrt.-v:n 1 931 kert. s. 57. — 9) Kvsto 12 p. lokak. 21 §. 
— 10) S:n 4 p. toukok. 16 §. 
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lisämeno, 12,000 markkaa, oli suori tet tava talousarvion määrärahas ta Uusien 
virkain palkat ja palkankorotukset . 

Evättyjä palkankorotusanomuksia. Maidontarkastamon näyt te idenot ta-
jain anomuksen, e t tä heidän virkansa siirrettäisiin 5:nnestä 6 palkkaluokkaan, 
kaupunginval tuusto epäsi ]) , koska se paremmin sopi käsiteltäväksi kaupungin 
viranhalt i jain yleistä palkkajär jes te lyä koskevan kysymyksen yhteydessä. 

Edelleen val tuusto epäsi 2) terveydellisten tu tk imus ten laboratoorin joh-
t a j a n anomuksen, e t tä laboratoorin assistentinvirka siirrettäisiin 9:nnestä 
palkkaluokasta 12:nteen ja laboraat tor invirka 6:nnesta 7 luokkaan, samoin-
kuin terveydenhoi to lautakunnan anomuksen saman laboratoorin vahti-
mestarintoimen siirtämisestä 5:nnestä 6 luokkaan. 

Kouluhammaskl inikan joh ta ja oli anonut, e t tä kaksi luokit telematto-
mien pysyväisten toimien ryhmään kuuluvaa klinikan avus tavan koulu-
hammaslääkär in tointa merkittäisiin vakinaiseen palkkasääntöön ja luettai-
siin 7 palkkaluokkaan, e t tä eräs k i r janpi tä jänvi rka siirrettäisiin 4:nnestä 
6 luokkaan ja klinikanapulaisenvirat 2 luokasta 4:nteen, e t tä keskusklinikan 
ylimääräisen kouluhammaslääkärin toimi, joka oli luokit telematon sopimus-
virka 1,000 markan kuukausipalkoin, merkittäisiin vakinaiseen palkkasään-
töön 3 palkkaluokkaan kuuluvana sekä et tä vahtimestarintoimi niinikään 
merkittäisiin vakinaiseen menosääntöön 3 palkkaluokkaan kuuluvana. Kau-
punginval tuusto epäsi 3) t ä m ä n anomuksen. 

Henkisesti sairaiden huoltotoimiston joh ta jan anomuksen, e t tä henki-
sesti sairaiden naisten keskuskodin toinen sai raanhoi ta ja t tarenvirka siirret-
täisiin 5:nnestä 6 palkkaluokkaan ja toinen sa i raanhoi ta ja t tarenvirka 4:nnestä 
5 luokkaan, kaupunginval tuusto epäsi4). 

Kaupunginval tuus to epäsi5) köyhäinhoi tolautakunnan anomuksen köy-
häinhoidon kassa- ja tiliviraston kamreerinviran, l au takunnan kanslian 
apulais johtajanviran ja asiamiesosaston apulaisasiamiehenviran siirtämisestä 
13:nnesta 14 palkkaluokkaan. 

Maistraatin ja raastuvanoikeuden viransijaisuuspalkkioiden suorittaminen. 
Joulukuun 18, 23 ja 31 p:nä 1931 annetuilla tuomioilla Uudenmaan läänin 
maaherra oli hyväksynyt vara tuomari Ä. Pircklenin, vara tuomari G. Oker-
Blomin, hovioikeudenauskultantt i A. Wennerqvistin ja lakitieteen ylioppilaan 
E. Jokisen vali tukset kaupunginval tuuston päätöksestä6), jolla heiltä oli evät ty 
määräraha sijaisen palkkaamiseen virkavapauden ajaksi, sekä velvoi t tanut 
Helsingin kaupungin suor i t tamaan mainituille henkilöille heidän vaat imansa 
rahamäärä t , vastaavast i 1,659: 90 markkaa , 11,066: 50 markkaa , 6,951: 60 
markkaa sekä 2,433: 33 markkaa vähentämällä näistä määris tä puheena 
olevien henkilöiden virkavapauden a ja l ta saamat pohjapalka t . 

Tyy tymä t tömänä näihin päätöksiin kaupunginval tuusto pää t t i 7) anoa 
korkeimmalta hallinto-oikeudelta niiden kumoamista ja lausui anomuksensa 
tueksi seuraavaa: 

Kesäkuun 29 p:nä 1926 valtion virkain tai pysyväisten toimien halt i jain 
nimit tämiskir j oista sekä heidän oikeudestaan pysyä virassaan tai toimessaan 
annetun lain 22 §:n 1 kohdan säännösten samoinkuin erinäisten muiden 
samasta asiasta anne t tu jen määräysten mukaan pormestarin- ja neuvos-

!) Kvsto 7 p. syysk. 38 §. — 2) S:n 12 p. lokak. 18 §. — 3) S:n 12 p. lokak. 16 §. 
— 4 ) S:n 12 p. lokak. 17 §. — 5) S:n 12 p. lokak. 20 §. — 6) Ks. v:n 1931 kert. s. 58 
—60. — 7) Kvsto 20 p. tammik. 8 §. 
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miehenvirkain hal t i ja t nimityksensä johdosta saavut tamiensa oikeuksien puo-
lesta ovat samassa asemassa kuin valtion virkamiehet. Tästä syystä ja koska 
kyseiset v i ranhal t i ja t yleistenkin periaatteiden mukaan ovat r innas te t tava t 
valtion virkamiehiin, kaupunginval tuusto oli ollut sitä mieltä, e t tä heihin 
analogisesti oli sovellettava myöskin joulukuun 29 p:nä 1923 annetun, val-
tion viroista ja pysyväisistä toimista suori te t tavan palkkauksen perusteita 
koskevan lain määräyksiä . Viimeksi maini tun lain 11 § määräsi, e t tä viran-
sijaisuuspalkkiota var ten ta rv i t t ava virkavapaan viranhal t i jan pohjapalkan 
osa oli p idä te t tävä sijaisen palkkaamiseen. Tästä a iheutuvat kus tannukset 
eivät siis periaatteellisesti olleet valtion, vaan asianomaisen virkamiehen 
suori te t tavat . Tähän nojautuen kaupunginval tuusto oli katsonut , e t tä kau-
punki, jonka tosin tuli suori t taa m. m. kunnallispormestarin ja maistraatin 
oikeusneuvosmiehen palkat , lain mukaan ei ollut velvollinen sen lisäksi myön-
t ämään varoja heidän sijaistensa palkkaamiseen siltä a jal ta , jonka he sai-
rauden tai muun laillisen syyn takia nau t t iva t v i rkavapaut ta . 

Jos Helsingin kaupungin palvelusehtosäännön 18 §:ää vastoin saman 
säännön 21 §:n määräystä , et tä palvelusehtosäännön edellä maini tu t ehdot 
ja määräykset olivat voimassa viranhalt i joista ainoastaan sikäli kuin ylei-
sessä laissa tai asetuksessa ei ollut toisin säädetty, sovellettiin edellä mainit-
tuihin virkamiehiin, tult i in varsin omituisiin tuloksiin. Ensiksikin oli kau-
pungin velvollisuus suori t taa elatusapua kesäkuun 29 p:nä 1926 annetussa 
virkamieslaissa tarkoitetuil le virkamiehille sairasloman kahden ensimmäisen 
kuukauden aikana paljoa suurempi kuin valtion vastaava velvollisuus omia 
virkamiehiään kohtaan, mu t t a vaikkakin virkamieslain 5 §:n 2 kohdan sään-
nös takasi virkamiehelle oikeuden virkaan kuuluviin etuihin, kunnes hän ruu-
miinvamman tai sairauden takia oli tu l lu t pysyväisesti kykenemättömäksi 
hoi tamaan virkaansa, lakkasi siitä huol imatta kaupungin velvollisuus palkan 
maksamiseen sairauden aja l ta jo kahden kuukauden kulu t tua , vaikkakin, 
kuten aikaisemmin on maini t tu , puheena olevat virkamiehet olivat virkamies-
lain alaisia. 

Edellä esitetystä ilmeni, e t tä kunnan palvelusehtosäännön 18 § ei koske-
nu t nyt puheena olevia viranhalt i joi ta. Muistakaan syistä ei t ä t ä määräys tä 
käyny t soveltaminen oikeusneuvosmies Gottlebenin viransijaiseen. Mai-
ni t tu pykälä takasi näet siinä tarkoitetuil le viranhaltijoille t äyde t palkkaedut 
ainoastaan siinä tapauksessa, e t tä viranhalt i ja sairauden takia oli es tynyt 
virkaansa hoi tamasta, t . s. virantoimitukseen kykenemätön, mu t t a ei, jos 
hän, kuten tässä tapauksessa oli laita, oli saanut v i rkavapaut ta ainoastaan 
terveytensä hoitamista varten. Tämä ilmeni selvästi pykälän jälkimmäisen 
osan määräyksestä . 

Virkavapauden myöntäminen pormestarille ja neuvosmiehille sekä heidän 
sijaistensa määrääminen ei kuulunut kunnallisille itsehallintoelimille, joiden 
valvonnan alla heidän palkkansa määrät t i in makset tavaksi , vaan Turun 
hovioikeudelle, raastuvanoikeudelle tai maistraatille. Käytännöllisistä syistä 
oli sen vuoksi Helsingissä jo vanhas taan noudate t tu sitä menettelyä sijaisten 
palkkaamisessa näiden viranhal t i ja in sairauden ajaksi, e t tä t äyde t palkka-
edut oli mää rä t ty makset tavaksi v i rkavapaut ta nauttivalle, joka taas itse 
oli suor i t tanut sijaisensa palkkion. Tämä käy tän tö oli vähitellen tu l lu t sään-
nöksi ja luonut paikallisen oikeusohjeen, joka sisälsi sen, ettei Helsingin 
kaupungilla ollut edes oikeutta p idä t tää mi tään osaa näiden viranhalt i jain 
palkoista sairasloman ajal ta . Heillä oli oikeus vi rkavapauden pi tuudesta 
r i ippumat ta saada palkkaetunsa vähentämät töminä , ja he olivat siis myöskin 
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velvolliset itse pa lkkaamaan sijaisensa. Pormestari ja neuvosmiehet olivat 
siis samassa asemassa kuin valtion virkamiehet joulukuun 29 p:nä 1923 
annetun lain mukaan, kuitenkin siten, ettei sijaisuuspalkkioksi ta rkoi te t tua 
pohjapa lkan osaa vähennet ty palkkaa maksettaessa, vaan et tä virkavapaa 
viranhal t i ja itse suoritt i sen sijaiselleen. 

Koska oikeusneuvosmies Gottleben, joka huht ikuun 1 p:stä 1928 lähtien 
yhtäjaksoisest i oli hoi tanut Helsingin kunnallispormestarinvirkaa, sairas-
lomansa aikana oli saanut kaupungil ta pormestarinvirkaan l i i t tyvän pohja-
pa lkan vähen tämät tömänä ja sitäpaitsi neuvosmiehenvirassaan ansaitse-
mansa ikäkorotukset , tuli hänen itse palkata sijaisensa. 

Kaupunginval tuus ton mielestä maaherralla ei ollut ollut lakiin perus-
tuvaa syytä vahvistaa vara tuomari Oker-Blomin viransijaisuuspalkkiota 
kunnall ispormestarinviran pohjapalkkaa vas taavaan määrään, 8,300 mar-
kaksi kuukaudel ta , vaan olisi se ollut vahvis te t tava paljoa pienemmäksi. 
Tässä yhteydessä val tuusto huomautt i , e t tä kunnall ispormestarinvirkaan 
li i t tyvien virkasivutulojen voitiin arvioida nousevan vähintään 1,000 mark-
kaan kuukaudel ta . 

Varatuomari Oker-Blomilla, jonka mais t raa t t i oli määränny t ylimääräi-
seksi ulosottomieheksi ulosottolain 5 §:n 1 luvun määräysten nojalla, ei kau-
punginval tuuston mielestä ollut oikeutta saada kaupungil ta palkkaa täs tä 
ylimääräisestä t eh täväs tä toukokuul ta , jolloin hän maistraat in määräyksestä 
oli v. t . kunnallisporrnestarina ja kaupunki suoritt i täyden palkan hänen 
sijaansa määrätyl le ylimääräiselle ulosottomiehelle. 

Uudistaen maaherralle antamassaan selityksessä esi t tämänsä väi t teet 
kaupunginval tuusto edellä mainituin perustein anoi 2), e t tä korkein hallinto-
oikeus kumoten vali tusten aiheena olleen maaherran päätöksen hylkäisi 
vastapuolen vaat imukset . 

Kesälomasi]'aisten palkkiot. Lastentarhain johtokunnan i lmoitet tua, et tä 
Ebeneserkodin henkilökunnassa ei ollut ketään, joka olisi pätevä toimimaan ko-
din lastenseimen j ohtaj a t taren sij aisena t ämän kesäloman aikana, minkä vuoksi 
oli pa lka t tava sijainen laitoksen ulkopuolelta, kaupunginval tuusto päät t i 3) 
myöntää Opetus- ja sivistyslaitokset nimiseen pääluokkaan sisältyvistä käyt tö-
varoistaan 2,800 markan määrärahan kyseisen sijaisen palkkaamista varten. 

Kaupunginval tuusto myönsi 4) pääluokkaan Opetus- ja sivistyslaitokset 
merkityistä käyt tövarois taan 1,000 markan määrärahan ylimääräisen lasten-
hoi ta ja t ta ren palkkaamiseksi Kotikallion lastenseimeen kahdeksi kuukau-
deksi, jolloin kahdella vakinaisella hoi tajat tarel la oli kummallakin yhden 
kuukauden kesäloma. 

Viransijaisuuspalkkiot. Kunnall inen ammat t ien ta rkas ta ja S. Lehmus-
kallio oikeutett i in 5) siltä a jal ta , jona hän hoiti avointa ammatt ienyl i tarkas-
ta janvi rkaa , oman palkkansa lisäksi saamaan ammat t i en ta rkas ta jan- ja 
ammat t ienyl i ta rkas ta janvi rka in pohjapalkkain välinen erotus, ja voimistelun-
ope t ta ja ta r T. Saastamoiselle, joka samana aikana hoiti herra Lehmuskallion 
virkaa, määrät t i in t ä s t ä 2,100 markan kuukausipalkkio. 

Oikeus palkkaetujen nauttimiseen sairauden takia myönnetyn virkavapau-
den ajalta. Seuraavat viranhal t i ja t kaupunginval tuusto oikeutti heille sai-
rauden takia myönnetyn virkavapauden aja l ta virkasäännössä t a a t t u j en 
e tu jen lisäksi nau t t imaan alla main i t tu ja palkkaetuja : 

Ks. v:n 1931 kert. s. 59. — 2) Kvsto 20 p. tammik. 8 ja 30 §. — 3) S:n 25 
p. toukok. 16 §. — 4) S:n 7 p. syysk. 32 §. — 5) S:n 25 p. toukok. 13 §; ks. myös 
tämän kert. s. 129. 
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terveydenhoi tolautakunnan kaitsi jan R. Hömanin saamaan 2/3 palkas-
t aan ynnä ikäkorotuksensa heinäkuun 15 p:n ja syyskuun 15 p:n väliseltä 
a j a l t a s i t ä v a s t o i n val tuusto kaitsija Hömanin saatua j a tke t tua sairaslomaa 
epäsi 2) hänen anomuksensa saada edelleen nostaa edellä maini tut pa lkkaedut 
joulukuul ta , koska hän oli ollut kaupungin virassa ainoastaan n. 5 vuo t ta j a 
t äs täk in a jas ta ollut suuren osan sairaslomalla, niinpä lokakuun 15 pistä 1931 
lähtien yhteensä 7 kuukau t t a , siitä 2 kuukau t t a täysin palkkaeduin ja 5 kuu-
k a u t t a oikeutet tuna saamaan 2/3 pohjapalkas taan ynnä ikäkorotuksensa; 

rahatoimiston toimistoapulaisen M. Scholinin saamaan puolet pohja-
palkastaan ynnä ikäkorotuksensa helmikuun 23 p:n ja huht ikuun 30 p:n 
väliseltä a ja l ta 3); sitä vastoin evätti in 4) rouva Scholinin anomus saada nostaa 
osa palkkaeduistaan hänelle elokuun 1 p:stä marraskuun 1 p:ään myönnetyn 
sairasloman ajal ta , koska hän viimeisten 12 kuukauden aikana oli ollut virka-
vapaana täysin palkkaeduin 2 kuukau t t a , saaden 2/3 pohjapalkas taan ynnä 
ikäkorotuksensa 3 kuukau t t a sekä saaden puolet pohjapalkas taan ynnä ikä-
korotuksensa helmikuun 23 p:stä huht ikuun 30 p:ään; sekä 

sähkölaitoksen koneenkäyt tä jän A. Kerälän saamaan 1,600 markkaa 
kuukaudel ta huh t ikuun 5 p:n ja kesäkuun 30 p:n väliseltä a j a l t a 5 ) . 

Oikeus lukea hyväkseen virkavuosia. Avustava rakennus tarkas ta ja 
A. Toivonen oikeutet t i in6) lukemaan ikäkorotukseen oikeuttaviksi virka-
vuosiksi se 3 vuoden 3 kuukauden 15 päivän aika, jonka hän oli to iminut 
sosiali lautakunnan sihteerinä. 

Sähkölaitoksen rahas ta ja J . E. Lindberg, joka oli ollut toiminimi Otto 
A. Blomqvistin palveluksessa toukokuun 1 p:stä 1898 heinäkuun 1 p:ään 
1910, jolloin kunta otti huostaansa toiminimen sähkövirranhankinnan kau-
pungin keskiosiin, ja Aktiebolaget Gottfr . Strömberg osakeyhtiön palveluk-
sessa viimeksi maini tusta päivästä joulukuun 31 p:ään 1912, jolloin t ämä 
yhtiö lakkasi an tamasta sähkövirtaa Kallioon, oikeutettiin 7) eläkkeen saami-
seksi lukemaan hyväkseen ne a ja t , jo tka hän oli ollut edellä maini t tu jen 
toiminimien palveluksessa. 

Kaupungin lautakuntain ja hallitusten puheen]ohtajain, varapuheenjohta-
jat ja jäsenten palkkioiden alentaminen. Kaupunginval tuus to päät t i 8), 
e t tä kesäkuun 12 p:nä 1929 ja joulukuun 17 prnä 1930 tehdyissä päätöksissä 
main i tu t ja muu t niihin ve r ra t t ava t palkkiot vuonna 1933 ja tkuvas t i oli 
suor i te t tava 10 % alennetuin määrin. 

Majoituslautakunnan jäsenten palkkiot. Kaupunginval tuus to pää t t i 9 ) 
anoa Uudenmaan läänin maaherral ta , e t tä majo i tus lau takunnan puheen-
joh ta jan palkkio vuodelta 1931 vahvistettaisiin 150 markaksi kokoukselta 
eli kolmesta kokouksesta yhteensä 450 markaksi sekä varapuheenjoh ta jan ja 
jäsenen palkkio 50 markaksi kokoukselta eli kumpaisellekin 150 markaksi 
kolmesta kokouksesta. 

Teurastamon rakennustoimikunnan puheenjohtajan palkkio. Vuonna 1928 
kaupunginval tuusto vahvisti10) teuras tamon rakennustoimikunnan puheen-
joh ta j an palkkion 20,000 markaksi kerta kaikkiaan. Silloin oli edellytet ty 
noudate t tavan maini tun rakennusyri tyksen jo laadi t tua suunnitelmaa ainoas-
t aan rahatoimikamarin esi t tämän ehdotuksen mukaisesti jonkin verran 
supistet tuna, mu t t a pian oli osoi t tautunut tarpeelliseksi laatia työn suori-

x) Kvsto 7 p. syysk. 28 §. — 2) S:n 16 p. marrask. 21 §. — 3) S:n 23 p. maalisk. 
17 §. — 4) S:n 16 p. marrask. 22 §. — 5) S:n 4 p. toukok. 27 §. — 6) S:n 12 p. 
lokak. 27 §. — 7) S:n 9 p. maalisk. 16 §. — 8) S:n 21 p. syysk. 4 §; ks. myös v:n 
1931 kert. s. 63. — 9) Kvsto 9 p. maalisk. 13 §. —10) Ks. v:n 1928 kert. s. 30. 
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t u s t a var ten kokonaan uusi ohjelma. Tämä oli t ietenkin suuresti l isännyt 
puheen joh ta jan työ taakkaa , ja samaan suuntaan vaikut t i se seikka, e t tä 
rakennusyri tyksen arkkitehdin terveydellisistä syistä oli ollut pakko ve täy tyä 
syr jään ja e t tä hänen sijaansa oli ollut o te t tava toinen henkilö, joka ei ollut 
perehtynyt esitöihin. Näissä oloissa pidettiin vahvis te t tua palkkiota liian 
vähäisenä, ja kaupunginval tuusto pää t t i 1 ) senvuoksi luopuen aikaisemmasta 
päätöksestään myöntää rakennustoimikunnan puheenjohtajal le koko toimi-
kaudelta suor i te t tavan 1,500 markan kuukausipalkkion. 

Teurastamolautakunnan jäsenten palkkiot. Teuras tamolautakunnan pu-
heenjohta jan palkkio vahvistett i in 2) 9,000 markaksi vuodelta ja l au takunnan 
jäsenten palkkio 100 markaksi kokoukselta. Kuluvan vuoden palkkiot oli 
suori te t tava talousarvion va l iokunta - ja komiteamenojen määrärahasta . 

Kotitalouslautakunnan puheenjohtajan palkkio. Koska koti talouslauta-
kunnan puheenjohtajal la , joka sai palkkionsa kokouksilta, oli runsaasti työ tä 
kokousten väliajoillakin, kaupunginval tuusto katsoi 3) kohtuulliseksi myöntää 
hänelle vuoden 1933 alusta lukien 3,000 markan vuosipalkkion, jota var ten 
oli merki t tävä määräraha maini tun vuoden menosääntöön. 

Kurssierotukset. Koska vuoden 1931 talousarvioon kurssierotuksia var-
ten merki t ty määräraha oli käynyt r i i t tämät tömäksi sen va luut ta tappion 
johdosta, joka oli syn tynyt sen jälkeen kun oli luovut tu kul takannas ta ja 
ulkomaisen rahan kurssit sen johdosta olivat nousseet ja siten lisänneet 
kaupungin ulkomaisten velkojen korko- ja kuoletusmenoja, rahatoimisto 
oikeutettiin 4) y l i t tämään kyseistä määrärahaa 7,455,904: 93 markkaa. 

Ensimmäisen kaupunginvoudin konttori oikeutettiin 5) y l i t tämään tila-
päisen työvoiman määrärahaa 18,000 markkaa, painatus- ja s idontamäärä-
rahaa 3,000 markkaa ja t a rverahamäärä rahaa niinikään 3,000 markkaa. 

Toisen kaupunginvoudin konttori oikeutetti in y l i t tämään vuoden 1931 
talousarviossa ollutta t a rverahamäärärahaansa 721: 75 markkaa 6) sekä saman 
vuoden luokitel tujen palkkain määrärahaa 97,200 markkaa 7). 

Raatihuoneen arkisto. Kaupunginval tuusto oikeutti 8) raat ihuoneen 
arkiston y l i t t ämään tarverahat i l iään 10,000 markkaa . 

Rahatoimisto oikeutet t i in 6) y l i t tämään vuoden 1931 talousarvioon tila-
päistä työvoimaa var ten merki t tyä määrärahaansa 3,569: 95 markkaa . 

Satamalautakunnan määrärahain ylittäminen. Koska sa tamalau takunnan 
määrä raha t eivät r i i t täneet ra i t t ius lautakunnan ensiksi mainitulle lautakun-
nalle luovut taman moottoriveneen korjaus- ja käyt tökustannuksi in , kaupun-
ginvaltuusto pää t t i 9 ) sallia l au takunnan kaluston kunnossapi tomäärärahaa 
yl i te t tävän 1,500 markkaa ja sen moottoriveneiden käyt tökulu jen määrä-
rahaa 2,500 markkaa. 

Satamajäänsärkijän korjaus. Kaupunginhal l i tus oli o ikeut tanut sa tama-
lau takunnan 285,214 markan kustannuksin suor i tu t tamaan sa tamajäänsärki jä 
Herculeksen tarpeellisiksi hava i tu t korjaukset , ja t ämän toimenpiteen kau-
punginvaltuusto hyväksyi1 0) sallien, koska lau takunnan tällaisiin tarkoi tuk-
siin vara tuis ta määrärahois ta oli käy te t t ävänä ainoastaan 28,214 markkaa , 
kaluston kunnossapitotiliä y l i te t tävän 257,000 markkaa. 

Työnvälitystoimisto oikeutettiin11) y l i t tämään tilapäisen työvoiman määrä-
rahaa 53,760 markkaa sen käy tyä r i i t t ämät tömäks i sen johdosta, e t tä suun-

*) Kvsto 13 p. huhtik. 10 §. — 2) S:n 12 p. lokak. 9 §. — 3) S:n 7 p. jouluk. 
28 §. — 4) S:n 13 p. huhtik. 11 §. — 5) S:n 26 p. lokak. 6 §. — 6) S:n 10 p. helmik. 
22 §. — 7) S:n 9 p. maalisk. 24 §. — 8) S:n 7 p. syysk. 9 §. — 9 ) S:n 15 p. kesäk. 
27 §. —10) S:n 7 p. syysk. 27 §. — n ) S:n 26 p. lokak. 20 §. 
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nat tomast i l i sääntynyt työmäärä oli pako t t anu t toimiston vuoden varrella 
k ä y t t ä m ä ä n aputyövoimia runsaammin kuin talousarviota järjesteltäessä oli 
voitu olettaa. 

Oikeusaputoimiston johtokunta o ikeutet t i in 1 ) y l i t tämään vuoden 1931 
t a rve rahamäärä rahaa 132: 85 markkaa . 

Ammattinäytteiden tarkastus. Ammatt ioppilaiden suori t tamien tarkas-
te t tavien ammat t inäy t te iden lukumäärä oli vuonna 1931 suuresti l i sääntynyt , 
mistä oli ollut seurauksena, e t tä t a rkas ta ja in palkkioiksi va ra t tu määräraha 
ei r i i t t äny t tarkoitukseensa. Kaupunginval tuus to oikeutti 2) senvuoksi 
ammat t ioppi las lau takunnan y l i t t ämään puheena olevaa määrärahaa 8,625 
markkaa . 

Vaalikustannukset. Maistraat t i oikeutett i in 3) y l i t t ämään vuonna 1931 
kansanäänestys tä var ten myönnet tyä 4) määrärahaa 40,000 markkaa . 

Sairasauton korjaus. Palotoimikunnan anot tua 18,000 markan määrä-
rahaa erään palolaitoksen sairasauton korjaamiseen, kaupunginval tuusto 
pää t t i 5 ) , e t tä laitoksen palokaluston kunnossapi tomäärärahaa sai y l i t tää 
mainitulla määrällä. 

Hälyytyslaitteiden asettaminen katuristeyksiin. Palotoimikunta oli lausu-
nut, e t tä t apa tu rmanvaa ra oli suuri palokunnan lähtiessä liikkeelle sekä e t tä 
pa lokunnan varsinkin pääpaloaseman läheisyydessä oli s ivuute t tava eräitä 
vaikeita risteyksiä, joihin katuyleisölle varoitukseksi olisi asete t tava hälyytys-
lait teet . Kaupungin teknillisten laitosten hallitus ehdotti , e t tä hälyytysmerki t 
annettaisiin paloasemalta pitkin Helsingin puhelinyhdistyksen heikkovirta-
johtoja , jo tka yhdistys oli s i toutunut luovut tamaan 600 markan vuosi-
vuokras ta ja jo tka jokaisessa kulmassa releiden avulla sulkisivat valo- ja 
äänimerkinantolait teeseen kuuluvan vahvavir tapiir in, ja e t tä merkinanto-
lai t teena olisi n. 6 metrin korkeuteen r ipus te t tu 750 W punainen lamppu ja 
seinään asennet tava sireeni. Kaupunginval tuus to pää t t i 6 ) merkitä vuoden 
1933 talousarvioon 44,000 markan määrä rahan edellä kuvai l tu jen hälyytys-
laitteiden asettamiseksi Korkeavuorenkadun ja Ra takadun , Korkeavuoren-
kadun ja Pienen Roobert inkadun, Korkeavuorenkadun ja Etel. Esplanaadi-
kadun, Kasarminkadun ja Etel. Esplanaadikadun sekä Mikonkadun ja 
Aleksanterinkadun risteykseen. 

Palotoimikunta oikeutetti in 7) y l i t t ämään palolaitoksen t a rve rahamäärä -
rahaa 2,000 markkaa . 

Muuttoilmoituslomakkeet. Koska poliisilaitoksen muuttoi lmoituslomake-
varasto oli loppumaisillaan eikä sen painatus- ja s idontamääräraha r i i t t äny t 
tarpeelliseen uuden varaston hankkimiseen, kaupunginval tuusto pää t t i 8), 
e t tä puheena olevaa määrä rahaa sai y l i t tää 5,675 markkaa . 

Terveydenhoitolautakunnalle myönnet t i in 9) Terveydenhoito nimiseen pää-
luokkaan merki tyis tä kaupunginval tuuston käyt tövarois ta tarpeen vaat imia 
lisäyksiä 2,000 markkaa lau takunnan tarverahoihin ja 15,000 markkaa ta rve-
a inemäärärahaan. 

Varattomien lääkärinapu. Kaupunginval tuus to määräsi 2) , e t tä vuoden 
1931 talousarvion Lääkär i t , eläinlääkärit ja sairaanhoitohenkilökunta nimi-
seen lukuun merki t tyä tilapäisen työvoiman määrärahaa , joka oli käyny t 

x) Kvsto 9 p. maalisk. 24 §. —2) S:n 10 p. helmik. 22 §. —3) S:n 10 p. helmik. 
4 §. — 4) Ks. v:n 1931 kert. s. 67. — 5) Kvsto 25 p. toukok. 17 §. — 6) S:n 15 p. 
kesäk. 32 §. — 7) S:n 26 p. lokak. 17 §. — 8) S:n 7 p. syysk. 33 — 9 ) S:n 26 p. 
lokak. 16 §. 
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r i i t t ämät tömäks i varat tomil le anne t t avan lääkär inavun tapaus ten suuren 
lisääntymisen johdosta, sai y l i t tää 2,000 markkaa . 

Määräraha Sörnäisten aluelääkärinhoitoa varten. Terveydenhoitolauta-
kunnan huomaute t tua , e t tä vara t tomien potilaiden lukumäärä Sörnäisten 
alueella oli l i sääntynyt niin huomat tavas t i , e t tä sikäläinen aluelääkäri tar -
vitsi apulaisen, kaupunginval tuusto p ä ä t t i 1 ) oikeuttaa l au takunnan palk-
kaamaan Sörnäisten alueelle ylimääräisen apulaisaluelääkärin, jonka teh tä-
vänä olisi l au takunnan määräys ten mukaisesti hoitaa joko aamu- tai ilta-
päivävastaanotot ; e t tä vastaanot tohuoneis to lämpöineen, valoineen ja sii-
vouksineen asetettaisiin lääkärien käyte t täväks i jonkin köyhäinhoidon avus-
tuskanslian yhteydestä , e t tä tarpeellinen kalusto, puhelin, valaistuslait teet, 
rekisterikorti t y. m. hankittaisi in terveydenhoi tolautakunnan toimesta; sekä 
et tä t äs tä päätöksestä aiheutuvien kus tannus ten suorittamiseen merkit täi-
siin vuoden 1933 talousarvioon yhteensä 31,500 markkaa, siitä 19,200 mark-
kaa lääkärinpalkkiota, 6,000 markkaa vuokraa ja 1,800 markkaa siivousta 
var ten sekä 2,000 markkaa tarverahoiksi ja 2,500 markkaa kaluston ostoon. 

Lisämäärärahoja maidontarkastamolle. Koska maidontarkas tamon kalus-
ton kunnossapi tomääräraha ei r i i t t äny t aseman keskipakoiskoneiden tar -
peelliseksi ka t so t tuun korjaamiseen, kaupunginval tuusto myönsi 2) ta rv i t -
t avan l isämäärärahan, 1,500 markkaa , Terveydenhoito nimiseen pääluokkaan 
merkityistä käyt tövarois taan. 

Maidontarkastamon m u u t e t t u a uuteen huoneistoon oli sen vaat teiden-
pesumäärärahas ta makse t tu myöskin viiden bakteriologisen osaston viran-
hal t i jan vaatteidenpesu, joka aikaisemmin oli kus tannet tu l ihantarkas tamon 
määrärahoilla. Seurauksena oli, e t tä edellinen määräraha kävi r i i t tämät tö-
mäksi, ja terveydenhoi tolautakunnan anomuksesta kaupunginval tuusto 
myönsi s) siihen edellä mainituista käyt tövarois taan 2,500 markan lisäyksen. 

Samoista varoista myönnet t i in 4 ) maidontarkastamolle edelleen lisä-
määrärahoja yhteensä 12,300 markkaa , siitä 1,000 markkaa tilapäisen työ-
voiman määrärahaan , 9,300 markkaa lämpö- ja 2,000 markkaa ta rveraha-
määrä rahaan . 

Terveydellisten tutkimusten laboratoori. Maidontarkastamon muute t tua 
samaan taloon, jossa terveydellisten tu tk imus ten laboratoorin huoneisto 
sijaitsi, mi ta t t i in sen vedenkulutus laboratoorin mittarilla, mistä oli seurauk-
sena, e t tä t ä m ä n laitoksen vedenkulutusmääräraha kävi r i i t tämät tömäksi , 
minkä johdosta kaupunginval tuusto myönsi 2 ) siihen Terveydenhoito nimi-
seen pääluokkaan sisältyvistä käyt tövarois taan 8,000 markan suuruisen 
lisäyksen. 

Terveystoimistolle myönnett i in 4) kaupunginval tuuston edellä maini tuis ta 
käyt tövarois ta 1,000 markan lisäys tarverahoihin. 

Kaluston osto Vallilan kouluhammasklinikkaan. Sen jälkeen kun oli 
tode t tu , e t tä Vallilan uuden kouluhammaskl inikan 5 ) s isustuskustannukset 
oli arvioitu liian alhaisiksi, kaupunginval tuusto myöns i 6 ) pääluokkaan Ter-
veydenhoito merkityistä käyt tövarois taan tarpeen vaa t iman lisämäärä-
rahan, 6,716: 35 markkaa. 

Kallion lastenpoliklinikka. Lääketieteenlisensiaatti R. Granholm oli 
i lmoi t tanut , ettei hän voinut kaupungin myöntämäl lä 42,000 markkaan 

Kvsto 21 p. jouluk. 1 §. —2) S:n 25 p. toukok. 12 §. — 3) S:n 7 p. syysk. 29 §. 
— 4 ) S:n 26 p. lokak. 16 §. — 5) Ks. tämän kert. s. 116. — 6) Kvsto 7 p. jouluk. 
22 §. 
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alennetulla apurahal la ylläpitää Kalliossa olevaa lasten poliklinikkaa, ja 
te rveydenhoi to lautakunta oli todennut , ettei pä tevää lääkäriä ollut mahdol-
lista saada alennetun avustuksen turv in j a tkamaan lääketieteenlisensiaatti 
Granholmin polikliinillistä toimintaa. Terveydenhoi tolautakunta ilmoitti 
t ämän kaupunginval tuustol le ja lausui samalla käsi tyksenään, e t tä lasten 
poliklinikka oli ehdot tomast i vä l t t ämätön Kalliossa ja e t tä sitä sopivasti 
voitiin yl läpi tää siten, e t tä kaupunki luovut t i huoneiston kalustoineen, koj ei-
neen ja puhelimineen pä tevän lääkärin käyte t täväks i , joka va rmaan 3,000 
markan kuukausipalkkiosta ottaisi tehtäväkseen poliklinikan lääkärinhoidon 
antaen myös hoitoa asianomaisten koululääkärien sinne lähettämille koulu-
lapsille, ja kustantais i tarpeellisen apuhenkilökunnan, l i inavaatevaraston, 
lääkkeet sekä side- ja m u u t kulutus tarpeet . Lau takunnan ehdotuksen to teu t -
tamisesta olisi arvion mukaan kustannuksia 43,000 markkaa kesäkuun 1 p:stä 
vuoden loppuun, ja t ähän tarkoitukseen oli käytet tävissä lääketieteenlisen-
siaatt i Granholmin avus tusmäärärahas ta jäljellä oleva osa, 24,500 markkaa . 

Kaupunginval tuus to h y v ä k s y i t e r v e y d e n h o i t o l a u t a k u n n a n esityksen ja 
myönsi Terveydenhoito nimiseen pääluokkaan merkityistä käyt tövarois taan 
lautakunnal le tarpeen vaa t iman 18,500 markan suuruisen määrä rahan käy-
te t täväks i Kallion lastenpoliklinikan ylläpitämiseen. 

Määrärahoja sairaaloille. Pää luokkaan Sairaanhoito sisältyvistä käyt tö-
varoistaan kaupunginval tuusto myönsi 2 ) 42,000 markkaa lisäystä kulku-
taut isairaalan vedenkulutusmäärärahaan, 60,000 markkaa Kivelän sairaalan 
lämpömäärärahaan sekä 161,000 markkaa erinäisiin Nikkilän sairaalan 
määrärahoihin, nimit täin 20,000 markkaa sairaslomasijaisten määrärahaan, 
5,000 markkaa tarverahoihin, 20,000 markkaa lääkkeiden ja sairaanhoito-
tarvikkeiden, 6,000 markkaa kul jetus- ja ma tkakus tannus ten sekä 110,000 
markkaa perhehoi tomaksujen määrärahaan . 

Kivelän sairaala. Kaupungin sairaalain hallitus oli es i t tänyt erinäisiä 
Kivelän sairaalan uuden paviljongin käy t t ämis tä koskevia ehdotuksia ja 
sen yhteydessä anonut eräitä toimia peruste t tavaksi ja määrärahoja myön-
net täväksi paviljongin sisustus- ja käyt tökustannuksi in . Kaupungin ja 
Helsingin yliopiston konsistorin kesken käyti in kuitenkin neuvot te luja Kive-
län sairaalan luovut tamisesta opetustarkoituksiin, eikä edellä maini tun 
paviljongin sisustus- ja käyt töohje lmaa voitu lopullisesti vahvistaa, ennen-
kuin t ä m ä kysymys oli ra tkais tu . Toisaalta oli ehdot tomast i vä l t t ämätön tä 
jo kesällä panna sisustustyöt alulle, jo t t a uusi sairaalaosasto voitaisiin ot taa 
käy tän töön jo seuraavana syksynä. Kaupunginval tuus to p ä ä t t i 3 ) sentähden 
toistaiseksi osoittaa 2,500,000 markkaa Sairaanhoito nimiseen pääluokkaan 
merkityistä käyt tövarois taan kaupunginhall i tuksen määräyksen mukaisesti 
käy te t täväks i Kivelän sairaalan uuden paviljongin kalustamiseen. 

Köyhäinhoitolautakunta oikeutett i in 4) y l i t t ämään erinäisiä vuoden 1931 
menosäännön köyhäinhoitotarkoituksi in v a r a t t u j a määrärahoja 3,184,275: 15 
markkaa , nimit tä in sai raanhoi tokustannusten määrärahaa 59,275: 15 mark-
kaa, lääkemäärärahaa 100,000 markkaa , suoranaisten avustusten määrä-
rahaa 3,000,000 markkaa ja päivähoi tokustannusten määrärahaa 25,000 
markkaa . 

Koska vallitseva pula-aika vaat i kaupungin köyhäinhoidolta enemmän 
kuin talousarviota järjestel täessä oli voitu edellyttää, t ähän tarkoitukseen 

Kvsto 25 p. toukok. 14 §. — 2) S:n 16 p. marrask. 14 §. —3) S:n 15 p. kesäk. 
19 §. — 4) S:n 10 p. helmik. 17 §. 
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osoitetut va ra t pian olivat osoit tautuneet r i i t tämättömiksi . Kaupungin-
val tuus ton oli senvuoksi pakko myöntää Köyhäinhoito nimiseen pääluokkaan 
merki tyis tä käyt tövarois taan lisäyksiä 50,000 markkaa painatus- ja sidonta-
määrä rahaan ja 7,348,200 markkaa suoranaisten avustusten määrärahaan , 
150,000^markkaa tilapäisen työvoiman määrärahaan, 25,000 markkaa tarve-
rahoihin, 250,000 markkaa lääkkeiden ja sairaanhoitotarvikkeiden määrä-
rahaan ja 25,000 markkaa päivähoi tokustannusten määrärahaan1) . Sitäpaitsi 
köyhäinhoi to lautakunta oikeutetti in y l i t tämään suoranaisten avustusten 
määrä rahaa enintään 11,151,800 markkaa. 

Köyhäinhoitolautakunnan rekisterikortiston uudistaminen. Köyhäinhoito-
l au takun ta lausui, e t tä sen rekisteritoimisto, jonka tarkoi tuksena oli edistää 
l au takunnan j a yksityisten hyväntekeväisyysyhdistysten yhteistoimintaa 
sekä antaa lautakunnal le pa remmat mahdollisuudet köyhäinhoitotyön kehi-
tyksen seuraamiseen, piti kaikista avunsaaj is ta kortti luetteloa, joka oli 
j ä r j e s t e t ty osin katasteripöyti in, osin n. s. apulaatikkoihin pysty kort t i jär jes-
te lmän mukaisesti, osin taas Acmekaappeihin. Tarkoituksena oli ollut vähi-
tellen kokonaan siirtyä viimeksi maini t tuun jär jes te lmään. Kolmen eri 
jä r jes te lmän samanaikaisesta noudat tamisesta oli kuitenkin a iheutunut pal-
jon epämukavuu t t a ja a janhukkaa , varsinkin aikoina, jolloin avunanojain 
lukumäärä oli poikkeuksellisen suuri, ja samaten t ämä jär jestely vaikeutt i 
köyhäinhoi to työtä valaisevan luote t tavan ti laston nopeata laatimista. Lauta-
kunta oli senvuoksi t u tk inu t yhtenäiseen jär jes te lmään siirtymisen mahdolli-
suuksia ja tällöin havainnut , e t tä kortiston uudistamisesta Acmejär jestelmän 
mukaiseksi olisi kustannuksia yli 200,000 markkaa, mu t t a e t tä kansikortt i-
jär jes te lmäkin täyt tä is i kaikki kohtuulliset vaat imukset ja aiheuttaisi kustan-
nuksia ainoastaan kolmanneksen edellä maini tusta määräs tä . Kesän aikana 
voitiin tällaiseen kor t t i jä r jes te lmään siirtää n. 30,000 kortt ia, minkä arvioitiin 
tu levan maksamaan n. 35,000 markkaa . Tämän esityksen johdosta kaupun-
ginval tuusto pää t t i 2) osoittaa Köyhäinhoito nimiseen pääluokkaan merki-
ty is tä käyt tövarois taan 35,000 markkaa köyhäinhoi tolautakunnan keskus-
kanslian rekisterikortiston järjestämiseen uudelleen jonkin kansikort t i jär jes-
te lmän mukaisesti. 

Uuden avustuskanslian perustaminen. Köyhäinhoi to lautakunnan anot tua 
avuntarvi ts i ja in lukumäärän suureen lisääntymiseen vii taten, e t tä Sörnäisiin 
perustettaisi in yksi avustuskanslia lisää, kaupunginval tuusto päät t i 3) myön-
tyen t ähän esitykseen osoittaa pääluokkaan Köyhäinhoito merkityistä 
käyt tövarois taan uuden kanslian ylläpitämiseen kuluvana vuonna 97,000 
markkaa , siihen lue t tuna köyhäinhoi to lautakuntaan tässä yhteydessä valit-
t u j e n 4) uusien jäsenten palkkiot. 

Työkoneen osto työlaitokselle. Köyhäinhoi to lautakunta oli i lmoit tanut , 
e t t ä työlaitos tarvi ts i n. s. yhdis te tyn puutyökoneen voidakseen suori t taa 
m. m. Nilsiäntien kansakoulutalon kalustotilauksen5) , ja kaupunginhall i tus 
oli t äs tä esityksestä antamassaan lausunnossa p i tänyt sitä hyvin perustel-
tuna ja lisäksi huomau t t anu t , et tä suunnitel tu kaupungin tuotantolai tosten 
tuot te iden standardisoiminen edellytti näiden laitosten saat tamis ta teknilli-
sesti ajanmukaiselle kannalle. Kaupunginval tuusto pää t t ik in 6 ) myöntää 
Köyhäinhoi to nimiseen pääluokkaan merkityistä käyt tövarois taan 19,800 
markkaa puheena olevan koneen ostamista varten. 

r) Kvsto 15 p. kesäk. 33 § ja 21 p. syysk. 7 §. — 2) S:n 15 p. kesäk. 34 §. — 
3) S:n 7 p. syysk. 30 §. — 4) Ks. tämän kert. s. 120. — 5) Yrt. tämän kert. s. 23. 
— 6 ) Kvsto 15 p. kesäk. 36 §. 
Kunna.ll. kert. 1932. 
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Lastensuojelulautakunta o ikeutet t i in 1) y l i t tämään vuoden 1931 meno-
säännön yksityishoitoonannon ja jatko-opetuksen määrärahaa 146,615: 60 
markkaa . 

Vastaanottokoti. Lastensuojelulautakunta lausui, e t tä vas taanot tokot i 
talvella oli ollut niin yl iasutet tu, e t tä valtion viranomaiset olivat siitä useita 
kertoja huomaut tanee t samalla uhaten kodin menet tävän val t ionapunsa, 
ellei sen huoneistoa parannet tu . Samalla l au takun ta huomaut t i , e t tä jonkin 
verran helpotusta voitiin saada aikaan siten, e t tä kodin joh ta jan asuinhuo-
neisto luovutet t i in hoidokeille, enintään 12 nuorelle tytölle, ja sensijaan 
vuokrat t i in johtajal le asunto kodin lähet tyvi l tä . Kaupunginhal l i tus voi 
puolestaan yh tyä l au takunnan ehdotukseen ja oli laskenut, et tä sen to t eu t t a -
minen aiheuttaisi vuoden 1933 menosääntöön 60,400 markan ja tulosääntöön 
25,776 markan lisäyksen. Lau t akun ta katsoi, e t tä joh ta ja oli o ikeute t tava 
itse hankkimaan itselleen huoneisto, joka lastensuojelulautakunnan kuiten-
kin oli hyväksyt tävä . Koska joh ta ja siten menettäisi asuntoetunsa, tulisi 
hänen saada palkkansa ilman vähennystä , joka siihen asti oli ollut 10,224 
markkaa vuodelta, mu t t a sen lisäksi hänelle olisi myönnet tävä 4,800 markan 
vuotuinen vuokra-avustus . 

Kaupunginval tuus to hyväksyi 2) lastensuojelulautakunnan anomuksen 
vastaanot tokodin laajentamisesta kaupunginhall i tuksen ehdottamalla tavalla. 

Kansakouluille myönnetyt määrärahat. Por than inkadun ja Toukolan 
kansakoulutalojen tu l tua luovutetuiksi suomenkielisille kansakouluille tar-
vitti in uu t t a kalustoa, jonka hankkimiseen talousarvion määrä raha t eivät 
r i i t täneet , ja sitäpaitsi osa kalustoa oli kor jausten tarpeessa, m. m. Vallilan 
kansakoulussa sat tuneen tulipalon johdosta. Kaupunginval tuus to myönsi 3) 
senvuoksi Opetus- ja sivistyslaitokset nimiseen pääluokkaan sisältyvistä 
käyt tövarois taan 10,000 markan lisäyksen suomenkielisten kansakoulujen 
kaluston hankin tamäärärahaan ja 20,000 markan lisäyksen niiden kaluston 
kunnossapi tomäärärahaan. 

Määrärahoja kansakouluille. Suomenkielisten kansakoulujen joh tokunta 
oli i lmoit tanut , ettei sen suoranaisten avustusten määräraha r i i t tänyt ta r -
koitukseensa, koska oppilasmäärä ker tomusvuonna oli l i sääntynyt ja ruoka- ja 
vaate tusavustuksia sitäpaitsi oli annet tu enemmän kuin aikaisemmin, puute 
kun vallitsi niin monissa kodeissa. Tämän johdosta kaupunginval tuus to 
pää t t i 4 ) myöntää kyseiselle tilille tarpeen vaat iman 130,000 markan suurui-
sen lisäyksen, josta 50,000 markkaa sai siirtää koulujen koulutarvikemäärä-
rahasta jääväs tä säästöstä ja 80,000 markkaa osoitettiin pääluokkaan Opetus-
ja sivistyslaitokset merkityistä val tuuston käyt tövarois ta . 

Koska ruotsinkielisen apukoulun muut to Oikokadun taloon n:o 7 oli 
a iheut tanut edeltäpäin a rvaamat tomia menoja, olivat erinäiset ruotsinkielis-
ten kansakoulujen ta lousarviomäärärahat käyneet r i i t tämättömiksi , minkä 
johdosta kaupunginval tuusto myönsi 5) Opetus- ja sivistyslaitokset nimiseen 
pääluokkaan merkityistä käyt tövarois taan l isämäärärahoja 8,600 markkaa 
kaluston hankintaa, 3,000 markkaa kaluston kunnossapitoa ja 1,000 mark-
kaa matka- ja kul je tuskustannuksia varten. 

Sekalaisten menojen pääluokkaan merkityistä käyt tövarois taan kau-
punginval tuusto myönsi 6) 25,000 markan lisäyksen ruotsinkielisten kansa-
koulujen koulutarvikemäärärahaan. 

Kvsto 10 p. helmi k. 18 §. — 2) S:n 12 p. lokak. 22 §. — 3) S:n 15 p. kesäk. 42 §. 
— 4) S:n 16 p. marrask. 16 §. — 5) S:n 7 p. svysk. 31 §. — 6) S:n 16 p. marrask. 
17 §. 
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Ammattikouluille myönnetyt määrärahat. Ammatt iopetuslai tosten johto-
kunta oikeutet t i in 1 ) y l i t t ämään valmistavan poikain ammat t ikoulun vuo-
den 1931 vuokramäärärahaa 1,500 markkaa , valmistavan ty t tö jen ammat t i -
koulun kaluston hankinta- ja kunnossapi tomäärärahoja 7,100 markkaa sekä 
saman koulun t a rve rahamäärä rahaa 3,600 markkaa . 

Koska valmistavan ty t tö jen ammat t ikoulun leipomon liike oli muodostu-
nut suuremmaksi kuin talousarviota järjesteltäessä oli voitu otaksua, ruokinta-
määräraha , josta ostot leipomon tarpeisiin oli aiottu suori tet tavaksi , oli osoit-
t a u t u n u t r i i t tämät tömäksi . Sama koski tarverahoja , joilla koulun leipä-
myymälän kulut oli pei te t tävä. Menojen l isääntymistä vastasi suunnilleen 
samansuuruinen leipomon arviotulojen lisäys. Ammatt iopetuslai tosten johto-
kunnan anomuksesta kaupunginval tuus to pää t t i 2 ) myöntää Opetus- ja 
sivistyslaitokset nimiseen pääluokkaan merkityistä käyt tövarois taan 45,000 
markan ja 4,000 markan suuruiset lisäykset edellä maini t tuihin talousarvion 
määrärahoihin. 

Samoista varoista kaupunginval tuusto osoitti 3) 3,500 markkaa valaistus-
laitteiden hankkimiseen valmistavan ty t tö jen ammat t ikoulun laboratorio-
keittiöön. 

Kotitaloiislautakunnalle myönnet t i in 4) Opetus- ja sivistyslaitokset nimi-
seen pääluokkaan sisältyvistä kaupunginval tuuston käyt tövarois ta tarpeen 
vaa t ima 1,500 markan suuruinen lisäys lautakunnan si ivousmäärärahaan. 

Lisämäärärahoja lastentarhoille. Koska lastentarhain sairaslomasijais-
ten määräraha oli käy te t ty loppuun vuoden kahdeksana ensimmäisenä kuu-
kautena, kaupunginval tuusto myönsi 5) t ähän tarkoitukseen 30,000 markan 
suuruisen l isämäärärahan. 

Koska talousarviosta erehdyksestä oli j ääny t pois määräraha palkan 
suorit tamiseen Touhulan las tentarhan kei t tä jä t tärel le hänen kesän a ikana 
suor i t tamastaan työstä , kaupunginval tuusto päätt i 6) oikeuttaa lastentarhain 
johtokunnan maksamaan mainitulle henkilölle hänelle kuuluvan palkkion, 
630 markkaa , sekä t ämän verran y l i t tämään mainitun vuoden talousarvion 
tilapäisen työvoiman määrärahaa . 

Määräraha kaupunginkirjastolle. Opetus- ja sivistyslaitosten pääluokkaan 
merki tyis tä käyt tövarois taan kaupunginval tuusto myönsi 7) tarpeen vaat iman 
12,500 markan suuruisen lisäyksen kaupunginkir jaston vala is tusmäärärahaan. 

Musiikkilautakunta oikeutetti in b) 5,100 markalla y l i t tämään vuoden 
1931 talousarviossa ollutta t a rverahamäärärahaansa , joka oli käynyt r i i t tä-
mät tömäksi sen johdosta, e t tä lau takunnan maini t tuna vuonna oli ollut 
pakko uhra ta edustusmenoihin tavall ista enemmän varoja . 

Lisämääräraha vesijohtolaitokselle. Kaupungin yleisten töiden hall i tuk-
sen i lmoitet tua, e t tä eräät vuoden 1931 talousarvioon sisäl tyvät vesijohto-
laitoksen määrä raha t olivat olleet r i i t tämät tömiä , kaupunginval tuusto mää-
räsi 9), e t tä lukuun Vesijohtolaitos sisältyvistä kaupunginval tuuston käyt tö-
varoista sai siirtää 60,000 markkaa lisäykseksi johtoverkon, palopostien, 
venttiilien ja säiliön korjaus- ja kunnossapi tomäärärahaan, 4,000 markkaa 
vesijohdon laskemiseksi Toisen ja Kolmannen linjan väliseen osaan Silta-
saarenkatua myönnet tyyn määrärahaan sekä 82,000 markkaa määrärahaan , 
joka oli myönnet ty turbogeneraat tor in asettamiseksi Vanhaankaupunki in . 

l) Kvsto 20 p. tammik. 22 §. — 2) S:n 12 p. lokak. 24 §. — 3) S:n 26 p. lokak. 
22 §. — 4) S:n 7 p. jouluk. 27 §. — 5 ) S:n 21 p. syysk. 16 §. — 6) S:n 10 p. helmik. 
21 §. — 7) S:n 16 p. marrask. 18 §. — 8) S:n 20 p. tammik. 23 §. — 9) S:n 20 p. 
tammik. 20 §. 
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Edelleen kaupungin teknillisten laitosten hallitus oikeutetti in y l i t t ämään 
viimeksi maini t tua määrärahaa 218,000 markkaa . 

Kaasumittarien osto. Koska kaasumit tar ien kysyntä oli ollut hyvin vil-
kasta, oli main i t tu jen kojeiden ostoa var ten myönne t ty määräraha osoittau-
t u n u t r i i t tämät tömäksi , minkä johdosta kaupungin teknillisten laitosten 
hallitus oikeutetti in *) y l i t t ämään sitä 300,000 markkaa . 

Sähkölaitos oikeutetti in 2) y l i t t ämään vuoden 1931 menosääntöön sähkö-
katuvalais tuksen kunnossapitoa pa kustannuksia var ten merki t tyä määrä-
r ahaa 175,811: 95 markkaa . 

Lisämääräraha yleisiä töitä varten. Yleisiä töi tä var ten varatuis ta käyt tö-
varoistaan kaupunginval tuusto myönsi tarpeen vaat imia lisäyksiä 50,000 
markkaa kuluvan vuoden talousarvioon laitureita ja ran taverhous ta var ten 
merki t tyyn määrärahaan , 40,000 markkaa satamain ruoppausmäärärahaan , 
30,000 markkaa mit tauksia ja tu tk imuksia var ten va ra t t uun määrärahaan 
sekä 10,000 markkaa t äy temaan vastaanot toon rannoille va ra t tuun määrä-
rahaan. 

Tapaturmavakuutukset. Kaupungin yleisten töiden hallitus oikeutettiin 4) 
y l i t tämään yleisten töiden pääluokkaan t apa tu rmavakuu tusmaksu j a varten 
merki t tyä määrärahaa 225,000 markkaa . 

Katujen puhtaanapito. Koska vuoden 1931 talvi oli erit täin luminen, 
puhtaanapi tola i toksen ka tu jen puh taanap i tomäärä raha t olivat osoi t tautuneet 
liian niukoiksi, eikä laitos voinut suoriutua edes myönnetyillä l isämäärä-
rahoilla 5), minkä johdosta kaupunginval tuusto oikeut t i 6 ) puhtaanapitohal l i -
tuksen y l i t t ämään vuoden 1931 kaupungin katuosuuksien puhtaanapi to-
määrärahaa 894,842: 25 markkaa ja saman vuoden yksityisten katuosuuksien 
puh taanap i tomäärä rahaa 26,253: 65 markkaa . 

Puhtaanapi to la i tos oikeutetti in 7) s i t temmin yl i t tämään eräitä kuluvan 
vuoden menoarvion määrärahoja 338,000 markkaa . 

Keskuskeittolan johtokunta, joka vuonna 1931 oli oikeutet tu y l i t tämään 
keittolan maini tun vuoden ruokin tamäärärahaa 260,000 markkaa , oikeutettiin 
y l i t t ämään samaa määrärahaa vielä 127,702: 95 markkaa b) sekä eräitä kulu-
van vuoden menosäännön määrärahoja yhteensä 3,691,500 markkaa 9) niiden 
käy tyä r i i t tämät tömiksi keittiölle ker tomusvuonna uskot tu jen moninaisten 
t eh tävä in johdosta . 

Lisämääräraha virastotaloa varten. Ki inteis tölautakunnan i lmoitet tua, 
e t tä vuoden 1931 menosäännön Talo-osaston alaiset kiinteistöt nimiseen 
lukuun s isäl tynyt tilapäisen työvoiman määräraha ei riittänyt virastotalon 
ylimääräisten ovenvart i jain ja si ivoojattarien palkkaamiseen, kaupungin-
val tuusto päät t i 10) va l tuu t taa lau takunnan y l i t tämään maini t tua määrä-
rahaa 12,829: 90 markkaa . 

Kiinteistölautakunnan määrärahain ylittäminen. Ki inteis tölautakunta 
oikeutetti in1 1) edelleen y l i t tämään kertomusvuoden menosäännössä olevaa 
matkaku lumäärä rahaansa 4,500 markkaa , maatilain tilapäisen työvoiman 
määrä rahaa 45,000 markkaa , maatilain kaluston kunnossapi tomäärärahaa 
5,000 markkaa , maati lain ta rverahoja 2,500 markkaa ja maatilain rakennusten 
määrä rahaa 15,000 markkaa , poliisihuoneistojen vala is tusmäärärahaa 30,000 
markkaa ja kauppahallien vala is tusmäärärahaa 15,000 markkaa , kansan-

Kvsto 21 p. syysk. 9 §. — 2) S:n 10 p. helmik. 16 §. —3) S:n 16 p. marrask. 11 §. 
— 4) S:n 16 p. marrask. 10 §. — 5) Ks. v:n 1931 kert. s. 71. — 6) Kvsto 20 p. 
tammik. 21 §. — 7) S:n 7 p. jouluk. 21 §. — 8) S:n 9 p. maalisk. 24 §. — 9) S:n 7 p. 

ouluk. 29 §/— 10) S:n 20 p. tammik. 16 §. — 1X) S:n 7 p. jouluk. 18 §. 
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puistojen eläinten ruokin tamäärärahaa 35,000 markkaa sekä lau takunnan 
tilapäisen työvoiman määrärahaa 3,600 markkaa sen tu l tua r i i t tämät tömäksi 
sen johdosta, e t tä oli ka tso t tu tarpeelliseksi palkata si ir tolapuutarhaneuvojalle 
kesä—syyskuuksi ammat t i ta i to inen apulainen 1). 

Normaalikellojen kunnossapito. Kaupunginval tuus to määräsi 2), e t tä vuo-
den 1931 talousarvion normaalikellojen kunnossapi tomäärärahaa sai yl i t tää 
2,318: 05 markkaa . 

Määräraha matkakustannuksia varten. Sekalaisten menojen pääluokkaan 
merki tyis tä käyt tövarois taan kaupunginval tuusto osoitti 3) 4,432 markkaa 
Hangossa pidetyille VI I kaupunkipäiville ja Suomen satamalii ton kokoukseen 
val i t tu jen kaupungin edustajien matkakus tannus ten suorittamiseen. 

Oikeus määrärahoin siirtämiseen vuodesta toiseen. Kaupungin sairaalain 
hallitus oikeutet t i in 4) s i ir tämään vuoden 1933 tileihin vuosien 1932 ja 1933 
vaihteessa jäljellä oleva osa Kivelän sairaalan uuden paviljongin sisustus-
määrärahas ta . 

Valtion ja kaupungin yhteinen sairaalakomitea oikeutettiin 5) siirtä-
mään vuoteen 1932 komitealle vuosina 1930 ja 1931 kaupungin varoista 
myönnetyis tä määrärahois ta t i l i t t ämät tä oleva osa. 

Kaupunginhal l i tus ilmoitti oikeuttaneensa kaupungin yleisten töiden 
hallituksen si i r tämään vuoteen 1932 500,000 markkaa rakennuskont tor in 
konepajarakennusten määrärahasta , 50,000 markkaa määrärahas ta , joka oli 
myönnet ty tuberkuloosisairaalan itäisessä paviljongissa olevan kellarin 
muuttamiseen varastohuoneeksi, 200,000 markkaa virastohuoneistojen jär-
jestämiseksi kaupungintaloon ja virastotaloon myönnetys tä määrärahas ta 
sekä 100,000 markkaa Nikkilän sairaalan uuden sairaspaviljongin rakennus-
määrärahas ta . Kaupunginval tuus to hyväksyi 6 ) kamarin toimenpiteen ja 
määräs i 7 ) lisäksi, e t tä myöskin Kaisaniemen puiston jär jes te lymäärärahas ta 
k ä y t t ä m ä t t ä jääneen osan, 40,000 markkaa , sai siirtää vuoteen 1932. 

Tilisiirto. Kaupunginval tuus to päät t i 8 ) oikeuttaa terveydenhoitolauta-
kunnan si ir tämään tuberkuloosihuoltotoimiston lääke- ja sairaanhoitotarvike-
määrärahas ta , josta tuli j äämään säästöä, 2,000 markkaa toimiston siivous-
määrärahaan, 3,500 markkaa ta rverahamäärärahaan ja 2,000 markkaa vaat -
te idenpesumäärärahaan. Mainit tujen määrärahain r i i t t ämät tömyyden syynä 
oli, e t tä Ko tkankadun talossa n:o 5 olevalle tuberkuloot t is ten miesten kodille 
oli vuoden varrella vuokra t tu kolme huonet ta lisää, sekä tarverahain osalta 
post imaksujen kohoaminen. 

Köyhäinhoidollisten saatavain kirjaaminen ja poistaminen tileistä. Köy-
häinhoi to lautakunnan pää te t tyä 9), ettei köyhäinhoidon saatavia enää mer-
kittäisi kaupungin järjestelmälliseen kirjanpitoon, revisionikonttori oli raha-
toimikamaril le osoittamassaan kirjelmässä mielipiteenään lausunut 1 0) , e t tä 
edellä maini t tu päätös oli voimassa olevien määräysten vastainen. Kamar i 
antoi kysymyksen selvittelemisen tehtäväksi var tavas ten asetetulle komi-
tealle, joka si t temmin antamissaan mietinnöissä11) ehdotti , e t tä köyhäinhoito-
l au takun ta velvoitettaisiin köyhäinhoidon saatavain kirjaamisessa ja tileistä 
poistamisessa nouda t tamaan kassa- ja tililaitoksen johtosäännön määräyksiä 
sekä et tä rahatoimikamarin ohjesäännön 10 §:ään, köyhäinhoidon ohjesään-

x) Kvsto 15 p. kesäk. 39 §. — 2) S:n 10 p. helmik. 22 §. — 3) S:n 7 p. syysk. 13 §; 
vrt. tämän kert. s. 140 ja 141. — 4) Kvsto 16 p. marrask. 15 §. — 5) S:n 13 p. huh-
tik. 18 §. — 6) S:n 20 p. tammik. 13 §. — 7) S:n 20 p. tammik. 18 §. — 8) S:n 26 p. 
lokak. 16 §. — 9) Ks. v:n 1926 kert /s . 21*. — 10) Ks. v:n 1927 kert. s. 261 ja 26*. 
— 11)Kvston pain. asiakirj. n:o 9. 
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nön 4 §:ään sekä kaupungin kassa- ja tililaitoksen johtosäännön 18 ja 32 §:ään 
otettaisiin komitean ta rkemmin määr i t te lemät edellä maini t tu jen saatavain 
kir jaamista , poistoa ja palautus ta koskevat säännökset. Tu tus tu t tuaan komi-
tean mietintöihin sekä köyhäinhoi tolautakunnan niistä an tamaan epäävään 
lausuntoon kaupunginhal l i tus oli pyy täny t lausuntoa hallintoneuvos I. Aha-
valta. Tämä oli sitä mieltä, et tä köyhäinhoitolaissa maini tun avustuksen 
antaminen ei a ikaansaanut kunnalle saatavaa avustuksensaajal ta , vaikkakin 
kunnalla eräiden edellytysten vallitessa oli oikeus vaat ia korvausta apua 
saaneelta, elatusvelvolliselta, toiselta kunnal ta tai valtiolta. Korvauksen 
ot taminen oli aktiivista, funktionaal is ta tulon hankintaa, eikä pelkkä rahan 
tai t ava ramää rän suoritus näy t t äny t r i i t tävän synny t tämään tuloa, saat ikka 
semmoista, joka oli merki t tävä kunnan tileihin. Köyhäinhoi to lautakunnan oli 
hark i t t ava ja tode t tava sen henkilön maksukyky ja muukin asema, johon 
maksuvaa t imus lain mukaan oli kohdis te t tava, ja vasta l au takunnan vahvis-
t e t t ua kunnan oikeuden maksun ottamiseen korvausvelvolliselta lain mukai-
seksi, oli syn tyny t tulo, joka aikanaan saattoi ker tyä kunnan rahastoon tai 
j äädä sinne tu lemat ta , jolloin se oli poistet tava tileistä. Kysymykses tä , 
kenelle poistamista koskevan päätöksen tekeminen kuului, voitiin olla eri 
mieliä, mu t t a hallintoneuvos Ahava puolestaan katsoi ratkaisuoikeuden 
kuuluvan köyhäinhoitolautakunnalle. 

Asiassa syntyneet asiakir jat kaupunginhall i tus lähetti kaupunginval tuus-
tolle lausuen omana mielipiteenään, e t tä köyhäinhoitotoiminta pula-ajan 
johdosta oli l aa j en tunu t ja suoranaiset avustukset suuresti l isääntyneet, 
minkä vuoksi a jankohtaa oli p idet tävä sangen sopimat tomana komitean ehdo-
tuksen toimeenpanemiseen. Edelleen oli o te t tava huomioon, et tä suuri osa 
puheena olevista saatavista jo etukäteen oli arvot tomia ja et tä ne vietyinä 
järjestelmälliseen kir janpitoon kaupungin tilinpäätöstaseessa antaisivat ereh-
dy t t ävän kuvan kaupungin varoista. Toisaalta oli näiden saatavain perimisen 
tehokas tarkkailu mahdollinen, vaikka niitä ei merk i t tykään järjestelmälliseen 
kir janpi toon. Kaupunginhal l i tus esitti, e t tä revisionikonttorin aloite ja edellä 
maini tun komitean sen johdosta an tama ehdotus eivät aiheuttaisi muuta 
toimenpidet tä kuin et tä kaupungin kassa- ja tililaitoksen johtosäännön 
18 §:ään lisättäisiin seuraava kohta: Köyhäinhoi tokorvausten tileistä poistoa 
koskevat asiat ratkaisee köyhäinhoi tolautakunta . 

Kaupunginval tuus to hyväksyi kaupunginhall i tuksen esityksen. 
Pakkohuutokaupoissa huudettujen kiinteistöjen menot ja tulot. Kaupun-

ginval tuusto päät t i 2), e t tä pakkohuutokaupoissa kaupungin saatavien tur -
vaamiseksi huude t tu jen vuokra- y. m. tont t ien tulot ja menot toistaiseksi ja 
kunnes toisin päätet t i in kirjattaisiin talousarvion ulkopuolella, mistä olisi 
se etu, et tä heti voitaisiin todeta, miten paljon jokainen näistä kiinteistöistä 
oli maksanut kaupungille. 

Kaupungin työntekijäin palkat ). Sosialidemokraattiset kaupunginval tuu-
t e tu t olivat tekemässään aloitteessa anoneet, e t tä kaupunginval tuusto muut -
taen aikaisempaa päätös tään 4 ) määräisi alimmaksi palkaksi kaupungin palve-
luksessa olevalle työntekijäl le 6: 50 markkaa tunni l ta ja työnteki jä t tärel le4: 50 
markkaa tunni l ta lokakuun 1 p:stä lukien, e t tä rakennuskonttor i ja puhtaana-
pitolaitos aloit teentekijäin laat iman ehdotuksen mukaisesti muut ta is ivat voi-
massa olevan palkkatariff in nimikkeitä ja niihin merki t ty jen työnteki jä in 

1) Kvsto 15 p. kesäk. 35 §. — 2) S:n 21 p. jouluk. 1 §. — 3) Ks. mvös tämän 
kert. s. 32. — 4) Ks. v:n 1931 kert. s. 74. 
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palkkoja sekä et tä muutokset soveltuvilta osilta vahvistettaisiin koskemaan 
myöskin teknillisten laitosten työntekijöi tä . Esitys lähetetti in kaupungin-
hallitukseen valmisteltavaksi. 

Täs tä esityksestä antamassaan lausunnossa kaupungin yleisten töiden 
hallitus huomaut t i osin, et tä esityksessä maini t tu jen naisten tunt ipalkka jo 
oli 4: 50 markkaa , osin, et tä hallituksen hankkima selvitys osoitti, e t teivät 
yksi tyisten työnanta ja in maksamat palkat mainit tavast i yl i t täneet kaupungin 
töistä suor i te t tu ja , vaan useissa tapauksissa ali t t ivatkin ne. Asiain näin 
ollessa oli tavall ista vaikeampaa tarkalleen määri tel lä . määrä t ty jen työn-
tek i jä ryhmäin palkkatasoa, mut t a hallitus piti täysin luonnollisena, et tä 
kaupungin töissä suori tetut palkat al i t t ivat yksityisten työnanta ja in korkeim-
mat palkat , koska kunnan työntekijöillä oli useita etuja , jo tka puu t tu iva t 
yksityisillä työmarkkinoilla toimivilta työntekijöil tä. Edellä lausut tuun 
vii taten kaupungin yleisten töiden hallitus ehdotti aloitteen evättäväksi , 
kaupungin teknillisten laitosten hallitus lausui, et tä vallitseva taloudellinen 
ti lanne vaikeutt i työnteki jäin palkkakysymysten t yydy t t ävää ratkaisua, 
minkä vuoksi kysymys olisi j ä te t t ävä lepäämään toistaiseksi, ja puhtaana-
pitohallituskin piti palkankorotusta aiheettomana muiden työnteki jäin 
paitsi apurien osalta, joiden tunt ipalkkaa hallituksen mielestä kohtuulli-
sesti voitiin korot taa 25 penniä. Kaupunginhal l i tus oli sitä mieltä, ettei 
a jankohta ollut sopiva yleiseen palkkain korottamiseen, mut t a e t tä kysy-
mys oli o te t tava harki t tavaksi niin pian kuin suhdanteet olivat parantu-
neet, ja edellä maini t tu jen ammat t i viranomaisten lausumien mielipiteiden 
mukaisesti kaupunginval tuusto päät t i ettei aloite sillä kertaa aiheuttaisi 
toimenpidet tä . 

Kaupungin työntekijäin sairas- ja hautausapu. Kaupunginhall i tuksen 
kehoituksesta kaupungin yleisten töiden hallitus oli o t tanut harki t tavakseen, 
voitaisiinko kaupungin työnteki jäin sairas- ja hautausapua koskevia mää-
räyksiä muu t t aa kaupungin viranhalt i jain virkasäännössä omaksut tu jen 
perusteiden mukaisesti, ja tällöin havainnut 3), e t tä työnteki jäin asema ei 
ollut verrat tavissa viranhalt i jain asemaan, minkä johdosta hallitus ei myös-
kään voinut puoltaa yhtä laajan sairasapuoikeuden myöntämistä edellisille 
kuin jälkimmäisille. Voimassa olevien säännösten mukaan työntekijäl lä oli 
oikeus olla saman kalenterivuoden kuluessa sairauden takia virkavapaana 
täysin palkkaeduin 8 viikkoa, jos hän 5 vuot ta yhtäjaksoisesti oli ollut kau-
pungin palveluksessa, 6 viikkoa, jos hänen palvelusaikansa oli 3 vuot ta , 
4 viikkoa, jos se oli 2 vuot ta , ja 3 viikkoa, jos se oli enintään 1 vuosi, sekä 
enintään 2 viikkoa, jos palvelusaika oli 1 vuot ta lyhyempi. Näi tä etuja kau-
pungin yleisten töiden hallitus katsoi mahdolliseksi lisätä siten, et tä työn-
tekijälle, joka vähintään 1 vuoden oli ollut kaupungin palveluksessa, sairau-
den takia myönnetyn virkavapauden a ja l ta edellä maini t tu jen määräysten 
nojalla makse t tu jen etujen lisäksi myönnettäisiin puoli palkkaa yh tä pi tkäl tä 
a ja l ta kuin' hän palvelusaikansa perusteella oli saanut täyden palkan. Työn-
tekijöille, joiden palvelusaika oli 1 vuot ta lyhyempi, hallitus sensijaan ei 
ka t sonut voivansa ehdottaa silloisestaan pa ranne t tu ja e tuja , koska sekä 
loukkaantumisia et tä sairastumisia hyvin usein sat tui jo ensimmäisinä työ-
päivinä. Näiden periaatteiden mukaisesti hallitus oli laa t inut ehdotuksen 
Helsingin kaupungin työnteki jäin sairas- ja hau tausapua koskeviksi mää-

!) Kvsto 23 p. maali sk. 11 §. — 2) Ks. v:n 1931 kert. s.113 ja Kunnall. asetus-
kok. viita 1931 s. 18. — 3) Kvston pain. asiakirj. n:o 4. 
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räyksiksi. Tämän ehdotuksen, johon kaupungin teknillisten laitosten hallitus 
ja puhtaanapi tohal l i tus kaikilta osiltaan olivat yhtyneet , kaupunginhall i tus 
lähett i kaupunginvaltuustol le i lmoittaen yhtyvänsä kaupungin yleisten töi-
den hallituksen käsitykseen, ettei virkasäännön määräyksiä voinut kir jai-
mellisesti soveltaa työntekijöihin. Samalla kaupunginhall i tus kuitenkin lau-
sui suotavaksi, e t tä työnteki jä in sairasapua koskevat uudet määräykset vah-
vistettaisiin ot taen huomioon virkasäännössä hyväksy ty t perusteet, mikäli 
käytännölliset ja taloudelliset seikat eivät t ä t ä estäneet. Niinpä oli kaupun-
ginhallituksen mielestä työntekijäl le j a tke tun sairasloman a ja l ta myönnet-
tävä oikeus saada kaksi kolmannesta palkastaan yh tä pi tkäl tä a ja l ta kuin 
hänellä oli ollut oikeus saada täysi palkka. Tämän oikeuden myöntäminen 
tuskin aiheuttaisi kaupungille varsin suuria l isäkustannuksia, koska j a tke t tu 
sairasloma oli tarpeellinen ainoastaan poikkeustapauksissa. Ottaen huo-
mioon edellä esitetyt näkökohdat kaupunginhall i tus oli muovannut kaupun-
gin yleisten töiden hallituksen ehdotusta uusiksi määräyksiksi työnteki jä in 
sairas- ja hautausavus ta , ja t ämän uuden ehdotuksen kaupunginval tuus to 
t eh tyään siihen erään pienen muutoksen hyväksyi*) noudate t tavaks i heinä-
kuun 1 p:stä alkaen. 

Sairasavun myöntäminen työntekijöille. Sähkölaitoksen kat t i lahuoneen 
apumiehelle O. W. Soiniselle, joka syyskuun 10 p:nä oli tapaturmaises t i 
loukkaan tunut laitoksen pääasemalla ja joka lääkärin lausunnon mukaan ky-
keni työhön aikaisintaan seuraavan helmikuun alussa, myönnett i in 2) hänen 
ohjesäännön mukaisesti saa tuaan sairasapua kahdeksalta viikolta anomuk-
sesta täysi palkka yh tä pi tkäl tä l isääjäl tä vähentäen kuitenkin se vahingon-
korvaus, joka hänen tuli saada asianomaiselta vakuutuslai toksel ta . 

Sitävastoin kaupunginval tuusto epäsi 3) sähkölaitoksen ylim. koneen-
k ä y t t ä j ä n P. Lahtisen anomuksen saada naut t ia sairasapua säädet tyä nel jän 
viikon aikaa pi temmältä a jal ta , koska Laht inen ei ollut perheen huol ta ja ja 
oli ollut kaupungin palveluksessa ainoastaan vuodesta 1929. 

Työntekijän oikeus lukea hyväkseen palvelusvuosia. Sähkölaitoksen kir-
vesmies J . D. Uramo, joka oli ollut n. 9 ^ vuot ta kaupungin vuonna 1912 
hal tuunsa o t taman Helsingin sähkövalaistusosakeyhtiön palveluksessa, oikeu-
tet t i in 4) eläkkeen saamiseksi lukemaan hyväkseen maini t tu aika. 

Varatöiden järjestäminen5). Kaupunginhal l i tus lähetti kaupunginval-
tuustolle selonteon työt tömyyst i lantees ta ja ilmoitti samalla antaneensa val-
tuus ton suostumuksella 6) varatöiden vuodenvaihteen jälkeen j a tkua saman-
laajuisina kuin vuoden 1931 lopussa. Edelleen hallitus ilmoitti, mi tkä m ä ä r ä t 
Helsingissä kotipaikkaoikeuden omaavia henkilöitä oli hallituksen toimesta vä-
l i tet ty valtion varatöihin. Neuvotel tuaan kaupungin yleisten töiden halli tuksen 
kanssa kaupunginhall i tus ehdotti , e t tä kaupungin varatöissä pidettäisiin alla 
maini tu t mää rä t työnteki jöi tä : tammikuussa 2,540 miestä ensimmäisenä ja 
toisena viikkona ja 3,060 miestä kolmantena ja nel jäntenä, helmikuussa 
3,140 miestä, maaliskuussa 3,120 miestä, huht ikuussa 2,670 miestä ensim-
mäisenä, 2,220 miestä toisena, 1,770 miestä kolmantena ja 1,320 miestä nel-
jän tenä viikkona sekä toukokuussa 1,010 miestä. Työnteki jä t sijoitettaisiin 
osin Hert toniemen satamarakennustöihin, osin seuraaviin kaupunginval tuus-
ton aikaisemmin pää t t ämi in 7 ) töihin, jo tka suoritettaisiin loppuun kevään 

Kvsto 13 p. huhtik. 9 §; ks. Kunnall. asetuskok. s. 59. — 2) Kvsto 10 p. 
helmi k. 27 §. — 3) S:n 4 p. toukok. 27 §. — 4) S:n 7 p. syysk. 39 §. — 5 ) Ks. myös 
tämän kert. s. 31 ja 172. — 6) Ks. v:n 1931 kert. s. 35. — 7) S:n s. 34—35. 
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kuluessa: Helsinginkadun ja Vaasanrinteen välisen Sturenkadun osan sekä 
Topeliuksen- ja Mechelininkatujen välisen Kammionkadun osan tasoitus-
töihin sekä Hesperiankadulla ja Salmisaaressa suoritettaviin louhintatöihin. 
Sitäpaitsi kaupunginhall i tus oli p ä ä t t ä n y t an taa vara työnä panna kuntoon 
Ruskeasuon kaatopaikan, minne köyhäinhoi tolautakunta oikeutettiin lähet-
t ämään n. 50 työ tön tä nuorta miestä. 

Vuoden talousarvioon oli merki t ty 17,000,000 markan suuruinen vara-
työmääräraha , mut t a siitä oli jo ennakolta käy te t ty 2,991,000 markkaa, ja 
samasta määrärahas ta oli asianmukaisinta suori t taa myöskin kaupungin 
Nordenskiöldinkadun rauta t ienal ikäytävän laajentamiskustannuksi in myön-
t ämä avustus, 1,000,000 marhkaa . Hert toniemen töitä var ten oli käyte t -
tävissä 18,000,000 markkaa talousarviovaroja. Kevätkaudeksi ehdotetun 
ohjelman toteut tamiseen oli laskettu t a rv i t t avan 20,421,400 markkaa , siitä 
12,442,975 markkaa yleisiä varatöi tä ja 7,978,425 markkaa Hert toniemen töi tä 
varten. 

Kaupunginhall i tuksen kevätkaudeksi laat iman miesten keskuudessa 
vallitsevan työ t tömyyden vastustamisohjelman kaupunginval tuusto hyväk-
syi 2) sellaisenaan pää t täen yleisten varatöiden jär jestämiseen varatuis ta 
käyt tövarois taan myöntää 12,450,000 markkaa hallituksen käyte t täväks i 
edellä maini t tu jen töiden kustantamiseen tammi—toukokuun aikana sekä 
1,000,000 markkaa makset tavaksi valtiolle valt ionviranomaisten kanssa 
Nordenskiöldinkadun rauta t ienal ikäytävän laajentamisesta t eh tävän sopi-
muksen mukaisesti . 

Samalla kaupunginval tuusto hyväksyi kaupunginhall i tuksen toimen-
piteen, et tä Ruskeasuon kaatopaikan kuntoonpanotyöt oli pantu alulle vara-
työnä. 

Kesäkuun 15 p:nä myönnett i in a) s i t temmin yleisiä töi tä var ten varatuis ta 
val tuuston käyt tövarois ta 3,895,000 markkaa ja syyskuun 21 p:nä hyväksyt -
tiin 4) laaja työohjelma, jonka toteut tamiseen osoitettiin varoja yhteensä 
6,276,000 markkaa . 

Selonteko toimenpiteistä, joihin kaupunki oli ryhtynyt työttömyyden lieventä-
miseksi. Helsingin ammatillisen paikallisjärjestön työt tömyyskomitea lausui 
kaupunginvaltuustol le osoitetussa kirjelmässä, et tä ne toimenpiteet , joihin 
kaupunki oli r yh tyny t työ t tömyyden lieventämiseksi ja torjumiseksi , olivat 
r i i t tämät tömiä , ja anoi vii taten siihen, et tä työt tömyyst i lanne edelleenkin 
oli hyvin vaikea ja et te ivät mi tkään merkit antaneet toiveita sen helpottu-
misesta lähiaikoina, e t tä val tuusto ottaisi käsiteltäväkseen työt tömyyskysy-
myksen kokonaisuudessaan ja ryhtyisi kiireellisesti kaikkiin käyte t tävissään 
oleviin keinoihin toimeentulonedellytysten hankkimiseksi kunnan työt tö-
mille jäsenille. Tämän esityksen johdosta kaupunginhall i tus lähetti val tuus-
tolle yksityiskohtaisen selonteon 5) niistä toimenpiteistä, joihin vuonna 1931 
sekä kuluvana vuonna oli kaupungin tahol ta r y h d y t t y työ t tömyyden to r ju -
miseksi ja sen seurausten lieventämiseksi. Tästä selonteosta kävi ilmi, e t tä 
vuonna 1931 oli osoitettu kaikkiaan 39,034,760 markkaa varatöi tä , työ tupia , 
erilaisia kursseja, ilmaisia aterioita, vuokra- y. m. avustuksia y. m. s. var ten , 
ja vuoden 1932 tammi—toukokuussa 22,135,986 markkaa samoihin tarkoi-
tuksiin. Edellisestä määrärahas ta oli n. 550,000 markkaa pa lau te t tu käy t t ä -
mät tömänä kaupunginkassaan. Kaupunginhall i tus oli kulkulaitosten ja 

x) Ks. v:n 1931 kert. s. 35. — 2) Kvsto 10 p. helmik. 11 §. — 3) S:n 15 p. 
kesäk. 37 §; ks. myös tämän kert. s. 31. — 4) Kvsto 21 p. syysk. 5 §; ks. myös 
tämän kert. s. 32. — 5 ) Kvston pain. asiakirj. n:o 10. 
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yleisten töiden ministeriön luvalla itse toiminut työ t tömyys lau takuntana , 
mu t t a ase t t anu t erityisen komitean valmistelemaan työ t tömyy t t ä koskevia 
kysymyksiä . Vuonna 1931 annett i in suoranaisia avustuksia työttömille 
henkilöille köyhäinhoidon elinten välityksellä, mu t t a koska täs tä avustus-
muodosta saatiin huonoja tuloksia, luovutt i in siitä kokonaan jo maini tun 
vuoden loppupuolella. Kysymyksiä yöpymispaikkain, ilmaisten ateriain ja 
erilaisten kurssien jär jestämisestä olivat valmistelleet erikoiskomiteat, joista 
kahden viimeksi maini tun teh tävi in myöskin oli kuulunut t eh ty jen päätös-
ten soveltaminen käytäntöön. Valtion työt tömyysel inten kanssa kaupungin-
halli tus oli käyny t ahkerasti neuvotteluja saadakseen valtion ryh tymään 
toimenpiteihin työmahdollisuuksien hankkimiseksi Helsingin työttömille. 
Valtio olikin j ä r j e s t äny t erilaisia maantie- ja rauta t ie töi tä Uudenmaan 
läänissä sekä Helsingissä eräitä töitä, joihin oli otet tu Helsingistä kotoisin 
olevia henkilöitä. Loviisan seuduilla käynnissä oleviin maantietoihin voitiin 
työ t tömiä kuitenkin saada lähtemään vasta sen jälkeen kun erityinen hen-
kilö oli pa lka t tu huoleht imaan heistä sekä heidän asunnoistaan ja heille oli 
annet tu vaate- , ma tka- y. m. apua. Muutkin maaseudulla oleville työmaille 
lähteneet työn tek i j ä t saivat matka-avustuksia kaupungin varoista. Kau-
punginhall i tuksen esityksestä korotett i in myöskin Loviisan tienoilla suori-
tetuissa tietöissä makset tu tunt ipa lkka 2: 40 markas ta 2: 70 markkaan. Halli-
tuksen kääntymises tä valt ioneuvoston puoleen anoen raha-avustus ta valtion 
varoista Helsingissä vallitsevan työ t tömyyden torjumiseksi oli ol luLtulok-
sena ainoastaan määrä rahan myöntäminen työn järjestämiseen naisille. 
Vuonna 1931 saatiin t ähän tarkoi tukseen 199,800 markkaa , mikä määrä annet-
tiin avustukseksi kaupunki lähetyksen työtuville, ja kuluvana vuonna kau-
punki oli saanut 300,000 markkaa ammatt ikurssien järjestämiseen ja kau-
punkilähetys 241,000 markkaa niinikään kurssien ylläpitämiseen työttömille 
naisille. Marraskuussa 1931 kaupunginhall i tus oli kaupungin yleisten töiden 
hallituksen ehdotuksesta pää t t äny t , e t tä kaupungin vakinaisista töistä irti-
sanotun työntek i jän määrä ty in edellytyksin sai siirtää suoraan kaupungin 
varatöihin. 

Pyrkien l ieventämään työnteki jä in hädänalaista asemaa jo rahatoimi-
kamari oli määrännyt , et tä laissa edellytetyn kolmanneksen sijaan ainoastaan 
viidennen osan varatyönteki jä in palkasta sai ulosmitata maksamat tomien 
kunnallisverojen suorittamiseksi, ja kaupunginhall i tus oli tässä kohden 
m y ö n t ä n y t vieläkin suurempia helpotuksia. Näiden toimenpiteiden merki-
tys oli kuitenkin vähen tyny t sen jälkeen kun ulosmit tausta koskevia lain-
määräyksiä oli muu te t tu siten, et tä hyvin pieniä työpalkkoja ei yleensä 
s aanu t ulosmitata . 

Vielä vuoden 1931 alussa suoritett i in osa varatöistä vuorotöinä, jo t t a 
mahdoll isimman monille henkilöille voitaisiin jä r jes tää ansiota, mu t t a palk-
kojen alentamisen jälkeen oli t äs tä jär jes te lmästä luovut tava . Vakinaisissa-
kaan töissä ei ollut ka t so t tu mahdolliseksi jä r jes tää vuorotyötä, mu t t a sen-
sijaan oli työviikko lyhennet ty viisipäiväiseksi kaikissa niissä rakennuskont-
tor in töissä, joissa työn laatu teki sen mahdolliseksi. 

Toimenpiteenä, joka ilmeisesti oli ollut omiaan paran tamaan työt tö-
myyst i lannet ta talvella 1931—32, kaupunginhall i tus mainitsi päätöksen, 
jonka mukaan tont t ien ostajille oli myönnet ty alennusta tont t ien hinnoista 
ehdoin, e t tä ostetulla tontilla v i ipymät tä ryhdyt t i in rakennustöihin. 

Edelleen kaupunginhall i tus mainitsi sen arvokkaan työn, jonka lukuisat 
yksityiset hyväntekeväisyysyhdistykset olivat suori t taneet työt tömyydestä 
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johtuneen hädän lieventämiseksi. Syksyllä 1931 asetettiin keskitystoimikunta, 
jonka tarkoi tuksena oli toimia yhdis tävänä renkaana eri avustusjär jes töjen 
kesken ja siten edistää niiden työn jär jestelmäll isyyttä ja tehoa. Kaupunki 
luovutt i t ämän toimikunnan käyte t täväksi kalustetun huoneiston ja myönsi 
sen kulujen suorittamiseen 20,000 markan määrärahan. 

Vallitsevan hädän poistamis- ja l ieventämistapaa koskevia kysymyksiä 
valmisteltaessa oli mikäli mahdollista erotet tu toisistaan tapaukset , jotka 
lähinnä kuuluivat virallisen köyhäinhoidon alaan, ja muut tapaukset , joissa 
kunnan apu oli tarpeen. Suoranaisten avustus ten antaminen työt tömyys-
määrärahois ta oli niinmuodoin lopetettu ja naisten työtuvis ta oli poistettu 
kaikki ilmeisesti köyhäinhoidolliset ainekset. Kui tenkaan ei ollut ollut mah-
dollista aina tehdä maini t tua erotusta. Köyhäinhoidon elimiä oli m. m. käy-
t e t ty jaettaessa matka-avustuksia toisille paikkakunnille siirtyville työt tö-
mille, ja lukuisille varatyöntekijöil le niukka ansio ei riittänyt, vaan heidän 
oli ollut pakko sen lisäksi t u rvau tua köyhäinhoitoon. Kaupunginhall i tus 
lopetti selontekonsa huomaut taen, et tä töitä oli j ä r jes te t ty niin runsaasti 
kuin kaupungin taloudellisen kantokyvyn oli laskettu kestävän sekä ottaen 
huomioon, ettei pula-aika suinkaan ollut voitet tu, vaan et tä olosuhteet 
voivat kehi t tyä vieläkin vaikeammiksi. Sen vuoksi ei jo hyväksy t tyä vara-
työohjelmaa 1) olisi sanottavast i muute t tava . Talousarviossa tällaisia töi tä 
varten varatuis ta määrärahoista jäljellä oleva osa oli ehdottomasti va ra t t ava 
odotettavissa olevan vaikean syys työt tömyyden lieventämiseen. Sitävastoin 
kaupunginhall i tus saattoi puoltaa eräiden kaupungin yleisten töiden halli-
tuksen ehdottamien töiden, joihin voitiin ot taa 200—220 miestä, suorit ta-
mista kesän aikana. 

Kaupunginval tuusto hyväksyi 2) kaupunginhall i tuksen ehdotuksen ja 
päät t i , e t teivät edellä maini tun työt tömyyskomitean esitys eikä kaupungin 
yleisten töiden hallituksen esi t tämä jonkin verran laajennet tu työohjelma 
aiheuttaisi muita toimenpiteitä. 

Opinto- ja ammattikurssien järjestäminen työttömille nuorille miehille. 
Kaupunginhall i tuksen t ä t ä tarkoi tus ta varten asettama komitea oli katsonut 
sopivaksi jakaa työ t tömät , joiden avustamisesta tässä oli kysymys, kolmeen 
ryhmään, 18 vuot ta nuorempiin nuorukaisiin, varsinaisiin ammat t i työnteki -
jöihin ja ammat t i ta idot tomiin 18—25 vuotiaihin, poikkeustapauksissa enin-
tään 35-vuotiaihin henkilöihin. Ensimmäiselle ryhmälle komitea ehdotti 
jä r jes te t täväksi ammatt ikursseja Kansakoulukadun ammattikoulutalossa, 
missä 8 luokkahuonet ta ja 2 piirustussalia oli t ähän tarkoitukseen käyte t tä -
vissä ja n. 300 oppilasta voi saada opetusta oman valintansa mukaan kol-
messa seuraavista aineista: äidinkielessä, laskennossa, kansalaistiedossa, kir-
janpidossa, ammattiopissa ja piirustuksessa, 3 tunt ia päivässä 2 kuukauden 
aikana. Tietopuolisen opetuksen täydentämiseksi annettaisiin iltaisin ammat t i -
koulujen työpajoissa käytännöll istä ohjausta metallitöissä, puutöissä ja sähkö-
töissä. Ammatt iopetuslai tosten johtokunta oli suostunut luovut tamaan kurs-
seja var ten tarpeelliset t yöpa ja t ja luokkahuoneet ehdoin, et tä opetukseen 
käytet t i in asianomaisia ammat t ikoulujen opettaj ia, jo tka olivat vastuussa 
koulujen opetus- ja työvälineistä. 

Varsinaisia ammat t ikursse ja henkilöille, jo tka eivät olleet 18 vuot ta 
nuorempia eivätkä 35 vuot ta vanhempia, komitea ehdotti jär jes te t täväksi 
ammattienedistämislaitoksessa, joka oli i lmoit tanut suostuvansa jär jes tä-

x) ICs. tämän kert. s. 31. — ,2) Kvsto 15 p. kesäk. 37 §. 
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mään tällaisia kursseja 520 ammatt i työnteki jä l le ja 300 ammat t i t a ido t to -
malle miehelle korvauksesta, joka vastasi laitoksen omia kustannuksia paitsi 
huoneistojen vuokraa. Luennot pidettäisiin suomenkielellä, mut t a jokainen 
oppilas saisi käytännöllisen ohjauksen äidinkielellään. Ohjelmaan sisältyi 
kolme kuukau t t a kestävä metalli tekniikan kurssi 200 ammattimiehelle, 
225 opetustuntia; kaksi k u u k a u t t a kestävä kaasu- ja sähköhitsauskurssi 30 
pannu-, levy-, putki- ja takosepälle, 150 opetustuntia; kaksi kuukau t t a kes-
t ävä sähkötyökurssi 60 sähköalan ammattimiehelle, 150 opetustuntia; kaksi 
kuukau t t a kestävä maalarien kurssi 50 ammattimaalari l le , 200 opetustunt ia; 
kaksi kuukau t t a kestävä verhoili jäin kurssi 40 ammattiverhoili jalle, 225 ope-
tus tunt ia ; kaksi kuukau t t a kestävä puuseppäin kurssi 40 ammatt i työnteki jä l le , 
joista puolet sai olla vasta-alkajia, 250 opetustuntia; kahden kuukauden kurssi 
muurareille ja räppääji l le, 150 opetustuntia; sekä kolme kurssia, jokainen 100 
ammat t i ta i toa vailla olevalle miehelle, jo tka kehitettäisiin talonmiehiksi, 
kaikkiaan 129 opetustunt ia eli 43 tunt ia kurssia kohden. Kurssien osanotta-
jille järjestettäisiin yhteensä 20 opetuselokuvaesitystä. 

Koska ainoastaan 300 miestä voitiin ot taa talonmiesten kursseille ja työn-
välitystoimiston kirjoissa oli yhteensä 1,180 ammat t i ta idotonta 18—25 vuo-
den ikäistä työ tön tä miestä, oli muille jä r jes te t tävä muuta sopivaa askartelua. 
Komitea ehdotti siinä mielessä, e t tä työväenopistoon järjestet täisi in 13 viikon 
kursseja erilaisissa tietopuolisissa aineissa 400 työttömälle, jotka jaettaisiin 
enintään 42 henkilöä käsit täviin ryhmiin. Varsinaisen opetuksen rinnalla 
heille järjestet täisi in tilaisuus l i i t tyä opintopiireihin, ha r jaan tua kokousten 
pitoon, keskusteluun y. m. s., ja he saisivat lausua a ja tuks iaan kurssien jär-
jestelystä ja niiden toiminnasta. 

Edelleen komitea oli p i tänyt suotavana erilaisten virkistystilaisuuksien 
jär jes tämis tä työttömille aineellisesta hädästä joh tuvan toivot tomuuden ja 
mielenmasennuksen lieventämiseksi. Tällöin voivat ensi sijassa tulla kysy-
mykseen esitelmät, joiden aiheet olivat omiansa ki innostamaan työt tömiä , 
retkeilyt taidenäyttelyihin, museoihin, kirjastoihin y. m. 

Kurssien jär jestelyn suhteen komitea oli suunnitellut, et tä oppilaiden 
minimimäärä kullakin kurssilla olisi 20, mut t a jos t ämä määrä alitettiin sen 
johdosta, et tä oppilaille ennen kurssin pää t tymis tä ta r jo t t i in ansiotyötä, 
tuli heidän asiaa harrastavien toveriensa saada ja tkaa työ tä niin kauan kuin 
heitä oli vähin tään 10. Jos lukumäärä siitäkin väheni, oli kurssi yhdis te t tävä 
toiseen tai keskeytet tävä. Ainoastaan työnväli tystoimisto sai väl i t tää oppi-
laita kursseille, ja kurssien joh ta j a t oli oikeutet tava lähe t tämään toimistoon 
takaisin henkilöt, joilta oli havai t tu puu t tuvan edellytyksiä menestykselliseen 
kurssiopiskeluun, samoinkuin henkilöt, jotka käytöksensä vuoksi tai muusta 
syystä katsott i in sopimattomiksi osallistumaan niihin. Kun joku henkilö 
merkit t i in jonkin puheena olevan kurssin osanottajaksi , oli hänen luovutet -
tava työt tömyyskor t t insa , mu t t a hän jäi edelleen työnväli tystoimiston kir-
joihin, jo t ta ei menettäisi työnsaant imahdol l isuut taan. Köyhäinhoi tolauta-
kunnalle oli anne t tava luettelo kaikista kurssien osanottaj is ta , jo t ta se voisi 
l akkau t taa samoille henkilöille mahdollisesti myöntämänsä ruoka-avustukset . 

Rahapa lkkaa komitea ei ka tsonut sopivaksi maksaa kursseihin osallistu-
ville työttömille, mu t t a ehdotti sensijaan, et tä heille kahdesti päivässä t a r jo t -
taisiin ilmainen ateria, jolla ruoka oli hiukan vaihtelevampaa kuin kaupungin 
julkisissa vapaaruokaloissa. Saadakseen ot taa osaa näihin ilmaisiin aterioihin 
tuli työ t tömän säännöllisesti käydä ainakin yhdellä kurssilla. Kaupungin 
keskuskeittolan ja ammattienedistämislai toksen kanssa käydyt neuvottelut 
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olivat osoittaneet, e t tä ruoantar joi lu voitiin jä r jes tää Sturenkadun taloon 
n:o 27 sekä edellä maini tun laitoksen omistamassa Töölönkadun talossa 
n:o 28 olevaan saliin, joka ilmaiseksi luovutet t i in t ähän tarkoitukseen edellyt-
täen, et tä kaupunki suoritti sen kuntoonpanokustannukset , 10,000 markkaa. 

Komitean ehdotuksen mukaan eri kurssit työskentelisivät itsenäisinä, 
omine johtaj ineen, mu t t a kuitenkin yhteisen komitean alaisina, joka saisi 
käy te t täväkseen tarkoitukseen myönne t t ävä t varat . 

Kurssien kustannuslaskelma pää t ty i 747,495 markkaan, siitä 79,250 
markkaa nuorukaisten kursseja, 147,125 markkaa ammatt ikursseja , 131,720 
markkaa työväenopiston kursseja, 5,000 markkaa virkistystilaisuuksia ja 
retkei lyjä , 374,400 markkaa ruokamenoja ja 10,000 markkaa ruokalan kun-
toonpanoa varten. Osan näistä kustannuksis ta kaupunki voi odottaa saavansa 
korvatuksi valtion varoista. 

Kaupunginhal l i tus lähett i komiteanmietinnön kaupunginvaltuustolle 
i lmoittaen, et tä se pääkohdi t ta in voi yh tyä siinä esitettyihin ehdotuksiin, 
m u t t a kuitenkin oli sitä mieltä, e t tä kursseille haluavien henkilöiden luku-
määrä oli arvioitu liian suureksi. Edelleen hallituksen mielestä ei myöskään 
ollut tarpeellista t a r jo ta kurssilaisille muuta kuin päivällinen, koska he hyvin 
voivat naut t ia aamiaisensa kaupungin yleisissä vapaissa ruokailupaikoissa. 
Nämä komitean ohjelman supistukset vähensivät sen to teut tamiskus tan-
nukset 380,000 markkaan. 

Asiaa esiteltäessä kaupunginval tuusto hyväksyi kaupunginhall i tuksen 
ehdotuksen ainoastaan siten muute t tuna , et tä kaikki 20 vuot ta nuoremmat 
t yö t tömä t oli luet tava nuorukaisten ryhmään, ja päät t i niin ollen 

va l tuu t taa kaupunginhall i tuksen jä r jes tämään työttömille, Helsingissä 
kotipaikkaoikeuden omaaville miehille tammi—huhtikuun aj aksi pääasiallisesti 
edellä esitetyn ohjelman mukaiset opetuskurssit alle20 vuotiaille nuorukaisille, 
ja vanhemmille työttömille miehille osin ammatt ikursseja , osin tietopuolisia 
opintokursseja; 

osoittaa kurssien sekä niiden osanottajain ruokinnan kustantamiseksi 
380,000 markkaa kaupunginhall i tuksen käyte t täväksi työ t tömyyden seuraus-
ten lieventämiseen vara tus ta määrärahasta ; sekä 

antaa kaupunginhallitukselle tehtäväksi anoa valt ionapua edellä mainit-
t u j a kursseja varten. 

Kurssi t jär jes te t t i in sen jälkeen, ja koska niistä saatiin hyvä kokemus, 
kaupunginhall i tus otti harki t tavakseen, olisiko kyseistä toimintaa j a tke t t ava 
syksyllä, työt tömyyst i lanne kun tun tu i kehi t tyvän entistäänkin vakavam-
maksi. Komitea, jolle hallitus oli an tanu t tehtäväksi asian valmistelemisen, 
ehdotti , e t tä nuorukaisten opetuskurssit järjestet täisi in suurin piirtein saman 
ohjelman mukaan, jota oli noudate t tu edellisenä talvena ja keväänä. Niille 
otettaisiin n. 300 nuorta miestä, joille annettaisiin tietopuolista opetusta 
Kansakoulukadun ammatt ikoulutalossa ja käytännöllistä ohjausta Pietarin-
kadun varrella olevissa valmistavan poikain ammat t ikoulun työpajoissa. 
Ammattienedistämislaitos oli i lmoit tanut olevansa valmis omia kustannuk-
siaan vastaavasta korvauksesta j ä r jes tämään kurssit 50 puusepälle, yhteensä 
405 opetustuntia , 100 putkityöntekijäl le, 135 tunt ia , 50 sähkötyöntekijälle, 
225 tunt ia , 40 levysepälle, 380 tunt ia , ja 225 talonmiehelle, 225 tunt ia . Sitä-
paitsi komitea piti suotavana, et tä työväenopistoon jär jes te t t i in erilaisia 
tietopuolisten aineiden kursseja 400 työttömälle. Osanottajil le olisi kuten 
aikaisemminkin päivit täin annet tava ateria, ja sen lisäksi komitea ehdotti , 

l) Kvsto 20 p. tammik. 14 §. 
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että heille maksettaisiin pieni palkkio, joka olisi omansa kannus tamaan heidän 
harrastustaan. Tämän ohjelman toteut tamisesta a iheutuvat kus tannukse t 
arvioitiin 836,782: 25 markaksi edellyttäen, e t tä kaikki kurssilaiset saivat 
palkan, ja 521,226 markaksi , jos palkka maksett i in ainoastaan varsinaisilta 
työtunnei l ta . Edellisillä kursseilla osanot ta ja t olivat saaneet pitää valmista-
mansa esineet, jota vastoin nyt aiottiin myydä kaupungin rakennuskont to-
rille nuorukaisten kursseilla valmiste tut val imotuotteet ja niistä saatu tulo 
vastedes ot taa huomioon kurssien tilityksessä; ammattienedistämislaitoksessa 
valmistetuista töistä saadulla tulolla korvattaisiin työaine- ja työväline-
kustannukset . Valtiolta voitiin valtioneuvoston kesäkuun 16 p:nä tekemän, 
ryhtymis tä työ t tömyyden lieventämistä tarkoi t tavi in toimenpiteihin koske-
van päätöksen nojalla toivoa saatavan avustusta enintään puolet kaikista 
kurssien a iheut tamis ta kustannuksis ta . 

Kaupunginhal l i tus voi muuten yh tyä komitean ehdotuksiin, mut ta ei 
p i tänyt palkan maksamista kurssien osanottajille sopivana. Jos se jäisi pois, 
laskettiin 300,000 markan suuruisen määrärahan riittävän suunnitel tuja 
kursseja var ten kahdeksi kuukaudeksi , m. m. koska osanot ta jamääräkin 
siinä tapauksessa todennäköisesti vähenisi. 

Kaupunginval tuus to hyväksyi kaupunginhall i tuksen esityksen ja pää t t i 
va l tuu t taa kaupunginhall i tuksen jä r jes tämään työttömille miehille, joilla 

oli kotipaikkaoikeus Helsingissä, edellä selostettua ohjelmaa noudat taen seu-
raava t kurssit, jo tka alkaisivat noin loka-marraskuun vaihteessa ja kestäisi-
vä t kaksi kuukaut ta : 16—20-vuotiaitten nuorukaisten opetuskurssit , puusep-
päin, putki työnteki jä in , sähkötyöntekijäin, levyseppäin ja talonmiesten kurs-
sit 20—35 vuoden ikäisille miehille sekä tietopuoliset opintokurssit mainit-
tuihin ikäluokkiin kuuluville miehille; 

myöntää kurssien järjestämiseen ja ruokal ippujen jakamiseen osanotta-
jille 300,000 markan suuruisen määrärahan ja oikeuttaa kaupunginhall i tuk-
sen tällä määrällä y l i t tämään työ t tömyyden seurausten lieventämistä varten 
myönnetyn määrärahan; sekä 

antaa kaupunginhalli tukselle tehtäväksi anoa kursseille valt ionapua sekä 
pää t t ää kurssien laajuudesta val t ionavun määrän mukaan. 

Edellä oleva päätös julistett i in heti tarkistetuksi ja kiireellisenä t äy tän-
töön pantavaksi . 

Maksuton ruoantarjoilu työttömille2). Menosääntöön oli maksut tomien 
ateriain järjestämiseen työttömille henkilöille merki t ty 700,000 markan suu-
ruinen määräraha3), jonka oli laskettu r i i t tävän tarkoitukseensa n. huht ikuun 
1 p:ään saakka. Maksutonta ruoanjakelua valvova komitea oli kuitenkin 
katsonut olosuhteiden vaat ivan toiminnan ja tkamis ta ainakin toukokuun 
15 p:ään, m. m. koska kaupungin varatöi tä oli aikomus tun tuvas t i supistaa 
huhtikuussa. Kus tannus ten vähentämiseksi to imikunta oli pää t t äny t maa-
liskuun 1 p:stä ra jo i t t aa annosten lukumäärän henkilöä ja päivää kohden 
4:stä 3:een eli 11/2 l i traan kei t toruokaa sekä 300 grammaan leipää. Tämän 
ohjelman mukaista työt tömien ruokintaa varten tarvit taisi in t ammikuun 
1 p:n ja toukokuun 15 p:n väliseksi ajaksi määrärahoja yhteensä 1,110,000 
markkaa, mistä 700,000 markkaa oli jo myönnet ty , mut t a t ämän kaupun-
gin menojenlisäyksen vastapainoksi köyhäinhoi tolautakunnan ruokatava-
rain ja ruokalippujen jakelu ilmaisen ruoantar joi lun johdosta voitiin lopet-

^ Kvsto 12 p. lokak. 8 — 2) Ks. mvös tämän kert. s. 242. — 3) Ivs. v:n 
1931 kert. s. 74. 



79 

taa ja siten säästää 11. 430,000 markkaa. Kaupunginhall i tus, joka täydelli-
sesti yhtyi komitean esittämiin näkökohtiin, anoi, e t tä sille työt tömien 
henkilöiden maksut toman ruoanjakelun jatkamiseen kevätkauden ajaksi 
myönnettäisiin 410,000 markkaa työ t tömyyden seurausten lieventämiseen 
vara tus ta määrärahasta , ja kaupunginval tuusto hyväksyi1) t ä m ä n anomuksen. 

Sit temmin kaupunginhall i tus ilmoitti, et tä vapaaruokalain ruokavie-
raiden lukumäärä huhtikuussa oli ollut arvioitua tun tuvas t i suureni])] sekä 
et tä hallitus, koska työt tömyyst i lanteen lieventymisestä ei näkynyt merk-
kejä, oli katsonut vä l t tämät tömäksi j a tkaa edellä maini t tua avustustoimin-
taa kesäkuun 18 p:ään, minkä vuoksi sitä varten myönne ty t määrä raha t 
eivät r i i t täneet , vaan tarvi t t i in 505,000 markan suuruinen l isämääräraha. 
Edelleen hallitus ilmoitti aikoneensa keskeyttää maksu t toman ruoanjakelun 
kesän ajaksi saadakseen siten t yö t tömä t etsimään työtä maaseudulta , mut t a 
neuvotel tuaan kunnallisen ruoanjakelukomitean sekä köyhäinhoito viran-
omaisten kanssa päätyneensä siihen vakaumukseen, ettei lämmin vuoden-
aika sanot tavast i parantaisi työt tömyyst i lannet ta sekä että maksut toman 
ruoanjakelun lopettaminen pakottaisi suuren osan aikaisemmista ruoka-
vieraista t u rvau tumaan köyhäinkoitoon, jolle t ämä avustet tavien lisäys 
kävisi ylivoimaiseksi. Hallitus oli sitä mieltä, et tä kunnallista ruoanjakelua 
oli j a tke t tava kesän aikana sekä että, koska sitä, kuten aluksi oli a ja te l tu , 
ei enää voitu pitää tilapäisenä hätäapuna, ruoansaaj i l ta olisi vaadi t tava 
jonkinlaista vastasuori tusta työn muodossa. 

Kaupunginval tuus to myönty i 2 ) t ähän esitykseen päät täen hyväksyä 
ruoanjakelun ja tkamis ta kesäkuun 18 p:ään koskevat kaupunginhall i tuksen 
toimenpiteet; myöntää työ t tömyyden seurausten lieventämiseen vara tuis ta 
käyt tövarois taan pyydetyn 505,000 markan suuruisen lisäyksen ruoan-
jakelumäärärahaan; oikeuttaa j a tkamaan maksutonta ruoanjakelua kesä-
kuun 18 p:stä lokakuun 1 p:ään ja myöntää sitä varten 493,000 markkaa 
edellä mainituista käyt tövarois taan sekä oikeuttaa kaupunginhalli tuksen 
yl i t tämään samaa tiliä 600,000 markkaa; sekä va l tuu t taa kaupunginhalli-
tuksen vaat imaan puheena olevain kaupungin ruokailupaikkain ruokavie-
railta työ vastasuori tusta, mikäli se oli jär jestet tävissä sopivalla tavalla. 

Koska työt tömyys syksyn kuluessa yhä kiristyi, huomatt i in mahdot to-
maksi lokakuun 1 p:nä lopettaa yleisillä varoilla kus tannet tu ruoanjakelu 
hä tää kärsiville, minkä vuoksi kaupunginhall i tus oikeutettiin 3) j a tkamaan 
puheena olevaa toimintaa vuoden loppuun ja t ä t ä var ten y l i t tämään työt tö-
myyden lieventämiseen va ra t t u j a val tuuston käyt tövaroja vieläkin 1,200,000 
markkaa. 

Maksuttomien asuntojen järjestäminen työttömille. Helsingin ammatilli-
sen paikallisjärjestön työt tömvyskomitea oli anonut, e t tä kaupungin toi-
mesta järjestet täisi in maksut tomia asuntoja sellaisille Helsingissä koti-
paikkaoikeuden omaaville työttömille henkilöille, jotka pitkällisen työt tö-
myyden köyhdyt täminä olivat joutuneet asunnottomiksi, ja t ämän johdosta 
kaupunginhall i tus oli i lmoi t tanut käsitelleensä kysymystä tilapäisten yöpy-
mispaikkain jär jestämisestä talvikuukausiksi etupäässä yksinäisille koditto-
mille miehille, mu t t a tällöin havainneensa, et tä jo olemassa olevat y ö m a j a t 
suurin piirtein tyydy t t ivä t tarpeen Nuorten miesten kristillisen yhdistyksen 
ava t tua uuden yömajan eräässä kaupungin vuokra t ta luovuttamassa huo-
neistossa. Muutkin viranomaiset, joilta asiaa oli t iedustel tu, olivat ehdot ta-

Kvsto 9 p. maalisk. 9 §. — 2 ) S:n 15 p. kesäk. 38 §. — 3) S:n 21 p. syysk. 6 §. 
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neet esityksen evät täväksi , ja kaupunginval tuusto päät t ikin ettei se aiheut-
taisi muita toimenpitei tä. 

Työttömien konttoristien avustaminen. Helsingfors svenska kontorist-
förening nimiselle yhdistykselle myönnet t i in 2 ) työ t tömyyden seurausten 
lieventämiseen vara tus ta määrärahas ta 12,000 markan suuruinen avustus 
kurssien järjestämiseksi työttömille konttoristeille sekä sen tappion peit tä-
miseksi, jonka syksyllä 1931 jä r jes te ty t samanlaiset kurssit olivat yhdistyk-
selle aiheuttaneet . Avustuksen saamisen ehdoksi määrät t i in , et tä työnväli-
tystoimistoon ilmoittautuneille konttoristeille oli va ra t t ava tilaisuus ot taa 
osaa kursseihin, vaikkakaan he eivät olleet yhdistyksen jäseniä. Samalle 
yhdistykselle myönnet t i in 3 ) sekalaisten menojen pääluokkaan merkityistä 
kaupunginval tuuston käyttövaroista 50,000 markan määräraha käyte t tä -
väksi ruokalippujen ostoon kaupungin keskuskeittolasta työttömille kontto-
risteille, jo tka vähintään yhden vuoden a jan olivat olleet henkikirjoissa Hel-
singissä, ehdoin, et tä määrärahan käyt tö tilitettiin sekä et tä yhdistys antoi 
köyhäinhoi tolautakunnan rekisteritoimistoon tiedot annetuista avustuksista 
ja avustuksensaaj is ta sekä työnväli tystoimistoon niinikään avustuksensaa-
jista. Samoista varoista val tuusto myönsi lisäksi 2,500 markkaa ruokalip-
pujen jakelukustannusten peittämiseksi. 

Kont tor i työnteki jä in osasto n:o 44 niminen yhdistys ilmoitti aikovansa 
jär jes tää työttömille konttoristeille kirjanpidon, liikekirjanpidon, konekir-
joituksen, konelaskennon, myynti- ja mainosopin sekä ikkunakoristelun 
opetusta ja luentoja tilaston merkityksestä kaupalle sekä sosialipolitiikan, 
talousmaantiedon, sosialipsykologian ja t ietokriti ikin alalta. Kurssi t olivat 
suunnitel lut kes tämään 36 työpäivää 5 tunt ia päivässä ja osanot ta ja t saisi-
va t päivi t täin 10 markan avustuksen ynnä ruoka-aterian. Näitä kursseja 
var ten yhdistys anoi avustusta kaupungin varoista. 

Myöskin Liikealalla toimivien keskusavustustoimisto r. y. ilmoitti aiko-
vansa jär jes tää liikealalla toimineille työttömille henkilöille kurssit, jo tka 
kestäisivät kaksi kuukaut ta , 5 päivää viikossa, 3 tunt ia päivässä. Opetus-
aineet olisivat myymäläapulaisille ikkunamainostus, myymälän järjestely, 
myynti ta i to , varaston hoito ja jär jestely sekä suomen- ja ruotsinkieli, 
kauppamatkus ta j i l le myynti ta i to , tavaraoppi sekä suomen- ja ruotsinkieli; 
konttoriapulaisille kauppakir jeenvaihto ja tyylioppi, pikakirjoitus, konttori-
koneisto ja kor t t i jär jes te lmät , liikelaskentaoppi, tavaraoppi sekä suomen-, 
ruotsin-, saksan- ja englanninkieli; kaikille osanottajille järjestettäisiin yleisiä 
luentoja ammat i nkunnioit tamisesta, tilaston merkityksestä kaupalle sekä 
kansantalouden, kauppahistorian ia liiketaloustiedon alalta. Tätä to imintaa 
varten valtio oli erinäisin ehdoin myöntäny t 100,000 markan avustuksen, ja 
yhdistys anoi, et tä kaupunki sen rahoit tamisen avustamiseksi myöntäisi 
yh tä suuren määrän. 

Kahden viimeksi maini tun esityksen johdosta kaupunginval tuusto 
pää t t i 4 ) myöntää sekalaisten menojen pääluokkaan merkityistä käyt tö-
varoistaan edelliselle yhdistykselle 40,000 markan ja jälkimmäiselle 75,000 
markan suuruisen määrärahan, kummassakin tapauksessa ehdoin, et tä 
kursseille otettiin ainoastaan Helsingissä kotipaikkaoikeuden omaavia liike-
alan työt tömiä, et tä yhdistykset aset tuivat yhteyteen muiden samanluon-
toisten yhtymien kanssa ehkäistäkseen sen, e t tä kurssien osanot ta ja t kurssi-

K s vt o 9 p. maalisk. 31 §. — 2) S:n 10 p. helmik. 25 §; vrt. v:n 1931 kert. 
s. 77. — 3 ) Kvsto 16 p. marrask. 23 §. — 4 ) S:n 16 p. marrask. 24 ja 25 §. 
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ajal ta saisivat avustus ta muilta yhdistyksiltä; että yhdistykset antoivat 
köyhäinhoi tolautakunnan rekisteritoimistoon tiedot kurssien osanottaj is ta ja 
annetuis ta avustuksista ja työnvälitystoimistoon niinikään avustuksensaa-
jista, e t tä kaupungille varat t i in tilaisuus kurssien valvomiseen; se.kä et tä kurs-
sien pää ty t tyä kaupunginhallitukselle annetti in kertomus kurssitoiminnasta 
sekä selonteko varain käyt tämisestä . 

10,000 markan suuruinen avustus oli annet tava kahtena 15,000 markan 
ja yhtenä 10,000 markan suuruisena eränä ja 75,000 markan avustus kolmena 
25,000 markan suuruisena eränä. Viimeinen erä maksettaisiin kummallekin 
yhdistykselle vasta kurssien pää ty t tyä ja kaupunginhalli tuksen hyväksyt tyä 
ti l i tyksen ja todet tua , et tä mää rä t t y j ä ehtoja oli noudate t tu . 

Suoranaisten avustusten myöntämistä työttömille koskevien anomusten 
epääminen. Kaupunginval tuus to epäsi1) Helsingin ammatillisen paikallis-
jär jes tön työt tömyyskomitean anomuksen, että suoranaisia avustuksia kau-
pungin varoista annettaisiin työttömille henkilöille komitean ja kaupungin 
yhteisesti aset taman avustuskomitean välityksellä. 

Samaten val tuusto epäsi2) Helsingin kaupunkilähetyksen anomuksen, 
e t tä sille kaupungin varoista myönnettäisiin 60,000 markan määräraha 
käyte t täväksi suoranaisten avustusten jakamiseen kaupunkilähetyksen 
työt tömil le suoj ateille. 

Suurtelakan sijoittaminen Helsinkiin. Kaupunginval tuusto päät t i : i ) 
vuonna 1930 myöntää Hietalahden sulkutelakka ja konepaja osakeyhtiölle 
lainavaroista 3,000,000 markan suuruisen korot toman lainan uivan telakan 
hankkimista varten edellyttäen, et tä valtio myönsi yhtiön sulkutelakan 
laajentamiseen sekä tarvi t tavia työpa jan laajennuksia j a koneiston täydentä-
mistä var ten 6,000,000 markan avustuksen ja sitäpaitsi 6,000,000 markan 
korollisen lainan. Valtio ei kui tenkaan omalta osaltaan to t eu t t anu t t ä t ä 
ehdotusta, jonka oli laat inut valtioneuvoston aset tama komitea, puheen-
joh ta janaan professori A. L. Hje lmman, vaan se sai toistaiseksi raueta, ja 
sensijaan myönnett i in varoja Suomenlinnan kuivatelakan kuntoonpanemi-
seen. Tämä päätös ei kui tenkaan tyydy t täväs t i ratkaissut maamme kauppa-
laivaston telakoimiskysymystä. Sentähden esitettiin lukuisia muita ehdo-
tuksia; m. m. Turun kaupunki teki valtioneuvostolle tar jouksen suurtelakan 
rakentamisesta eräin edellytyksin Aurajoen suuhun. Sen johdosta satama-
lau takun ta kääntyi kaupunginhall i tuksen puoleen esittäen asiaa koskevan 
laa jan selonteon 4), jossa lau takunta ensin selvitteli suurtelakan ta rve t ta ja 
sitten siirtyi sen sijoituskysymykseen. 

Suurten hankintakustannustensa takia kuivatelakka sinänsä oli huonosti 
kanna t t ava yri tys eikä senvuoksi aikaansaatavissa ilman voimakasta tukea 
valtion ja sen kunnan taholta, jolle se oli välillisesti eduksi. Suurtelakan 
sijoitukseen vaikutt i niinmuodoin huomat tavas t i se taloudellinen avustus, 
jonka asianomainen kunta oli halukas myöntämään yri tyksen to teu t tami-
seksi. Oivaltaen sen suuren merkityksen, joka suunnitellulla suurtelakalla 
olisi sekä kaupungin merenkululle et tä sen teollisuudelle ja työväestölle, 
kaupunginval tuusto, kuten edellä on maini t tu , oli pää t t äny t tukea telakan 
aikaansaamista pääkaupunkiin myöntämällä t ähän tarkoitukseen 3,000,000 
markan suuruisen korot toman lainan. Sen jälkeen olosuhteet kuitenkin 

x) Kv st o 7 p. jouluk. 33 §. — 2 ) S:n 7 p. jouluk. 34 §. — 3 ) Ivs. v:n 1930 kert. 
s. 66.— 4) Kvston pain. asiakirj. n:o 13. 
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olivat jonkin verran muut tuneet . Vallitsevana lamakautena Hie ta lahden 
sulkutelakka ja konepaja osakeyhtiö ei voinut to teu t t aa aikaisemman suun-
nitelman mukaista laa jaa ohjelmaa. Valtiokaan tuskin oli halukas myöntä-
mään Helsingin telakkaolojen parantamiseksi niin suuria rahamääriä kuin 
aikaisempi ohjelma oli edellyt tänyt . Helsinkiin voitiin kuitenkin saada 
suurtelakka tuntuvast i halvemmin kustannuksin, ja koska useat näkökohdat 
puolsivat tällaisen laitoksen si joit tamista pääkaupunkiin, sa tamalau takunta 
oli neuvotellut Hietalahden sulkutelakka ja konepaja osakeyhtiön kanssa, 
jolloin molemmat osapuolet olivat hyväksyneet yhtiön kuivatelakan sup-
peamman laajentamissuunnitelman, joka voitiin to teu t t aa 9,192,400 markan 
kustannuksin. Tämä kuivatelakka olisi r i i t tävän suuri yli 11,000 D. W. 
tonnin aluksille, joten siihen voitaisiin ot taa kaikki kotimaiset kauppala ivat , 
jäänsärki jä Jääkarhu sekä laivaston uudet panssarialukset. Jos se vastedes 
osoittautuisi väl t tämät tömäksi , voitaisiin telakkaa pidentää n. 10—-12 m 
siirtämällä eräs sen sisäpäässä oleva rakennus. Telakan yhteyteen raken-
nettaisiin suoraan telakkaport in eteen kulmalaituri , jonka pituus olisi n. 60 m, 
ja n. 80 m pitkä lai tur inhaara pitkin rantaa Hietalahden suuntaan. Tämä 
laituri olisi telakoimisvuoroaan odottavien alusten maihinlaskupaikkana 
sekä varustuslai turina ja sille hankittaisiin siinä tarkoituksessa l i ikkuva 
nosturi, jonka nostovoima säteen ollessa 15.5 m oli 60 tonnia sekä säteen 
ollessa 28 m 15 tonnia. Nosturinvarsi olisi pi tuudeltaan 28 m, joten nosturi, 
joka liikkuisi 170 m pitkällä, lai turinpäästä konepajaan kulkevalla radalla, 
ulottuisi te lakkaan otetun laivan ylitse ja voisi nostaa koneet y. m. kone-
pa jan ovelle asti. Kun nosturi ulottuisi rautatieraiteille, voitaisiin sitä käyt -
tää esim. purkamaan raskaita kuormia laivoista rautat ievaunuihin. Nosturia 
ei yhtämit taisest i tarvit taisi laivatelakan tarpeisiin, joten se voitaisiin luo-
vu t taa myöskin satamaliikennöitsijäin yleisesti käytet täväksi . 

Suunnitelman to teut taminen edellytti, et tä valtio ja Helsingin kaupunki 
myönsivät tarkoitukseen yhteensä 6,000,000 markan avustuksen, jolloin 
yhtiö sijoittaisi yritykseen omia varojaan n. 3,200,000 markkaa. Yhtiö oli siltä 
asiaa tiedusteltaessa i lmoit tanut voivansa vaihtoehtoisesti tulla toimeen saa-
den kaupungil ta korot toman lainan, jonka takais inmaksuaika olisi niin pi tkä, 
e t tä korot 8 %:n mukaan laskettuina vastasivat anot tua suoranaista avus-
tus ta . Yhtiö oli edelleen i lmoit tanut aikovansa tuonnempana, rahamarkkina-
tilanteen parannu t tua omin varoin panna kuntoon Munkkisaaren pohjois-
päässä olevan alueensa ja hankkia n. 3,000 tonnin uivan telakan keskisuurta 
tonnistoa varten, minkä ohessa tehtäisiin kaikenlaisia muutos- ja parannus-
töitä, joiden kustannuksista suurin osa olisi työpalkkoja. 

Edellyttäen, e t tä asia saatiin ratkaistuksi heti syksyn alussa, suunni-
tellut laajennustyöt siten pääasiallisesti valmistuisivat keväällä 1933. Tämä 
työ tuottaisi kotimaisille työmarkkinoille, pääasiallisesti Helsingissä, lähes 
8,400,000 markan tulon ja antaisi työ tä vähintään 1,000 eri ammateissa toimi-
valle henkilölle aikana, jolloin työt tömyys oli ankarimmillaan. Mitä kauem-
min pula-aikaa oli kestänyt , sitä vaikeammaksi oli tuot tavien varatöiden 
keksiminen käynyt . Suurtelakan rakentaminen Helsinkiin oli työ, joka oli 
sekä hyödyllinen ja kaupungin kehitykselle tärkeä et tä myöskin omiaan 
tun tuvas t i l ieventämään työ t tömyy t t ä . 

Sa tamalautakunta oli edellä esi tet tyjen syiden nojalla sitä mieltä, e t tä 
kaupungin tuli myöntää tarpeellinen avustus Hietalahden sulkutelakka ja 
konepaja osakeyhtiön kuivatelakan laajentamista varten, ja ehdotti , e t tä 
siitä tehtäisiin sopimus, joka soveltuvilta osilta olisi samansisältöinen kuin 
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aikaisemmin teh ty sopimus korot toman lainan myöntämisestä kaupungin 
varoista uivan telakan rakentamis ta varten. Yhtiö oli s i toutunut suori t ta-
maan laajennustyön 12 kuukauden kuluessa sopimuksen allekirjoittamis-
päivästä lukien. Telakka voitaisiin kuitenkin ot taa käytäntöön jo keväällä 
1933, jos sopimus tehtäisiin ennen syyskuun 15 p:ää 1932. 

Hyväksyen sa tamalau takunnan esi t tämät asiaa koskevat näkökohdat , 
joihin kaupunginhalli tuskin oli yh tynyt , kaupunginval tuusto pää t t i 1 ) 

myöntää Hietalahden sulkutelakka ja konepaja osakeyhtiölle sen tela-
kan laa jentamis ta var ten 1,500,000 markan avustuksen, siitä 1,000,000 mark-
kaa varatöi tä varten myönnetyistä val tuuston käyt tövarois ta ja 500,000 
markkaa vuoden 1933 menosääntöön merki t tävis tä vastaavista varoista 
edellyttäen, e t tä valtio myönsi samaan tarkoitukseen 4,500,000 markan 
avustuksen sekä et tä laajennustyöhön käytet t i in työntekijöi tä , joilla oli 
kotipaikkaoikeus Helsingissä; sekä 

j ä t t ää puheena olevaa asiaa koskevan lopullisen sopimuksen tekemisen 
kaupungin puolesta kaupunginhall i tuksen asiaksi. 

Kaupungin puolustusta varten myönnetty määräraha. Kaupunginval-
tuus ton myönne t tyä 2 ) käyt tövarois taan sekalaisten menojen pääluokan 
kohdalta 200,000 markan suuruisen määrärahan Helsingin suojeluskunta-
piirille to imi t ta ja A. Poh janmaa oli va l i t tanut täs tä päätöksestä ensin 
Uudenmaan läänin maaherralle ja t ämän jul is tet tua valituksen aiheetto-
maksi korkeimpaan hallinto-oikeuteen, joka toukokuun 11 p:nä antoi seu-
raavan päätöksen: 

Koska kysymys varojen myöntämisestä Helsingin suojeluskuntapiirille 
puheena olevaan tarkoitukseen on ollut harki t tavana, mut t a va l tuu te t tu jen 
määräenemmistön kannatuksen puuttuessa rauennut käsiteltäessä Helsin-
gin kaupungin 1931 vuoden meno- ja tulosääntöä kaupunginval tuuston 
kokouksessa 17 päivänä joulukuuta 1930, eikä sitä ta rvet ta , jonka t y y d y t t ä -
miseksi, niinkuin edellä on maini t tu , kaupunginval tuuston 22 päivänä huht i -
kuuta 1931 pidetyssä kokouksessa va l tuu te t tu jen enemmistö on p ä ä t t ä n y t 
antaa raha-avustusta , niin ollen, kun ei ole vä i te t tykään olojen sillä välin 
muut tuneen, voida pitää sellaisiin arvaamat tomiin tarpeisiin kuuluvana, 
joihin käytet täviksi Helsingin kaupungin valtuustolle kunnallishallituksesta 
kaupungissa 8 päivänä joulukuuta 1873 annetun asetuksen 58 §:n 1 momen-
tin d) kohdan nojalla, niinkuin sanot tu lainkohta on muu te t tuna laissa 
9 päivältä joulukuuta 1927, kaupungin 1931 vuoden meno- ja tulosäännössä 
on myönnet ty varoja 19 pääluokan IX luvun 1 momentin kohdalla, sen 
tähden ja kun kaupunginval tuuston viimeksi mainitussa kokouksessa tehdyn 
päätöksen siis on katsot tava koskevan määrärahaa , jota tarkoi te taan 27 
päivänä marraskuuta 1917 annetun kaupunkien kunnallislain 22 §:n 4 momen-
tin 3 kohdassa ja jonka myöntämiseen on vaadi t tava , et tä vähin tään kaksi 
kolmannesta saapuvilla olleista val tuute tuis ta on päätöstä kanna t t anu t , 
mu t t a kaupunginval tuuston sanot tu päätös ei ole saanut puolelleen sellaista 
määräenemmistöä, korkein hallinto-oikeus harkitsee oikeaksi, kumoten 
maaherran valituksenalaisen päätöksen, selittää, et tä Helsingin suojelus-
kuntapiir in edellä kerrot tu anomus avustuksen saamisesta kaupunginval-
tuus ton käyt tövarois ta on hylä t ty val tuuston puheena olevalla päätöksellä. 

Päätös merkitt i in 3) tiedoksi kaupunginval tuuston pöytäkir jaan. 

!) Kvsto 7 p. syysk. 12 §. — 2 ) Ks. v:n 1931 kert. s. 76. — 3 ) Kvsto 16 p. 
marras k. 5 §. 
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Silmäpoliklinikan avustaminen. Lääketieteenlisensiaatti E. Kuhlefeltin 
i lmoitettua, e t tä hän suostui j a tkamaan yksityisen silmäpoliklinikkansa 
yl läpi tämistä ainoastaan edellyttäen, et tä sen kunnal ta saama avustus 
korotett i in 29,600 markasta 36,800 markkaan, terveydenhoi tolautakunta 
oli ju l is tanut ensiksi maini tun avustusmäärän haettavaksi , mu t t a määrä-
a jan kuluessa ainoastaan eräs saksalainen, paikkakunnalla laillistettu lääkäri 
oli i lmoi t tanut haluavansa 29,600 markan suuruisen avustuksen turvin 
ylläpitää puheena olevaa poliklinikkaa. Tätä henkilöä lau takunta kuiten-
kaan ei p i tänyt sopivana maini t tuun tehtävään, vaan ehdotti viitaten poli-
klinikan suuresti lisääntyneeseen poti lasmäärään, että sen avustusta koro-
tettaisiin. 

Lau takunnan esitykseen myöntyen kaupunginval tuusto pää t t i 1 ) myön-
tää Terveydenhoito-nimiseen pääluokkaan sisältyvistä käyttövaroistaan 
7^200 markan l isämäärärahan lääketieteenlisensiaatti E. Kuhlefeltin silmä-
poliklinikalle. 

Diakonissalaitokselle myönnetty etu. Diakonissalaitos oikeutet t i in 2) 
ja tkuvas t i viiden vuoden aikana kuluvan vuoden alusta lukien saamaan 
40 %:n alennus vedenkulutusmaksuistaan, jolloin vuotuinen kulutus arvioi-
tiin enintään 36,000 m3:ksi. 

Helsingin parturi ammattikoulun avustaminen. Helsingin parturiani-
mat t i koulu oli anonut avustusta kaupungin varoista, ja ammatt iopetus-
laitosten johtokunta oli an tanu t täs tä anomuksesta lausuntonsa, jossa se 
antoi tunnustuksensa koulun käytännölliselle toiminnalle ja sen työn tuloksille, 
mu t t a samalla katsoi tietopuolisessa opetuksessa olevan paljon parantamisen 
varaa, minkä vuoksi kunnan avustuksen myöntämisen ehdoksi sopisi mää-
rätä , et tä koulun tietopuolisten yleisten ja ammatt iaineiden opetusohjelma 
oli muu te t t ava ammat t ikoulujen normaaliohjelmaa vastaavaksi ja että 
t ä m ä opetus oli kokonaan annet tava yleisessä ammatti laiskoulussa. Myös-
kin ensimmäinen kaupunginlääkäri puolsi anomuksen hyväksymistä edel-
lyt täen, e t tä ohjelmaan sisällytettiin hygienian opetus ja terveydenhoito-
lau takunta oikeutetti in an tamaan lausuntonsa t ä m ä n aineen opet ta jas ta . 

Asiaa käsiteltäessä kaupunginval tuusto päät t i 3) myöntää Opetus- ja 
sivistyslaitokset nimiseen pääluokkaan sisältyvistä käyt tövarois taan Hel-
singin par tur iammatt ikoulul le 4,200 markan määrärahan ja merkitä vuoden 
1933 talousarvioon mainitulle koululle 8,400 markan avustuksen sekä oikeut-
t a a koulun nostamaan nämä rahamäärä t ehdoin, että se alistui ammat t i -
opetuslaitosten johtokunnan valvontaan ja järjesti opetusohjelmansa mai-
ni tun johtokunnan ja ensimmäisen kaupunginlääkärin antamien ohjeiden 
mukaisesti edellä esitetyllä tavalla. 

Maalari ammattikoulun avustaminen. Maalari ammat t i koulu osakeyhtiön 
anot tua kaupungin varoista avustusta ylläpitämälleen maalar iammatt i -
koululle ja ammatt iopetuslai tosten johtokunnan antamassaan lausunnossa 
puollet tua tä tä anomusta, koska koulu oli to iminut menestyksellisesti ja 
sen opetusohjelma vastasi ammat t ikoulu jen normaaliohjelmaa, kaupungin-
val tuusto pää t t i 4) merkitä vuoden 1933 menosääntöön 15,000 markan määrä-
rahan avustukseksi mainitulle yhtiölle kyseisen ammat t ikoulun voimassa-
pitoon ehdoin, et tä koulu alistettiin kaupungin ammatt iopetuslai tosten 
joh tokunnan valvontaan. 

x) Kvsto 10 p. helmik. 19 §. — 2) S:n 9 p. maalisk. 26 §; vrt. v:n 1927 kert. 
s. 48. — 3) Kvsto 12 p. lokak. 26 §. — 4) S:n 7 p. jouluk. 30 §. 
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Stijtelsen Tekniska läroverket i Helsingfors nimiselle säätiölle, jonka 
sopimuksen mukaan tuli suorit taa maksamat ta olevasta osasta Apollon-
kadun tont t ien n:ot 8 ja 10 kauppahin taa 10,34-5 markkaa lokakuussa 1932 
ja yh tä paljon samaan aikaan vuonna 1933, myönnet t i in 1 ) anomuksesta 
maksun suorit tamisen lykkäystä lokakuuhun 1935 ja 1936 ehdoin, et tä 
mainituille erille suoritettiin 10 %:n korko alkuperäisistä erääntymispäi-
vistä maksupäiviin. 

Teatterien avustaminen. Kaupunginval tuusto epäsi2) Koiton näy t tä -
mön kannatusyhdis tyksen anomuksen, et tä yhdistyksen ylläpitämälle tea t -
terille myönnettäisiin kaupungin varoista lisäavustus. 

Konttorien paikanvälitys. Kaupunginval tuusto epäsi3) Kontorens plats-
förmedling nimisen yhdistyksen anomuksen, et tä sille myönnettäisiin 15,000 
markan avustus kaupungin varoista. 

Pelastusarmeija oli anonut 50,000 markan avustusta halkotarhoilleen, 
mut ta kaupunginval tuusto ei ka t sonu t 4 ) olevan syytä myöntyä tähän ano-
mukseen. 

Avustuksen myöntäminen apukouluyhdistykselle. Suomen apukoulu-
yhdistykselle myönnett i in 5) kaupunginval tuuston yleisistä käyttövaroista 
5,000 markan avustus apukoulujen oppilaiden myöhempiä vaiheita käsitte-
levän tilaston laatimisesta sekä apukoulujen oppilaiden käsi- ja veistotöiden 
näyt te lyn järjestämisestä ja Pohjoismaiden apukoululiiton Suomessa pidet-
täväs tä kokouksesta aiheutuvien kustannusten suorit tamista varten. 

Avustuksen myöntäminen nuorisoliitolle. Yleisistä käyt tövarois taan 
kaupunginval tuusto myönsi 6) Sosialidemokraattiselle työläisnuorisoliitolle 
7,000 markan suuruisen avustuksen Helsingissä kesäkuun 24—26 p:nä 
pidet täväin Suomen, Ruotsin, Tanskan ja Viron työläisnuorisopäiväin jär-
jestämisestä aiheutuvien menojen suorittamiseen. 

Avustuksia musiikkijuhlia varten. Samoista varoista kaupunginval tuusto 
myönsi 7) 15,000 markan avustuksen Helsingissä toukokuun 20—28 p:nä 
vietet täviä pohjoismaisia musiikkijuhlia varten. Myönnetty rahamäärä 
maksettaisiin kuitenkin vain sikäli kuin muut juhlia varten myönnety t 
avustukset eivät ri i t täneet pei t tämään niiden aiheut tamia kustannuksia . 

Samoista varoista osoitettiin8) edelleen 25,000 markkaa Finlands sven-
ska säng- och musikförbund nimiselle liitolle avustukseksi Helsingissä kesä-
kuun 17—19 p:nä pidet tävän Suomen kahdeksannen yleisen ruotsalaisen 
laulu- ja soit tojuhlan jär jestämisestä aiheutuvien kustannusten suori t tami-
seen. Myönnetty avustus oli suori tet tava sikäli kuin juhlan tulot eivät ri i t tä-
neet sen kustannusten peittämiseen. 

Myönnetyt eläkkeet. Tehtyjen anomusten johdosta kaupunginval tuusto 
myönsi seuraaville henkilöille ylimääräiset elinkautiset eläkkeet, joiden kuu-
kaus imäärä t olivat seuraavat: 

kaupunginpalveli ja A. Lemströmin leskelle 300 markkaa kesäkuun 
1 p:stä lukien 9); 

leskirouva EJRaeckmanille, joka useissa erissä oli työskennellyt verotus-
valmistelukunnassa, tulo- ja omaisuusverolautakunnassa sekä Helsingin maito-
konttorissa, mu t t a jonka virkavuodet eivät oikeuttaneet häntä saamaan 
vakinaista eläkettä, 350 markkaa kesäkuun 1 p:stä lukien 9); 

!) Kvsto 16 p. marrask. 19 §. — 2) S:n 7 p. jouluk. 31 §. — 3) S:n 7 p. syvsk. 
42 §. — 4) S:n 26 p. lokak. 25 §. — 5) S:n 4 p. toukok. 22 §. — 6) S:n 4 p. toukok. 
23 §. — 7) S:n 4 p. toukok. 24 §. — 8) S:n 4 p. toukok. 25 §. — 9) S:n 15 p. 
kesäk. 46 §. 
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satamahall intotoimiston liikenneosaston ilmoitustoimiston avustavan 
esinrehen A. Söderholmin leskelle 300 markkaa joulukuun 1 p:stä lukien1); 

satamahall intotoimiston sa tamakannantaosas ton koneenkäyt tä jän K. J . 
Ehrssonin leskelle 350 markkaa joulukuun 1 p:stä lukien 

ent. palokorpraalin O. Hytösen leskelle 300 markas ta 400 markkaan 
korotetun määrän maaliskuun 1 pistä lukien 2); 

ent. palokersantin λ7. Sandbergin leskelle 300 markkaa maaliskuun 
1 p:stä lukien 3); 

terveystoimiston kaitsijan W. O. Westerbergin leskelle 300 markkaa 
joulukuun 1 pistä lukien1); 

Marian sairaalan eläkkeellä olleen ent. puusepän J . Laitisen leskelle 300 
markkaa marraskuun 1 pistä lukien 4); 

Kivelän sairaalan ent. sairaanhoitajat tarel le W. Peltoselle, joka 11 vuo-
den 5 kuukauden palvelusajan jälkeen marraskuun 1 pinä 1915 oli eronnut 
kaupungin palveluksesta osin sairauden takia, osin koska hänen toimensa 
lakkautet t i in , 600 markkaa kesäkuun 1 pistä lukien5); 

kunnalliskodin työlaitoksen ent. sepäntöiden työnjohta ja l le A. E. Lind-
bergille 700 markkaa joulukuun 1 pistä lukien6); 

kaupunginorkesterin johtajal le professori R. Kajanukselle 2,870 markkaa 
vakinaista ja 1,130 markkaa ylimääräistä eläkettä, yhteensä 4,000 markkaa, 
kesäkuun 1 pistä lukien 7); 

kaupunginorkesterin edesmenneen viulutaiteili jan II. Halosen jälkeen-
jääneille alaikäisille lapsille Aune, Tauno ja Helvi Haloselle 200 markkaa 
jokaiselle lukien huht ikuun 1 pistä, kunnes he olivat t äy t t änee t 18 vuot ta 2); 

vesij ohtolaitoksen putki työnteki j älle M. Pesoselle, j oka vähän yli 11 vuoden 
palvelusajan jälkeen oli sanottu irti toimestaan, koska hänen työkykynsä sai-
rauden takia oli suuresti heikontunut, 300 markkaa heinäkuun 1 pistä lukien 8); 

sähkölaitoksen tu l laa jan F. Kareliin tyt tärel le 300 markkaa t ammikuun 
1 pistä lukien 9); 

rakennuskont tor in puisto-osaston työnteki jän S. Lylyn leskelle 300 mark-
kaa elokuun 1 pistä lukien 8); 

rakennuskont tor in huonerakennusosaston rakennusmestarin H. Heinon 
leskelle 300 markkaa elokuun 1 pistä lukien 10); 

rakennuskonttor in työnteki jän K. Lundströmin leskelle 300 markkaa 
syyskuun 1 pistä lukien 10): 

rakennuskonttorin työnteki jän J . W. Enrothin leskelle 300 markkaa 
j o u l u k u u n i pistä lukien u ) ; 

rakennuskont tor in työntekijälle A. Hanganpäälle joulukuun 1 pistä lukien 
831 markkaa, siitä vähennet tynä hänen kaupungin töissä sattuneiden tapa-
tu rmain vuoksi naut t imansa elinkorko, 516: 37 markkaa 1 2) ; 

rakennuskont tor in satama- ja rautatieosaston työnteki jän F.. Kekäläisen 
leskelle 300 markkaa huht ikuun 1 pistä lukien 3); 

rakennuskonttor in s a t a m a - j a rautat ieosaston työnteki jän K. U. Virran 
leskelle 300 markkaa huht ikuun 1 pistä lukien 13); 

rakennuskont tor in varaston esimiehen M. Silanclerin leskelle 300 markkaa 
huht ikuun 1 pistä lukien 13); 

x) Kvsto 7 p. joulu k. 39 §. —2) Sin 4 p. toukok. 26 §. — 3) Sin 13 p. huhtik. 21 §. 
— 4 ) Sin 26 p. lokak. 26 §. — 5 ) Sin 15 p. kesäk. 46 §. — 6 ) Sin 7 p. jouluk. 37 §. 
— 7) Sin 25 p. toukok. 20 §. — 8) Sin 7 p. syysk. 40 § / — 9) Sin 10 p. helmik. 26 §. 
— 10) Sin 21 p. syysk. 17 §. — n ) Sin 16 p. marrask. 27 §. — 12) Sin 7 p. jouluk. 
38 §. — 13) Sin 25 p. toukok. 21 
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rakennuskonttor in kirvesmiehen H. Reijosen leskelle 300 markkaa joulu-
kuun 1 pistä lukien *•); 

rakennuskonttor in varasto-osaston työnteki jän K. G. Karlssonin leskelle 
300 markkaa marraskuun 1 pistä lukien1); 

puhtaanapitolai toksen työnteki jän A. V. Johanssonin leskelle 250 mark-
kaa kesäkuun 1 pistä lukien 2); 

puhtaanapitolai toksen työnteki jän F. E. Lindströmin leskelle 300 mark-
kaa joulukuun 1 pistä lukien 3); 

puhtaanapitolai toksen ent. ajomiehen G. Silenin leskelle 300 markkaa 
maaliskuun 1 pistä lukien 4); 

puhtaanapitolai toksen työntekijälle J . E. Lehdolle lukien t ammikuun 
I pistä 1931 700 markkaa, siitä vähennet tynä hänelle mahdollisesti myön-
net tävä elinkorko sekä 

kaupungin maatilain ent. muonamiehelle B. W. Erikssonille 100 markkaa 
joulukuun 1 pistä lukien 5). 

Sensijaan valtuusto ei katsonut olevan syytä myöntyä niihin eläkeano-
muksiin, jo tka seuraavat henkilöt olivat esittäneet; 

raastuvanoikeuden kaupunginpalvelijan A. Stambejn leski, koska ei 
hänen miehelläänkään kuollessaan ollut eläkeoikeutta6); 

rakennuskonttorin töissä palvellut kivdtyöntekijä A. Kangas, koska hän 
oli ollut kaupungin palveluksessa yhteensä ainoastaan 8 vuot ta 8 kuukau t t a 
ja 1 viikon7); 

rakennuskonttorin satama- ja rautatieosaston työnteki jä 1). Kuusela, 
joka oli anonut korotet tua eläkettä, koska hänelle siihen asti makset tu eläke-
määrä, 465 markkaa, vastasi tällaisissa tapauksissa tavallisesti myönnettyä1); 

rakennuskonttor in työnteki jä J . Hut tunen , joka oli anonut korotet tua 
eläkettä 8). Epäämisen syy oli sama kuin edellisessä tapauksessa; 

rakennuskonttor in työnteki jän A. Immelinin leski, koska hänen mies-
vainajansa oli ollut kaupungin palveluksessa ainoastaan n. 7 vuot ta 9); 

rakennuskont tor in kirvesmiehen M. Sarlundin leski, jolla oli 650 markan 
suaruinen kuukausieläke eräältä yksityiseltä liikkeeltä, jonka palveluksessa 
hän oli ollut 9); 

edesmenneen rakennuskonttorin kirvesmiehen A. Rinteen avioton tytär1 0); 
rakennuskont tor in kirvesmies V. V. Vuori, koska hän oli ollut ainoastaan 

I I 1j2 vuot ta kaupungin palveluksessa 5); 
puhtaanapitolai toksen työnteki jän A. F. Sturenin leski, jonka mies-

vainaja oli ollut 11 vuotta kaupungin palveluksessa11); 
puhtaanapitolai toksen työnteki jän J . K. Frimanin leski, koska hänen 

miesvainajansa oli ollut ainoastaan 6 vuot ta 3 kuukau t t a kaupungin palve-
luksessa 3); 

ent. hallinvahtimestari ja kaupungin kalastuksenkaitsija G. A. Lilje-
berg, koska hän oli ollut ainoastaan 12 vuot ta 10 kuukau t t a kaupungin pal-
veluksessa eikä ollut voinut esittää todistusta varattomuudestaan7) ; sekä 

Helsingin merimieshuoneen ent. asiamies G. Stenius, koska hänen talou-
delliset olosuhteensa eivät tehneet ylimääräisen eläkkeen myöntämistä perus-
telluksi 12). 

Ivvsto 10 p. helmik. 26 §. — 2) Sin 15 p. kesäk. 46 §. — 3) Sin 16 p. marrask. 
27 §. — 4 ) Sin 13 p. huhtik. 21 §. — 5) Sin 7 p. jouluk. 39 §. — 6) Sin 4 p. toukok. 
26 §. — 7) Sin 20 p. tammik. 27 §. — 8) Sin 25 p. toukok. 21 §. — 9) Sin 7 p. 
syvsk. 40 §. — 10) Sin 16 p. marrask. 27 § ja 7 p. jouluk. 36 §. — n ) S:n 21 p. syysk. 
17 §. — 12) Sin 7 p. syysk. 41 § ja 16 p. marrask. 26 §. 
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Kainojen köyhien hyväksi tehty lahjoitus. Kaupunginhall i tus ilmoitti, 
e t tä apteekkari O. Durchman oli s i toutunut kymmenen vuoden aikana vuosit-
tain huht ikuun 25 p:nä luovut tamaan kaupungille 5,000 markkaa kaupungin 
toimesta kaupunginhalli tuksen sopivaksi katsomalla tavalla jaet tavaksi 
varattomille vanhanpuoleisille Helsingissä asuville sääty henkilöille sekä 
et tä hallitus jo oli o t tanut vastaan ensimmäisen 5,000 markan erän. Kau-
punginvaltuusto pää t t i 1 ) ainoastaan kiitollisena merkitä ilmoituksen pöytä-
kir jaansa. 

Apurahain myöntäminen C. F. Ekholmin stipendirahastosta. Kaupungin-
hallituksen jul is tet tua neljä 2,000 markan suuruista matka-apurahaa haet-
tavaksi C. F. Ekholmin stipendirahaston vuoden 1931 korkovaroista ja sitten 
kun t ämän johdosta kolme hakijaa oli i lmoi t tautunut , kaupunginval tuus to 
pää t t i 2 ) myöntää mainitun suuruiset apuraha t näille henkilöille, n imi t tä in 
kelloseppä E. Kuuselalle, kelloseppä L. Piiraiselle ja maalari V. Vartiai-
selle. Koska rahaston sääntöjen mukaan sen korkovarat lon j ae t t ava tasan 
suomen- ja ruotsinkielisten hakijain kesken, mut t a ruotsinkielistä hak i jaa 
tällä kertaa ei ollut, val tuusto määräsi2) , et tä neljäs käytet tävissä oleva 
apuraha siirrettäisiin seuraavaan vuoteen silloin annet tavaksi sopivalle hen-
kilölle. 

Vuoden 1933 tulo- ja menoarvio. Kaupunginhall i tuksen laadi t tua ja lähe-
te t tyä kaupunginvaltuustolle vuoden 1933 tulo- ja menoarvioehdotuksen 3 ) 
valtuusto otti t ämän käsiteltäväkseen ja vahvisti 4) vuoden 1933 tulo- ja 
menoarvion 5), jonka loppusummat olivat seuraavat: 

Menot. 
1. Velat 102,931,615: — 
2. Virastot 9,086,741: -
3. Kunnallishallinto 17,170,960: — 
4. Palolaitos 5,179,000: — 
5. Poliisilaitos 10,063,948: — 
6. Teurastuslaitos 1,912,970: — 
7. Terveydenhoito » 8,779,560: -
8. Sairaanhoito 45,812,965: — 
9. Köyhäinhoito » 58,525,050: -

10. Lastensuo j elutoimi nta 14,949,118: — 
11. Opetus- ja sivistyslaitokset 50,495,752: — 
12. Teknilliset laitokset 70,093,650: — 
13. Yleiset tvö t » 91,927,512: — 
14. Ka tu - ja laituri vai ai s tus » 6,080.000: — 
15. Puhtaanapi to » 12,868,007: — 
16. Keskuskeittola » 10,624,800: — 
17. Kiinteä omaisuus 34,998,446: — 
18. Eläkkeet ja apurahat » 5,590,316: — 
19. Sekalaiset menot » 44,408,200: — 

Yhteensä Smk 601,528,610: — 

Kvsto 4 p. toukok. 11 §. — 2) S:n 7 p. syysk. 14 §. — 3 ) Kvston pain. asia-
kirj. n:o 15. — 4) Kvsto 21 p. jouluk. 1 § .— 5 ) Kvston pain. asiakirj. n:o 22. 
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Tulot. 
Säästöä vuodesta 1932 Smk 5,000,000: — 

1. Lainat ja korot » 71,900,750: — 
2. Tuloa t uo t t ava t oikeudet » 25,068,265: — 
3. Terveyden- ja sairaanhoito » 22,784,300: — 
4. Köyhäinhoito ja lastensuojelutoiminta » 17,486,277: — 
5. Opetus- ja sivistyslaitokset » 11,725,624: — 
6. Teknilliset laitokset » 150,110,876: — 
7. Yleiset työ t » 447,049: — 
8. Puhtaanapi tola i tos » 6,900,000: — 
9. Erinäiset liikelaitokset » 13,945,000: — 

10. Kiinteä omaisuus » 40,912,291: — 
11. Sekalaiset tulot >> 7,963,950: — 
12. Verotus » 227,284,258: — 

Yhteensä Smk 601,528,640: — 

Talousarvioehdotuksessa huomioon otetut näkökohdat. Talousarvion raken-
teeseen oli teh ty erinäisiä muutoksia: viidestoista pääluokka, Puhtaanapi to-
laitos, oli käytännöllisistä syistä jae t tu viiteen lukuun eikä, kuten aikaisem-
min, kahdeksaan; majo i tus lau takunnan menot, jotka siihen asti olivat olleet 
erityisenä pääluokkana, oli siirretty eri momentiksi Sekalaiset menot nimi-
seen pääluokkaan; teurastuslai tos oli erotet tu eri pääluokaksi; sekalaisten 
menojen pääluokan kuudenteen lukuun oli nimikkeen »Työttömyyden aiheut-
t a m a t erinäiset toimenpiteet» kohdalle koottu kaikki työ t tömyyden aiheutta-
mat menot, jotka eivät kuuluneet työmäärärahoihin, köyhäinhoitoon, ter-
veydenhoitoon y .m. s., ja tulosäännössä oli yhdeksäs osasto, jonka otsake sii-
hen asti oli ollut Keskuskeittola, saanut otsakkeen Erinäiset liikelaitokset, ja 
siihen sisältyivät keskuskeittolan ja teurastuslaitoksen arvioidut tulot. 

Talousarvioehdotuksen laatiminen oli vallitsevissa poikkeuksellisissa 
oloissa, jolloin ankaraan ja pitkäaikaiseen yleiseen talouspulaan oli y h t y n y t 
va luut taepävarmuus ja yksityinen rakennustoiminta oli miltei kokonaan 
pysähdyksissä, a iheut tanut suuria vaikeuksia. Kaupunginhal l i tusta sitoivat 
sen pyrkiessä alentamaan menoja aikaisemmin vahvis te tut palkkaus- ja ohje-
säännöt , ja sellaisissa hallintomenoissa kuin vuokra-, lämpö-, valaistus-
ja ruokamenoissa oli sangen vähän harkinnan mahdollisuutta. Kaupunginhalli-
tus oli kuitenkin pyrkinyt saamaan aikaan vähennyksiä sekä estämään meno-
jen l isääntymistä, mikäli se kaupungin edun kannalta suinkin oli näy t t äny t 
mahdolliselta. Määrärahoja koneiden, kaluston y.m.s. hankkimiseen, erittäin-
kin jos siihen tarvi t t i in ulkomaan valuut taa , oli ehdotukseen otet tu ainoastaan 
kaikkein väl t tämät tömimmissä tapauksissa. Edellisinä vuosina oli työt tö-
myyden torjumiseksi merki t ty talousarvioon runsaita työmäärärahoja . Vuo-
deksi 1933 kaupunginhall i tus ehdotti rakennuskonttor in vakinaiset määrä-
rahat merkit täväksi suunnilleen muu t tumat tomin määrin, mu t t a katsoi 
samalla kaupungin taloudellisen aseman vaat ivan, e t tä vara työmäärärahoja 
oli jonkin verran supistet tava. Rahamarkkina t olivat edelleen kireät, ja oli 
osoi t tautunut vaikeaksi saada valtioneuvoston vahvistusta lainain ot tamista 
koskeville kaupungin päätöksille. 

Kaupunginhall i tuksen talousarvioehdotuksen mukaan määräraha t kym-
menessä pääluokassa l isääntyivät yhteensä 37.5 milj. markkaa sekäjvähenivät 
kahdeksassa pääluokassa yhteensä 73.2 milj. markkaa: jälkimmäisestä mää-
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rästä 17.7 milj. kohdistui erään Kaupungin velat, 22.2 milj. yleisiin töihin ja 
26.o milj. sekalaisiin menoihin. Net tovähennys oli siis 35.? milj. markkaa. 
Menojen lisäys, josta 15.2 milj. kohdistui kiinteän omaisuuden pääluokkaan, 
johtui suurelta osalta siitä, et tä erinäisten aikaisemmin ostet tujen kiinteistöjen 
kauppahinta erääntyi makset tavaksi vuonna 1933. Köyhäinhoitomenot 
l isääntyisivät ehdotuksen mukaan 9.9 milj., sairaanhoitomenot 3.8 milj., 
keskuskeittolan kustannukset 3.3 milj. ja poistot 3.o milj. Tulosääntökin 
kuvasti pula-ajan vaikeuksia. Tulojen lisäys oli yhteensä 16.9 milj. kuu-
dessa osastossa ja vähennys yhteensä 52.g milj. yhdeksässä osastossa. Sa-
tamatu lo ja laskettiin ker tyvän n. 3 milj. markkaa vähemmän kuin vuonna 
1932, kiinteän omaisuuden tulot arvioitiin yli 3 milj. markkaa pienemmiksi, 
korkotulot lähes 4 milj. markkaa ja sekalaiset tulot 1.4 milj. markkaa pie-
nemmiksi. Valt ionavun, joka jo kuluvan vuoden talousarviossa oli vähen-
t y n y t 10 milj. markkaa, laskettiin vähenevän vieläkin 1 milj. markkaa. 
Säästöstä, joka oli n. 47 milj. markkaa, oli tulosäännössä käy te t ty ainoastaan 
2 milj. markkaa, koska säästö oli sidottu obligatioihin, varastoihin ja vero-
jäämiin. Lainavaroja oli merki t ty ainoastaan 55.7 milj. markkaa; vastaava 
määrä oli kertomusvuoden tulosäännössä ollut 85.^ milj. markkaa, mihin sisäl-
t y i Helsingin makasiiniosakeyhtiölle myönnet ty 24 milj. markan suuruinen 
laina. Verotuksella koottavaksi kaupunginhalli tus ehdotti 223.2 mil j .markkaa 
eli 10.» mil j .markkaa vähemmän kuin vuoden 1932 talousarvion mukaan. 
Tulojen lisäyksestä kohdistui suurin määrä, 5.6 mil j .markkaa, osastoon Erinäi-
set liikelaitokset, johon sisältyivät keskuskeittolan sekä teurastuslaitoksen ja 
l ihantarkastamon tulot, 4.9 milj. markkaa teknillisiin laitoksiin, joiden taksoja 
oli ehdotet tu korotettavaksi , ja 2.6 milj. markkaa terveyden- ja sairaanhoitoon. 

Seuraavassa tehdään tarkemmin selvää tärkeimmistä muutoksista, jo tka 
ovat havait tavissa kaupunginval tuuston hyväksymässä talousarviossa verrat-
tuna vuoden 1932 talousarvioon. 

Menosäcintö. Ensimmäiseen pääluokkaan, Velat, merkitt i in menoja 
102,931,615 markkaa, mitä vuoden 1932 talousarviossa vastasi 120,599,316 
markkaa . Vuoden 1932 alussa liikkeeseen laskettu uusi laina esiintyi ensim-
mäisen kerran menosäännössä aiheuttaen 5,440,000 markan korkomenon; 
lainan kuoletus alkoi lainasopimuksen mukaan vasta vuonna 1934. Valtiolta 
aikanaan Vallilan työväenasuntorakennusten rahoittamiseen saatu avustus-
laina, joka oli ollut korot tomana kymmenen vuotta , oli valtioneuvoston 
marraskuun 1 p:nä 1929 tekemän päätöksen nojalla muunnet tu kuoletuslai-
naksi 6 1/2 %:n vuotuismaksuin, mistä vuotuinen korko oli 3 % maksamat to-
malle lainamäärälle. Tähän pääluokkaan sisältyvien arvioitujen menojen 
vähennys oli 17,667,701 markkaa, korkomenot osoittivat pientä nousua, kuo-
letusmenot aivan vähäistä laskua. Suurin säästö oli mahdollinen erässä Ivurs-
sierotukset, joka merkit t i in 19,500,000 markkaa pienemmäksi kuin vuoden 
1932 talousarviossa. 

Toisessa, Virastot nimisessä pääluokassa merkit t i in samoin kuin myö-
hemmissäkin vastaavanlaisissa menosäännön kohdissa lukuun Maistraatti 
palkkiomääräraha kaupunginval tuuston tekemän päätöksen 1) mukaisesti 
supistet tuna. Luvun loppusummaa voitiin alentaa 28,780 markkaa eli 941,090 
markkaan. Raastuvanoikeuden määrärahoja voitiin vähentää 14,000 mark-
kaa. Ulosottolaitoksen menosääntö kohosi hiukan, 6,758 markkaa, eli 
4,132,726 markkaan . Tämän luvun eri menoryhmistä nimikkeiden Ensim-

Ks. v:n 1931 kert. s. 63. ja tämän kert. s. 60. 
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maisen kaupunginvoudin konttori, Toisen kaupunginvoudin konttori ja 
Tarkkailuosasto kohdalle merki ty t osoittivat l isääntymistä, jota vastoin 
rikostuomioiden toimeenpanokonttorin menosääntö aleni 68,225 markkaa, 
koska konttorin työvoimia oli vähennetty. Raatihuoneen arkiston meno-
sääntö kohosi 12,710 markkaa, pääasiallisesti koska katsotti in tarpeelliseksi 
merkitä määräraha ylimääräistä apulaista varten. Yhteensä toiseen pää-
luokkaan sisältyi arvioituja menoja 9,086,741 markkaa, jolloin vähennys oli 
24,002 markkaa. 

Kolmannen pääluokan. Kunnallishallinnon, luvussa Kaupunginval tuusto 
oli havait tavissa 3,000 markan säästö, joka kohdistui erään Siivoaminen. 
Myöskin kaupunginhall i tus ja sen kanslia voivat t yy tyä alempiin määrärahoi-
hin, edellinen 1,011,920 markkaan ja jälkimmäinen 1,924,400 markkaan vuo-
den 1932 talousarvion vastaavain määräin oltua 1,028,280 markkaa ja 
1,997,865 markkaa, jota vastoin rahatoimiston määrärahoja oli korotet tava 
100,485 markkaa eli 2,465,155 markkaan. Luku Satamahallinto osoitti 
284,532 markan suuruista arvioitujen menojen vähennystä, joka oli saatu 
aikaan tinkimällä vähän miltei kaikista eristä. Tilastotoimiston määrärahoja 
supistetti in niinikään kaut taa l taan , yhteensä 83,507 markkaa; ainoastaan 
siivousmenot arvioitiin 4,450 markkaa suuremmiksi kuin edellisenä vuonna, 
koska toimisto oli m u u t t a n u t t i lavampaan huoneistoon. Tilapäistä työvoimaa 
nimiseen kohtaan otettiin uusi 4,600 markan määräraha arkiston hoitoa ja 
luetteloimista varten t a rv i t t avan apulaisen palkkaamiseen. Työnvälitystoi-
miston menosäännössä ainoastaan palkkiomääräraha sekä siivousmääräraha 
osoitt ivat vähäistä alenemista, jota vastoin t ämän luvun loppusumma kohosi 
178,335 markkaa, mistä suurin osa eli 171,640 markkaa kohdistui tilapäisen 
työvoiman menoerään. Revisionikoiittorin arvioi tuja menoja ei voitu alentaa. 
Yuosit i l intarkastajain ja invent taaja in palkkioitten alentamisesta huolimatta 
konttorin menosääntö kohosi 11,460 markkaa eli 761,008 markkaan. Verotus-
valmistelukunnan arvioidut menot l isääntyivät niinikään 12,492 markkaa. 
Rakennustarkastuksen menosääntöä vahvistettaessa otettiin huomioon, 
et tä apulaisrakennustarkastaja A.Toivoselle oli myönnetty1) oikeus lukea ikä-
korotukseen oikeuttaviksi virkavuosiksi sosialilautakunnan sihteerinä palve-
lemansa aika. Konttor in määrärahoja voitiin alentaa 74,440 markkaa sen 
johdosta, että t i lapäistä työvoimaa rakennustoiminnan ollessa lamassa tar-
vittaisiin vähemmän kuin aikaisemmin. Julkisivupiirustusten tarkastustoimi-
kunnan menosääntö, joka vuoden 1932 talousarviossa oli noussut 10,550 
markkaan , vahvistett i in 8,300 markaksi. Holhouslautakunnan arvioidut 
menot l isääntyivät 1,020 markkaa, mikä korotus johtui vahtimestarinpalk-
kion vähäisestä korotuksesta ja 900 markan suuruisen määrärahan merkitse-
misestä korvaukseksi terveydenhoitolautakunnan henkilökunnalle erinäisistä 
sen holhouslautakunnalle suori t tamista tehtävis tä . Oikeusaputoimisto tarvitsi 
2,366 markkaa enemmän kuin vuodeksi 1932, urhei lulautakunnan määrä-
rahoja voitiin supistaa 2,070 markkaa ja ammatt ioppi las lautakunnan määrä-
rahoja 2,700 markkaa. Sekalaisten menojen lukuun merkitt i in uusi 600,000 
markan suuruinen määräraha vuoden 1933 eduskunta- ja kunnallisvaalien 
kustannuksia varten. Luvun loppusumma lisääntyi pääasiallisesti täs tä syystä 
604,590 markkaa eli 847,740 markkaan. Kolmannen pääluokan loppusumma, 
joka kertomusvuoden menosäännössä oli ollut 16,982,136 markkaa, nousi 
17,170,960 markkaan. 

x) Ks. tämän kert. s. 60. 
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Neljäs pääluokka, Palolaitos, osoitti kuluvan vuoden talousarvioon 
verra t tuna 196,794 markan suuruista arvioitujen menojen l isääntymistä, 
mistä 120,000 markkaa kohdistui kaluston hankintaan. M.m. oli hanki t tava 
uusi sairaiden kul je tusauto 100,000 markalla. Kaikkiaan t ämän pääluokan 
määräraha t nousivat 5,179,000 markkaan. 

Viides pääluokka, Poliisilaitos, käsitti määrärahoja yhteensä 10,063,948 
markkaa vuoden 1932 menosäännön vastaavan määrän oltua 9,297,052 mark-
kaa. Määrärahat arvioitiin kesäkuun 27 p:nä 1931 kaupunkien osanotosta 
poliisilaitoksen menoihin annetun lain määräysten mukaisesti. Näiden 
mukaan kaupungin tuli suorit taa 1/3 laitoksen rahamenoista aikaisemman 
osuuden oltua 2/7. 

Kuudes pääluokka, Teurastuslaitos, esiintyi ensimmäisen kerran pää-
luokkana talousarviossa. Ensimmäinen luku, Teurastuslaitos, sisälsi uuden 
15,300 markan suuruisen palkkiomäärärahan ja sitäpaitsi 147,360 markan 
suuruisen sääntöpalkkaisten virkain palkkamäärärahan, jota vastasi 99,360 
markkaa vuoden 1932 talousarvion seitsemännessä pääluokassa. Toiseen 
lukuun merkitti in l ihantarkastamon arvioidut menot, jotka niinikään aikai-
semmin olivat sisältyneet seitsemänteen pääluokkaan. Tämän luvun määrä-
rahoja voitiin vähentää 83,155 markkaa. Kolmannessa luvussa, joka oli uusi, 
merkittiin 1,200,000 markkaa arvaamattomiin tarpeisiin kaupunginval tuus-
ton määräyksen mukaan. Kuudennen pääluokan loppusumma oli 1,942,970 
markkaa. 

Seitsemännessä, Terveydenhoito nimisessä pääluokassa voitiin edellisen 
vuoden määrärahoista tinkiä 1,083,447 markkaa, jolloin loppusumma oli 
8,779,560 markkaa. Luvussa Terveydenhoitolautakunta oli useita eriä jonkin 
verran korotet tava, joten luvun loppusumma lisääntyi 7,010 markkaa nousten 
358,280 markkaan. Myöskin toinen luku, Lääkäri t , eläinlääkärit ja sairaan-
hoitohenkilökunta, sisälsi korote t tu ja määrärahoja , 49,065 markkaa enemmän 
kuin vuonna 1932. Terveysolojen valvontaa varten myönnett i in 683,378 
markkaa kuluvan vuoden menosäännön vastaavan määrän oltua 680,398 
markkaa. Maidontarkasta'mon arvioidut menot niinikään l isääntyivät 38,725 
markkaa eli 600,600 markkaan: uusina määrärahoina merkitt i in 8,600 mark-
kaa siivoamista, 5,760 markkaa vedenkulutusta ja 1,800 markkaa koe-eläin-
ten ostoa varten. Ammat t ientarkas tus voi tyy tyä 17,020 markkaa pienempään 
määrään kuin vuonna 1932, terveydellisten tu tk imusten laboratoorin määrä-
rahoja alennettiin 5,850 markkaa, terveystoimiston 4,028 markkaa ja asunto-
tarkastuksen määrärahoja 1,695 markkaa. Tuberkuloosihuoltotoimiston 
arvioidut menot saatiin supistumaan 268,185 markkaa eli 2,705,081 mark-
kaan. Vähennyksestä kohdistui 196,000 markkaa suoranaisten avustusten 
määrärahaan, jota vähennetti in sen johdosta, että katsott i in köyhäinhoidon 
olevan entistä suuremmassa määrässä avus te t tava huoltotoimiston apua tar-
vitsevia suojat teja . Kouluhammasklinikalle myönnett i in määrärahoja yh-
teensä 660,720 markkaa edellisen vuoden vastaavan määrän oltua 521,910 
markkaa. Luvun Poliklinikat ia muu sairaanhoito määrärahoja korotetti in 
yhteensä 13,138 markkaa. I ä s s ä luvussa otettiin huomioon kaupunginval tuus-
ton aikaisemmin tekemät päätökset Kallion lastenpoliklinikan ylläpitämi-
sestä1), lääketieteenlisensiaatti K. Kuhlefeitin silmäpoliklinikan avustusmäärä-
rahan korottamisesta 2) sekä uusien virkain perustamisesta henkisesti sai-
raiden miesten keskuskotiin3) ja poliisilaitoksen suojelusosastolle4). Desintioi-

x) Ks. tämän kert. s. 63. — 2) S:n s. 84. —3) S:n s. 117. — 4) S:n s. 123. 
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mismajalan määräraha t alenivat edelliseen vuoteen verraten 115,752 markkaa 
eli 83,780 markkaan ja tähän pääluokkaan sisältyvät kaupunginval tuuston 
käyt tövarat 300,000 markasta 50,000 markkaan. 

Kahdeksannessa pääluokassa, Sairaanhoito, ei voitu väl t tää 3,809,787 
markan suuruista määrärahain lisäystä: pääluokan loppusumma oli 45,812,965 
markkaa . Eri lukujen kesken lisäys jakautu i siten, et tä Marian sairaalan mää-
rärahoja korotetti in 167,845 markkaa, Kivelän sairaalan, jossa tuli otet ta-
vaksi käytäntöön uusi paviljonki, 1,822,673 markkaa, Nikkilän sairaalan 
217,873 markkaa , tuberkuloosisairaalan 20,765 markkaa sekä lukuun Eri-
näiset sairaanhoitokulut sisältyviä määrärahoja 3,840,117 markkaa, mistä 
2,000,000 markan lisäyksen aiheutti uusi määräraha Kellokosken piirimieli-
sairaalan sairaspaikkoja varten r) ja 1,871,075 markan lisäyksen Suonien punai-
sen ristin sairaalan sairaalamaksuja varten myönnetyn määrärahan korotus. 
Arvioitujen menojen vähentymistä osoittivat luvut Sairaalahallitus 19,017 
markkaa, Tilivirasto 1,700 markkaa, Kulkutautisairaala 38,769 markkaa ja 
arvaamat tomiin tarpeisiin kaupunginval tuuston määräyksen mukaan käytet-
tävä määräraha 2,200,000 markkaa. Sairaalain pa lkkamäärärahat lisääntyivät 
1,140,009 markkaa, pääasiallisesti koska oli perustet tu uusia virkoja. Ruo-
kin tamäärärahoja korotettiin yhteensä 34,168 markkaa. Lisäys aiheutui 
yksinomaan odotetusta sairaanhoitopäivien luvun lisääntymisestä, sillä 
yksikköhinnat kulkutaut i - ja tuberkuloosisairaaloissa alennettiin edellisen 
vuoden 8 markas ta päivää kohden 7: 50 markkaan ja pysyivät muissa sairaa-
loissa entisellään ollen Marian sairaalassa 7 markkaa, Nikkilän sairaalassa 
6: 50 markkaa ja Kivelän sairaalassa 6: 25 markkaa. 

Yhdeksäs pääluokka, Köyhäinhoito, osoitti 9,870,004 markan suuruista 
menojen l isääntymistä. Tätä hyvin tun tuvaa lisäystä on arvosteltava vallit-
sevan ankaran taloudellisen lamakauden taus taa vastaan, joka tietenkin 
asetti suuria vaat imuksia yhteiskunnalliselle huollolle. Myöskin oli otet tu 
huomioon, että kuluvan vuoden määräraha t eivät olleet ri i t täneet, vaan että 
l isämäärärahoja oli myönnet ty n. 12 milj. markkaa. Ensimmäisessä lu-
vussa, Köyhäinhoi to lautakunta ja kanslia, korotettiin määrärahoja yhteensä 
1,180,200 markkaa, siitä 1,035,920 markkaa tilapäistä työvoimaa varten. 
Uusista ylimääräisistä toimista, joita var ten tähän kohtaan merkitti in palk-
kausmäärärahat;, mainit takoon sihteerinvirka, jonka halt i jan tuli avustaa 
to imi tus johta jaa , ylimääräisen notaarin virka asiamiesosastolle samoinkuin 
vasta perustetun ylimääräisen Yl i avustuskanslian toimet. Tämän kanslian 
perustaminen teki sitäpaitsi vuokra-, lämpö- ja siivousmäärärahain korot-
tamisen väl t tämät tömäksi . Kassa- ja tilivirastoa varten arvioitiin tarvi t -
tavan määrärahoja 18,130 markkaa enemmän kuin vuodeksi 1932, ja las-
ten päiväkodin menosääntöä korotetti in 600 markkaa. Kunnalliskodin ja sen 
yhteydessä olevien laitosten menosääntöä voitiin alentaa 99,033 markkaa, 
kun taas työtupain määrärahoja oli pakko lisätä 240,107 markkaa. Suurinta 
menojen nousua, 8,530,000 markkaa, osoitti kuudes luku, Kustannukse t elät-
teelleannosta, laitoshoidosta köyhäinhoidolle kuulumattomissa laitoksissa ja 
suoranaisista avustuksista. Mainitusta määrästä kohdistui 1,280,000 markkaa 
erään Sairaanhoitokustannukset , jossa maksut Punaisen ristin sairaalalle 
ja Kellokosken piirimielisairaalalle2) olivat uusia eriä. Suoranaisiin avustuk-
siin varat t i in 22,000,000 markkaa vuoden 1932 talousarvion vas taavan mää-
rän oltua 15,000,000 markkaa. Kaikkiaan köyhäinhoidon arvioitiin vuonna 
1933 a iheut tavan kaupungille kustannuksia 58,525,050 markkaa. 

x) Ks. tämän kert. s. 119. — 2) S:n s. 119 ja 1930 v:n kert. s. 160—161. 



100 I. Kaupunginvaltuusto. 

Kymmenes pääluokka. Lastensuojelutoiminta, osoitti vähäistä menojen 
lisääntymistä, nimittäin 49,477 markkaa. Ensimmäisessä, Lastensuojelu-
lau takunta nimisessä luvussa otettiin huomioon kaupunginval tuuston aikai-
semmin tekemä päätös palkankorotuksen myöntämisestä aviottomien ja 
elättilasten hoidon valvontalääkärille R. Granholmille. Tämä luku osoitti 
17,980 markan suuruista arvioi tujen menojen supistumista. Lastenhuolto-
laitosten menot kohosivat 79,507 markkaa, siitä 65,740 markkaa määrärahoja 
Töölön uudelle neuvonta-asemalle. Myöskin vastaanottokodin pää t e t t y 
laajennus vaikutt i jonkin verran t ämän luvun arvioitujen menojen kohoa-
miseen. Sijoituksesta yksityishoitoon, apumaksuista v.m. aiheutuvien meno-
jen laskettiin kohoavan 38,000 markkaa eli 5,563,000 markkaan. Lisäyksestä 
kohdistui 25,000 markkaa lastenkoti Droppenissa hoidet tujen keuhkotau-
t is tenlasten hoi tomäärärahaan ja20,000 markkaa tylsämielisten lasten erikois-
hoitoa ja opetusta var ten merki t tyyn määrärahaan, kun taas muut menoerät 
joko jäivät entiselleen tai alenivat. Lastenhuoltolaitosten tilain menosääntö 
pää t ty i 1,718,500 markkaan oltuaan vuoden 1932 menosäännössä 1,718,550 
markkaa. Arvaamat tomiin tarpeisiin kaupunginval tuuston käyte t täväksi 
myönnett i in 50,000 markkaa. Vastaava määrä oli kuluvan vuoden talous-
arviossa 100,000 markkaa . Kaikkiaan lastensuojelutoiminnan menojen 
vuonna 1933 arvioitiin nousevan 14,949,118 markkaan. 

Yhdennessätoista pääluokassa, Opetus- ja sivistyslaitokset, alenivat 
suomenkielisten kansakoulujen määrä raha t yhteensä 128,084 markkaa eli 
20,967,305 markkaan. Vähennys aiheutui pääasiallisesti siitä, e t tä kau-
pungin omistamien koulutalojen vuokra laskettiin 6 %:n mukaan tontt ien 
ja rakennusten arvosta sen sijaan et tä vastaava suhdeluku aikaisemmin oli 
ollut 7. Kansakoulujen johtokunta in puheenjohta ja in ja jäsenten palkkioiden 
alentamista koskevan kaupunginval tuuston päätöksen 2) nojalla säästett i in 
1,220 markkaa. Lisäystä osoitti seitsemän momentt ia , suurinta, 174,570 
markan suuruista, erä Sääntöpalkkaiset virat ja lähinnä suurinta erä Tilapäistä 
työvoimaa, joka lisääntyi 76,316 markkaa. Ruotsinkielisten kansakoulujen 
menosääntö pää t ty i 8,447,737 markkaan nousten 7,131 markkaa vii vuoden 
1932 talousarvion vas taavan määrän. Yhteensä 82,269 markan suuruista 
vähennystä osoit t ivat palkkioiden, sääntöpalkkaisten virkain, tilapäisen työ-
voiman, sairaslomasijaisten, vuokra- ja kalus tonhankintamäärärahat , jota. 
vastoin palkkasääntöön merkitsemättömiä pysyväisiä virkoja, lämpöä, 
valaistusta, siivoamista, vedenkulutusta , lääkkeitä ja sairaanhoitotarvikkeita 
varten sekä tarverahoiksi va ra t tu j a määrärahoja oli korote t tava yhteensä 
79,403 markkaa. Kansakoulujen yhteisten menojen arvioitiin nousevan 
271,680 markkaan, mitä määrää vuoden 1932 talousarviossa vastasi 20,100 
markkaa. Ammatt iopetuslai tosten johtokunnalle myönnetti in määrärahoja 
yhteensä 60,980 markkaa, mikä merkitsi 1,620 markan supistusta. Yleisille 
ammattikouluil le osoitettiin määrärahoja 1,073,117 markkaa kuluvan vuoden 
menosäännön vas taavan määrän oltua 1,102,867 markkaa. Vähennyksestä, 
joka oli 29,750 markkaa, kohdistui 72 markkaa taideteollisuuskeskuskoulun, 
28,815 markkaa yleisen ammatt i laiskoulun ja 16,263 markkaa kir japaino-
koulun määrärahoihin, jota vastoin menosääntöä rasit t i kaksi uu t t a määrä-
rahaa, nimittäin 8,100 markan apuraha Helsingin par tur iammatt ikoulul le ja 
15,000 markan apuraha maalariammattikouJulle. Kone- ja siltarakennus-
osakeyhtiölle sen oppiiaskoulun avustamiseksi myönnet tyä apurahaa supis-

!) ICs. tämän kert. s. 56. — 2 ) S:n. s. 60. 
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le t t i in 8,000 markkaa ja se merkit t i in 50,000 markaksi. Tässäkin luvussa 
otettiin huomioon kaupunginval tuuston aikaisemmin tekemä päätös 
koulujen joh ta ja in palkkioiden alentamisesta, niinikään päätös vahti-
mestarintoimen perustamisesta kirja pai nokouluun1). Kouluhuoneistojen vuok-
rat , jo tka aikaisemmin oli laskettu 7 %:n mukaan tontin ia rakennuksen ar-
vosta, arvioitiin nyt 6 %:n mukaan. Valmistavan poikain ammat t ikoulun 
määrä raha t pysytet t i in suurin piirtein entisellään; vähennys oli vähäpätöinen, 
1,370 markkaa. Enemmän muut tu i valmistavan ty t tö jen ammat t ikoulun 
menosääntö, jossa kahdeksan momentt ia osoitti l isääntymistä yhteensä 
153,471 markkaa ja neljä momentt ia alentumista yhteensä 89,332 markkaa , 
ioten siis menojen nettolisäys oli 64,139 markkaa. Vuokramääräraha las-
kettiin 6 %:n mukaan koulukiinteistön arvosta aikaisempien menosääntöjen 
7%:n sijasta ja aleni 73,332 markkaa. Huomat tavaa , 90,000 markan suuruista 
lisäystä osoitti sitävastoin ruokintamääräraha . Kot i ta louslautakunnan menot 
arvioitiin 215,400 markaksi eli 4,700 markkaa pienemmiksi kuin kuluvan 
vuoden talousarvioissa. Vähennykseen vaikutt i aikaisemmin p ä ä t e t t y 2 ) 
l au takunnan jäsenten palkkioiden alennus. Suomenkielisen työväenopiston 
määrärahoja vähennett i in 72,789 markkaa ja ne merkit t i in yhteensä 971,528 
markaksi , mikä kävi päinsä pääasiallisesti koska opiston huoneiston vuokra, 
joka ennen oli laskettu 7 %:n mukaan kiinteistön arvosta, nyt laskettiin 
6 %:n mukaan. Joh tokunnan jäsenten palkkioihin vara t t i in 2 ) ainoastaan 
4,500 markkaa vuoden 1932 vastaavan määrän oltua 6,000 markkaa. Ruot -
sinkielisen työväenopiston inenosäännössä määrä raha t olivat entisellään ot ta-
ma t t a lukuun palkkiomäärärahaa, joka aleni 1,500 markkaa. Lastentarhain 
määrä raha t l isääntyivät 159,982 markkaa eli 8,369,873 markkaan. Lisäyk-
seen vaikutt i pääasiallisesti kaupunginval tuuston aikaisemmin pää t t ämä 3) 
las tentarhatoiminnan laajentaminen. Lääkkeitä ja sairaanhoitotarvikkeita 
varten laskettiin t a rv i t t avan 54,180 markkaa enemmän kuin vuodeksi 1932, 
pääasiallisesti koska kouluhammasklinikalle suori tet tavaa korvausta lasten 
hampaiden hoidosta oli korotet tu, ja sairaslomasijaisia varten 30,000 mark-
kaa enemmän kuin vuoden 1932 talousarvion mukaan. Yhdeksänteen 
lukuun sisältyviä kauppaoppilaitosten, teknillisten oppilaitosten y.m. avus-
tuksia alennettiin kau t taa l t aan n. 10 %, jolloin kauppaopistoille myönnet-
tiin 25,000 markkaa, kauppakouluille 16,500 markkaa ja liikeapulaiskurs-
seille 5,700 markkaa luokkaa kohden. Kauppakorkeakouluil le, joiden tarkoi-
tuksena on palvella koko maata , merkit t i in avustukset vapaast i harki ten. 
Kaiken kaikkiaan määrärahoja tässä luvussa vähennett i in 97,200 markkaa 
eli 555,600 markkaan. Kaupunginki r jas ton menosääntö pysyi suurin piirtein 
muu t tuma t tomana . Viiden momentin kohdalla oli havai t tavissa vähäistä las-
kua, yhteensä 12,480 markkaa , neljässä momentissa 17,621 markkaa lisäystä, 
joten nettolisäys oli 5,141 markkaa ja luvun loppusumma 2,671,659 markkaa . 
Kaupunginmuseolle osoitettiin määrärahoja 113,758 markkaa vuoden 1932 
vas taavan määrän oltua 120,680 markkaa. Musiikkilautakunnan määrärahoja 
korotett i in 4,105 markkaa eli 2,976,065 markkaan. Viidenteentoista lukuun 
merk i t ty jä erinäisten sivistyslaitosten määrärahoja alennettiin kau t t aa l t aan 
yhteensä 101,000 markkaa , ja uutena eränä merkit t i in 4,000 markan määrä-
raha Helsingin työväen orkesterille. Tähän lukuun merkit^/t menot alenivat 
siis 97,000 markkaa eli 672,000 markkaan. Koko yhdestoista pääluokka pää t ty i 
50,495,752 markkaan osoittaen 518,094 markan suuruista menojen vähenemistä. 

x) Ks. tämän kert. s. 126. — 2) S:n. s. 60. — 3) S:n s. 120—121. 
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Kahdennessatoista, Teknilliset laitokset nimisessä pääluokassa arvioidut 
menot alenivat yhteensä 3,904,761 markkaa, mistä 1,394,205 markkaa koh-
distui vesijohtolaitokseen, 1,187,090 markkaa kaasulaitokseen ja 1,323,466 
markkaa sähkölaitokseen. Luvun Vesijohtolaitos eri menoryhmistä osoitt ivat 
lisäystä: hallinto 220 markkaa, kassa- ia tilivirasto 6,110 markkaa, käyt tö 
77,650 markkaa sekä yleiset vesipostit ja sa tamajohdot 5,000 markkaa, jota 
vastoin johtoverkon, vesisäiliön ja johtojen tarkastuksen määrärahoja voitiin 
supistaa 49,675 markkaa , mit tar i- ja asennusosaston, työpa jan ja varaston 
määrärahoja 2,010 markkaa, sekalaisten menojen määrärahoja 183,500 mark-
kaa ja uudistöiden määrärahoja 1,198,000 markkaa. Myöskin arvaamat to-
miin menoihin kaupunginhall i tuksen määräyksen mukaan käyte t täväksi mer-
kittiin 100,000 markas ta 50,000 markkaan vähennet ty määrä. Uudistöi tä 
var ten myönnett i in yhteensä 1,193,000 markkaa, nimit täin työkalujen ja 
kaluston hankin taan 45,000 markkaa, vesimittarien ostoon 100,000 markkaa, 
vesijohdon laskemiseksi Tursontiehen 43,000 markkaa, Runeberginkadulta 
vesijohtolaitoksen työpaja-alueelle 57,000 markkaa, Tavas t s t j en ianka tuun 
Topeliuksenkadulta Minna Canthin kadulle 15,000 markkaa, Messeniuksenka-
tuun Turunt ie l tä Topeliuksenkadulle 252,000 markkaa, Karstulant iehen Kan-
gasalantieltä Sammatintiel le 100,000 markkaa, Kulosaarenkatuun Verkko-
saarenkadulta koilliseen suuntaan 75,000 markkaa, varapääjohdon laske-
miseksi Runeberginkadun ja sa tamaradan risteykseen 110,000 markkaa, 
Krist ianinkadun alla olevan vesijohdon uusimiseen Oikokadun ia Välikadun 
väliltä 100,000 markkaa sekä vesijohdon uusimiseen korttelien n:ot 271 ja 
282 luoteisrajaa pitkin 190,000 markkaa samoinkuin satamapostien jär jes tä-
miseen La ivaran taan ja Rahapa ianran taan 46,000 markkaa. Kaasulaitoksen 
menosäännössä korotetti in kassa- ja tiliviraston määrärahoja 26,600 markkaa , 
käytön määrärahoja 1,717,680 markkaa, mikä lisäys pääasiallisesti johtui kivi-
hiilten hinnan kohoamisesta, sekä johtotyöosaston, työpa jan , mittari toimis-
ton, varaston ia näyt telyn määrärahoja 70,580 markkaa, jota vastoin jakelua, 
johtoverkkoa ja jakelukelloa varten merki ty t määräraha t vähenivät 49,050 
markkaa , sekalaisiin menoihin vara tu t määräraha t 515,000 markkaa, katu-
vala is tusmäärärahat 82,900 markkaa, arvaamat tomiin tarpeisiin kaupungin-
hallituksen määräyksen mukaan käy te t t ävä t määräraha t 50,000 markkaa ja 
uudistöiden määrä raha t 2,305,000 markkaa. Viimeksi maini t tu määräraha, 
2,088,000 markkaa, oli aiottu seuraaviin tarkoituksiin: pääputkiverkon laa-
jentamiseen ja uusimiseen 983,000 markkaa , mistä 50,000 markkaa sai käyt-
t ää hallituksen määräyksen mukaan, uusien ka tu lamppujen asettamiseen 
20,000 markkaa , l i i t tymisjohtojen asettamiseen 50,000 markkaa, kaasu-
mit tar ien ostoon 1,000,000 markkaa ja kaluston hankkimiseen 35,000 mark-
kaa. Sähkölaitoksen menojen vähennys jakautu i eri menoryhmien kesken 
siten, e t tä käytön aiheuttamiin menoihin myönne t ty jä määrärahoja supis-
te t t i in 157,760 markkaa, jakeluosaston määrärahoja 69,335 markkaa, katu-
valais tusmäärärahoja 90,000 markkaa, sekalaisten menojen määrärahoja 
15,406 markkaa , uudis työmäärärahoja 826,000 markkaa ja a rvaamat to-
miin tarpeisiin kaupunginhall i tuksen määräyksen mukaan käytet täviksi 
v a r a t t u j a määrärahoja 200,000 markkaa . Vähäistä lisäystä, nim. 35,035 mark-
kaa, osoitti kassa- ja tiliviraston menosääntö. Uudistöitä varten myönnety t 
varat , 5,676,000 markkaa, oli käy te t t ävä kaupunginhall i tuksen harkinnan 
mukaan ja ainoastaan siinä tapauksessa, et tä talousarvioon merki t ty jä 
lainavaroja vuoden varrella saatiin r i i t tävä määrä. Kokonaismäärä jakau-
tui seuraaviin eriin: koneisto 1,500,000 markkaa, johtoverkosto ja jakelu-
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lai t teet 2,450,000 markkaa , katuvalais tuslai t teet 706,000 markkaa , johto-
y. m. työ t hallituksen määräyksen mukaan 200,000 markkaa, ta lo johtotyöt 
100,000 markkaa , mit tar ien osto 700,000 markkaa ja kaluston hankinta 
20,000 markkaa . Kahdennentois ta pääluokan arvioitujen menojen koko-
anismäärän laskettiin alenevan 73,998,411 markas ta 70,093,650 markkaan. 

Kolmannessatoista pääluokassa, Yleiset työt , korotett i in ensimmäisen, 
Yleisten töiden l au takun ta ja rakennustoimisto nimisen luvun määrä-
rahoja 47,505 markkaa pa lkkamäärärahain kohoamisen johdosta. Palkkio-
määrärahaa 1) sensijaan alennetti in 69,900 markkaa , samoin lomasijais-
määrärahaa 500 markkaa , painatus- ja s idontamäärärahaa 3,000 markkaa 
ja tarverahain määrärahaa 10,000 markkaa . Tiliviraston vuoden 1933 meno-
jen peit tämiseen myönnet t i in 236,786 markkaa kertomusvuoden talous-
arvion vas taavan määrän oltua 230,124 markkaa . Lukuun Rakennukset 
ja ta lot merkit t i in korjauksia ja kunnossapitoa var ten määrärahoja yhteensä 
3,163,020 markkaa, siitä sairaalain korjauksiin 550,000 markkaa, kansa-
koulujen 375,000 markkaa , kunnallisten työväenasuntojen 308,970 mark-
kaa, tulli- ja sa tamarakennusten 138,200 markkaa ja poliisilaitoksen hallussa 
olevien rakennusten 125,000 markkaa sekä lämpöjohtojen kunnossapitoon 
ja vesijohtojen korjauksi in 285,950 markkaa . Nimikkeen Uudis- ja muutos-
rakennukset kohdalle oli vuonna 1932 merki t ty määrärahoja yhteensä 
26,028,200 markkaa , m u t t a vuoden 1933 menosäännössä vas taava määrä 
oli saatu alennetuksi 16,861,069 markkaan. Tällä määrärahal la oli kustan-
ne t tava seuraavat työt : erinäisten poliisilaitoksen huoneistojen kor jaukse t 2 ) , 
288,869 markkaa, työlaitoksen saunan rakentaminen, 408,700 markkaa , 
kunnalliskodin vesi- ja viemäri johtojen uusiminen, 120,000 markkaa, kun-
nalliskodin sähkövalaistusj ohtojen uusiminen, 11,400 markkaa, vähennys-
venttiilin, aspiraattorin ja vesimittarin asentaminen kunnalliskotiin, 30,500 
markkaa, Pengerkadun talossa n:o 5 olevain sairaanhoi ta ja t tar ien huonei-
den lat t iain eristäminen, 18,000 markkaa, suihkuhuoneen jär jes täminen 
Haapaniemen urheilukentälle, 16,000 markkaa , Kallion paloaseman muu-
tos · ja l isärakennustyöt, 3,000,000 markkaa, vastavir takojeiden putkis ton 
uusiminen, uusi lämpöjohdon kier topumppu, lauhdevesijohto ja vesimittari 
Nikkilän sairaalaan, 93,000 markkaa, pesukoneen ja keskipakoiskuivaajan 
hankkiminen Marian sairaalaan, 75,000 markkaa , kulkutaut isairaalan boi-
lerien korjaus sekä aspiraattorin ja vesimittarin hankkiminen, 55,000 mark-
kaa, virastotalon kellarin sisustaminen kaupunginval tuuston julkaisu-
varaston arkistoksi, 89,000 markkaa , teurastuslai toksen rakennustyöt , 
7,500,000 markkaa , Kaisaniemenkadun varrella sijaitsevalla korttelin n:o 38 a 
tontil la n:o 8 olevan rakennuksen purkaminen sekä tont in ai taaminen, 64,000 
markkaa, höyrykat t i lan ja vesisäiliön hankkiminen Ullanlinnan kylpy-
laitokseen, 56,600 markkaa, uusien kansakoulurakennusten teet täminen, 
3,000,000 markkaa, Teatteriesplanaadin mukavuuslai toksen muutostyöt , 
35,000 markkaa sekä Nikkilän sairaalan henkilökunnan asuinrakennuksen 
rakentaminen, 2,000,000 markkaa . Luvussa K a d u t ja yleiset paikat arvioi-
tiin korjaus- ja kunnossapi tokustannusten nousevan 658,000 markkaan , 
mikä määrä oli 100,000 markkaa pienempi vuoden 1932 talousarvion vas-
t aavaa määrää . Uudis työmäärärahoja oli sensijaan korote t tava 2,082,000 
markkaa eli 7,996,000 markkaan. Tästä määräs tä käytettäisi in 1,549,000 
markkaa kaupungin katuosuuksien ja ja lkakäytäväin kiveämiseen, sepelöi-

!) Ks. tämän kert. s. 60. — 2) S:n s.. 23. 
Kunnall. kert. 1932. 7 



98 I. Kaupunginvaltuusto. 

miseen tai asfaltoimiseen, 6,350,000 markkaa ka tu jen tasoit tamiseen ja 
leventämiseen, 50,000 markkaa t äy temaan vas taanot toa varten, 30,000 
markkaa korokkeiden rakentamiseen ja liikennemerkkien asettamiseen 
sekä 16,500 markkaa Kolme seppää nimisen taideteoksen perustustöi tä var-
ten. Kanavain ja viemärien kor jaukset ja kunnossapito vaa t iva t määrä-
rahoja yhteensä 1,495,000 markkaa eli 295,000 markkaa enemmän kuin 
vuonna 1932. Uudistöitä suoritettaisiin 3,719,267 markaksi arvioiduin 
kustannuksin, mikä määrä oli 1,292,693 markkaa pienempi kertomusvuo-
den talousarvion vas taavaa määrää. Edellä maini tun nimikkeen kohdalla 
olevista määrärahoista suurin, 2,047,000 markkaa, myönnett i in kokooja-
johdon rakentamiseen Mechelininkatuun ja Etel. Hesper iankatuun Hieta-
lahdenkadul ta Taivallahteen. Koneiston ostoon Kyläsaaren uudelle puh-
distuslaitokselle osoitettiin 686,267 markkaa . Teiden kor jausten ja 
kunnossapidon arvioitiin tulevan maksamaan 1,300,000 markkaa ja uusien 
teiden rakentamisen 2,653,000 markkaa . Yhteensä t iemenot siis arvioitiin 
3,953,000 markaksi , joten lisäys oli 1,878,000 markkaa . Uusia te i tä var ten 
myönnetyis tä määrärahois ta oli 401,000 markkaa ta rkoi te t tu Hämeent ien 
uudelleenjärjestämiseen Sörnäisten sillan ja Vallilantien väliltä, 99,000 
markkaa Munkkiniemenkadun ja Kuusit ien välisen Turunt ien osan lop-
putasoi tusta ja puuistutuksia var ten, 1,609,000 markkaa Käpylän ja Tuo-
marinkylän ra jan välisen Tuomarinkylänt ien osan lopputasoit tamiseen 
6 m leveydeltä ja 544,000 markkaa erilaisten töiden suorittamiseen 
Pohjoisrannalla ja Siltavuorenrannalla Liisan- ja Unioninkatujen välillä. 
Lukuun Urheilu- ja leikkikentät merkitt i in määrärahoja yhteensä 547,000 
markkaa, siitä 477,000 markkaa korjauksiin ja kunnossapitoon sekä 
70,000 markkaa uudistöihin. Tämän luvun menojen lisäys oli 90,000 mark-
kaa. Vuonna 1933 suor i te t tavat uudet työ t olivat aidan rakentaminen 
Kallion urheilukentälle 33,000 markalla, juomavesilait teen jär jes täminen 
Kampin pallokentälle 22,000 markalla, viemärin rakentaminen Haapanie-
men urheilukentän pukeutumissuojasta 8,000 markalla ja leikkikentän 
jär jes täminen kortteliin * n:o 3 0 1 b 7,000 markalla. Kaupungin satamairt 
menosääntö pää t ty i 23,003,200 markkaan oltuaan kertomusvuoden meno-
arviossa 23,019,200 markkaa . Kor jaus- ja kunnossapi tomäärärahoja voitiin 
vähentää 426,000 markkaa , kun taas uudistöihin myönnett i in 410,000 mark-
kaa enemmän kuin edellisenä vuonna eli 20,395,000 markkaa. Viimeksi 
maini tusta määräs tä käytettäisi in 7,200,000 markkaa Länsisataman raken-
nustöiden jatkamiseen, 1,360,000 markkaa Ka ta j anokan sa taman rakennus-
töiden jatkamiseen ja 520,000 markkaa sa tamaradan jatkamiseen Kylä-
saaresta Arabiaan, mi tkä työ t kui tenkin sai aloit taa ja suori t taa kaupungin-
hallituksen harkinnan mukaisesti ainoastaan siinä tapauksessa, e t tä talous-
arvioon merk i t ty jä lainavaroja vuoden varrella saatiin r i i t tävä määrä; 
310,000 markkaa myönnett i in Laut tasaarenkadun sepelöintiä varten, 
400,000 markkaa sa tamaradan laajentamiseen kaksiraiteiseksi Töölön 
tavara-aseman ja Ruoholahden väliseltä osalta, 20,000 markkaa moottori-
venelaiturin rakentamiseen kansanpuistojen liikenteelle Ruoholahdenrantaan, 
50,000 markkaa venepaikkain järjestämiseen Humallahteen ja Taivallah-
teen, 85,000 markkaa Kaisaniemen rannan verhousta, tasoi tusta ja asfaltoi-
mista varten, 250,000 markkaa ka tu jen ja laiturien asfaltoimista ja kiveä-
mistä varten, 150,000 markkaa t äy temaan vas taanot toa varten rannoille, 
50,000 markkaa ulkopaalujen pystyt tämiseen eräille venepaikoille, 6,000,000 
markkaa Hert toniemen rakennustöiden jatkamiseen kaupunginhall i tuksen 
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määräyksen mukaan ja 4,000,000 markkaa kaupunginval tuuston määräyk-
sen mukaan suori tet tavia yleisiä sa tamavara tö i tä varten. Is tutusten kun-
nossapitoon arvioitiin t a rv i t t avan 2,110,300 markkaa ja uudistöitä var ten 
332,000 markkaa, jolloin edellinen menoryhmä osoitti 126,700 markan vähen-
nystä ja jälkimmäinen 82,000 markan lisäystä. Uudis työmäärärahain suurin 
erä, 200,000 markkaa , myönnet t i in Hesper iankatujen välisten is tutusten 
järjestämiseen; puistosohvien ostoon osoitettiin 50,000 markkaa, lasten-
keinujen pystyt tämiseen 25,000 markkaa, nurmikkokaistaleiden jär jes tä-
miseen Kasarmintoril le 32,000 markkaa ja tuberkuloosisairaalan alueen 
istutustöiden jatkamiseen 25,000 markkaa . Lukuun Varasto merkitt i in 
700,000 markkaa työkalujen ja pienemmän kaluston ostoa ja kunnossapitoa 
varten, 775,000 markkaa työkoneiden ostoon sekä 400,000 markkaa työ-
koneiden vuosikorjauksiin. Konepaja in työkalustoa täydennettäis i in osta-
malla työka lu ja ja koneita yhteensä 117,000 markalla. Kaikkiaan myön-
nett i in varaston tarpeisiin 2,679,150 markkaa, mikä vuoden 1932 talous-
arvion vastaaviin eriin ver ra t tuna merkitsi 366,050 markan vähennystä . 
Luvun Sekalaista loppusummaa voitiin alentaa 10,000 markkaa eli 180,000 
markkaan . Lukuun Työnteki jäin erinäiset edut merkit t i in 3,600,000 mark-
kaa eli 500,000 markkaa enemmän kuin vuodeksi 1932. Lisäyksestä kohdis-
tu i 200,000 markkaa erään Sairasapu, mikä johtui t ä t ä etua koskevien mää-
räysten muut tamises ta . Arvaamat tomiin tarpeisiin ja varatöihin myön-
netti in 17,450,000 markkaa kuluvan vuoden talousarvion vas taavan määrän 
oltua 26,500,000 markkaa . Uutena määrärahana merkit t i in t ähän lukuun 
1,650,000 markkaa ruoanvast iketöi tä var ten kaupunginhall i tuksen käyte t tä -
väksi. Koko kolmannentoista pääluokan loppusumma nousi 91,927,512 
markkaan oltuaan vuoden 1932 menosäännössä 107,107,199 markkaa. 

Tässä yhteydessä kaupunginval tuusto päät t i , e t tä kaupunginhall i tuksen 
lupa oli hanki t tava , ennenkuin sai panna käynti in sellaisia pääluokkiin 
Teknilliset laitokset ja Yleiset työ t kuuluvia uudistöitä, joita var ten talous-
arvioon oli merki t ty s i i r tomääräraha. 

Neljänteentoista, Ka tu - ja laiturivalaistus nimiseen pääluokkaan sisäl-
tyi määrärahoja yhteensä 6,080,000 markkaa eli 999,500 markkaa vähem-
män kuin vuoden 1932 menosäännössä. 

Viidestoista pääluokka, Puhtaanapi to , osoitti menojen vähenemistä 
1,418,505 markkaa; määrärahoja näet laskettiin t a rv i t t avan 12,868,007 
markkaa niiden määrän oltua vuoden 1932 menosäännössä 14,286,512 mark-
kaa. Ensimmäinen luku, Puh taanap i to lau takun ta ja puhtaanapitolai tos, 
osoitti vähäistä menojen l isääntymistä, nim. 1,540 markkaa . Myöskin 
lukuun Tilivirasto sisältyvien määrärahojen kokonaismäärä l isääntyi 7,475 
markkaa . K a t u j e n ja kiinteistöjen puhtaanapidon arvioitiin a iheut tavan 
kustannuksia 11,913,847 markkaa , mikä merkitsi 1,605,020 markan suuruista 
menojen vähennystä ver ra t tuna samaan tarkoitukseen vuodeksi 1932 myön-
net tyihin määrärahoihin. Edellä maini tusta kokonaismäärästä oli 5,689,373 
markkaa ta rkoi te t tu kaupungin katuosuuksien ja 1,353,481 markkaa sen kiin-
teistöjen puhtaanapi toon, kun taas yksityisten katuosuuksien ja kiinteistöjen 
puhtaanapidos ta a iheutuvat menot arvioitiin edelliset 1,092,529 markaksi 
ja jälkimmäiset 3,778,464 markaksi . Suurinta menojen vähennystä osoitti 
erä Työpalkat , joka oli a lentunut 1,049,620 markkaa, lähinnä erä Kaluston 
hankinta , jossa voitiin saada aikaan 317,590 markan supistus. Vähäistä 
nousua osoit t ivat ainoastaan erät Vuokra, Yleisten laitteiden kunnossapito 
ja Tarveaineet, jo tka kohosivat vastaavast i 27,800 markkaa, 34,650 mark-
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kaa ja 81,980 markkaa . Viimeksi maini t tu lisäys aiheutui bensiininhintain 
korotuksesta. Työnteki jäin erinäisten e tujen kustantamiseksi myönnett i in 
550,000 markkaa vas taavan määrän oltua vuonna 1932 662,000 markkaa . 
Luku Uudis työt ja uudishankinnat pää t ty i 368,000 markkaan, siitä 320,000 
markkaa Hermannin uuden kuormauspaikan kuntoonpanemiseen, 8,000 
markkaa työkoneiden ostoon, 25,000 markkaa hevosten ostoon ja 15,000, 
markkaa tulenkestävän säilytyspaikan sisustamiseen konttorin asiakirjoille, 
todisteille y. m. Arvaamat tomi in tarpeisiin kaupunginhall i tuksen määräyk-
sen. mukaan käyte t täväks i varat t i in sama määrä kuin edellisenä vuonna, 
50,000 markkaa . 

Keskuskeit tola nimisen kuudennentois ta pääluokan määrärahain summa, 
joka vuoden 1932 talousarviossa oli ollut 7,322,000 markkaa, vahvistet t i in 
10,624,800 markaksi. Lisäyksestä, joka oli yhteensä 3,302,800 markkaa, 
kohdistui 2,915,000 markkaa erään Ruokinta ja 365,000 markkaa erään 
Työpalkat . 

Seitsemännessätoista pääluokassa, Kiinteä omaisuus, otetti in ensim-
mäisessä, Kiinteis tölautakunta ja kiinteistötoimisto nimisessä luvussa tila-
päisen työvoiman määrärahaa vahvistet taessa huomioon, e t tä kiinteistö-
toimiston maanmi t taus- ja kartastotöiden osastolle oli pa lka t tava vahti-
mestari ja s i ir tolapuutarhaneuvojal le o te t tava apulainen viideksi kuukau-
deksi. Uusi oli 60,000 markan suuruinen määräraha oikeudenkäyntien 
a iheut tamia menoja varten, jo tka aikaisemmin oli suori tet tu tarverahoilla. 
Viimeksi maini t tua määrä rahaa voitiin sensijaan supistaa 30,000 markkaa eli 
70,000 markkaan. Tähän lukuun siirrettiin normaalikellojen kunnossapito-
määräraha , 11,000 markkaa , joka vuoden 1932 menosäännössä 9,500 markan 
suuruisena sisältyi sekalaisten menojen pääluokkaan. Luvun loppusumma 
oli 2,568,951 markkaa eli 44,454 markkaa suurempi kuin vuonna 1932. Toi-
seen lukuun, Maatalousosaston hoi tamat t i lat , merki tyt määrä raha t koho-
sivat niinikään aivan vähän, yhteensä 47,590 markkaa nousten 2,641,770 
markkaan. Lisäys kohdistui pääasiallisesti kaluston hankinta- ja kunnossa-
pi tomäärärahaan, tallien määrärahaan ja navet tain ja sikalan määrä-
rahaan, jo tka l isääntyivät vastaavassa järjestyksessä 52,000 markkaa, 
20,000 markkaa ja 15,000 markkaa . Suurin vähennys, 20,000 markkaa , oli 
havai t tavissa erässä Verot ja vakuutukse t ja lähinnä suurin, 15,000 mark-
kaa, erässä Tilapäistä työvoimaa. Kolmas luku, Talo-osaston alaiset 
kiinteistöt, osoitti sekin arvioitujen menojen l isääntymistä, ei kui tenkaan 
enempää kuin 154,372 markkaa eli 4,485,072 markkaan. Tämän luvun eri 
menoryhmistä otsikon Kaupunkiki inteis töt kohdalle merki ty t kohosivat 
301,786 markkaa, mikä johtui kiinteistöjen lukumäärän lisääntymisestä, 
koksin ja veden hintain kohoamisesta ja siitä, e t tä joihinkin kioskeihin oli 
aikomuksena jä r jes tää vesijohto. Poliisihuoneistojen ja kunnallisten työ-
väenasuntojen määrärahoja voitiin sensijaan supistaa, edellisiä 43,310 mark-
kaa ja jälkimmäisiä 38,153 markkaa . Kauppahal le ja ja - toreja var ten ta r -
vit t i in 13,378 markkaa suurempi määräraha kuin vuonna 1932, m. m. koksin 
ja veden hintain kohoamisen johdosta. Viimeinen ryhmä, Erinäiset huoneen-
vuokrat , oli entisellään, paitsi e t tä virastotalossa sijaitsevien huoneistojen 
vuokra, 82,737 markkaa, voitiin poistaa. Nel jänteen lukuun yhdistet t i in 
kaupungin kansanpuistojen, si ir tolapuutarhain ja urhei lukenttäin arvioidut 
menot, jo tka yhteensä kohosivat 24,681 markkaa eli 2,258,653 markkaan; 
otsakkeen Si i r tolapuutarhat kohdalle merki ty t erät l isääntyivät 268,900 
markkaa ja Kaisaniemen tenniskent tä in määrä raha t 2,000 markkaa, kun 
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taas kansanpuistot , urheilu- ja pal lokentät sekä Käpylän ravi ra ta voivat 
t y y t y ä vastaavast i 138,494 markkaa , 103,725 markkaa ja 4,000 markkaa 
pienempiin määrärahoihin kuin vuonna 1932. Siir tolapuutarhain meno-
säännön kohoaminen johtui pääasiallisesti siitä, e t tä siihen sisältyi 265,000 
markan suuruinen uusi määräraha Vallilan si i r tolapuutarhan eteläosan kun-
toonpanemista varten. Uusi oli myöskin 4,000 markan suuruinen määrä-
raha var t i j an palkkaamiseksi maini t tuun si i r tolapuutarhaan neljäksi kuu-
kaudeksi . Viides luku, Kiinteistöostot, sisälsi määrärahoja yhteensä 
21,813,000 markkaa, siitä 2,000,000 markkaa Talin kar tanon ostoon, 603,000 
markkaa Aktiebolaget Gräsviksgatan 5 osakeyhtiön osakkeiden kauppa-
hinnan kuolettamiseen, 475,000 markkaa Humallahden vuokra-alueella n:o 56 
olevien rakennusten ostoon, 235,000 markaa Helsingfors fastighets aktie-
bolag nimisen yhtiön osakkeiden ostoon ja 18,500,000 markkaa I kaupun-
ginosan korttelissa n:o 31 sijaitsevien Unioninkadun talon ja tont in n:o 5 
sekä Sofiankadun talojen ja tont t ien n:ot 2 ja 6 ostoon. Kuluvan vuoden 
menosäännössä oli kiinteistöostoihin va ra t tu ainoastaan 7,349,600 markkaa. 
Sekalaisiin menoihin varat t i in 1,131,000 markkaa eli 511,000 markkaa enem-
män kuin vuodeksi 1932. Lisäys aiheutui yksinomaan siitä, e t tä t ähän 
lukuun uutena eränä merkitt i in 500,000 markkaa Kulosaaren sillan voitto-
varoja , jo tka kaupunginval tuuston aikaisemmin tekemän päätöksen *) mukai-
sesti oli si irrettävä rahastoon. Kaupungin kiinteän omaisuuden katselmus-
miesten palkkiomääräraha aleni 40,000 markas ta 36,000 markkaan, Kiin-
te is tö lautakunnan käyte t täväksi arvaamat tomiin menoihin myönnett i in 
100,000 markkaa . Arvaamat tomiin vuokriin ja vuokrankorotuksi in kaupun-
ginhallituksen käyte t täväksi merki t ty määräraha alennettiin puoleen mää-
räänsä eli 50,000 markkaan. Pääluokan loppusumma oli 34,998,446 mark-
kaa oltuaan vuoden 1932 menosäännössä 19,756,357 markkaa. 

Kahdeksannentois ta pääluokan, Eläkkeet ja apurahat , kohdalle mer-
kitt i in määrärahoja 5,590,316 markkaa eli 463,270 markkaa enemmän kuin 
kertomusvuoden menosääntöön. 

Yhdeksänteentois ta pääluokkaan, Sekalaiset menot, sisältyviä määrä-
rahoja voitiin alentaa yhteensä 23,016,500 markkaa eli 44,408,200 mark-
kaan. Vähennyksestä kohdistui 134,500 markkaa lukuun Irtaimisto, 40,000 
markkaa lukuun Yleishyödyllisten tarkoi tus ten määrärahat , 29,107,000 
markkaa lukuun Sekalaiset määräraha t , jossa 24,000,000 markan suuruinen 
laina Helsingin makasiiniosakeyhtiölle oli koro t tanut vuoden 1932 meno-
säännön loppusummaa, sekä 2,950,000 markkaa arvaamat tomien tarpeiden 
määrärahaan. 50,000 markan lisäystä osoitti luku Lisäykset palkkamenoihin, 
luvun Työt tömyyden a iheu t tamat erinäiset toimenpiteet määrärahoja ko-
rotet t i in 6,165,000 markkaa ja poistojen ja palautus ten määrärahaa 3,000,000 
markkaa . Luvussa Sekalaiset määrä raha t miltei kaikkia siihen sisältyviä 
avus tusmäärärahoja oli supistet tu. Niinpä uimakoulujen apumaksut oli 
vähennet ty 32,000 markas ta 25,600 markkaan, luist inratojen apumaksut 
48,000 markas ta 38,400 markkaan, lasten ja varhaisnuorison voimistelu- ja 
leikkityön edistämismääräraha 40,000 markas ta 32,000 markkaan, voimis-
teluseurojen työn tukemiseksi myönnet ty määräraha 64,000 markas ta 51,200 
markkaan, opintomatkast ipendien määräraha 25,000 markas ta 20,000 mark-
kaan, Suomen-matkat nimisen jär jes tön avustus 24,000 markas ta 15,000 
markkaan, opetusministeriön retkei lylautakunnan 16,000 markas ta 10,000 

*) Ks. tämän kert. s. 52. 
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markkaan ja Suomen kaasusuojelujär jes tön 20,000 markas ta 12,000 mark-
kaan. Sitävastoin korotett i in Helsingin kaupungin historiatoimikunnan 
käy t töva ra t 56,300 markas ta 101,500 markkaan. Uusina määrärahoina 
merkit t i in t ähän lukuun kaupunginhall i tuksen käyte t täväks i 200,000 mark-
kaa kaupungin pa lovakuu t t ama t toman kiinteän omaisuuden korjaamiseen 
tulipalojen sat tuessa sekä 125,000 markkaa sähkönhinnan mahdollisen koro-
tuksen varal ta . Majoi tus lautakunnan menot, jo tka aikaisemmin olivat olleet 
eri pääluokkana, merkit t i in t ä h ä n 1,500 markan suuruisina. 

Tulosääntö. Tulosääntöön merkit t i in edellisen vuoden säästönä 5,000,000 
markkaa . Ensimmäisessä, Laina t ja korot nimisessä osastossa kaupungin-
val tuusto osoitti vuoden 1932 ensimmäisestä kotimaisesta 8 %:n lainasta 
3,380,000 markkaa Her t toniemen rakennustöiden jatkamiseen ja saman 
vuoden toisesta 8 %:n kotimaisesta lainasta sekä vastedes o te t tavas ta lai-
nasta seuraavat määrä raha t alla maini t tuihin tarkoituksiin: 

Vesijohtojen laskeminen 2) Smk 1,048,000: — 
Kaasulai toksen pääputkiverkon laajentaminen ja uusi-

minen 2) » 933,000: — 
Koneiston hankkiminen sähkölaitokselle2) » 1,500,000: — 
Sähkölaitoksen johtoverkosto ja jakelula i t tee t 2 ) » 2,450,000: — 
Sähkölaitoksen katuvala is tus la i t tee t 3 ) » 706,000: — 
Teurastuslaitos 3) . · . . . . . » 7,500,000: — 
Länsisa taman rakennustöiden ja tkaminen 4) » 7,200,000: — 
Laut tasaa renkadun sepelöinti4) » 310,000: — 
Sa tamaradan laajentaminen kaksiraiteiseksi Töölön 

tavara-aseman ja Ruoholahden väli l tä4) » 400,000: — 
K a t a j a n o k a n sa taman rakennustöiden j a tkaminen 4 ) . . » 1,360,000: — 
Satamaradan ja tkaminen Kyläsaaresta Arabiaan 4 ) . . » 520,000: — 
K a t u j e n ja laiturien päällystäminen uudelleen 4) » 250,000: — 
Täytemaan vas taanot to rannoille4) » 150,000: — 
Hert toniemen rakennustöiden j a tkaminen 4 ) » 2,620,000: — 
Satamissa kaupunginval tuuston määräyksen mukaan 

suor i te t tavat yleiset va r a työ t 5 ) » 4,000,000: — 
Talin t i lan osto 6) » 2,000,000: — 
Aktiebolaget Gräsviksgatan 5 osakeyhtiön osakkeiden 

osto 6) » 603,000: — 
LIelsingfors fastighetsaktiebolag nimisen yhtiön osakkei-

den osto 6) » 235,000: — 
I kaupunginosan korttelissa n:o 31 olevien Unioninkadun 

tont in n:o 5 ja Sofiankadun tont t ien n:ot 2 ja 6 osto 6) » 18,500,000: — 

Yhteensä Smk 52,285,000: — 

Lukuun Korot merkit t i in kaupungin arvioidut korko- ja osinkotulot 
14,065,750 markaksi , jolloin vähennys edellisen vuoden talousarvioon verra-
ten oli 3,602,836 markkaa. Tässä otett i in huomioon kaupunginval tuuston 
aikaisemmin tekemä päätös7) yleishyödyllisen rakennustoiminnaan edistä-
mislainarahastosta myönnet ty jen lainain koron alentamisesta. Lukuun 

x) Ks. tämän kert. s. 44. — 2) S:n s. 96. — 3) S:n s. 97. — 4) S:ns. 98. — 
5) S:n s. 99. — 6) S:n s. 101. — 7) S:n s. 45. 
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Sekalaista merkit t i in kaupungin arvioitu kurssivoitto kuoletuksiin oste-
tu is ta obligatioista, joka vuoden 1932 talousarvion mukaan oli ollut 1,000,000 
markkaa , 2,170,000 markaksi. Koko osaston, loppusumma oli 71,900,750 
markkaa eli 32,070,836 markkaa pienempi kuin kuluvan vuoden talous-
arviossa. 

Toisen osaston, Tuloa t u o t t a v a t oikeudet, kolmesta luvusta ensimmäi-
nen, Erinäiset verot, osoitti lisäystä 39,500 markkaa. Koiraveron laskettiin 
näet a iheut tavan kaupungille 40,000 markan lisätulo, mu t t a bil jardimak-
suista ker tyvän tulon sensijaan vähenevän 500 markkaa. Satamatulot 
arvioitiin 22,672,965 markaksi eli vuoden 1932 talousarvion vas taavaa 
määrää 2,730,665 markkaa pienemmiksi. Vähennys kohdistui miltei kaik-
kiin tuloihin, ainoastaan lentokoneiden satamamaksuis ta , jo tka vuodeksi 
1932 oli arvioitu ainoastaan 75,000 markaksi, laskettiin ker tyvän 100,000 
markkaa . Tähän osastoon sisältyvien tulojen kokonaismäärä aleni 2,691,165 
markkaa eli 25,068,265 markkaan. 

Kolmanteen osastoon, Terveyden- ja sairaanhoito, merki t ty jen tulo-
jen arvioitiin nousevan 22,784,300 markkaan eli l isääntyvän 2,566,970 mark-
kaa, mistä 34,759 markkaa kohdistui lukuun Terveydenhoito ja 2,532,211 
markkaa lukuun Sairaanhoito. Edellinen lisäys saatiin aikaan siten, et tä 
kouluhammasklinikan ja henkisesti sairaiden keskuskodin tu lo t merkitt i in 
edelliset 66,500 markkaa ja jälkimmäiset 5,495 markkaa suuremmin määrin 
kuin edellisenä vuonna ja poliisilaitoksen suojeluosaston sairaanhoito-
osaston tulot merkit t i in uutena, 14,000 markan suuruisena eränä, jota vas-
toin maidontarkastusmaksuis ta sekä terveydellisten tu tk imusten labora-
toorin maksuista kertyvien tulojen arvioitiin vähenevän. Sairaanhoidon 
laskettiin t uo t t avan tuloa enemmän kuin vuonna 1932, pääasiallisesti koska 
saa tava t val t ionavut voitiin arvioida 1,113,000 markkaa suuremmiksi, 
m u t t a muutk in erät kohosivat: Kivelän sairaalan tulot , koska siellä avat-
taisiin uusi sairasosasto, 100,000 markkaa , ja Nikkilän sairaalan tu lo t 50,000 
markkaa, köyhänhoidon suori te t tava korvaus kaupungin sairaaloissa anne-
tus t a sairaanhoidosta 800,000 markkaa, viranhalt i jain suori t te tava korvaus 
naut i tuis ta luontoiseduista 324,211 markkaa, sairaalain poliklinikoista 
saa tava t tulot 25,000 markkaa sekä kaupungin osuus Suomen punaisen 
ristin sairaalan tuloista 210,000 markkaa. 

Neljännen osaston, Köyhäinhoito ja lastensuojelutoiminta, kohdalla 
oli havait tavissa 1,595,588 markan suuruinen tulojen lisäys, joka jakautu i 
osaston kolmen luvun kesken siten, e t tä kunnalliskodin ja työlaitoksen las-
ketti in t uo t t avan tuloa 1,400,404 markkaa ja lastenhuoltolaitosten 215,184 
markkaa enemmän kuin vuoden 1932 talousarvion mukaan, jo ta vastoin 
perunkir joi tusprosentt ien katsott i in vähenevän 20,000 markkaa. Edellinen 
lisäys aiheutui yksinomaan siitä, e t tä korvaus köyhäin ylläpidosta merkit-
tiin 1,800,000 markkaa suuremmaksi, jälkimmäinen pääasiallisesti siitä, e t tä 
koulukotien val t ionavun edellytettiin kohoavan 1,647,415 markas ta 1,868,689 
markkaan. 

Viidennen osaston, Opetus- ja sivistyslaitokset, tulosääntöä oli pakko 
alentaa 12,270,177 markas ta 11,725,624 markkaan eli 544,553 markkaa. 
Arvioitujen tulojen väheneminen johtui pääasiallisesti siitä, e t tä valtion-
avut , jo tka vuonna 1932 oli lasket tu 10,234,656 markaksi, vuoden 1933 
tulosääntöön merkit t i in ainoastaan 9,531,603 markan suuruisiksi jakautuen 
seuraavien koulujen ja laitosten kesken: 
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Kansakoulut 
Oppilaiden kesävirkistys 
Yleiset ammattilaiskoulut . , 
Valmistavat ammattikoulut 
Työväenopistot 
Lastentarhat ja niihin liittyvät laitokset 
Kaupunginorkesteri 

Smk 5,190,680 
385,000 
155,361 
800,000 
454,364 

2,146,198 
400,000 

Yhteensä Smk 9,531,603 

Tässä yhteydessä kaupunginvaltuusto päätti anoa valtioneuvostolta 
500,000 markan suuruista valtionapua kaupunginorkesterille vuodeksi 1933. 

Teknillisten laitosten kaupungille aiheuttamat tulot merkittiin kuuden-
teen osastoon ja arvioitiin 150,110,876 markaksi, mikä määrä oli vuoden 
1932 talousarvion vastaavaa määrää 4,894,056 markkaa suurempi. Vesi-
johtolaitoksen tulosääntö kohosi näet 1,526,000 markkaa eli 25,668,010 mark-
kaan, koska veden hintaa oli korotettu x), kaasulaitoksen tulosääntö 752,000 
markkaa eli 43,556,666 markkaan, koska sivutuotteiden myyntiarvo oli 
kohonnut, sekä sähkölaitoksen tulosääntö 2,616,056 markkaa eli 80,886,200 
markkaan, pääasiallisesti koska raitioteille annetun virran yksikköhintaa 
oli korotettu 2). 

Seitsemännessä, Yleisten töiden osastossa oli todettava 197,120 markan 
suuruinen tulojen väheneminen. M. m. ei valtionapuna teiden ylläpitoon 
voitu laskea saatavan enempää kuin 35,000 markkaa kertomusvuoden talous-
arvion vastaavan määrän oltua 60,000 markkaa. 

Kahdeksanteen osastoon merkittiin puhtaanapitolaitoksen tulot, joi-
den arvioitiin alenevan 270,000 markkaa eli 6,900,000 markkaan. 

Yhdeksäs osasto oli vuonna 1932 käsittänyt ainoastaan keskuskeittolan 
tulot. Vuoden 1933 talousarviossa tämän osaston otsakkeena oli Erinäiset 
liikelaitokset ja sen ensimmäiseen lukuun sisältyivät mainitun keittolaliik-
keen tulot, jotka oltuaan kertomusvuoden talousarviossa 7,832,000 markan 
suuruiset nyt merkittiin 11,220,000 markaksi. Toiseen lukuun merkittiin 
lihantarkastamon tulot, 625,000 markkaa, ja teurastuslaitoksen tulot, 
2,100,000 markkaa, yhteensä 2,725,000 markkaa. Osaston loppusumma oli 
13,945,000 markkaa. 

Kymmenennen, Kiinteä omaisuus nimisen osaston tuloja vahvistettaessa 
merkittiin uutena eränä kiinteistötoimiston kansliaosaston toimitusmaksut, 
20,000 markkaa: nämä sekä Kansanpuisto-osaston karttain ja jäljennösten 
myynti nimisen momentin vähäinen lisääntyminen korottivat ensimmäisen 
luvun loppusumman 18,500 markasta 38,700 markkaan. Toinen luku sitä-
vastoin osoitti jotenkin huomattavaa vähennystä, nim. 2,332,200 markkaa, 
eli 13,172,880 markkaan. Tontinlunastuksista arvioitiin näet kertyvän 
ainoastaan 4,580,000 markkaa vastaavan määrän oltua edellisen vuoden 
talousarviossa 7,000,000 markkaa. Kaupungin omien laitosten maanvuokrat 
merkittiin 10,800 markkaa suuremmiksi, ja tonttien ja alueiden vuokria 
voitiin korottaa 77,000 markkaa eli 7,386,000 markkaan. Maatalousosaston 
hoitamista tiloista kaupungille kertyvät tulot merkittiin ainoastaan 2,809,993 
markaksi vuoden 1932 talousarvion vastaavan määrän oltua 3,022,782 mark-
kaa. Alennus aiheutui kaurain ja perunain hintain alenemisesta, metsän-
tuotteiden ja eläinten myynnistä saatavan tulon vähenemisestä sekä siitä» 

Ks. v:n 1931 kert. s. 63. — 2) Ks. tämän kert. s. 50. 
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että entisen suuruisia vuokria ei voitu laskea saatavan vuoden varrella tehtä-
vien uusien sopimusten mukaan. Rakennusten sekä myynti- ja toripaikkain 
vuokria arvioitiin kertyvän 14,028,907 markkaa, jolloin vähennys oli 381,669 
markkaa, mistä 131,199 markkaa kohdistui kaupunkitalojen vuokriin, 
53,870 markkaa poliisihuoneistojen, 42,000 markkaa kunnallisten työväen-
asuntojen ja 154,600 markkaa myynti- ja toripaikkain vuokriin. Kansan-
puistojen vuokria arvioitiin kertyvän 60,225 markkaa ja urheilukenttien 
10,000 markkaa vähemmän kuin edellisenä vuonna, siirtolapuutarhain sen-
sijaan Vallilan puutarhan tultua lisäksi 35,476 markkaa enemmän kuin edel-
lisenä vuonna. Lukuun Erinäiset vuokrat merkityt tulot vähenivät 367,143 
markkaa, pääasiallisesti koska uusia perusteita oli sovellettu arvioitaessa 
kansakoulutalojen ja työväenopiston vuokria. Kymmenennen osaston tulo-
jen loppusumma aleni 44,220,641 markasta 40,912,291 markkaan. 

Yhdenteentoista osastoon merkityt sekalaiset tulot alenivat 721,924 
markkaa eli 7,963,950 markkaan. Vähennys aiheutui pääasiallisesti siitä, 
että valtuuston päättämästä viranhaltijain palkkain alennuksesta aiheutuva 
tulo vuonna 1932 laskettiin 6,000,000 markaksi, vuonna 1933 sitävastoin 
ainoastaan 5,300,000 markaksi. 

Kahdenteentoista, Verotus nimiseen lukuun merkittiin kunnan vero-
velvollisilta jäseniltä verotuksella koottava määrä 227,284,258 markaksi 
osoittaen niinmuodoin vuoden 1932 talousarvion 234,007,810 markkaan 
verrattuna 6,723,552 markan vähennystä. 

C. Muut asiat. 

Ruotsin kruununprinssin ja kruununprinsessan vierailu. Kaupunginval-
tuuston puheenjohtaja ilmoitti1) Ruotsin kruununprinssin ja kruununprin-
sessan vierailleen kaupungissa joulukuun 3—5 p:nä. Puheenjohtaja oli 
yhdessä kaupunginjohtajan kanssa kaupungin puolesta ottanut vastaan hei-
dän kuninkaalliset korkeutensa heidän saapuessaan kaupunkiin ja silloin 
pitänyt lyhyen tervehdyspuheen, johon kruununprinssi oli vastannut. Vie-
railun viimeisenä päivänä kaupunginhallitus oli järjestänyt korkeille vieraille 
kaupungintaloon yksinkertaisen, mutta täysin kaupungin arvon mukaisen 
iltajuhlan. 

Kaupunginvaltuusto hyväksyi ne toimenpiteet, joihin kaupunginhallitus 
oli vierailun johdosta ryhtynyt, ja päätti lausua niistä hallitukselle kiitok-
sensa. 

Albertinkadun tontin n:o 6 julkisivuoikeus. Kaupunginvaltuusto lähetti2) 
opetusministeriölle pyydetyn selvityksen siitä, miten Albertinkadun tontin 
n:o 6 omistaja oli voinut rakentaa tontilleen rakennuksen, jolla oli julkisivu 
saman kadun tonttia n:o 8 vastaan, ja lausui siinä, että kyseisen rakennuk-
sen piirustukset oli asianmukaisesti vahvistettu syyskuun 9 p:nä 1889 omis-
ta jan sitä ennen saatua oikeuden julkisivun rakentamiseen silloista Alek-
santerinteatteria vastaan. Kaupunginviranomaiset olivat toisessakin yhtey-
dessä käsitelleet kysymystä oopperatonttia vastassa olevien tonttien raken-
nuskorkeuksista ja julkisivuoikeuksista 3). Vuonna 1923 Svenska folksko-

x) Kvsto 7 p. jouluk., esipuhe. S:n 20 p. tammik. 10 §. —3) Ks. v:n 1923 
kert. s. 135 ja v:n 1928 kert. s. 113. 
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lans vänner niminen yhdistys anoi saada rakentaa omistamalleen Lönnrotin-
kadun tontille rakennuksen, jolla oli sama korkeus kuin avoimen paikan 
varrella olevalla rakennuksella sekä julkisivu oopperatontt ien ra jaa vas-
taan , ja vuonna 1928 Albert inkadun tont in n:o 6 omistaja anoi, e t tä ooppera-
tont t ien r aken t ama t toma t osat julistettaisiin avoimeksi paikaksi, jo t ta mai-
nitulla tontilla olevaa rakennusta saisi korot taa. Näistä anomuksista opetus-
ministeriölle antamissaan lausunnoissa kaupunginval tuusto oli ehdot tanut 
jälkimmäisen niistä evät täväksi , mikäli se koski oikeutta niin korkean raken-
nuksen teet tämiseen kuin oli salli t tua ainoastaan avoimen paikan varrella, 
m u t t a samalla i lmoit tanut , e t tä kaupungilla puolestaan ei ollut mi tään muis-
tu t t amis t a sitä vastaan, e t tä tonteilla n:ot 19 ja 21 olevat rakennukset sai-
va t oopperatontteihin päin julkisivun, jonka korkeus oli sama kuin tontilla 
n:o 6 olevan rakennuksen eli n. + 28.5 m nollatasosta lukien. 

Korttelin n:o 77 yhteinen pihamaa ja Lönnrotinkadun tonttien n:ot 19 
ja 21 julkisivuöikeus. Pr iva ta svenska flickskolan r. f. nimisen yhdistyksen 
anot tua opetusministeriöltä oikeutta yhteisen pihamaan järjestämiseen IV 
kaupunginosan korttelissa n:o 77 sijaitseville Lönnrot inkadun tonteille 
n:ot 19 ja 21 ja n. s. oopperatonteille sekä ensiksi mainituille tonteille oikeutta 
julkisivun rakentamiseen oopperataloon päin kaupunginval tuusto pää t t i 1 ) 
anomuksesta an tamassaan lausunnossa ilmoittaa, ettei sillä ollut mi tään 
huomaut tamis ta sen hyväksymistä vastaan. 

Rakennusalan pidennys. Lokakuun 19p:nä 1931 ki inte is tölautakunta möi 
huutokaupal la XIV kaupunginosan korttelissa n:o 463 sijaitsevan Töölöntorin-
kadun tont in n:o 1 2), josta kuitenkin osa siihen aikaan oli vuokra t tuna , joten 
ostaja voi saada sen hal tuunsa vasta s. v. joulukuun 1 p:nä. Tont inomista jan 
tekemään anomukseen myöntyen kaupunginval tuusto pää t t i 3 ) , e t tä tontin-
hinnan alennuksen saamisen ehdoksi mää rä t ty 4) 14 kuukauden rakennus-
aika laskettaisiin alkavaksi vas taanot topäiväs tä eikä aikaisemmin vahviste-
tun säännön mukaisesti huutokauppat i la isuudesta . 

Sopimus sähköenergian hankkimisesta. Kaupungin ja Etelä-Suomen 
voimaosakeyhtiön välillä 5) vuonna 1920 ja kaupungin ja Imat ran voima-
laitoksen välillä 6) vuonna 1928 t eh ty jen sähkövoiman hankintasopimusten 
mentyä umpeen joulukuun 31 p:nä 1931 oli kuluvan vuoden alusta väli-
aikaisesti sovellettu toisaalta kaupungin ja toisaalta molempien edellä mai-
n i t tu jen yhtiöi t ten välistä uu t t a sopimusta7). Tämän sopimuksen kaupungin-
hallitus lähett i kaupunginval tuuston hyväksyt täväks i samalla huomaut taen , 
e t tä hallituksen mielestä oli sopimatonta, e t tä sähkön hinta oli ehdotuksessa 
t eh ty riippuvaiseksi polttoaineen hinnasta. Asian niin ollessa sopimus oli 
kaupungille edullinen ainoastaan niin kauan kuin hiilet olivat huokeat . 
Niiden hinta oli kuitenkin sopimuksen laatimisen jälkeen tun tuvas t i kohon-
nut ja siinä ehdotet tu laskuperuste saattoi vallitsevissa epävarmoissa oloissa 
hyvin huomat tavas t i korot taa sähkövoiman hintaa. Kaupunginhal l i tus 
ehdott i t ähän vii taten, et tä sopimuksessa mainitulle H-luvulle, jolla ta r -
koitett i in sitä Suomen markan määräis tä keskihintaa 1,000,000 tehollista 
lämpöyksikköä sisältävää pol t toainemäärää kohden, joka kaupungin sähkö-
laitoksen täytyisi maksaa siitä kattilahuoneeseensa hanki tus ta polttoaine-
määräs tä , joka tarvit taisi in, ellei vesivoimahankintaa jatkettaisi , vuoden 
1932 toukokuun jälkeen määrättäisi in arvo kahdesti vuodessa, kulloinkin 

*) Kvsto 20 p. tammik. 10 §. — 2) Ks. v:n 1931 kert. s. 282. — 3) Kvsto 
23 p. maalisk. 14 §. — 4) Ks. v:n 1931 kert. s. 12. — 5) Ks. v:n 1920 kert. 
s. 151. — 6 ) S:n v. 1928 kert. s. 114. — 7) S:n 1931 kert. s. 244. 
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kuudeksi kuukaudeksi eteenpäin ot taen huomioon silloin valli tsevat kaupun-
gin sähkölaitokselle edullisemmat joko koti- tai ulkomaisen polttoaineen 
hinnat , kui tenkin lukuuno t t ama t t a 1 §:n 2 kohdassa main i t tu ja jä t te i tä . 

Kaupunginval tuus to h y v ä k s y i k a u p u n g i n sekä Etelä-Suomen voima-
osakeyhtiön ja Ima t ran voimalaitoksen välisen sopimusehdotuksen kaupun-
ginhallituksen ehdot tamin muutoksin sekä va l tuut t i kaupungin teknillisten 
laitosten hallituksen al lekir joi t tamaan sen kaupungin puolesta. 

Eräiden maistraatin virkain uudelleenjärjestely. Kaupunginhall i tuksen 
t ä t ä t eh tävää var ten aset tama komitea 2 ) öli an tanu t miet innön 3) , joka 
sisälsi selvityksen kaupungin viranhalt i jain virkasivutuloista, ja siinä huo-
mau t t anu t , e t tä virkasivutuloja kantoivat pääasiallisesti maistraat in ja 
raastuvanoikeuden sekä näiden alaisten ulosottolaitoksen ja raatihuoneen 
arkiston viranhal t i ja t . Virkasivutulot olivat enimmäkseen toimituskir jain 
lunastuksia ja toimituspalkkioi ta ja ne suoritetti in t ammikuun 15 p:nä 
1883 toimituskir jojen lunastuksesta ja toimituspalkkioista annetun asetuk-
sen ja siihen jälkeenpäin t eh ty jen muutosten nojalla. Selvityksestä ilmeni, 
e t tä viranhalt i jain virkasivutulot useimmissa tapauksissa eivät olleet niin 
suuria, ettei niitä voinut pi tää kohtuullisena korvauksena asianomistajan 
hyväksi yliajalla tehdystä työstä . Mikäli asia koski ulosottoapulaisia, joi-
den t eh tävänä oli verojäämien periminen, kaupungilla sitäpaitsi oli suora-
naista etua siitä, e t tä heitä virkasivutuloilla kannustet t i in mahdollisimman 
hyvän työntuloksen saavuttamiseen. Niin ollen komitea oli sitä mieltä, e t tä 
useimpien sivutuloja nautt ivien viranhalt i jain tuli saada säilyttää ne edel-
leen. Erikoisasemassa oli kuitenkin maistraatinsihteeri ja ensimmäinen 
julkinen notaari, jonka virkasivutulot nousivat hyvin huomat tavi in mää-
riin, komitean arvion mukaan pyörein luvuin 300,000 markkaan vuosina 
1929 ja 1930 sekä 365,000 markkaan vuoden 1931 yhdel tä tois ta kuukaudel ta . 

Voimassa olevien säännösten mukaan maistraatinsihteeri Helsingissä 
hoiti eräitä julkiselle notaarille kuuluvia tehtäviä , hänen velvollisuutenaan 
kun oli to imi t taa vekseli-, meri- y. m. protest i t sekä laatia ja lähet tää ot teet 
niissä syntyvis tä pöytäkir jois ta sekä virkahuoneessaan tai muualla olla 
saapuvilla obligatioiden arpomisissa ja muissa toimituksissa, joihin yleisö 
hänet kutsui, sekä antaa niistä pöytäki r janot tee t . 

Kokemus oli kuitenkin osoit tanut, e t tä sekä maistraatinsihteerin et tä 
ensimmäisen julkisen notaarin tehtävien hoitaminen oli yhdelle henkilölle 
ylivoimaista. Väkiluvun kasvaessa oli vekseliprotestien määrä ja siten myös-
kin ensimmäisen julkisen notaarin työ taakka l isääntynyt paljoa enemmän 
kuin oli voitu otaksua vuonna 1915, jolloin t ämä virka viimeksi järjestelt i in 
uudelleen. Maistraat in työjär jes tyksen mukaan ensimmäinen julkinen 
notaari oli velvollinen itse kus tan tamaan niiden toimituskir jain puhtaaksi-
kir joi t tamisen, joista hän kantoi lunastusmaksun. Olosuhteet olivat kuiten-
kin kehi t tyneet siten, e t tä hän kolmen puhtaaks ik i r jo i t ta ja t ta ren lisäksi 
palkkasi vakinaisen, hänen virkahuoneessaan toimivan apulaisen, joka yhdessä 
hänen kanssaan palveli yleisöä, hoiti kont tor i teh tävä t hänen itsensä olles-
saan virantoimituksissa poissa virkahuoneestaan ja muutenkin avusti hän tä 
viran hoidossa. Pa lkkaa oli viimeksi mainitulla apulaisella maistraatinsih-
teerin ilmoituksen mukaan ollut 42,000 markkaa vuodessa. 

Tämä menettely tiesi komitean mielestä epäkohtaa, joka sopivasti oli 

*) Kvsto 9 p. maalisk. 15 §; ks. myös Kunnall. asetuskok. s. 60. —2) Ks. v:n 
1931 kert. s. 266. — 3) Kvston pain. asiakirj. n:o 12. 
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korja t tavissa siten, e t tä maistraatinsihteeri vapautet tais i in ensimmäisen jul-
kisen notaarin tehtävis tä , jo tka uskottaisiin 13 palkkaluokkaan kuuluvalle 
eri viranhaltijalle, kun taas vekseliprotestimaksut ja muu t t ähän virkaan 
l i i t tyvät virkasivutulot maksettaisiin kaupunginkassaan. Ensimmäisen 
julkisen notaarin toimituskir jain puhtaaksiki r jo i tuskustannukset suoritet-
taisiin mais t raat in tarverahoilla, ja kaupunki palkkaisi kyseiselle viranhalti-
jalle apulaisen. Siten kaupunki saisi t i laisuuden jä r jes tää ensimmäisen jul-
kisen notaarin tu lo t kaupungin muiden viranhalt i jain palkkatason mukai-
siksi. Edellä mainitulla tavalla supis te t tuun maistraat insihteerinvirkaan, 
joka sopisi luet tavaksi 9 palkkaluokkaan, yhdistettäisiin ne t eh tävä t , jo tka 
siihen asti olivat kuuluneet maistraat in notaarille, ja viimeksi maini t tu virka 
silloisessa muodossaan lakkautettaisi in. Pöytäki r ja in lunastukset saisi viran -
halt i ja , joka olisi velvollinen itse kus tan tamaan näiden toimituskir ja in 
puhtaaksikir joi t tamisen. 

Jos komitean ehdotus m. m. ensimmäisen julkisen notaarin virkasivu-
tulojen palaut tamisesta kaupunginkassaan sai osakseen asianomaisen hyväk-
symisen, oli sama muutos pan tava toimeen myöskin toisen julkisen notaar in 
suhteen. Komitea ehdotti , e t tä hänen virkansa siirrettäisiin 13 palkkaluok-
kaan ja siihen l i i t tyvät virkasivutulot kannettaisi in kaupunginkassaan. Sekä 
ensimmäinen et tä toinen julkinen notaari olisi velvoitet tava t i l i t tämään 
kaupungil le toimessaan kantamansa maksut . 

Maistraatt i , jonka lausunto muutosehdotuksesta pyydet t i in , vastust i 
uudelleenjärjestelyä sillä perusteella, e t tä sen to teu t taminen olisi vastoin 
lakia. Tämän johdosta hankit t i in kysymyksen lainopillisesta puolesta asian-
tunt i ja lausunnot korkeimman oikeuden jäseniltä I. Ahaval ta ja M. Aural ta , 
jo tka mielipiteenään lausuivat , ettei oikeudellista estet tä ollut olemassa 
suunnitel lun uudistuksen toteut tamiseen. 

Asiaa esiteltäessä kaupunginval tuusto pää t t i 
anoa korkeimmalta oikeudelta seuraavaa muutos ta Helsingin maist-

raa t in ja raastuvanoikeuden kokoonpanosta ja toiminnasta voimassa olevien 
määräys ten 3 kohtaan: 

Maistraatin ja raastuvanoikeuden apuna on maistraatinsihteeri , ensim-
mäinen julkinen notaari, toinen julkinen notaari , kolme siviilinotaaria, kah-
deksan rikosasiainnotaaria, yksi aktuaar i ja yksi kanslisti. 

Edel lyt täen korkeimman oikeuden vahvis tavan t ämän muutoksen 
kaupunginval tuusto edelleen pää t t i x ) 

l akkau t t aa yhdis te tyn maistraatinsihteerin- ja ensimmäisen julkisen 
notaarinviran sekä mais t raat in notaarinviran; 

sen sijaan perustaa maistraat insihteerinviran ja ensimmäisen julkisen 
notaarinviran jakaen v i rka teh tävä t niiden kesken siten, e t tä ensimmäisen 
julkisen notaarin tuli hoitaa ne teh tävä t , jo tka maistraatinsihteeri siihen 
saakka oli suor i t tanut ensimmäisenä julkisena notaarina, jo ta vastoin m u u t 
maistraatinsihteerin siihenastiset t eh t ävä t ja kaikki mais t raat in notaarin 
t eh t ävä t uskottaisiin uudelle maistraatinsihteerille; 

si joit taa siten uudelleen jä r jes te tyn maistraat insihteerinviran 9 palkka-
luokkaan oikeuttaen sen hal t i jan saamaan pöytäki r jan lunas tukse t sekä 
velvoittaen hänet maistraat in työjär jes tyksen määräysten mukaisesti kus-
t a n t a m a a n näiden toimituskir ja in puhtaaksikir joi t tamisen; 

alistaa lähinnä edellisen ponnen oikeusministeriön tu tk i t t avaks i ja vah-
vistet tavaksi ; 

Kvsto 7 p. syysk. 8 §. 
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sijoittaa vasta perustetun ensimmäisen julkisen notaarin viran, jonka 
maistraatti täyt tää, 13 palkkaluokkaan velvoittaen sen haltijan kaupungille 
tilittämään pöytäkirjain lunastukset ja muut toimessaan kantamansa 
maksut; 

siirtää toisen julkisen notaarin viran 6:nnesta 13 palkkaluokkaan vel-
voittaen sen haltijan samoin tilittämään kaupungille toimessaan kantamansa 
maksut; 

perustaa 9 palkkaluokkaan kuuluvan apulaisenviran, jonka haltijan 
tuli avustaa ensimmäistä julkista notaaria; 

esittää, että Uudenmaan läänin maaherra yksissä neuvoin maistraatin 
kanssa tekisi maistraatin työjärjestykseen uudelleenjärjestelyn aiheuttamat 
muutokset; 

antaa kaupunginhallitukselle tehtäväksi yksissä neuvoin maistraatin 
kanssa tehdä sopimuksen protestilehtien ja asianomaisten pankkilaitosten 
kanssa kaupungille tulevasta korvauksesta säännöllisten tietojen antamisesta 
vekseliprotestien pöytäkirjasta; 

käyttää lakkautet tuja toimia varten talousarvioon merkityt varat vasta 
perustettujen virkain palkkaamiseen vuonna 1932 sekä määrätä lisäkustan-
nukset samoin kuin toisen julkisen notaarin palkankorotuksen suoritetta-
vaksi ikä- ja palkankorotuksia varten varatuista kaupunginhallituksen 
käyttövaroista; sekä 

oikeuttaa kaupunginhallituksen myöntämään käytettävänään olevista 
määrärahoista tarpeelliset määrät uudelleenjärjestelyn aiheuttamiin kustan-
nuksiin vuonna 1932 ja yhteistoimin maistraatin kanssa ryhtymään edellä 
mainituista päätöksistä aiheutuviin toimenpiteisiin. 

Edelleen valtuusto edellyttäen, että korkein oikeus ja oikeusministeriö 
suostuivat maistraatinsihteerinviran uudelleenjärjestelyyn, päät t ix) 

siirtää uudelleen järjestettyyn maistraatinsihteerinvirkaan silloisen maist-
raatinsihteerin ja ensimmäisen julkisen notaarin, varatuomari F. A. Hassel-
blattin, oikeuttaen hänet ikäkorotusten saamiseksi lukemaan hyväkseen 
maistraatinsihteerinä ja ensimmäisenä julkisena notaarina palvelemansa 
virkavuodet; sekä 

esittää, että Uudenmaan läänin maaherra antaisi varatuomari Hassel-
blattille valtakirjan uudelleen järjestettyyn maistraatinsihteerinvirkaan niin 
pian kuin korkein oikeus ja oikeusministeriö olivat ratkaisseet uudelleen-
järjestelykysymyksen. 

Kaupunginvaltuuston edellä mainitusta päätöksestä Helsingin maist-
raatin maistraatinsihteeri ja ensimmäinen julkinen notaari F. A. Hasselblatt 
valitti Uudenmaan läänin maaherralle, joka valituksen johdosta pyysi Hel-
singin kaupunginvaltuustolta selitystä. Valtuusto lausui sittemmin anta-
massaan vastauksessa pääkohdittain seuraavaa: 

Vanhastaan oli noudatettu sellaista käytäntöä, että hallitus, nykyjään 
korkein oikeus, kaupunkikunnan myötävaikutuksella oli ratkaissut kysy-
mykset, jotka koskivat raastuvanoikeuden ja maistraatin perustamista 
kaupunkeihin, näiden viranomaisten kokoonpanon ja toiminnan uudelleen-
järjestelyä sekä uusien virkain perustamista niihin. Kunnan myötävaiku-
tusta oli pidetty tarpeellisena, koska raastuvanoikeus ja maistraatti ovat 
kaupungin viranomaisia ja niiden virkamiehet kaupungin virkamiehiä. 
Kaupunkikuntain oikeus tehdä ehdotuksia tähän kuuluvien määräysten 
muuttamiseksi oli riidaton. Osoituksena siitä, että kaupunginvaltuustolla 

Kvsto 7 p. syy sk. 8 §. 
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käytännössä on ka tso t tu olevan aloiteoikeus t ähän kuuluvissa asioissa, oli 
se seikka, e t tä kun Helsingin raastuvanoikeuden ja maistraat in kokoon-
panoa ja to imintaa koskevien määräysten 3 kohtaa viimeksi muute t t i in sen 
johdosta, e t tä raastuvanoikeuteen perustet t i in uusia rikosasiainnotaarin-
virkoja, yhteinen raastuvanoikeus tehdessään esityksensä korkeimmalle 
oikeudelle nojautui val tuustol ta saamaansa nimenomaiseen toimeksiantoon 
ja e t tä maini tun muutoksen hankkimista koskeva esitys siis perustui kaupun-
ginvaltuuston päätökseen. 

Ny t puheena olevassa tapauksessa, joka koski erinäisten mais t raat in 
virkain uudelleenjärjestelyä, mais t raa t t i puolestaan ei ollut y h t y n y t kaupun-
ginvaltuuston muutosehdotukseen. Tämä seikka ei kui tenkaan mi tenkään 
va iku t t anu t val tuuston päätöksen pätevyyteen, niinkuin va l i t ta ja oli koet ta-
nut väi t tää . Käsi tel täviä kysymyksiä harkitessaan val tuusto lain mukaan 
ei ollut sidottu valmistelevien viranomaisten tekemiin ehdotuksiin, eivätkä 
asiat, jo tka koskivat mais t raat in ja raastuvanoikeuden virkain perustamista 
tai uudelleenjärjestelyä, niiden palkkauksen määräämis tä y. m. s., olleet 
tässä suhteessa mi tenkään poikkeusasemassa. Tästä oli todisteena m. m., 
e t tä kaupunginval tuuston määräämät näiden viranhalt i jain palkkaedut oli 
asianmukaisesti vahvis te t tu noudatet taviksi sellaisissakin tapauksissa, joissa 
val tuuston päätös oli poikennut raastuvanoikeuden tai maistraat in asiassa 
tekemistä ehdotuksista. 

Virkamieslain 7 §, johon val i t ta ja oli vedonnut , säätää, e t tä m. m. kysy-
mykset siirrosta toiseen virkaan ovat sen viranomaisen vireil lepantavat 
ja käsi tel tävät , joka nimit tää viranhal t i jan. Mainitun lain 22 §:ssä taas sääde-
tään, e t tä ne kaupunkien virkamiehet, joiden nimit tämiseen valt ionviran-
omainen osallistuu, ovat lain määräysten alaisia soveltuvilta osilta. Koska 
kaupunginval tuusto valitsee maistraatinsihteerin ja maaherra antaa hänelle 
va l tak i r jan ja koska päätös va l i t ta jan siirtämisestä uudelleen jär jes te l tyyn 
maistraat insihteerinvirkaan ja uuden va l tak i r jan hankkimisesta hänelle on 
kaupunginval tuuston tekemä, oli valituksen alainen päätös tä l täkin osaltaan 
lain mukainen. 

Val i t ta ja oli vä i t t änyt , ettei kaupunginval tuuston ehdot tama uudelleen-
jär jestely ollut tarkoi tuksenmukaisuusnäkökohtain vaat ima, vaan e t tä se 
tarkoi t t i kaupungin tulojen lisäämistä, m u t t a siihen voitiin huomaut taa , 
e t tä kaupunginval tuuston aset tama komitea oli perustellut ehdotustaan 
va l i t ta jan hoi taman maistraatinsihteerinviran ja ensimmäisen julkisen notaa-
rinviran jakamisesta sillä, e t tä vekseliprotestien lukumäärä Helsingissä ja 
siis myöskin ensimmäisen julkisen notaarin työ taakka viime vuosina oli 
huomat tavas t i l isääntynyt . Viran halt i ja ei voinut yksin hoitaa hänelle kuu-
luvia tehtäviä , vaan hänen oli pakko omilla varoillaan palkata vakinainen, 
virkahuoneessa toimiva apulainen. Vali tuskirjelmässä tosin lausutt i in, e t tä 
va l i t t a ja itse henkilökohtaisesti hoiti kaikki hänelle kuuluva t v i rka teh tävä t ja 
e t tä maini t tu apulainen toimi yksinomaan puhtaaksiki r jo i tus- ja pöytäkir ja in 
laatimis- y.m. töissä, mu t t a t ämä tieto tuskin kui tenkaan vastasi todell isuutta. 
Niiden t ietojen mukaan, jo tka va l i t t a ja aikaisemmin oli an t anu t kaupungin-
val tuuston komitealle, toimituskir jain puhtaaksikir jo i t tamisesta näet huolehti 
kolme hänen yksityisillä varoillaan pa lka t tua puhtaaks ik i r jo i t ta jaa . 

Edellä esi tet tyjen seikkain nojalla ja koska kaupunginval tuuston ehdot-
t ama toimenpide val tuuston käsityksen mukaan oli sekä tarkoi tuksenmukai-
nen e t tä tarpeellinen vallitsevien epäkohtain poistamiseksi ja puheena olevain 
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virkain asianmukaisen hoidon helpottamiseksi, kaupunginval tuusto anoi 
e t tä maaherra hylkäisi esillä olevan val i tuksen lakiin perus tumat tomana . 

Myöskin Helsingin maistraat in toinen julkinen notaari vara tuomari 
C. Oker-Blom oli Uudenmaan läänin maaherralle va l i t t anut eräiden maistraa-
tin virkain uudelleenjärjestelyä koskevasta kaupunginval tuuston päätöksestä. 
Valituksen johdosta antamassaan selityksessä val tuusto lausui, e t tä se katsoi 
toisen julkisen notaarin palkkaetujen määräämisen kuuluvan valtuustolle. 
Virkasivutulojen lakkaut taminen ei vaa t inu t yleisen lain muut tamis ta , kuten 
va l i t ta ja oli vä i t t änyt , koska raastuvanoikeuden ja mais t raat in virkamiesten 
virkasivutulo-oikeutta koskevat määräykset sisältyivät kyseisten viranomais-
ten paikallisiin työjär jes tyksi in . Niinpä raastuvanoikeuden työjär jes tyksen 
27 §:ssä määrä t t i in vetorahan, haasteiden lunastusten y.m. jakamisesta; ja 
mais t raat in työjär jes tyksen 5, 8, 9 ja 12 § sisälsivät määräyksiä mainituissa 
virastoissa kertyvien maksujen kannosta ja t i l i t tämisestä. Pää t täessään 
siirtää toisen julkisen notaarin viran ylempään palkkaluokkaan ja lak-
kau t t aa tässä virassa ke r tyvä t maksu t kaupunginval tuus to oli päät -
t ä n y t asianomaiselle viranomaiselle esit tää tehtäväksi tarpeelliset muu-
tokset maistraat in työjär jes tykseen. Koska va l i t ta jan palkan uudelleen-
jär jestely toteutet tais i in ainoastaan edellyttäen, e t tä t ähän esitykseen 
saatiin asianmukainen suostumus, päätös ei merkinnyt val tuuston oikeuden 
yl i t tämistä . 

Mikäli vali tuksen aiheena ollut val tuuston päätös koski va l i t ta jan 
yksi tyistä oikeutta, oli huomat tava , e t tä Helsingin kaupungin voimassa ole-
van virkasäännön 7 §:n mukaan viranhal t i jan tulee asianomaisen viranomaisen 
määräyksestä alistua m.m. niiden virkasi vutuloj en ja muiden ylimääräisten 
tulojen lakkaut tamiseen tai vähentämiseen, jo tka ker tyvä t virasta tai sen 
yhteydessä har jo i te tus ta toiminnasta . Virkasäännön tullessa voimaan oli m.m. 
vara tuomar i Oker-Blom kirjallisesti i lmoi t tanut suostuvansa säännössä ole-
viin ehtoihin ja määräyksiin. 

Edelleen kaupunginval tuus to huomaut t i , e t tä edellä maini tun virka-
säännön määräyksen mukaisesti va l i t t a jan palkkaedut voitiin jä r jes tää uudel-
leen ilman erityistä irt isanomista. Mitään päätöstä maistraat in nimitet tä-
vän toisen julkisen notaarin irt isanomisesta ei kaupunginval tuus tokaan tässä 
yhteydessä ollut tehnyt . Koska vali tuskirjelmässä kuitenkin lausutt i in se 
käsitys, e t tä toista julkista notaaria ei voisi sanoa irti, val tuusto halusi huo-
maut t aa , että edellä maini tun virkasäännön 3 §:n mukaan kaupungin viran-
hal t i ja t ote taan toimeensa varaamalla , ellei ollut toisin säädet ty tai mää rä t ty , 
molemminpuolinen irtisanomisaika ja e t tä ny t puheena olevan virkamiehen 
suhteen t ie t täväs t i ei ollut annet tu mi tään poikkeusmääräystä säännöstä. 
Toinen julkinen notaari ei ollut virkamieslain alainen eikä hänen virkansa 
sisältynyt oikeusministeriön eräille Helsingin kaupungin viranhaltijoille 
vahvis tamaan palkkasääntöön. 

Valituksen aiheena ollut kaupunginval tuuston päätös tarkoi t t i toisen 
julkisen notaarin viran siirtämistä 6:nnesta 13 palkkaluokkaan. Virassa ker-
t y v ä t sivutulot voitiin siihen aikaan arvioida 3,000 markaksi kuukaudessa, 
mikä määrä oli jonkin verran suurempi edellä maini t tu jen 6 ja 13 luokan kiin-
teiden palkkain erotusta, 2,415 markkaa . Koska virkasivutulot kuitenkin 
helposti voivat vaihdella, oli luonnollista, ettei korkeamman kiinteän palkan 

Kvsto 16 p. marrask. 3 §. 
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muodossa myönnetyn mene te t ty jen virkasivutulojen korvauksen vä l t t ämät tö-
mästi t a rv innu t täysin vas ta ta sitä määrää , johon viranhal t i jan virkasi vu-
tu lo t jonakin a jankoh tana olivat nousseet. Vertailun vuoksi mainit t i in, e t tä 
oikeusministeriön eräille Helsingin kaupungin viranhaltijoille vahvistamassa 
palkkasäännössä kaupunginviskaal i t oli lue t tu 12 palkkaluokkaan ja ensim-
mäinen kaupunginviskaali 14 luokkaan. Otettaessa huomioon toiselle julki-
selle notaarille kuuluvien virkatehtävien laatu, nimikir joi tusten todistaminen, 
alkuperäisyys- j a vakavaraisuustodis tusten y .m. notaari todistusten antaminen, 
ei viran sij o i t tamis ta l 3 palkkaluokkaan mitenkään voitu pi tää koh tuu t tomana . 

Edellä esitettyihin perusteluihin nojautuen kaupunginval tuusto anoi1) , 
e t tä maaherra hylkäisi myöskin toisen julkisen notaarin C. Oker-Blomin 
valituksen. 

Rahatoimiston johtosääntö. Kaupunginval tuus to vahvist i2) eräitä apulais-
kaupunginkamreerintoimen perustamisesta johtuvia muutoksia rahatoimiston 
johtosääntöön. 

Kaupungin viranhaltijain eroamisvelvollisuus. Voimassa olevien määrä-
ysten mukaan kaupungin viranhal t i ja oli oikeutet tu saamaan täyden eläk-
keen 63, eräissä ryhmissä 58 tai 53 vuo t ta t äy t e t t yään ja velvollinen eroa-
maan virastaan 4 vuot ta myöhemmin, mitä aikaa kaupunginhall i tus sen lauta-
tai joh tokunnan esityksestä, jonka alainen viranhal t i ja oli, saattoi pidentää 
enintään 3 vuot ta . Vii taten sellaisen tapauksen mahdollisuuteen, e t tä kau-
pungin etu vaatisi vi ranhal t i jan jäämis tä kaupungin palvelukseen edellä 
maini tun ikära jan sivuuttamisen jälkeenkin, kaupunginhall i tus esitti, e t tä 
virkasäännön 5 §:ään lisättäisiin seuraava täydennys: Sen es tämät tä , mitä 
edellä on määrä t ty , voi kaupunginval tuusto kaupunginhall i tuksen esityksestä 
myöntää viranhalti jalle oikeuden edelleen pysyä virassaan, jos se kaupungin 
edun kannal ta ka tso taan suotavaksi . 

Kaupunginval tuus to epäsi3) halli tuksen esityksen. 
Revisionikonttorin johtosäännön 3 § määräsi, e t tä konttorin tarpeen 

mukaan tuli to imit taa kaupungin rahavarojen, arvopaperien ja muun omai-
suuden inventtauksia. Kassavirastojen sekä näiden alitil i t täjien huostassa 
olevat r ahavara t oli vähin tään neljästi vuodessa lasket tava, ja jokaisesta 
tällaisesta toimituksesta kont tor in tuli laat ia pöytäkir ja , jonka jäljennös 
oli anne t tava kaupunginhallitukselle. Kaupunginval tuustol le osoitetussa 
kirjelmässä kaupunginreviisori huomaut t i , e t tä näiden kategooristen mää-
räysten noudat taminen usein aiheutt i a jan ja voimain tuhlaus ta . Oli kym-
menit tä in ennakkokassoja, joiden säännölliset käteisvarat ra jo i t tu iva t hyvin 
vähiin tai jo tka päivästä toiseen olivat tehokkaan sisäisen kontrollin alaiset. 
Tun tu i senvuoksi luonnolliselta, e t tä asianomainen ammatt ivi ranomainen, 
lähinnä kaupunginreviisori, saisi ra tkais ta , miten usein tällaisten alitilittä-
jäin käteisvaroja oli syytä ta rkas taa , eikä johtosäännössä olisi määrä t t ävä edes 
invent tausten alinta määrää , jo t ta niiden yl lä t tävä luonne paremmin säilyisi. 
Velvollisuus lähet tää invent tauspöytäk i r ja t kaupunginhallitukselle voitiin 
kaupunginreviisorin mielestä ra jo i t taa koskemaan ainoastaan niitä tapauksia, 
joissa toimeenpanoviranomaisilla oli syytä puu t tua asiaan paremman järjes-
tyksen aikaansaamiseksi. Tosin laadittaisiin edelleenkin jokaisesta tarkas-
tuksesta pöytäkir ja , m u t t a käy t täen painet tu ja , käsin t äy te t t äv iä ja revisioni-
konttorissa säi lytet täviä kaavakkei ta . 

x) Kvsto 16 p. marrask. 4 §. — 2 ) S:n 9 p. maalisk. 8 §; vrt. tämän kert. s. 124. 
— 3 ) Kvsto 26 p. lokak. 11 §. 
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J o t t a kaupunginhalli tuksella olisi mahdollisuus seurata niidenkin kassa-
invent taus ten tuloksia, jo tka eivät olleet antaneet aihetta muistutuksi in, 
oli kaupunginreviisorin mielestä tarkoi tuksenmukais ta , e t tä hallitukselle 
neljännesvuosit tain lähetettäisiin neljänneksen aikana toimitetuis ta ta r -
kastuksista tiedoitus, josta tuli ilmetä, miten suuri kassojen käteisvarain 
määrä oli sekä oliko revisionikonttorilla tarkastuksessa ollut syytä huomau-
tuksiin vai ei. Edellisessä tapauksessa tiedoitukseen liittyisi myöskin pöytä-
k i r j a j ä l j e n n ö s . Jos kassainventtauksessa havait t i in väärinkäytöksiä , oli tie-
doitus luonnollisesti annet tava heti. 

Vii taten esiin tuomiinsa seikkoihin kaupunginreviisori esitti, e t tä revi-
sionikonttorin johtosäännön 3 § muutet taisi in hänen ehdotuksensa mukaisesti, 
ja kaupunginval tuusto h y v ä k s y i t ä m ä n esityksen. 

Torikauppa. Myöntyen eräiden tor ikauppiai t ten tekemään esitykseen 
kaupunginval tuusto päät t i 2 ) anoa Uudenmaan läänin maaherral ta , e t tä tori-
kauppa Kauppator i l la saisi j a tkua kesäkuun 1 p:ään 1933 niin laa jana ja sel-
laisin ehdoin kuin maaherra lokakuun 16 p:nä 1926 oli mää ränny t 3 ) . 

Terveydenhoitolautakunnan ohjesääntö. Uudenmaan läänin maaherralle 
antamassaan lausunnossa4) kaupunginval tuuston hyväksymästä Helsingin 
terveydenhoi tolautakunnan ohjesääntöehdotuksesta 5 ) lääkintöhalli tus oli 
huomaut tanu t , e t tä te rveydenhoi to lautakunta ohjesäännön 6 §:n epämää-
räisen ja ylimalkaisen sanamuodon johdosta voi jou tua samaan asemaan 
kuin ne lau takunna t , joita kaupunginval tuusto oli ase t tanut kaupunginhal-
l i tusta avus tamaan. Jou lukuun 9 p:nä 1927 kunnallislain muut tamises ta 
annetussa laissa erotetaan kuitenkin toisistaan tällaiset l au takunna t ja sel-
laiset, joiden toimivalta on j ä r j es te t ty muulla laillisella säännöksellä, puheena 
olevassa tapauksessa terveydenhoitolailla ja terveydenhoitosäännöllä, joita 
terveydenhoi to lautakunnan oli toiminnassaan noudate t tava . Mainitussa 
pykälässä ei ollut mi tään vi i t tausta siihen, minkälaisia päätöksiä tarkoi te t -
tiin, vaan jäi t ämä tulkinnan varaan, mistä helposti saattoi aiheutua risti-
r i i taa terveydenhoi to lautakunnan ja kaupunginhall i tuksen edus ta jan välillä. 
Viimeksi maini t tu saattoi vaat ia melkein minkä asian tahansa alistettavaksi 
kaupunginhall i tuksen tarkas te t tavaks i , ja eräissä tapauksissa lau takunnan 
päätös tällaisen menettelyn johdosta jäisi kaupunginhall i tuksen päätöksen 
varaan jou tuma t t a y lemmän viranomaisen ta rkas te t tavaks i . Ohjesääntö-
ehdotuksen puheena oleva pykälä edellytti l au takunnan käsiteltävien asiain 
kaht ia jakoa, ja siitä taas johtui , e t tä terveydenhoitolain ja terveydenhoito-
säännön nojalla aina tuli voida pää t tää , oliko käsi tel tävänä oleva kysymys 
sellainen, e t tä sen suhteen oli nouda te t t ava main i t tu ja asetuksia, vai kuuluiko 
se sellaisiin erikoistehtäviin, jo tka kaupunginval tuusto oli uskonut lautakun-
nalle, ne kun olivat ulkopuolella varsinaisten terveydenhoitosäännösten pii-
rin. Terveydenhoitolaki ja terveydenhoitosääntö eivät kui tenkaan t ie täneet 
mi tään tällaisesta l au takunnan päätösten kaht ia jaosta , minkä johdosta mai-
ni tusta pykälästä olisi p i tänyt käydä ilmi, mitä asioita siinä tarkoi tet t i in . 
Siihen olisi ollut sitäkin enemmän syytä, kun terveydenhoitolain 27 §:ssä oli 
t a rkemmin määrä t ty , mi tä t ietä l au takunnan päätökseen voi hakea muutos ta . 
Koska siis usein maini t tu pykälä lääkintöhall i tuksen mielestä muut t i tervey-
denhoi tolautakunnan to imin tapä tevyyt tä , hallitus ei voinut puoltaa ohje-
säännön vahvistamista . 

x) Kvsto 9 p. maalisk. 21 §; ks. myös Kunnall. asetuskok. s. 47. — 2 ) Kvsto 4 
p. toukok. 12 §. — 3) Ks. v:n 1926 kert. s. 30. — 4) Kvston pain. asiakirj. nro 2. 
— 5 ) Ks. v:n 1930 kert. s. 158. 
Kunnall. kert. 1932. 8 
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Tästä lausunnosta kaupunginvaltuusto sittemmin antoi lausunnon, jonka 
pääsisällys oli seuraava: 

Kaupunginvaltuuston käsityksen mukaan lääkintöhallitus oli tulkinnut 
väärin kunnallislain 34 §:n sisällyksen jakaessaan kunnalliset lautakunnat 
toisaalta kaupunginvaltuuston kaupunginhallitukselle avuksi perustamiin, 
toisaalta n.s. lakimääräisiin lautakuntiin. Vuonna 1927 toteutettu kunnallis-
hallinnon uudistus pyrki hallinnon keskittämiseen, ja hallinnon keskuselimeksi 
perustettiin kaupunginhallitus, jonka tuli valvoa lautakuntain toimintaa 
osin valitsemalla jokaiseen lautakuntaan edustajansa, jolla oli oikeus olla 
saapuvilla lautakunnan kokouksissa ja ottaa osaa keskusteluihin, mutta ei 
päätösten tekoon, osin siten, että lautakunnan päätökset alistettiin halli-
tuksen tutkittaviksi, jos hallitus tai sen puheenjohtaja sitä vaati. Useista 
lakia valmisteltaessa syntyneistä asiakirjoista ilmeni, että tarkoituksena oli 
ollut tämän kaupunginhallituksen valvontatehtävän ulottaminen myöskin 
n.s. lakimääräisiin lautakuntien. Oli selvää, että kaupunkien kunnallislain 
34 §:n 1 kohta antoi kaupunginvaltuustolle yleisen valtuutuksen perustaa 
kaupunginhallituksen avuksi sen valvonnan alaisia lautakuntia ja ettei tässä 
yhteydessä tietenkään ollut tarpeellista antaa säännöksiä lautakunnista, 
joiden asettamisesta oli säädetty aikaisemmissa laeissa. Mainitun pykälän 
2 kohdassa lausuttiin, että lautakuntain jäsenet valitsee kaupunginvaltuusto, 
ellei toisin ole säädetty, jolloin viimeisillä sanoilla tarkoitettiin lautakuntia, 
joiden jäsenten valitsemisesta säädettiin erikoislainsäädännössä ja joihin 
m.m. juuri terveydenhoitolautakunta kuului. Puheena oleva kohta koski 
siis myöskin lakimääräisiä lautakuntia. 3 kohdassa, joka koski päätösten 
alistamista, oli toinen lause sanamuodoltaan seuraava: »Milloin jonkun 
lautakunnan toimivalta on sen ohjesäännöllä tai muulla laillisella säännöksellä 
toisin järjestetty, noudatettakoon sitä». Tämäkin kohta koski siis epäile-
mättä myöskin lakimääräisiä lautakuntia. Terveydenhoitolautakunnan ohje-
sääntöehdotuksen 6 §: n määräys, että lautakunnan oli päätöksistä, j otka voitiin 
alistaa kaupunginhallituksen tutkittaviksi, annettava tälle tieto, oli niin-
muodoin täysin sopusoinnussa kaupunkien kunnallislain 34 §: n 3 kohdan kanssa. 

Myöskin lääkintöhallituksen väite, että terveydenhoitolautakunnan ohje-
säännön 6 § oli ylimalkainen ja ettei siitä käynyt ilmi, mitä päätöksiä siinä 
tarkoitettiin, perustui kaupunginvaltuuston mielestä siihen, että lääkintö-
hallitus oli väärin käsittänyt kaupunkien kunnallislain 34 §:n sisällyksen. 
Mainitun pykälän 3 kohdasta kävi näet selvästi ilmi, että lautakunnan päätös 
voitiin alistaa kaupunginhallituksen tutkit tavaksi vain niissä tapauksissa, 
joista ohjesäännöllä tai muulla laillisella säännöksellä ei ollut toisin säädetty. 
Näin ollen oli laissa sanottu, minkälaatuiset päätökset voitiin alistaa. Ohje-
säännön 6 §:n sanat »Päätöksiin nähden, jotka saatetaan alistaa kaupungin-
hallituksen tutkittaviksi, », viittasivat nimenomaisesti juuri kunnallis-
lain 34 §:n 3 kohdan säännöksiin alistettavista päätöksistä ja olivat täysin 
yhdenmukaiset tämän lainkohdan kanssa. Käytännössä kävisi aivan mahdot-
tomaksi luetella terveydenhoitolautakunnan ohjesäännössä kaikkia niitä 
asioita, joista lautakunta voi tehdä lopullisen päätöksen, ja tämä oli sitäpaitsi 
tarpeetontakin, koska asia oli selvä jo niiden lainsäännösten nojalla, joilla 
terveydenhoitolautakunnalle oli annettu määrätyt toimivaltuudet. Tervey-
denhoitolautakunnan ohjesääntöön ei ollut erikseen koottu edes säännöksiä 
siitä, mitkä kaikki asiat lautakunnan tehtäväpiiriin kuuluivat, vaan tä tä 
koskevat määräykset sisältyivät osin terveydenhoitolakiin ja -asetukseen 
y.m. asetuksiin, osin taasen kaupunginvaltuuston vahvistamiin eri sääntöi-
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hin, kuten virkamiehiä koskevat valtuudet virkasääntöön, kunnan eri 
laitosten hallintoa koskevat valtuudet asianomaisten laitosten johtosään-
töihin j. n. e. 

Lääkintöhallitus oli erehtynyt myöskin olettaessaan kaupunginhalli-
tuksen edustajan lautakunnassa olevan oikeutetun esittämään alistamis-
vaatimuksen. Tämä oikeus kuului kaupunkien kunnallislain 34 §:n 3 kohdan 
mukaan ainoastaan kaupunginhallitukselle tai sen puheenjohtajalle, jotka 
tietenkin olivat selvillä terveydenhoitolautakunnan lain mukaisista toimi-
valtuuksista, joten ei suinkaan tarvinnut pelätä, että alistamisvaatimuksia 
tultaisiin esittämään tapauksissa, joissa tällainen menettely ei perustunut 
lakiin. 

Lääkintöhallituksen otaksuma, että kaupunginhallituksen päätöksiä ei 
voisi saattaa ylemmän viranomaisen harkittavaksi, oli sekin erehdys. Halli-
tus ei ollut ottanut huomioon sitä, että kaupunginhallituksen päätöksestä 
kaupunkien kunnallislain 45 §:n mukaan voi valittaa samalla tavoin kuin val-
tuuston päätöksestä. Kaupunginhallituksen päätökset voivat näin ollen joutua 
ylemmän viranomaisen tutkittavaksi, jos niistä valitettiin. 

Lääkintöhallitus viittasi lausunnossaan siihen seikkaan, että terveyden-
hoitolaki ja terveydenhoitosääntö eivät tietäneet mitään terveydenhoito-
lautakunnan päätösten jaosta sellaisiin, jotka perustuvat lakiin tai asetuk-
seen, sekä sellaisiin, joiden tekemisen valtuusto on uskonut lautakunnalle, 
mutta tähän kaupunginvaltuusto halusi huomauttaa, että terveydenhoito-
lain ja terveydenhoitosäännön määräykset ilmeisesti olivat tarkoitetut 
koskemaan vain niitä tehtäviä, joita lautakunnalla nimenomaan tämän lain ja 
tämän asetuksen nojalla saattoi olla, jota vastoin niissä ei lueteltu edes niitä 
tehtäviä, joita lautakunnalla oli muiden lakien ja asetusten nojalla, puhu-
mattakaan niistä, joissa valtuusto voi lautakunnalle myöntää määrätyn 
toimivallan. Koska lautakunta oli kunnallinen lautakunta, kaupungin-
valtuusto voi antaa sille sellaisiakin sen toimipiiriin liittyviä tehtäviä, joista 
laeissa ja asetuksissa ei ollut erikoisesti säädetty. Kunnan oikeus päät tää 
eräiltä osilta terveydenhoitolautakunnan tehtävistä ilmeni m.m. siitäkin, 
että kaupunginvaltuustolla terveydenhoitosäännön 1 §:n 4 kohdan mukaan 
oli oikeus päättää kunnallisten sairaalain hoidon uskomisesta eri viranomai-
selle. Tällä tavoin oli käytännössä menetelty muidenkin lakimääräisten 
kunnallisten lautakuntien tehtäviä määriteltäessä. 

Edelleen kaupunginvaltuusto tahtoi huomauttaa, että jo saadut koke-
mukset eivät mitenkään antaneet aihetta pelkoon, että kaupunginhallituksen 
ja lakimääräisten lautakuntain välillä syntyisi näiden lautakuntain toimintaa 
häiritseviä ristiriitoj a. 

Kaupunginvaltuusto lausui lopuksi, että edellä selostettu selvitys sen 
mielestä oli osoittanut, että terveydenhoitolautakunnan ohjesääntöehdotuk-
sen 6 § oli täysin sopusoinnussa voimassa olevan lain kanssa eikä mitenkään 
muut tanut lautakunnan lailla vahvistettua toimintapätevyyttä, minkä joh-
dosta valtuusto esitti1), että maaherra lääkintöhallituksen muistutuksista 
huolimatta vahvistaisi terveydenhoitolautakunnan ohjesäännön valtuuston 
hyväksymässä muodossa. 

Uudenmaan läänin maaherra vahvisti2) sittemmin syyskuun 19 p:nä 
valtuuston hyväksymän Helsingin kaupungin terveydenhoitolautakunnan: 
uuden ohjesäännön. 

x) Kvsto 9 p. maali s k. 6 §. —2) S:n 7 p. jouluk. 6 §. 
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Uuden terveydenhoitoj ärjestyksen määräysten aiheuttama valitus. Touko-
kuun 29 p:nä 1931 Uudenmaan läänin maaherra oli hylännyt vali tuksen1) , 
jonka Yoinvientiosuusliike Valio y.m. olivat esit täneet Helsingin kaupungin 
uuden terveydenhoi tojär jes tyksen hyväksymis tä koskevasta kaupunginval-
tuus tonpää tökses tä 2 ) . Tämän jälkeen va l i t t a ja t olivat korkeimmalta hallinto-
oikeudelta anoneet muutos ta maaherran tuomioon. Kaupunginval tuus to , 
jolta t ä m ä n johdosta oli vaad i t tu selitystä, pyysi asiasta lausunnon m.m. 
Kulutusmaidon tuo t t a j a in liitolta, johon kaikista kaupungin maidontuotanto-
piirin tuo t ta j i s t a kuului 2,515 eli 60 %. Antamassaan vastauksessa liitto il-
moitt i olevansa yksimielinen siitä, e t tä ehdotet tu uusi terveydenhoi tojär jes tys 
täydellisesti vastasi sekä ku lu t ta ja in e t tä myöskin tuo t t a j a in vaat imuksia, 
koska maidosta voitiin saada t y y d y t t ä v ä hinta ainoastaan edellyttäen, e t tä 
puhtaus , terveydellisyys ja muu t siltä vaad i t t ava t hyvä t ominaisuudet oli-
va t t a a tu t . Liiton mielestä uuden terveydenhoitoj är jes tyksen vaat imukset 
tässä suhteessa eivät olleet kohtuut tomia , eikä se kokemus, jonka liitto oli 
saanut monivuotisesta yhteis työstä kaupungin terveydenhoitoviranomaisten 
kanssa, a n t a n u t mi tään aihet ta pelkoon, e t tä nämä käyt tä i s ivä t uuden ter-
veydenhoitoj är jestyksen heille myöntämiä val tuuksia väärin. Toisaalta 
liitto piti kohtuullisena, e t tä kaupunki suorittaisi tehoste tun tarkas tuksen 
kustannuksis ta suuremman suhteellisen osan kuin oli suunnitel tu. 

Korkeimmalle hallinto-oikeudelle s i t temmin antamassaan selityksessä 
kaupunginval tuus to päät t i 3 ) vi i ta ta aikaisemmin maaherralle an tamaansa 
selitykseen sekä Kulutusmaidon tuo t t a j a in liiton edellä selostettuun lausun-
toon ja samalla anoa, e t tä valitus näissä kirjelmissä esitetyin perustein lakiin 
pe rus tumat tomana hylättäisiin. 

Tuberkuloosihuoltotoimiston johtosääntö. Kaupunginval tuus to pani pöy-
dälle 4) te rveydenhoi to lautakunnan laat iman tuberkuloosihuoltotoimiston 
j ohtosääntöehdotuksen. 

Kouluhammasklinikan johtosääntö. Terveydenhoi tolautakunta oli laa-
t inu t ehdotuksen kouluhammaskl inikan johtosäännöksi, jossa m.m. määrä t -
tiin, kenelle klinikassa oli anne t tava maksu ton ta hammashoitoa. Tähän 
ryhmään oli luet tu kaupungin kansakoulujen ja las tentarhain oppilaat sekä 
las tensuojelulautakunnan hoidossa olevat kouluikäiset lapset, jos he saapui-
va t klinikkaan. Myöskin kaupungin koulukotien lasten hammashoidosta 
klinikan tuli huolehtia kaupunginhall i tuksen vahvis taman taksan mukai-
sesta korvauksesta. Kaupunginva l tuus to hyväksy i 5 ) johtosääntöehdotuk-
sen eräin kaupunginhall i tuksen siihen tekemin muutoksin määrä ten sen 
heti tu lemaan voimaan. 

Kouluhammasklinikan haaraosaston perustaminen. Kouluhammaskl inikan 
j o h t a j a oli lausunut , ettei klinikka silloisilla työvoimillaan eht inyt an taa jär-
jestelmällistä hammashoi toa kaikille kansakoulujen oppilaille sekä e t tä oli 
ollut vaikeata saada etäisissä kaupunginosissa asuvia lapsia tu lemaan klinik-
kaan, jonka to iminta niinmuodoin tun tuvas t i helpottuisi, jos hammaskli-
nikka perustettaisi in Vallilaan, missä suuri osa klinikan potilaista asui. 
Tämän johdosta kaupunginval tuus to pää t t i 6) vuoden 1933 alusta perustaa 
Nilsiäntien uuteen koulutaloon kouluhammaskl inikan haaraosaston ja osoitti 
klinikan perus tamiskustannusten suori t tamista var ten 113,000 markkaa 
Terveydenhoito nimiseen pääluokkaan merkityistä käyt tövarois taan. 

1^lKs7v:n 1931 kert. s. 117. — 2 ) Ks. v:n 1930 kert. s. 158. — 3) Kvsto 9 p. 
maalisk. 5 §. — 4) S:n 15 p. kesäk. 29 §. — 5) S:n 15 p. kesäk. 30 §; ks. myös 
Kunnall. asetuskok. s. 70. — 6) Kvsto 15 p. kesäk. 31 §; ks. myös tämän 
kert. s. 125. 
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Henkisesti sairaiden miesten keskuskoti. Terveydenhoi tolautakunnan 
anot tua , e t tä vuonna 1931 perustetun henkisesti sairaiden miesten kodin 
vi ra t merkittäisiin vakinaiseen menosääntöön, kaupunginval tuusto pää t t i x ) 
vuoden 1933 alusta lukien perustaa kotiin sa i raanhoi ta ja t taren- ja sairaan-
hoi ta jantoimen, jo tka molemmat luettaisiin 5 palkkaluokkaan, sekä luokittele-
mat tomien pysyväisten toimien ryhmään kuuluvan palvel i ja t tarentoimen. 

Henkisesti sairaiden naisten keskuskoti. Vii taten siihen, e t tä henkisesti 
sairaiden naisten hoitosij oista vallitsi suuri puute, lääketieteenlisensiaatti E. 
Antt inen oli ehdot tanut , e t tä Leppävaaran keskuskotia laajennettaisi in vuok-
raamalla eräs läheinen huvila, johon voitiin jä r jes tää hoitopaikat n. 10 naiselle. 
Kaupunginval tuus to epäsi2) kuitenkin t ämän esityksen, koska vallitsevana 
pula-aikana oli vä l te t tävä menoja, jo tka eivät olleet ehdottomast i tarpeellisia. 

Maidontarkastusta koskeva sopimus. Helsingin maidontarkastusyhdis tys 
oli t uonu t esiin, e t tä kaupungin kanssa vuonna 1928 t eh ty maidontarkas tus ta 
koskeva sopimus 3) oli maitoliikkeille niin epäedullinen, e t tä m.m. kaksi 
suur ta toiminimeä oli i lmoi t tanut eroavansa yhdistyksestä , ellei sopimuksen 
mukaisia t a rkas tusmaksu ja alennettu, ja t ämän johdosta kaupungin maidon-
ta rkas tamon neuvotteluval iokunta oli lausunut , e t tä sopimusta vuonna 1929 
tehtäessä kaupungin osuus kaupunkiin tuodun maidon ta rkas tuskus tannuk-
sista laskettiin 74 %:ksi ja yhdistyksen osuus 26 %:ksi, minkä suhteen mukai-
sesti asianosaisten tuli saada osansa kertyneistä maksuista, m u t t a e t tä todel-
lisuudessa t a rkas tuskus tannukse t olivat j akau tunee t jonkin verran t äs tä 
poikkeavalla tavalla, minkä vuoksi neuvot te lukunta piti oikeudenmukaisena, 
e t tä sopimusta muute t t i in siten, e t tä kaupungin osuus tarkas tusmaksutulois ta 
vuoden 1933 alusta lukien tuli olemaan 62 % ja yhdistyksen 38 % sekä e t tä 
maitoliikkeille myönnet t i in erinäisiä helpotuksia vuoden 1932 heinäkuun 1 p:n 
ja joulukuun 31 p:n välisen a j an maksuista . Kaupunginhal l i tus puolsi ehdo-
t e t t ua jakoperusteen oikaisua ja oli sitä mieltä, e t tä maitoliikkeille anot tu 
helpotus voitiin myöntää alentamalla t a rkas tusmaksu kul je tusast iaa kohden 
kuluvan vuoden jälkipuoliskolla 2: 50 markas ta 2 markkaan. 

Kaupunginval tuus to pää t t i 4 ) kaupunginhall i tuksen ehdotuksen mukai-
sesti, e t tä kaupungin ja Helsingin maidontarkastusyhdistyksen kesken tam-
m i k u u n i p:stä 1933 lukien tehtäisiin uusi maidontarkas tus ta koskeva sopimus, 
joka muutoin olisi samanlainen kuin vuonna 1929 teh ty , paitsi e t tä kaupungille 
tuleva osuus tarkas tusmaksuis ta oli oleva 62%; sekä oikeuttaa yhdistyksen 
t i l i t tämään kaupungille vuoden 1932 jälkipuoliskolta tulevan osuuden tar-
kastusmaksuis ta siten, e t tä t ä m ä osuus, 74 %, laskettiin 2 markan maksun 
mukaan kuljetusast iaa kohden. 

Kunnallisen teurastamon hallinto. Kaupunginhall i tuksen t ä t ä tarkoi tus ta 
var ten ase t tama 5 ) komitea oli valmistellut kysymystä, miten kunnallisen 
teuras tamon hallinto sopivimmin olisi j ä r jes te t tävä , ja an t anu t t äs tä asiasta 
mietinnön 6). Tämän alussa esitettiin lyhyt selonteko puheena olevan toimin-
nan jär jes tämisestä erinäisissä ulkomaiden kaupungeissa. Edelleen komitea 
mainitsi ne eri ehdotukset , jo tka oli esi tet ty kysymyksestä, mille elimelle 
teuras tamon ylivalvonta oli uskot tava. Terveydenhoi tolautakunta oli mai-
ni t tu , m u t t a komitea piti sitä t ähän t eh tävään sopimat tomana, koska lauta-
kunnan, jonka tuli valvoa yleistä terveydenhoitoa, ei itse tulisi har jo i t taa 
liikettä, jossa hygieniset ja taloudelliset näkökohdat saa t to ivat joutua keske-

!) Kvsto 21 p. syysk. 11 §. —2) S:n 12 p. lokäk. 14 §. — 3) Ks. v:n 1928 kert. 
s. 122 sekä Kunnall. asetuskok. v:lta 1928 s. 55. — 4) Kvsto 15 p. kesäk. 45 §. 
— 5) Ks. v:n 1931 kert. s. 266. — 6) Kvston pain. asiakirj. n:o 11. 
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nään rist ir i i taan. Komitea ei myöskään ka tsonut voivansa hyväksyä t eh tyä 
ehdotusta, e t tä teuras tamo alistettaisiin kaupungin teknillisten laitosten 
hallituksen alaiseksi, koska teuras tamon teknilliset lai t teet suur immalta osalta 
olivat laadul taan sellaiset, e t tä ne olivat mainitulle hallitukselle vieraat . 
Komitea oli puolestaan tul lut siihen lopputulokseen, e t tä erityinen lau takunta 
oli perus te t tava kaupungin teuras tamon hallintoa varten. 

Uuteen laitokseen järjestet täisi in paitsi elävän ka r jan markkinasuojia ja 
ka r j an teurastus- sekä kaupunkiin tuodun lihan tarkastusosastoja lihan tukku-
myyntiosasto, jolloin kyseinen myynt i siirtyisi sinne Salomon- ja Annan-
ka tu jen myyntipaikoi l ta . Koko t ä m ä n toiminnan komitea ehdott i alistet-
tavaksi t euras tamolautakunnan johtoon ja valvontaan, minkä ohessa komi-
tea puolsi myöskin halli- ja tor ikaupan samoinkuin keskuskeittolan siirtä-
mistä t ä m ä n lau takunnan toimialaan. 

Kaupunginhal l i tus lähett i t ä m ä n mietinnön ynnä terveydenhoitolauta-
kunnan ja ki inteis tölautakunnan siitä an t ama t lausunnot kaupunginval tuus-
tolle omasta puolestaan lausuen et tä se voi täydellisesti yh tyä teuras ta-
molautakunnan aset tamista koskevaan ehdotukseen. Tä tä kysymystä käsi-
teltäessä hallitus myöskin oli hark innut mahdoll isuutta, e t tä teuras tamon 
ynnä siihen liit tyvien to iminnanhaarain hallinto luovutettaisi in osakeyhtiölle, 
jonka osake-enemmistö olisi kaupungilla. Ehdotus oli kui tenkin he rä t t äny t 
epäilyksiä, koska teuras tamon toiminta siinä tapauksessa jossain määrin 
vält täisi kaupunginval tuus ton ja kaupunginhall i tuksen valvonnan. Edel-
leen tehostet t i in, e t tä teuras tamo siihen li i t tyvine laitoksineen ei ollut pelkkä 
taloudellista voittoa tavoit televa liikeyritys, vaan e t tä sillä t ä m ä n rinnalla oli 
elintarvepoliittisia ja -hygienisiä tarkoitusperiä, jo tka samaten kuin niiden 
toteut tamiskeinot oli oikeinta alistaa kaupunginval tuuston tu tk i t t av iks i 
ja ratkais taviksi .Yhtiömuodon käy t täminen aiheuttaisi sitäpaitsi kaupungille 
tun tuv ia menoja ja veroja. Ehdote tun teuras tamolau takunnan tehtävis tä 
kaupunginhall i tus oli toista mieltä kuin komitea. Sen mielestä l au takunnan 
toiminnan ainakin toistaiseksi oli kohdis tu t tava ainoastaan teuras tamon ta -
loudelliseen hallintoon ja l ihantarkastustoiminnan johtoon sekä lihan tukku-
kaupan järjestämiseen, jota vastoin kauppahall ien ja -torien hallinto toistai-
seksi olisi pysy te t tävä ki inteis tölautakunnan ja keskuskeittolan valvonta 
kaupunginhall i tuksen teh tävänä . Terveydenhoi tolautakunnan väit teen, e t tä 
l ihantarkastustoiminnan siirtäminen pois l au takunnan alaisuudesta oli risti-
riidassa voimassa olevien asetusten kanssa, kaupunginhall i tus kumosi viita-
ten erinäisiin säännöksiin. 

Myöntyen kaupunginhall i tuksen asiasta es i t tämään ehdotukseen kau-
punginval tuusto pää t t i 2 ) 

aset taa kunnallisen teuras tamon ynnä siihen kuuluvien laitosten hallin-
toa var ten Helsingin kaupungin teuras tamolautakunnan; 

vähäisin muutoksin hyväksyä kaupunginhall i tuksen laa t iman Helsin-
gin kaupungin teuras tamolau takunnan johtosääntöehdotuksen 3); 

hyväksyä edellä maini tun päätöksen johdosta kaupunginhall i tuksen 
johtosääntöön t eh tävän lisäyksen, joka sisälsi, e t tä teuras tamo- ja lihan-
ta rkas tus to imintaa koskevat asiat kuuluivat sosiali- ja opetusasiain johtajalle; 

määrä tä t euras tamolau takunnan johtosäännön samoinkuin kaupungin-
hallituksen johtosääntöön t eh tävän lisäyksen tu lemaan voimaan t ammikuun 
1 p:nä 1933; sekä 

) Kvston pain. asiakirj. nro 11. — 2) Kvsto 21 p. syysk. 2 §. — 3) Ks. Kun-
nall. asetuskok. s. 110. 
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antaa teurastamolautakunnalle tehtäväksi laatia teurastamon toimiston 
johtosäännön sekä tarpeellisiksi katsottujen järjestyssääntöjen ehdotukset 
sekä lautakunnan alaisten laitosten käytöstä kannettavien maksujen taksa-
ehdotukset ja yksissä neuvoin terveydenhoitolautakunnan kanssa ehdotukset 
lihantarkastuksesta Helsingissä voimassa olevien kunnallisten asetusten 
uusimiseksi sekä ryhtyä valmistaviin toimenpiteihin lautakunnan alaisten 
laitosten toiminnan järjestämiseksi. 

Kellokosken piirimielisairaala. Mäntsälän pitäjässä Marieforsin tilalla 
oli Askolan, Hausjärven, Hyvinkään kauppalan ja Hyvinkään kunnan, 
Karjalohjan, Keravan kauppalan, Lohjan kauppalan ja Lohjan kunnan, 
Lopen, Mäntsälän, Nummen, Nurmijärven, Pornaisten, Pukkilan, Pusulan, 
Pyhäjärven U. 1., Riihimäen kauppalan, Sammatin, Tuusulan ja Vihdin 
kuntain yhteisesti omistama Kellokosken piirimielisairaala, jossa oli 222 
hyväksyttyä sairaspaikkaa ja johon rakentamalla joka tapauksessa suori-
tettavien korjaustöiden yhteydessä yksi kerros lisää voitiin järjestää 80 
paikkaa lisää. 

Edellä mainitut kunnat eivät kuitenkaan tarvinneet lisää hoitopaikkoja, 
minkä johdosta sairaalan johtokunta tarjosi Helsingin kaupungille mahdolli-
suuden osallistua sairaalayritykseen, missä tapauksessa uudet paikat varat-
taisiin kaupungin tarpeisiin 25,000 markan korvauksesta paikalta. Samalla 
hallitus ilmoitti, että aikomuksena oli suorittaa laajennustyöt niin nopeasti, 
että uudet paikat voi ottaa käytäntöön jo kuluvan vuoden lopussa. Yrityk-
seen osallistuneen kunnan hallussa olevan sairaspaikan päivämaksu oli 
arvioitu 15 markaksi. 

Kaupungin sairaalain hallitus oli sitä mieltä, että tarjous oli hyväksyt-
tävä, mutta lausui samalla, että kaupungin mielisairashoito mieluimmin oli 
keskitettävä yhteen paikkaan, minkä vuoksi sen osuus Kellokosken piiri-
mielisairaalasta olisi myytävä niin pian kuin Nikkilän sairaalaa oli riittävästi 
laajennettu. Kaupunginhallituksenkin mielestä tarjous oli kaupungille edulli-
nen. Sen laskelmien mukaan hoitopäiväkustannus, joka Nikkilän sairaalassa 
otettaessa huomioon sijoitetun pääoman korko, mutta vähennettäessä val-
tionapu, nousi 40 markkaan, olisi Kellokosken piirimielisairaalassa ainoastaan 
20—22 markkaa. Edelleen hallitus piti huomion arvoisena sitä seikkaa, että 
Kellokosken piirimielisairaalan ympäristössä oli runsaasti suomalaisia pien-
viljelijäkoteja, jotka erittäin hyvin sopivat ottamaan mielisairaita henkilöitä 
perhehoitoon. Nikkilän sairaalan ympäristön väestö oli suurimmalta osalta 
ruotsinkielistä, ja senvuoksi suomenkielisten potilaiden sijoittaminen perhe-
hoitoon tälle seudulle oli ollut vaikeata. 

Esitetty kaupungin mielisairaiden henkilöiden hoitopaikkain tarvetta 
valaiseva selvitys osoitti, että käytettävissä oli 959 paikkaa, mihin tuli 
lisäksi 147 väliaikaista paikkaa, joista kuitenkin 79 paikkaa sai käyttää ainoas-
taan kuluvan vuoden loppuun. 80 paikan lisäys merkitsi kaupungin tarpeen 
turvaamista vuoden 1934 keskivaiheille saakka. 

Asiaa käsiteltäessä kaupunginvaltuusto päätti 
että Helsingin kaupunki liittyisi siihen kuntayhtymään, joka omisti 

Mäntsälän pitäjässä olevan Kellokosken piirimielisairaalan, sekä merkitsisi 
enintään 80 mainitun sairaalan sairaspaikkaa; 

merkitä vuoden 1933 talousarvioon tä tä tarkoitusta varten 2,000,000 
markan määrärahan; 

Kvsto 9 p. maalisk. 22 §; ks. myös tämän kert. s. 198. 
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oikeuttaa kaupunginhall i tuksen jo kuluvana vuonna käy t t ämään edellä 
maini tus ta määrärahas ta t a rv i t t avan osan; sekä 

va l tuu t t aa kaupunginhall i tuksen ta rkemmin sopimaan maini tun raha-
määrän maksuajois ta sekä ryh tymään muihin kaupungin l i i t tymisestä yri-
tykseen johtuvi in toimenpiteisiin. 

Köyhäinhoitolautakunnan jäsenmäärän lisääminen. Köyhäinhoi tolauta-
kunta huomaut t i , e t tä uuden avustuskansl ian perustaminen*) merkitsi 
tarkastuspiir ien luvun l isääntymistä neljällä ja edellytti uuden jaoston aset ta-
mista, m u t t a e t tä jä lkimmäinen oli mahdotonta , jos jaoston jäsenmäärä 
pysytet t i in ennallaan. Jokaiseen jaostoon kuului näet neljä vakinaista ja 
neljä vara jäsentä , ja olemassa olevat kymmenen jaostoa antoivat niin yllin 
kyllin työ tä l au takunnan vakinaisille jäsenille, e t tä ei voinut a ja te l lakaan 
vielä yhden jaoston a iheut taman työn ja vas tuun lisäämistä heidän työ taak-
kaansa. Tämän esityksen johdosta kaupunginval tuusto pää t t i 2 ) valita köy-
häinhoi to lautakuntaan neljä vakinaista jäsentä ja neljä vara jäsentä lisää 
vuoden 1932 lokakuun 1 p:n ja vuoden 1933 joulukuun 31 p:n väliseksi 
ajaksi . 

Vakinaisiksi jäseniksi valit t i in samalla to imi t t a j a A. Aalto, neiti H. Edel-
mann, joh ta ja J . A. Lauste ja rouva E. Stolt sekä varajäseniksi rouva A. Kul-
hia, ylikoneenhoitaja G. A. Lemström, kivityömies O. Nuut inen ja talouden-
hoi ta ja C. Wilen. 

Käsityö- y. m. koulutarpeiden antaminen ilmaiseksi kansakoulujen oppi-
laille. Kansakoululai toksen kustannuksis ta kesäkuun 8 p:nä 1926 annetun 
lain muut tamises ta joulukuun 11 p:nä 1931 anne t tu laki määräsi, e t tä kansa-
koulun oppilaalle oli maksu t t a anne t tava omiksi oppikir ja t y. m. koulutar-
peet, jos joh tokunta hänen va ra t tomuutensa johdosta katsoi sen tarpeelli-
seksi, kui tenkin siten, e t tä jatko-opetukseen t a rv i t t ava t oppi- ja lukuki r ja t 
annett i in ainoastaan käyte t täväks i . Tämä määräys vapau t t i kunna t kesä-
kuun 8 p:nä 1926 annetun lain määräämäs tä velvollisuudesta an taa kaikki 
t a r v i t t a v a t koulutarpeet ilmaiseksi kaikille kansakouluoppilaille, m u t t a koska 
kaupunginval tuustokin vuonna 1917 oli t ehny t päätöksen 3 ) , joka sisälsi 
saman kuin edellä main i tu t vuoden 1926 lain määräykset , otettiin kysymys 
uudelleen käsiteltäväksi. Kansakoulujen ta loudenhoi ta ja t olivat t iedustelun 
johdosta i lmoit taneet , e t tä niiden vara t tomien oppilaiden lukumäärä , joilla 
lain mukaan ja tkuvas t i oli oikeus saada kaikki koulutarpeensa, voitiin arvioida 
kahdeksi kolmannekseksi kaikista oppilaista. Jäljellä olevan kolmanneksen 
suhteen joh tokunna t olivat olleet sitä mieltä, e t tä opetuksellisista ja käy tän-
nöllisistä syistä oli suotavaa, e t tä kaupunki kustansi näiden oppilaiden käsi-
töiden, veiston ja koti talouden opetuksessa t a r v i t t a v a t raaka-aineet ja m u u t 
tarvikkeet . 

Ottaen huomioon nämä näkökohdat kaupunginval tuusto päät t i4) , e t tä 
samalla kuin kaupungin kansakouluissa oppikirjain ja niihin verra t tavien 
koulutarvikkeiden antamisessa oppilaille vuoden 1931 alusta oli sovellettava 
joulukuun 11 p:nä 1931 kansakoululaitoksen kustannuksis ta kesäkuun 8 p:nä 
1926 annetun lain muut tamises ta anne t tua lakia, kaupunki ja tkuvas t i kus-
tantais i käsitöiden, veiston ja koti talouden opetuksessa t a rv i t t ava t raaka-
aineet ja muu t tarvikkeet oppilaiden varallisuusoloihin ka tsomat ta . 

Lastentarhat. Kaupunginval tuus to epäsi5) las tentarhain joh tokunnan 

x) Ks. tämän kert. s. 65. — 2) Kvsto 7 p. syysk. 30 §. — 3) Ks. v:n 1917 kert. s. 
118. — 4 ) Kvsto 10 p. helmik. 12 §. — 5) S:n 12 p. lokak. 23 §. 
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esityksen, e t tä Vallilan las tentarhan sekä Maj gård- ja Barnabo-nimisten las-
ten ta rha in kokopäiväosastot vakinaistettaisi in. 

Lastentarhain johtokunnan esityksestä kaupunginval tuusto p ä ä t t i e t t ä 
erään Pienolan las tentarhan lastentarhaosaston vuoden 1933 alusta sai muut -
t aa 25 lapselle tarkoi te tuksi kokopäiväosastoksi. Tä tä ta rkoi tus ta var ten oli 
vuoden 1933 menosääntöön merki t tävä 12,485 markan määräraha , siitä 6,930 
markkaa perustamiskustannuksi in ja 5,555 markkaa uuden osaston ylläpito-
kustannuksi in . 

Kunnallisen lastenseimen perustaminen. Sen jälkeen kun lastentarhain 
joh tokunta vi i taten alaisissaan laitoksissa valli tsevaan t i lanpuutteeseen oli 
anonut , e t tä Vallilaan perustettaisi in las tentarha 75 lapselle, Kallioon niin-
ikään las tentarha 75 lapselle sekä lisäksi päiväkoti 50 koululapselle ja lasten-
seimi 18 pikkulapselle, kaupunginval tuusto kaupunginhall i tuksen i lmoitet tua, 
ettei kaupungilla ollut mahdollisuuksia niin suureen las tentarhatoiminnan 
laajentamiseen, p ä ä t t i 2 ) vuoden 1933 alusta perustaa Kallioon lastenseimen 
18 lapselle sekä merki tä vuoden 1933 menosääntöön 27,000 markan määrä-
rahan seimen perustamiskustannusten ja 111,506:50 markkaa sen vuosikus-
tannus ten peit tämiseen. 

Sedmigradskyn pientenlastenkoulun toiminnan laajentaminen. Sed-
migradskyn pientenlastenkoulun ja Marian turvakodin joh tokunta ilmoitti 
aikovansa perustaa kokopäivälastentarhan, leikkitupaosaston ja lastenseimen 
Sturenkadun 12—14:ssä olevan pientenlastenkoulun yhteyteen, minkä joh-
dosta t ä t ä taloa oli l aa jennet tava . Laa jenne tun to iminnan ylläpitämisen 
helpottamiseksi joh tokunta aikoi sisustaa lisärakennukseen joi takin 1 å 2 huo-
neen ja keittiön huoneistoja, jo tka kohtuullisesta vuokras ta luovutettaisi in 
vähävaraisille, lapsirikkaille työläisperheille. Näiden suunnitelmien to teu t ta -
miseen johtokunnal la oli käy te t t ävänään osin säätiön omia varoja, osin 
enintään 4,000,000 markkaa lainavaroja, joiden ottamiseen tarvi t t i in kau-
punginval tuuston suostumus. Laina voitiin saada edullisemmin ehdoin, jos 
lainan antajal le myönnett i in kiinnitys säätiön kiinteistöihin ennen kaupun-
gin saatavia . Tä tä anomusta esiteltäessä kaupunginval tuusto p ä ä t t i 3 ) myön-
tää Sedmigradskyn pientenlastenkoulun ja Marian turvakodin johtokunnalle 
oikeuden enintään 4,000,000 markan suuruisen lainan ottamiseen edellä mai-
ni tun uudisrakennussuunnitelman toteut tamiseksi sekä suostua siihen, e t tä 
600,000 markan laina kiinnitett i in Sturenkadun taloon n:o 12—14 kaupungin 
1,340,000 markan suuruisen saa tavan edelle ja 500,000 markan laina Oiko-
kadun t a lo in n:o 7 1,080,000 markan suuruisen kaupungin saatavan edelle. 

Raittiuslautakunta ja raittiudenvalvojat. Kieltolain l aka t tua olemasta 
voimassa ja helmikuun 9 p:nä 1932 annetun väki juomalain tu l tua rai t t ius-
toiminnan ohjeeksi kaupunginval tuuston oli t eh tävä päätöksensä erinäisistä 
toimenpiteistä, joihin t ä m ä n lain muutoksen johdosta oli r yhdy t t ävä Hel-
singissä. Kieltolain nojalla val tuusto oli ase t tanut ra i t t ius lautakunnan, jonka 
t eh t ävä t valtioneuvosto oli vahvis tanut ja jolla oli käy te t t ävänään kolme 
kieltolain noudat tamis ta käytännössä valvovaa rai t t iudenvalvoj aa. Myöskin 
uusi väki juomalaki salli kolmijäsenisen ra i t t ius lau takunnan asettamisen, ja 
yhden näistä tai jonkun muun teh tävään sopivan henkilön maaherra lauta-
kunnan esityksestä voi määrä tä raittiuspoliisiksi. Ra i t t ius lau takunnan säi-
ly t tämis tä oli puol tanut Helsingin ra i t t ius jär jes töjen keskustoimikunta, jonka 

Kvsto 7 p. jouluk. 26 §. — 2) S:n 7 p. jouluk. 25 §. — 3) S:n 23 p. maalisk. 
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mielestä oli tä rkeätä , e t tä l au takun ta sai j a tkaa valis tustoimintaansa, ja t ähän 
mielipiteeseen yhty i l au takun ta itsekin ja samoin kaupunginhall i tus, viimeksi 
main i t tu kui tenkin nimenomaan alleviivaten, e t tä lautakunnal le ei ollut 
myönne t t ävä oikeutta raittiuspoliisin valtuuksien hankkimiseen ei omille 
jäsenilleen eikä muulle henkilölle ilman et tä kysymys sitä ennen oli al istet tu 
val tuus ton harki t tavaksi . 

Asiaa käsiteltäessä kaupunginval tuus to edellä maini tu t esitykset eväten 
päät t i 1 ) , e t tä sekä ra i t t ius lau takunta e t tä ra i t t iudenvalvojantoimet lakkau-
tettaisi in huht ikuun 5 p:nä ja main i t tu jen toimien hal t i ja t J . E. Leivo, 
F . F . Nys t röm ja R. R. Nyholm sanottaisiin irti toimistaan samasta päi-
västä lukien. 

Yleisten töiden hallinto. N. s. kaupunginhall intokomitea oli yksityiskoh-
taisesti suunnitellessaan kaupungin kiinteistöhallinnon jär jes tämis tä o t t anu t 
käsi tel täväkseen myöskin kysymyksen yleisten töiden hallinnon uudelleen-
jär jes tämisestä . Komitean si t temmin an taman ehdotuksen mukaan alistettai-
siin kaupungin yleisten töiden hallituksen valvontaan kuuluneista toiminnan-
haaroista asemakaavatoimi ja maanmit taus to imi ki inteis tölautakunnan ja 
sa tamarakennustoimi sa tamalau takunnan alaiseksi, kun taas huonerakennus-
toimi, k a t u - j a viemärirakennustoimi sekä puistojen ja is tutusten hoito jäisivät 
yleisten töiden lau takunnan (entisen hallituksen) alaisiksi ja viimeksi maini-
tulle sitä paitsi uskottaisiin puhtaanapi tolai toksen valvonta. Tällaisenaan 
kaupunginval tuusto kui tenkaan ei hyväksynyt ehdotusta, koska val tuusto 
vastust i satamarakennusosaston erot tamista rakennuskont tor is ta ja puhtaa-
napito toimen yhdis tämistä yleisiin töihin. Kaupunginval tuus ton vahvistet-
tua ki inte is tölautakunnan johtosäännön 2 ) , joka oli s i i r tänyt asemakaava-
toimen ja maanmit taus to imen ylivalvonnan tälle lautakunnalle, sekä sa tama-
l au takunnan johtosäännön 3 ) , jonka mukaan t ä m ä n lau takunnan t eh t ävä t 
samaten kuin aikaisemminkin käsi t t ivät pääasiallisesti vain satamaliikenteen 
ja sa tamakannannan , kaupunginhall i tus oli kahdessa uudessa mietinnössä 4) 
innokkaast i puol tanut puhtaanapi tolai toksen alistamista kaupungin yleisten 
töiden halli tuksen alaiseksi. Nämäkin esitykset kaupunginval tuusto hyl-
käsi 5) lopullisesti hyväksyessään kaupunginhall i tuksen vähemmistön ehdo-
tukse t Helsingin kaupungin yleisten töiden lau takunnan, Helsingin kaupun-
gin rakennustoimiston ja Helsingin kaupungin rakennustoimiston tiliviraston 
johtosäännöiksi 6). 

Puhtaanapitotoimi. Vuonna 1931 kaupunginval tuusto epäsi3) kaupun-
ginhallituksen esityksen puhtaanapi tohal l i tuksen lakkaut tamises ta ja puh-
taanapitolai toksen li i t tämisestä kaupungin rakennuskonttori in. Kaupungin-
hallitus otti s i t temmin asian uudelleen käsiteltäväkseen ja oli edelleenkin 
sitä mieltä, e t tä maini t tu yhdis täminen olisi to teu te t t ava . Kysymyksestä 
annetussa uudessa miet innössä7) hallitus huomaut t i , e t tä pieni, harvoin 
kokoontuva l au takun ta oli omansa h idas tu t t amaan käsit telyä, kun taas suu-
rempi, säännöllisesti ja usein kokoontuva l au takun ta työskenteli nopeammin 
ja täsmällisemmin. Edelleen vii tat t i in siihen, e t tä erinäisten töiden käytän-
nöllistä suori tusta oli häir innyt se seikka, e t tä puhtaanapi tolai tos ja rakennus-
konttorin katuosasto eivät olleet olleet yhteisen johdon alaiset. Tärkeätä olisi 

Kvsto 23 p. maalisk. 8 §. — 2) Ks. v:n 1930 kert. s. 149. — 3) Ks. v:n 
1931 kert. s. 117. — 4) Kvston pain. asiakirj. n:o 10 v:lta 1931 ja n:o 16 v:lta 
1932. — 5) Kvsto 26 p. lokak. 13 §; ks. myös alemp. ja v:n 1931 kert. s. 117. 
— 6) Ks. Kunnall. asetuskok. s. 145 ja seur. — 7) Kvston pain. asiakirj. n:o 16. 
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myöskin, e t tä kaupungininsinööri osallistuisi puhtaanapi tolai toksen laa jakan-
toisten uudisrakennussuunnitelmien laatimiseen, sillä kokemus oli osoit tanut, 
ettei voimassa olevan jär jes te lmän vallitessa voitu saada aikaan kaupungin eri 
viranomaisia t yydy t t äv iä ehdotuksia. K u n sitäpaitsi kaupungininsinööri oli 
t e rveydenhoi to lau takunnan i tseoikeutet tu jäsen, joutuisi puhtaanapi tolai tos 
hänen väli tyksellään entistä enemmän t ä m ä n lau takunnan valvonnan alai-
seksi. Edelleen olisi kaupunginhall i tuksen mielestä kaupungille taloudellisesti 
edullista, e t tä rakennuskont tor in puhdistuslaitoksista ja puhtaanapi tolai tok-
selta saadun lannan myynt i tapahtuis i yhtenäisten periaatteiden mukaisesti 
kaupungininsinöörin valvomana, ja samaten olisi laitoksille molemminpuoli-
sesti edullista voida käy t t ää osin rakennuskont tor in Toukolassa olevaa kone-
pa jaa , osin puhtaanapi tola i toksen Töölössä sijaitsevaa autokor jaamoa. Lisäksi 
yhdis täminen tun tuvas t i supistaisi hal l intokustannuksia. 

Asiaa esiteltäessä kaupunginval tuusto p y s y i a i k a i s e m m a s s a käsityk-
sessään, e t tä puhtaanapi tohal l i tus oli säi lytet tävä. Samalla val tuusto hyväk-
syi puhtaanapi tohal l i tuksen laa t imat ja kaupunginhall i tuksen si t temmin sekä 
asiallisesti e t tä muodollisesti jonkin verran m u u t t a m a t puhtaanapi to lautakun-
nan, puhtaanapi tola i toksen ja puhtaanapi tolai toksen tiliviraston johtosääntö-
ehdotukset 2). 

Helsingin kaupungin liikennejäriestys. Tammikuun 29 p:nä Uudenmaan 
läänin maaherra vahvisti kaupunginval tuuston hyväksymän 3) Helsingin kau-
pungin l i ikennejärjestysehdotuksen, paitsi siltä osalta, joka sisälsi määräyk-
siä varovaisuustoimenpiteistä moot tor ia joneuvoja käytet täessä, koska täl-
laisten määräys ten vahvistaminen ei kuulunut maaherralle. Kyseiset mää-
räykset , jo tka sisältyivät l i ikennejärjestyksen 3, 7, 8, 10, 11, 12, 17, 21, 25 ja 
26 §:ään, mais t raa t t i s i t temmin vahvisti helmikuun 9 p:nä , ja samana päivänä 
kulkulai tosten ja yleisten töiden ministeriö vahvist i mais t raat in päätöksen. 
Li ikennejär jestyksen vahvistamisen vaiheiden tu l tua kaupunginval tuuston 
t ietoon valtuustossa lausutti in, e t tä val tuusto oli käsitellyt l i ikennejärjestystä 
kunnallisena jär jes tyssääntönä, jonka antamiseen kunnalla yleisen liikenne-
jär jes tyksen 10 §:n mukaan oli oikeus. Maaherra oli kuitenkin t ehny t pää-
töksensä nojautuen moottoriajoneuvoli ikenteestä annetun asetuksen 72 §:ään, 
jossa kui tenkin tarkoi te t t i in ainoastaan mais t raat in itsensä an tamia mää-
räyksiä. Tämän lainkohdan mukaan maistraati l la oli oikeus yksityiskohtais-
ten määräys ten antamiseen varovaisuustoimenpiteistä moottoriajoneuvoilla 
kuljet taessa määrätyi l lä paikoilla, mu t t a tarkoi tuksena ei suinkaan ollut 
ollut maistraat in oikeuttaminen an tamaan yleisiä kaikkea l i ikennettä koske-
via säännöksiä tai vahvis tamaan kunnan hyväksymiä tällaisia säännöksiä. 
Jos tällainen valtion viranomaisten omaksuma kyseisen lainkohdan tu lk in ta 
hyväksyt t i in , oli seurauksena, e t tä kaupunginval tuusto ei voinut hyväksyä 
minkäänlaisia moottor iajoneuvoli ikennet tä koskevia säännöksiä. Kyseisessä 
tapauksessa ei ollut enää mi tään tehtävissä, m u t t a siinä noudate t tu menettely 
ei saanut tulla ennakkotapaukseksi . 

Kaupunginva l tuus to pää t t i 4 ) , e t tä uu t t a l i ikennejärjestystä oli sovellet-
t ava maaliskuun 1 p:stä lähtien. 

Poliisilaitoksen suojeluosaston sairasosaston palveluksessa oli aikaisemmin 
ollut kolme kaupungin pa lkkaamaa vakinaista sa i raanhoi ta ja tar ta sekä kolme 
valtion pa lkkaamaa sa i raanhoi ta ja ta r ta , joista jälkimmäiset sen jälkeen kun 

Kvsto 26 p. lokak. 13 §. — 2) Ks. Kunnall. asetuskok. s. 160 ja 161. — 
3) Ks. v:n 1931 kert. s. 113. — 4) Kvsto 10 p. helmik. 5 §. 
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kaupunki vuoden 1932 alusta oli velvoitet tu yksin suor i t tamaan main i t tua 
laatua olevat kustannukset , vain kaksi pysytet t i in ylimääräisinä sairaanhoi-
t a j a t t a r ina ja kolmas siirrettiin etsivälle osastolle. Toinen kaupunginlääkäri , 
joka toimi ensiksi maini tun osaston lääkärinä, oli kuitenkin lausunut , e t te ivät 
nämä työvoimat r i i t täneet kyseisen sairasosaston vaa t ivaan työhön, ja t ähän 
vi i taten anonut osin, e t tä puheena olevat kaksi yl imääräistä sa i raanhoi ta ja t ta -
renvirkaa merkittäisiin vakinaiseen palkkasääntöön, osin e t tä perustettaisi in 
uusi samanlainen vakinainen virka. Tähän esitykseen myöntyen kaupungin-
val tuusto pää t t i 1 ) vuoden 1933 alusta perustaa poliisilaitoksen suojeluosaston 
sairasosastolle kolme 3 palkkaluokkaan kuuluvaa sa i raanhoi ta ja t ta renvi rkaa . 

Bensiinin]'aketuasemain järjestyssäännöt. Marraskuun 25 p:nä 1931 maa-
herra vahvisti kaupunginval tuuston aikaisemmin h y v ä k s y m ä t 2 ) bensiinin-
jakeluasemain jär jes tyssäännöt 3). 

Rikostuomioiden toimeenpanokonttorin virkain lakkauttaminen. Maistraa-
tin esityksestä kaupunginval tuusto p ä ä t t i 4 ) maaliskuun 1 p:stä 1933 lukien 
l akkau t taa rikostuomioiden toimeenpanokonttor in kaksi ulosottoapulaisen-
virkaa ja yhden konttoriapulaisenviran, jo tka olivat käyneet tarpeet tomiksi 
kont tor in työn vähentymisen johdosta. 

Apulaiskaupunginkamreerinviran perustaminen. Kaupunginhal l i tus lau-
sui, e t tä rahatoimiston työ t olivat tun tuvas t i l isääntyneet sekä et tä , koska 
kaupungin keskeisen kassa- ja ti l iviraston moit teeton to iminta oli eri t täin 
tä rkeätä , sille kaikissa oloissa oli t a a t t a v a r i i t tävä t kvalifioidut työvoimat . 
Halli tus oli senvuoksi o t t anu t harki t tavakseen kysymyksen apulaiskaupungin-
kamreerinviran perustamisesta rahatoimistoon ja tällöin v a k u u t t u n u t tällai-
sen toimen tarpeell isuudesta. Sen hal t i jan t eh tävänä olisi avustaa kaupungin-
kamreeria, toimia hänen sijaisenaan, al lekirjoit taa maksumääräyksiä kau-
punginhalli tuksen vahvistamissa rajoissa, lähinnä valvoa tulotodisteiden ta rk-
kailua, erääntymispäivien noudat tamis ta ja tulojen perimistä sekä an taa 
t a rv i t t avaa virka-apua rahatoimenjohta ja l le ja kaupunginkamreerille. 

Kaupunginval tuus to hyväksy i 5 ) kaupunginhall i tuksen es i t tämät näkö-
kohdat ja pää t t i toukokuun 1 p:stä lukien perustaa rahatoimistoon 15 palkka-
luokkaan kuuluvan apulaiskaupunginkamreerinviran, jonka hal t i ja l ta oli vaa-
di t tava II luokan mukainen kielitaito. 

Uuden viran perustaminen teurastamoon. Teuras tamon rakennustoimi-
kunnan la asut tua , e t tä se henkilö, joka käyt töpääl l ikkönä tuli vas taamaan 
laitoksen koneistosta, olisi val i t tava toimeensa niin hyvissä ajoin, e t tä hän 
voi olla mukana jäähdytyskoneis ton ynnä siihen kuuluvien johtojen asennuk-
sessa ja siten täydellisesti perehtyä siihen ja sen to imintaan, kaupunginval-
tuus to pää t t i 6) perustaa kunnalliseen teuras tamoon lokakuun 1 p:stä lukien 
12 palkkaluokkaan kuuluvan käyttöpääll iköntoimen. Samalla kaupungin-
hallitus val tuute t t i in uuden viranhal t i jan kuluvan vuoden palkan suori t ta-
miseksi y l i t tämään uusien virkain palkkoja ja palkankorotuksia varten 
talousarvioon merki t tyä määrärahaa 12,000 markkaa sekä tällä kerralla t äy t -
t ä m ä ä n maini t tu virka teuras tamon rakennustoimikunnan anne t tua lausun-
tonsa hakijoista sekä määräämään, oliko sen hal t i ja l ta vaad i t t ava mää rä t t y 
kielitaito. 

Kiertävän sairaanhoitajattarenviran perustaminen. Vuonna 1924 perus-
tet t i in Marian sairaalan kirurgiselle osastolle kier tävän sa i raanhoi ta ja t ta ren 

x) Kvsto 21 p. syysk. 12 §. — 2) Ks. v:n 1931 kert. s. 113. — 3) Kvsto 20 p. 
tammik. 6 §. — 4) S:n 7 p. jouluk 15 §. — 5) S:n 9 p. maalisk. 8 §; vrt . t ämän 
kert. s. 56 ja 112. — 6) Kvsto 7 p. syysk. 34 §. 
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virka ja vuonna 1927 sisätautien osastolle samanlainen virka. Näiden halti-
jain t eh tävänä oli kodeissa hoitaa potilaita, jo tka sairaalassa vallitsevan 
sijain puut teen tak ia oli ollut pois te t tava sieltä heidän vielä tarvi tessaan hoi-
toa. Tä tä toimintaa oli sitten har jo i te t tu hyvin tuloksin, m u t t a näiden kah-
den sa i raanhoi ta ja t ta ren työ taakka oli kuitenkin lopulta käyny t heille miltei 
ylivoimaiseksi, ja varsinkin heidän oli t ä y t y n y t yhä enemmän sy r j äy t t ää se 
puoli t eh täväs tään , joka tarkoi t t i terveydenhoidollista neuvonta- ja valistus-
työ t ä . Marian sairaalan joh ta jan H. Bardyn esityksestä kaupunginval tuusto 
sentähden p ä ä t t i v u o d e n 1933 alusta perustaa Marian sairaalaan uuden, 
7 palkkaluokkaan kuuluvan kier tävän sa i raanhoi ta ja t tarenviran. 

Uusien virkain perustaminen Vallilan kouluhammasklinikkaan. Kaupun-
ginvaltuusto p ä ä t t i 2 ) vuoden 1933 alusta perustaa kouluhammasklinikan 
Vallilan haarakl inikkaan seuraavat uudet virat: 12 palkkaluokkaan ja II kieli-
ta i toluokkaan kuuluvan haarakl in ikanjohta janviran , kaksi 7 palkkaluokkaan 
ja ITI kieli taitoluokkaan kuuluvaa kouluhammaslääkärinvirkaa, yhden 
2 palkkaluokkaan kuuluvan klinikanapulaisenviran sekä yhden 2 palkka-
luokkaan kuuluvan vaht imestar inviran. 

Uusien virkain perustaminen Kivelän sairaalaan. Sen johdosta, e t tä 
Kivelän sairaalaan vuoden 1933 alusta tuli s isustet tavaksi uusia sairasosas-
toja , kaupunginval tuusto päät t i 3 ) samasta a jankohdas ta lukien perustaa sai-
raalaan seuraavat uudet vakinaiset virat: kaksi 9 palkkaluokkaan kuuluvaa 
apulaislääkärinvirkaa, yhden 6 palkkaluokkaan kuuluvan yöyl ihoi ta ja t taren-
viran, yhden 5 luokkaan kuuluvan avus tavan yöhoi ta ja t tarenviran, viisi 5 
luokkaan kuuluvaa osastonhoi ta ja t tarenvirkaa, yhden 5 luokkaan kuuluvan 
laboratoorihoi ta ja t tarenviran, yhden 5 luokkaan kuuluvan valohoi ta ja t taren-
viran, kaksikymmentäkaksi 3 luokkaan kuuluvaa a l ihoi ta ja t tarenvirkaa ja 
yhden 4 luokkaan kuuluvan desinfioitsijanviran sekä seuraavat luokit telemat-
tomien pysyväisten virkain ryhmään kuuluvat virat , joiden halt i jain palkat 
maksettaisiin yhte ismäärärahas ta pa lka t tu jen viranhalt i jain palkkaluokkain 
mukaan: neljätoista 1 palkkaluokan mukais ta s i ivoojat tarentointa, yhden 3 
palkkaluokan mukaisen pesuapulaisentoimen, kaksi 1 palkkaluokan mukais ta 
ky lve t tä jä t tä ren to in ta , yhden 8 palkkaluokan mukaisen ke i t tä jä t tä rento imen, 
kaksi 1 palkkaluokan mukaista palvel i ja t tarentointa sekä kaksi 7 palkkaluo-
kan mukais ta l ämmi t tä jän to in ta . 

Uusien virkain perustaminen Nikkilän sairaalaan. Koska Nikkilän sai-
raalan poti lasmäärä oli tun tuvas t i l isääntynyt , kaupunginval tuusto pää t t i 4) 
vuoden 1933 alusta perustaa sairaalaan yhden osastonhoi ta ja t tarenviran ja 
yhden hoi ta janviran , jo tka molemmat luetti in 5 palkkaluokkaan. 

Tuberkuloosisairaalan virkain uudelleenjärjestely. Tuberkuloosisairaalan 
ylilääkäri oli lausunut , e t tä sairaalan lastenosaston henkilökunta, yksi osas-
tonhoi ta ja ta r ja viisi a l ihoi ta ja tar ta , oli r i i t tämätön, koska suuri osa poti-
laista oli pikkulapsia, jo tka vaa t iva t alituista huolenpitoa ja apua, sekä e t tä 
hoitohenkilökunnan lisäämisestä hänen käsityksensä mukaan koituisi kau-
pungille vähimmin kustannuksia , jos lakkautet tais i in kaksi 3 palkkaluokkaan 
kuuluvaa a l ihoi ta ja t tarenvirkaa ja niiden sijaan perustettaisiin kolme 
1 palkkaluokkaan lue t tavaa las tenhoi ta ja t tarentointa . Kaupunginval tuus to 
hyväksyi 5) t ämän esityksen samalla määrä ten uudelleenjärjestelyn to teute t -
tavaksi vuoden 1933 alusta. 

x) Kvsto 21 p. syysk. 13 §. — 2) S:n 21 p. syysk. 10 §; ks. myös tämän kert. 
s. 116. — 3) Kvsto 16 p. marrask. 13 §. — 4) S:n 26 p. lokak. 18 §. — 5) S:n 25 p. 
toukok. 15 §. 
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Köyhäinhoitolautakunnan ylimääräinen apulaisjohtajanvirka. Kaupungin-
val tuuston vahvistaessa kuluvan vuoden talousarvion arvioitiin köyhäinhoito-
l au takunnan tilapäisen työvoiman määräraha ot taen huomioon, e t tä lauta-
kun taan palkattaisi in ylimääräinen apulais johtaja 42,000 markan vuosipal-
koin. Tämä virka täyle t t i inkin , ja vuoden varrella saatu kokemus osoitti, 
e t tä l au takunnan olisi ollut vaikeata i lman maini t tua aputyövoimaa suoriutua 
pula-a jan johdosta tun tuvas t i l isääntyneestä työmääräs tä . Viitaten kaupun-
gin kasvamiseen ja siihen, e t tä virkaa tuskin voitiin l akkau t t aa taloudellisesti 
parempienkaan aikojen koi tet tua, köyhäinhoi tolautakunta esitti, e t tä yli-
määräinen apula is johta janvirka merkittäisiin vakinaiseen palkkasääntöön. 
Kaupunginval tuus to p ä ä t t i k u i t e n k i n , ettei anomus toistaiseksi aiheuttaisi 
toimenpidet tä . 

Ryttylän koulukodin karjakontoimen uudelleenjärjestely. Ry t ty l än koulu-
kodin navetan, sikalan ja kanalan hoidosta huolehti naiskarjakko, jonka kuu-
kausipalkka oli 1,000 markkaa , m u t t a koska las tensuojelulautakunta katsoi 
kokemuksen osoittaneen, ettei naiskarjakko kyennyt yl läpi tämään jär jes tys tä , 
kuria ja työrauhaa navetassa sekä valvomaan ja edelleen kehi t tämään kar jan-
hoitoa, val tuusto p ä ä t t i 2 ) l akkau t t aa kyseisen toimen t ammikuun 1 p:stä 1933 
ja samalla perustaa luokit telemattomien pysyväisten toimien ryhmään kuu-
luvan mieskarjakontoimen 1,500 markan kuukausipalkoin. 

Kansakoulujen virkain uudelleenjärjestely sekä uusien virkain perustami-
nen. Suomenkielisten kansakoulujen johtokunnan esityksestä kaupungin-
val tuus to pää t t i 3 ) l akkau t taa Lapinlahdenkadun kansakoulun vaht imestar in-
ja ta lonmiehenvirat elokuun 1 p:stä lukien sekä samasta päivästä lukien 
perustaa 4 palkkaluokkaan kuuluvan yhdis te tyn vahtimestarin-talonmiehen-
viran. 

Ruotsinkielisten kansakoulujen muu te t tua 4) Por than inkadun ja Tou-
kolan kansakoulutaloista Nilsiäntien varrella sijaitsevaan uuteen koulutaloon 
kaupunginval tuus to p ä ä t t i 5 ) elokuun 1 pistä lukien l akkau t taa yhden mai-
n i t tu jen koulujen vaht imestar intoimen sekä samasta a jankohdas ta lukien 
perustaa palkkasääntöön merki tsemättömien pysyväisten virkain ryhmään 
kuuluvan lämmit tä jän to imen, jonka pohjapalkan tuli olla 1,380 markkaa 
kuukaudel ta . Päätökses tä kuluvana vuonna a iheutuvat kustannukset , 6,900 
markkaa , oli suori te t tava talousarvion tililtä Uusien virkain palkat ja palkan-
korotukset . 

Sen johdosta, e t tä Por than inkadun ja Toukolan kansakoulut oli luovu-
t e t tu 4) suomenkielisille kansakouluille, kaupunginval tuus to pää t t i 6 ) , e t tä 
kumpaankin kouluun perustettaisiin 4 palkkaluokkaan kuuluva vaht imesta-
rin-talonmiehenvirka elokuun 1 pistä lukien, sekä osoitti näiden viranhalt i -
jain palkkaamiseen kuluvana vuonna tarpeellisen määrärahan, yhteensä 17,000 
markkaa , talousarvioon uusien virkain palkkoja ja palkankorotuksia var ten 
merki tystä määrärahas ta . 

Kirjapainokoulun vahtimestarinvirka. Menosäännössä oli vaht imestar in 
palkkaamiseksi kir japainokouluun va ra t tu 6,000 markkaa , mikä määrä kui-
tenkin oli osoi t tautunut liian niukaksi koulun muu te t t ua suurempaan huo-
neistoon ja vaht imestar in tehtävien sen johdosta l isäännyt tyä. Kaupungin-
val tuusto pää t t i 7 ) senvuoksi, e t tä kouluun perustettaisiin vaht imestar invirka, 
joka luettaisiin palkkasääntöön merki tsemättömien pysyväisten toimien ryh-

Kvsto 12 p. lokak. 19 §. — 2 ) Sin 21 p. syysk. 14 §. — 3 ) S:n 15 p. kesäk.43 §.— 
4) Ks. tämän kert. s. 21. — 5) Kvsto 15 p. kesäk. 44 §. — 6) S:n 15 p. kesäk. 40 §. 
— 7) Sin 10 p. helmik. 20 §. 
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mään, ja osoitti kuluvan vuoden palkkamenojen suorit tamiseen talousarvioon 
uusien virkain palkkoja ja palkankorotuksia varten merki tystä määrärahas ta 
7,000 markkaa lisäykseksi talousarvion vaht imestar inpalkkiomäärärahaan. 

Kotitalousopettajattarenviran perustaminen kotitalouslautakuntaan. Koti-
ta lous lautakunta oli huomaut t anu t , e t tä kot i ta lousneuvontatoimintaa vuo-
desta 1930 lähtien har joi te t t i in kahdessa opetuskeittiössä, mu t t a e t t ä ainoas-
t aan yksi vakinainen kot i ta lousopet ta ja tar oli t ähän tarkoitukseen käy te t tä -
vissä. Työ, jo ta hän ei eht inyt suorit taa, oli uskot tu ylimääräiselle opetta-
jat tarel le. Tä tä jär jestelyä l au takun ta ei p i tänyt t yydy t t ävänä , ja esitti sen-
tähden, e t tä vuoden 1933 alusta perustettaisiin toinen 7 palkkaluokkaan kuu-
luva ta lousopet ta ja t ta renvi rka . Tästä esityksestä antamassaan lausunnossa 
kaupunginhall i tus tosin oli p i tänyt puheena olevaa to imintaa erit täin tä r -
keänä, m u t t a ei kui tenkaan ollut ka tsonut olevan syytä kyseisen viran vaki-
naistamiseen vallitsevana pula-aikana, ja t ähän käsitykseen yhtyen kaupun-
ginvaltuusto p ä ä t t i e v ä t ä kot i ta louslautakunnan ehdotuksen. 

Erään Kotikallion lastenseimen toimen uudelleenjärjestely. Koska Kot i -
kallion lastenseimessä oli liian vähän las tenhoi ta ja t tar ia , oli seimen apu-
t y t t ö j ä käy te t ty myöskin lastenhoitoon siitä huolimatta , e t te ivät he olleet 
siihen päteviä. Viitaten t ä m ä n menettelyn sopimat tomuuteen lastentarhain 
joh tokunta oli esi t tänyt , e t tä seimen toinen aputytönto imi muutet taisi in 
lastenhoitajat tarentoimeksi 8,400 markan vuosipalkoin. Kaupunginval tuus to 
myönty i 2 ) t ähän anomukseen samalla pää t täen lakkau t taa edellisen toimen 
t ammikuun 1 p:stä 1933 ja samalla perustaa ehdotetun luokit te lemattomien 
pysyväisten toimien ryhmään kuuluvan uuden toimen. 

Kemistinviran perustaminen rakennuskonttoriin. Kaupungin yleisten 
töiden hallitus huomaut t i , e t tä Kyläsaaren puhdistuslaitos oli j ä r jes te t ty 
siten, e t tä siellä voitiin tu tk ia lukuisia sellaisia teknillisiä kysymyksiä, joista 
ei ollut käytännöll istä kokemusta tai joista mielipiteet ammattimiespii-
reissä kävivät eri suuntiin, mu t t a joiden selvillesaaminen oli t ä rkeä tä ennen 
uusien puhdistuslaitosten, lähinnä Rajasaaren laitoksen suunnit telua. Kylä-
saaren laitoksen toiminnan ta rkas tus oli senvuoksi saatava mahdollisimman 
tarkaksi ja siellä t ehdy t tu tk imukse t suor i te t tava siten, e t tä niiden tulokset 
olivat täysin luo te t tava t ja tieteellisesti t a rka t . Tähän vii taten ja koska ter-
veydellisten tu tk imus ten laboratoori, joka hoiti Alppilan ja Savilan laitos-
ten toiminnan tarkastuksen, ei voinut o t taa suori t taakseen kyseistä lisä-
tehtävää , hallitus ehdotti , e t tä Kyläsaaren puhdistuslaitokselle otettaisiin 
kemisti, joka vastedes hoitaisi myöskin Rajasaaren laitoksen toiminnan tar-
kastuksen; t ämän jär jestelyn hallitus katsoi t akaavan kaupungille mahdolli-
simman suuren hyödyn edellisessä laitoksessa saavutetuis ta kokemuksista. 
Tämän esityksen johdosta kaupunginval tuusto pää t t i 3 ) perustaa rakennus-
kont tor in ka tu- ja viemäriosastolle heinäkuun 1 p:stä lukien vakinaisen, 12 
palkka- ja IV kielitaitoluokkaan kuuluvan kemistinviran, jonka hal t i jan 
t eh tävänä oli t a rkas taa viemäriveden puhdistuslaitosten toimintaa. Edellä 
maini tun virkamiehen palkkaamiseen kuluvana vuonna val tuusto osoitti 
24,000 markkaa talousarvioon uusien virkain palkkoja ja palkankorotuksia 
var ten merki tys tä määrärahas ta . 

Rakennuskonttorin virkain merkitseminen vakinaiseen menosääntöön. 
Rakennuskont tor in insinöörit H. A. Relander ja O. Stadius, konttorin vaa-

!) Kvsto 12 p. lokak. 25 §. —2) S:n 21 p. syysk. 15 §. — 3) S:n 15 p. kesäk. 
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kitsija N. Niklander, p i i rus ta ja t U. Heselius ja V. A. Virtanen sekä konttori-
apulaiset G. Engblom ja C. Lindegren olivat anoneet, e t tä heidän virkansa 
merkittäisiin vakinaiseen menosääntöön tai e t tä heille myönnettäisi in palkan-
korotus ta virka vuosiensa mukaisesti, ja kaupunginhall i tus oli puol tanut 
tätä] anomusta sikäli, e t tä se oli ehdo t tanu t perustet tavaksi 14 palkka- ja 
IV kieli ta i toluokkaan kuuluvan vakinaisen piiri-insinöörinviran, 13 palkka-
ja IV kielitaitoluokkaan kuuluvan vakinaisen apulaisinsinöörinviran sekä 
11 palkka- ja V kieli taitoluokkaan kuuluvan vakinaisen vaakitsi j an viran, 
jo tka vi ra t kaupungin yleisten töiden hallitus oikeutettaisiin t ä y t t ä m ä ä n 
ju l i s tamat ta niitä haet taviksi . Kaupunginval tuus to e p ä s i t ä m ä n ano-
muksen. 

Puhtaanapitolaitoksen virkain uudelleenjärjestely. Puhtaanapi tola i toksen 
varaston palveluksessa oli varastonhoi ta ja , jolla oli 7 palkkaluokan mukai-
nen palkka, ja hänen apunaan oli ollut tunt ik i r jur i , joka oli pa lka t tu laitok-
sen työmäärärahois ta . Sen jälkeen kun kuitenkin kaupunginhal l i tus oli kat-
sonut olevan syytä mää rä t ä 2 ) , e t tä kulutustarvikkei ta oli varastoi tava 
mahdoll isimman pieni määrä, varaston työ oli supis tunut siinä määrin, e t tä 
puhtaanapi tohal l i tus oli ka tsonut asianmukaiseksi yhdistää molemmat 
edellä maini tu t virat konttoriapulaisenviraksi . Uusi virka sopi hallituksen 
mielestä luet tavaksi 6 palkkaluokkaan, koska se tosin vaat i hal t i ja l taan 
ammat t i t a i toa , m u t t a ei a iheu t tanu t suoranaista vas tuunala isuut ta . 

Kaupunginva l tuus to hyväksy i 3 ) t ämän esityksen pää t täen t ammikuun 
1 p:stä 1933 l akkau t t aa puhtaanapi tolai toksen varas tonhoi ta jan viran ja 
samalla perustaa 6 palkka- ja V kieli taitoluokkaan kuuluvan kont tor iapu-
laisenviran, jonka hal t i jan tuli hoitaa siihen asti laitoksen varastonhoita-
jalle ja tunt ikir jur i l le kuuluneet t eh tävä t . 

Ylimääräinen metsänvartija O. Skogman, joka oli ollut toimessaan yhtä-
jaksoisesti heinäkuun 1 pistä 1919, oli anonut , e t tä t ä m ä otettaisiin vakinai-
seen menosääntöön, m u t t a kaupunginval tuus to ei ka t sonu t 4 ) olevan syytä 
myöntyä hänen anomukseensa. 

Väkijuomaliikkeen tarkastajantoimi. Vii taten väki juomista annetun lain 
määräyksiin, e t tä kaupunginval tuuston oli asetet tava t a rkas t a j a valvomaan 
maini tun lain ja sen yhteydessä anne t tu jen säännösten noudat tamis ta sekä e t tä 
Osakeyhtiö Alkoholiliikkeen tuli palkata t ämän toimen hal t i ja ja sen hallinto-
neuvoston vahvis taa palkan määrä, maini t tu neuvosto ilmoitti kaupungin-
valtuustolle osoit tamassaan kirjelmässä, e t tä se katsoi kyseisen toimen sopi-
vaksi pohjapalkaksi Helsingissä 5,000 markkaa kuukaudel ta . Samalla hal-
lintoneuvosto lausui mielipiteenään, e t tä t a rkas t a j a aluksi olisi val i t tava 
ainoastaan kuluvan vuoden loppuun. Kaupunginhal l i tus oli puol tanut 
hallintoneuvoston ehdotusta ja samalla huomaut t anu t , e t tä t a rkas t a j a tuli 
olemaan kaupungin virkasäännön alainen, ellei nimenomaan toisin pää te t ty , 
mikä hallituksen mielestä olisi suotavaa, koska ei vielä ollut olemassa mi tään 
kokemusta siitä, millaiseksi t a rkas t a j an toiminta tuli muodostumaan, mi tä 
vaat imuksia hänelle oli asete t tava sekä miten hänen palkkauksensa ja ase-
mansa muutoin oli j ä r jes te t tävä . 

Kaupunginval tuus to p ä ä t t i 5 ) Osakeyhtiö Alkoholiliike aktiebolagin 
hallintoneuvostolle annet tavassa vastauksessa puoltaa väkij uomaliikkeen 

Kvsto 7 p. syysk. 23 §. — 2) Ks. vin 1931 kert. s. 173. — 3) Kvsto 26 p. 
lokak. 13 § ja kvston pain. asiakirj. n:o 16. — 4) Kvsto 12 p. lokak. 12 §. — 5 ) Sin 
23 p. maalisk. 9 §. 
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t a rkas t a j an kuukausipalkan vahvis tamista 5,000 markaksi . Samalla val-
tuus to päät t i , e t tä t a rkas ta ja tällä kerralla valittaisiin ainoastaan vuoden 
1932 loppuun sekä e t tä hän, kunnes mahdollisesti toisin päätet t i in, olisi 
kaupunginhall i tuksen, lähinnä sosiali- ja opetusasiain joh ta jan , alainen; 
e t tä ta rkas ta ja l la ei olisi virkasäännön y. m. säännösten ja määräysten 
kaupungin viranhaltijoille myöntämiä etuja; sekä e t tä kaupunginhall i tuksen 
tuli hyvissä ajoin ennen vuoden pää t tymis tä laatia väkijuomaliikkeen ta r -
kas ta jan johtosääntöehdotus. 

Tuberkuloosilääkäri A. J. Rosqvistille myönnet t i in 1 ) anomuksestaan ero 
virastaan joulukuun 23 p:stä lukien. 

Kolmannen palomestarin toimi. Marraskuun 5 p:nä 1931 kaupungin-
hallitus pää t t i j ä t t ää avoinna olevan kolmannen palomestarintoimen toistai-
seksi t ä y t t ä m ä t t ä , mu t t a ot taa kysymyksen keväällä 1932 uudelleen käsi-
tel täväkseen sillävälin saa tu jen kokemusten pohjalla. Tä tä päätöstä vas-
t aan palotoimikunta esitti vastalauseensa huomaut taen valtuustolle lähet tä-
mässään kirjelmässä, e t tä palolaitoksen päällystön vähentäminen teki työ-
t aakan jäljelle jäävälle henkilökunnalle koh tuu t toman raskaaksi ja teh tä-
väin suorit tamisen siinä laajuudessa ja sinä aikana kuin laki ja asetukset 
määräs vä t mahdot tomaksi . Kaupunginval tuus to ei kui tenkaan o t t anu t 
palotoimikunnan lausuntoa huomioon, vaan j ä t t i 2 ) asian kaupunginhalli-
tuksen päätöksen varaan. 

Ammattienylitarkastajanvirka. Ammat t ienyl i ta rkas ta ja A.-L. Levan-
nolle myönnet t i in 3 ) anomuksestaan virkaero toukokuun 16 p:stä lukien 
sekä v i rkavapau t ta ilman oikeutta palkkaetuihin maini t tuun päivään saakka. 

Terveydenhoi tolautakunta määräsi sen jälkeen kunnallisen ammat t ien-
t a rkas t a j an S. Lehmuskallion hoi tamaan maini t tua virkaa kaksi viikkoa 
sekä voimis te lunopet ta ja tar T. Saastamoisen hoi tamaan herra Lehmus-
kallion virkaa samana aikana, ja l au takunnan anomuksesta kaupungin-
val tuusto pidensi4) nämä viranhoi tomääräykset olemaan voimassa, kunnes 
ammat t ienyl i ta rkas ta janvi rka oli vakinaisesti t äy te t ty . 

Ammat t ienyl i ta rkas ta j aksi val tuusto si t temmin kahdeksasta haki jas ta 
vali tsi5) diploomi-insinööri ammat t i en ta rkas ta ja K. K. Suhosen. 

Kunnalliset ammattientarkastaj anvirat. Valtioneuvoston maaliskuun 
4 p:nä 1927 pää t e t tyä 6 ) , e t tä kunnalliset ammat t i en ta rkas ta j anvira t oli 
t äy t e t t ävä viideksi vuodeksi kerrallaan, oli syn tyny t kysymys, koskiko 
t ä m ä päätös myöskin kunnallisia ammat t i en ta rkas ta j i a I. B. R. Schreckiä 
ja E. Heikkistä, jo tka oli n imi te t ty virkoihinsa jo vuosina 1919 ja 1921. 
Terveydenhoi tolautakunta , jonka mielestä näin ei ollut asian laita ja jonka 
mielipiteeseen Helsingin piirin ammat t i en ta rkas ta ja oli yh tyny t , alisti kysy-
myksen kaupunginval tuuston ratkais tavaksi . Asiaa käsiteltäessä val tuusto 
pää t t i 7 ) , e t tä kunnallisten ammat t ien ta rkas ta ja in I. B. R. Schreckin ja 
E. Heikkisen toimiaika oli pää t tyvä viiden vuoden kulu t tua lukien maalis-
kuun 4 pistä 1932. 

Kunnalliseksi ammattientarkastajaksi valittiin 8) diploomi-insinööri K. K. 
Suhonen. Virkaa oli hakenut 15 henkilöä. 

Erään Kivelän sairaalan apulaislääkärinviran täyttäminen. Kivelän 
sairaalan apulaislääkäri E. Stenberg, joka vuonna 1925 vahvis te t tu jen kau-

x) Kvsto 26 p. lokak. 24 §. — 2) S:n 10 p. helmik. 10 §. — 3) S:n 4 p. toukok. 21 §. 
— 4) S:n 25 p. toukok. 13 §; ks. myös tämän kert. s. 59.—5) Kvsto 26 p. lokak. 15 §; 
ks. alemp. — 6 ) Ks. Kunnall. asetuskok. v:lta 1927 s. 6. — 7) Kvsto 9 p. m a a l i s i 
18 §. — 8 ) S:n 9 p. maalisk. 19 §. 
Kunnall. kert. 1932. q 
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pungin sairaalain sääntöjen 1) 21 §:n säännöksen nojalla oli velvollinen luopu-
maan virastaan toukokuun 2 p:nä, oli anonut saada hoitaa sitä j a tkuvas t i 
maini tun päivän jälkeen, ja kaupunginval tuusto p ä ä t t i 2 ) katsoen siihen, 
e t tä lääketieteenlisensiaatti Stenberg vuodesta 1914 lähtien ja niinmuodoin 
ennen maini t tu jen sääntöjen voimaantuloa oli ollut apulaislääkärinä Kivelän 
sairaalassa, oikeuttaa kaupungin sairaalain hallituksen uudestaan nimit tä-
mään hänet kyseiseen virkaan. 

Kaupungin yleisten töiden hallituksen sihteerintoimi. Kaupunginval-
tuus to p ä ä t t i 3 ) t ammikuun 1 pistä 1932 lukien merki tä kaupungin yleisten 
töiden hallituksen sihteerintoimen vakinaiseen palkkasääntöön luet tuna 
15 palkkaluokkaan ja II kieli taitoluokkaan. Toimen halt i jaksi valittiin sitä 
avoimeksi ju l i s tamat ta vara tuomari I. Nordberg, joka oli hoi tanut halli-
tuksen sihteerintehtäviä syyskuun 1 pistä 1929 4). 

Väkijuomaliikkeen tarkastajaksi va l i t t i in 5 ) kertomusvuoden loppuun 
121 haki jas ta everst i luutnant t i W. Sandman. 

Sit temmin määrä t t i in 6 ) everst i luutnant t i Sandman vuoden 1933 alusta 
toistaiseksi yhden kuukauden molemminpuolisin irtisanomisajoin, mu t t a 
enintään maini tun vuoden loppuun hoi tamaan väkijuomaliikkeen tarkas-
ta janv i rkaa Helsingissä ehdoin, e t tä hänellä ei ollut oikeutta niihin etuihin, 
joita kaupungin virkasääntö ja muu t säännökset ja määräykset kaupungin 
viranhaltijoille myönsivät . 

Kunnallispormestarin kesäloma. Maistraatille osoit tamassaan kirjelmässä 
kaupunginval tuusto pää t t i 7 ) i lmoittaa, ettei sillä ollut mi tään muis tu te t ta -
vaa sen johdosta, e t tä vara tuomari C. Oker-Blom määrät t i in hoi tamaan 
kunnall ispormestarinvirkaa heinäkuun 4—31 pinä, jolloin viran vakinaisella 
haltijalla A. Castrenilla oli kesälomansa. 

Sotaväen ravinto- ja rehuannokset. Uudenmaan läänin maaherran pyy-
det tyä kaupunginval tuuston lausuntoa sotalaitoksen tarpeisiin rauhan aikana 
annet tavia luontoissuorituksia koskevan lain määräämien ravinto- ja rehu-
annoksien hinnoituksesta val tuusto majo i tus lau takunnan ehdotuksesta ja 
sen laat iman laskelman mukaisesti päät t i b) ehdottaa, e t tä perusravinto-
annoksen hinnaksi miestä ja päivää kohden vuonna 1933 määrät täis i in 
6: 18 markkaa , mistä määräs tä aamiaisen korvaukseksi sopisi laskea 
2: 16 markkaa , päivällisen 2i 78 markkaa ja illallisen li 24 markkaa , 
sekä normaalirehuannoksen hinnaksi hevosta kohden päivässä 9i 31 
markkaa . 

Kansalaisoikeudet. 115 tapauksessa kaupunginval tuusto puolsi9) ja 
7 tapauksessa ehdotti evät täväksi anomuksia, jo tka koskivat Suomen kansa-
laisoikeuksien myöntämistä ; 2 tapauksessa val tuusto ei ka tsonut asiakseen 
antaa lausuntoa tämänlaatuis is ta anomuksista. Ensiksi maini tuista t apauk-
sista 37 koski Saksan, 25 Ruotsin, 17 ent. Venäjän, 16 Viron, 5 Neuvosto-
venäjän, 4 Italian, 2 Tanskan, 2 Puolan, 2 Latvian, 1 Lie t tuan, 1 Alanko-
maiden, 1 Kreikan, 1 Kanadan ja 1 Pohjoisamerikan Yhdysval ta in kansa-
laisia. 

!) Ks. Kunnall. asetuskok. viita 1925 s. 132. — 2 ) Kvsto 4 p. toukok. 20 § 
— 3) Sin 9 p. maalisk. 14 §. — 4) Ks. vin 1929 kert. s. 124*.— 5) Kvsto 23 p. maalisk 
9 §. — 6) Sin 7 p. jouluk. 16 §. — 7) Sin 15 p. kesäk. 7 §. — 8) Sin 16 p. marrask 
6 §. — 9 ) Sin 20 p. tammik. 4 §, 10 p. helmik. 2 §, 9 p. maalisk. 3 §, 23 p. maalisk 
2 §, 13 p. huhtik. 4 §, 4 p. toukok. 2 §, 25 p. toukok. 2 §, 15 p. kesäk. 4 §, 7 p. syysk 
6 §, 21 p. syysk. 1 §, 12 p. lokak. 1 §, 26 p. lokak. 2 §, 16 p. marrask. 1 § ja 7 p 
jouluk. 7 §. 
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Elinkeino-oikeudet. 11 tapauksessa kaupunginval tuusto antoi puolta-
van ja 3 tapauksessa epäävän lausunnon 1 ) ulkomaalaisten anomuksista, 
jo tka koskivat oikeutta elinkeinon har joi t tamiseen kaupungissa. 

13 tapauksessa val tuusto puolsi2) anomuksia, jo tka koskivat denatu-
roi tujen alkoholipitoisten aineitten myynt io ikeut ta . 

4 tapauksessa val tuusto puolsi3) anomuksia, jo tka koskivat oikeutta 
huu tokaupanp i t ä j än ammat in harjoi t tamiseen. 

Väkijuomien anniskeluoikeus. Maistraat t i oli pyy t äny t kaupungin-
val tuuston lausuntoa 286 anomuksesta, jo tka koskivat väki juomain annis-
keluoikeutta, ja val tuusto pää t t i 4 ) sosiali johtajan ja kunnallisen väki juoma-
liikkeen t a rkas ta j an sekä kaupunginhal l i tuksen annet tua hakemusasiakir-
joista lausuntonsa5) ehdot taa anomuksiin erinäisin ehdoin myönnyt täväks i 
274 tapauksessa, m u t t a 12 tapauksessa sensijaan ehdot taa ne hylät täväksi . 

Työnvälityksen harjoittamislupa. Maistraatille annetuissa lausunnoissa 
kaupunginval tuusto pää t t i i lmoittaa, ettei sillä ollut mi tään muis tu te t ta -
vaa sitä vastaan, e t tä Suomalaisten teknikkojen seura r. y. jär jes t i maksu-
tonta työnväl i tys tä jäsenilleen 6); e t tä yhdistys Finlands svenska kvinno-
förbund kolme vuot ta eteenpäin väli t t i t yö tä jäsenilleen ammat inneuvonta-
toimintansa yhteydessä ja kantoi siitä korvausta 10 °JQ ensimmäisestä kuu-
kausipalkasta, ei kui tenkaan enempää kuin 100 markkaa 6); e t tä Suomen 
käher tä jä in liitto r. y. har jo i t t i maksutonta työnväl i tys tä jäsenilleen6); 
e t tä Kontorens platsförmedling r. f. niminen yhdistys väli t t i työ tä omille 
jäsenilleen ja kantoi siitä 50 markan, säälit tävissä tapauksissa 25 markan 
i lmoi t tautumismaksun sekä väli tysmaksun, joka oli harkinnan mukaan 
25—50 markkaa , 100 markkaa , 200 markkaa , 300 markkaa tai 400 markkaa 
väli tetyn paikan kuukausipalkan ollessa vastaavast i alle 1,000 markan, 
1,000 markkaa, 2,000 markkaa , 2,001—4,000 markkaa, 4,001—6,000 mark-
kaa tai 6,001 markkaa 7); e t tä Kulutusosuuskunt ien keskusliitto r. y. mak-
sut ta välitt i työnteki jöi tä jäsenosuuskunnilleen 8); sekä et tä Helsingin nuor-
ten miesten kristillinen yhdistys ja tkuvas t i kolmen vuoden aikana välit t i 
työpaikkoja alaikäisille pojille ja sen lisäksi myöskin yhdistykseen kuulu-
ville täysi-ikäisille miehille 9). 

Sitävastoin kaupunginval tuusto ehdotti1 0) evät täväksi Suomen hotelli-, 
matkail i jakoti- , ravintola- ja kahvilal i ikkeenharjoi t tajain liiton r. y. ano-
muksen saada vahvis te tus ta maksusta väl i t tää palveluskuntaa myöskin 
liittoon kuulumattomil le työnantaj i l le . 

Oikeus kiinteistön omistamiseen. 3 tapauksessa kaupunginval tuusto 
puolsi11) ulkomaalaisten anomuksia, jo tka koskivat oikeutta kiinteistön 
omistamiseen maassa. 

Viiokra-autojen taksat. Suomen autoilijaliiton r. y. Helsingin paikallis-
yhdistys oli mais t raat i l ta anonut , et tä vuokra-autojen perus- ja ajokilo-
met r imaksuja Helsingissä korotettaisiin 1 markka. Esi tystä oli puol tanut 
Suomen automobii l ikauppiait ten liitto, mu t t a vas tus tanut Helsingin autoili-

Kvsto 20 p. tammik. 3 §, 10 p. helmik. 3 §, 23 p. maalisk. 1 §, 13 p. huhtik. 
5 §, 4 p. toukok. 3 §, 15 p. kesäk. 6 §, 7 p. syysk. 7 §, 12 p. lokak. 2 §, 26 p. lokak. 
3 § ja 7 p. jouluk. 8 §. — 2) S:n 20 p. tammik. 29 §, 10 p. helmik. 28 §, 9 p. maalisk. 
32 §, 4 p. toukok. 31 §, 25 p. toukok. 25 §, 15 p. kesäk. 49 §, 12 p. lokak. 28 §, 16 
p. marrask. 29 § ja 7 p. jouluk. 40 §. — 3 ) S:n 9 p. maalisk. 4 §, 25 p. toukok. 1 § 
ja 15 p. kesäk. 5 §. — 4 ) S:n 7 p. jouluk. 14 §. — 5 ) Kvston pain. asiakirj. n:o 21. 
—6) Kvsto 13 p. huhtik. 6 §. — 7) S:n 4 p. toukok. 1 §. — 8) S:n 25 p. toukok. 3 §. 
—9) S:n 26 p. lokak. 4 §. —10) S:n 25 p. toukok. 3 §. — n ) S:n 20 p. tammik. 2 §, 
9 p. maalisk. 2 § ja 12 p. lokak. 3 §. 
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jat r. y. niminen yhdistys, joka samalla oli lausunut toivomuksen, että taksa-
mittarien sinetöiminen uskottaisiin poliisiviranomaisille ja toimitettaisiin 
maksutta. Näistä esityksistä pyydettiin lausuntoa kaupunginvaltuustolta, 
joka antamassaan vastauksessa katsoi, että taksojen pohjamaksujen korotus 
oli hyvin paikallaan, koska sekä polttoaineen että varaosain hinnat olivat 
tuntuvasti kohonneet, jota vastoin ajokilometrimaksu olisi pysytettävä 
ennallaan, koska ajaminen vuokra-autoilla muutoin kävisi niin kalliiksi, 
että se peloittaisi yleisöä käyttämästä niitä. Ehdotusta taksamittarien sine-
töimisen siirtämisestä poliisiviranomaisten tehtäväksi valtuusto ei voinut 
puoltaa, koska sen mielestä oli paljoa tarkoituksenmukaisempaa, että tämän 
toimituksen samoin kuin siihenkin asti suorittivat tarkastajat , jotka itse 
koeajossa ohjasivat autoa ja silloin voivat tarkistaa sen kuntoisuuden. Koko 
sinetöimismaksun poistamista ei myöskään pidetty sopivana, mutta sen 
alentamista vastaan valtuustolla ei ollut mitään huomautettavaa. 

Taksojen muuttaminen edellytti oikeastaan taksamittarienkin muutta-
mista, mutta koska tästä aiheutuisi autonomistajille ylimääräinen meno, jota 
vallitsevana pulakautena oli vältettävä, ja koska palaaminen alempiin tak-
soihin oli odotettavissa epänormaalisen valuutta tilanteen parannuttua ja 
autoilijanammatin kustannusten sen johdosta alennuttua, kaupunginval-
tuusto e h d o t t i e t t ä taksamittari t saisivat jäädä ennalleen ja että niihin 
ainoastaan kiinnitettäisiin painettu ilmoitus, jonka mukaan mittarin näyttä-
mään maksuun oli lisättävä 1 markka. Kaupunginvaltuuston lausunto 
päättyi seuraaviin ehdotuksiin: 

että vuokra-autojen pohjamaksuja kummassakin luokassa korotettai-
siin 1 markka; 

että ehdotus taksamittarien sinetöimisen siirtämisestä poliisiviran-
omaisille hylättäisiin; 

että taksamittarien sinetöimismaksu alennettaisiin 25 markasta 10 
markkaan; sekä 

että taksamittareita ei määrättäisi muutettaviksi, vaan autonomistaja 
velvoitettaisiin kiinnittämään niihin ilmoitus, jonka mukaan mittarin osoitta-
maan määrään oli lisättävä 1 markka pohjamaksua. 

Tässä yhteydessä kaupunginvaltuusto lausui toivomuksen, että vaikean 
taloudellisen tilanteen johdosta autonomistajia heidän autojensa katsas-
tuksissa ei velvoitettaisi suorittamaan niissä havaittujen vähäisten vikain 
kohtuuttoman kalliita korjauksia, elleivät viat olleet koneistossa, ohjaus-
laitteessa tai jarrussa. 

Munkkiniemen yhdyskunnan oikeus siltamaksun perimiseen. Huopa-
lahden kunnan kunnanvaltuuston anottua Uudenmaan läänin maaherralta, 
että Munkkiniemen yhdyskunnan rakennusjärjestykseen lisättäisiin mää-
räys, jolla mainittu yhdyskunta oikeutettaisiin asianmukaisesti vahviste-
tun taksan mukaan perimään kohtuullinen maksu niillä silloilla, joita yhdys-
kunta yleistä liikennettä varten oli rakennuttanut vesistön poikki, kaupun-
ginvaltuusto päät t i 2 ) anomuksesta antamassaan lausunnossa tuoda esiin 
pääkohdittain seuraavaa: 

Puheena oleva anomus, joka tosin tarkoitti yleistä siltamaksujen kanta-
misoikeutta, koski tällä hetkellä ainoastaan Munkkiniemen ja Meilahden 
välistä siltaa, mutta siihen myöntymistä voitaisiin vastedes käyttää hyväksi 
muillakin yhdyskunnan kunnossapitämillä silloilla, jotka olivat luovutetut 

Kvsto 23 p. maalisk. 3 §. —2) S:n 20 p. tammik. 9 
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yleiseen liikenteeseen. Helsingin kaupungin t äy ty i kuitenkin vastustaa 
päätös tä , jolla saattoi olla tällaiset seuraukset. Jo kaupungin ja Munkki-
niemen välinen paikallisliikenne oli eri t täin tä rkeä pääkaupungille, jonka 
väestö varsinkin kesäisin käyt t i Munkkinientä virkis tyspaikkanaan ja sil-
loin joutui kulkemaan Munkkiniemen sillan yli vievää t ietä, sillan, joka 
vuosikymmeniä oli ollut sekä jalka- e t tä ajoliikenteen ainoa Pikkuhuopa-
lahden yli kulkeva, kaupungin ja Munkkiniemen välinen yhdysväylä. Kau-
punki oli osoit tanut har ras tus taan t ä t ä l i ikennettä kohtaan suorit taessaan 
tun tuv ia kustannuksia vaat ivia t ienparannustöi tä Meilahdessa. Tärkeäm-
pää oli kuitenkin, e t tä sikäli kuin Munkkiniemen tieverkko laajeni, kyseinen 
liikennereittikin sai yhä suuremman merkityksen, ja jos suunnitel tu silta-
yhteys Leppävaaraan saatiin aikaan ja sitten kun teiden l i i t tyminen kau-
pungin katuverkostoon oli jä r jes te t ty , siitä tuli eräs pääkaupungin suurim-
pia maaseudulle johtavia liikenneväyliä. Sama koski n. s. Espoon tietä, ja 
tun tu i selvältä, ettei sellaista liikenne-estettä kuin si l tamaksujen kantoa 
saanut aset taa kaupungin vastaiselle valtareitille. Kaupunginval tuus ton 
käsityksen mukaan ei sitäpaitsi niillä perusteilla, joihin Munkkiniemen 
yhdyskunta oli no jau tunu t saadakseen toivomansa oikeuden, ollut r i i t tä-
vää tukea voimassa olevassa lainsäädännössä. Kuten laamanni J . Uggla 
kunnall isvaltuuston esitykseen liitetyssä mietinnössään oli lausunut , oli 
toukokuun 3 p:nä 1927 annet tu tielaki kumonnut siltarahain kantamisoikeu-
den yleisillä maanteillä. Tie, jonka osa Meilahden ja Munkkiniemen välinen 
silta tieoikeudellisesti oli, oli a lkujaan ollut yksityinen tie, m u t t a oli sit tem-
min mene t t äny t t ämän luonteensa, kun se oli luovute t tu yleiseen käyt töön 
sekä myöskin otet tu Munkkiniemen yhdyskunnal le vahvis te t tuun rakennus-
kaavaan. Laamanni Ugglan mielestä ei t ie tä tällä hetkellä voitu lukea mihin-
kään tielaissa maini t tuun yleisten teiden ryhmään (maantiet , kunnant ie t 
ja kylätiet), vaan oli sitä, niin kauan kuin kunnossapitovelvollisuus ei ollut 
lopullisesti ra tkais tu , p idet tävä erikoisasemassa. Munkkiniemen yhdys-
kunnalle vahvis te tun rakennusjär jes tyksen mukaan oli tosin yhdyskunnan 
tai asianomaisten tont t ien omistajien velvollisuutena huolehtia tällaisten, 
maanomis ta jan toimesta kuntoonsaa te t tu jen teiden kunnossapidosta vii-
meistään siitä lähtien kun ne luovutet t i in yleiseen liikenteeseen, mu t t a täl-
laista tien kunnossapitovelvollisuuden siir tymistä ei ollut t a p a h t u n u t puheena 
olevassa tapauksessa yhdyskunnan heikon taloudellisen aseman takia . Koska 
kuitenkin anot tu lisäys yhdyskunnan rakennusjär jestykseen tarkoi t t i yhdys-
kunnan oikeuttamista si l tamaksun kantamiseen, johtui täs tä , e t tä yhdys-
kunnalla oli tarkoi tuksena ryh tyä huolehtimaan ainakin sillan kunnossa-
pidosta, ja koska taa javäkise t yhdyskunna t tieoikeudellisesti r innastet t i in 
maalaiskuntien kanssa, tuli tie kunnossapitovelvollisuuden si irryt tyä ja 
maaherran vahvis te t tua siirron siltä osaltaan, jolla silta sijaitsi, kunnalliseksi 
eli yleiseksi tieksi. Laamanni Ugglakin tuli lausunnossaan siihen lopputulok-
seen, e t tä maanomista ja , Aktiebolaget M. G. Stenius osakeyhtiö, ei voinut 
yksityisoikeudellisessa järjestyksessä vaat ia tien käytöstä mi tään maksuja 
eikä saada kunnossapi toavustusta ot tamalla maksu ja yleisestä liikenteestä. 
Sen sijaan hän katsoi, e t tä Munkkiniemen yhdyskunta erinäisin edellytyk-
sin tässä tarkoituksessa yhdyskunnan rakennusjär jes tykseen otetun mää-
räyksen nojalla voi saada oikeuden si l tamaksujen kantamiseen vahvis tetun 
taksan mukaan yhdyskunnalle tien kunnossapitovelvollisuudesta a iheutuvan 
rasituksen keventämiseksi. Sanotut edellytykset olivat a) e t tä yhdyskunta 
otti sillan sekä siihen l i i t tyvän tienosuuden kunnossapidettäväkseen; b) e t tä 
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yhdyskunnan val tuusto vahvist i tarpeellisen l isämääräyksen rakennus-
järjestykseen; c) e t tä maaherra vahvisti muutoksen; d) e t tä yhdyskunnan 
val tuusto t ämän perusteella pää t t i ryh tyä kan tamaan taksanmukais ta silta-
maksua; sekä e) e t tä maaherra alistustietä vahvisti viimeksi maini tun pää-
töksen. 

Kysymyksen ydin oli, voitiinko toukokuun 3 p:nä 1927 vahvis te tun 
tielain pois tamat yleisen tien s i l tamaksut lain 92 §:n nojalla ot taa käytän-
töön taajaväkisessä yhdyskunnassa. 

Laamanni Ugglan lausunnossaan esi t tämä tielain pykälän tu lkinta oli 
kaupunginval tuuston mielestä tuskin oikea. Siihen perustuva si l tamaksun 
käytäntöönot taminen tun tu i olevan ristiriidassa lainsäädännön osoit taman 
kehityksen kanssa. Vuoden 1918 tielaki poisti yleisillä teillä kanne t t ava t 
s i l tamaksut , ja voimassa oleva, vuonna 1927 säädet ty tielaki kielsi niiden 
kantamisen sekä kunnan- e t tä kyläteillä. Taksoja koskevat nyky jään voi-
massa olevassa tielaissa ainoastaan sen 89 §:ään sisältyvät määräykset , 
jo tka käsit televät kunnantiel lä olevan lautan ta ikka lossin käyt tämis tä . 
Vuoden 1918 tielain vastaava määräys, sen 42 §:n 4 mom., käsitti myöskin 
s i l tamaksun. Lainsäädäntö on siis tässä suhteessa määrätietoisesti kehit ty-
ny t siihen suuntaan, e t tä s i l tamaksut poistetaan tielainsäädännöstä, 
jo tenka la insäätä jän tarkoi tuksena tuskin lienee ollut t ehdä tielain 92 §:n 
määräyksellä mahdolliseksi poikkeamista t äs tä yleisestä periaatteesta. Tä tä 
ka t san tokantaa tuki sekin seikka, ettei la insäätäjä ollut j ä t t ä n y t kysymystä 
t ierasituksen tasoit tamisesta huomioon o t t amat ta , vaan oli poistaessaan silta-
maksujen kantamisoikeuden samalla t ehny t mahdolliseksi val t ionavun saami-
sen niin hyvin kunnan- ja kyläteiden kuin kaupunkien ja kauppaloiden alueilla 
olevien teiden ja siltojen rakentamiseen ja kunnossapitämiseen. Näin ollen ei 
sanot tua 92 §:ää t u n t u n u t olevan tu lk i t t ava väl jemmin kuin sen sanamuoto 
nimenomaan salli, s. o. teki mahdolliseksi poiketa tielain määräyksistä , mikäli 
ne koskivat teiden rakentamis ta ja kunnossapitoa, mi tkä rasi tukset raken-
nusjär jes tyksen säädösten mukaan voidaan, samaten kuin kaupungissa tai 
kauppalassakin, siirtää kunnal ta yksityisille tont t ien omistajille, tien täl-
löin kui tenkaan m u u t t a m a t t a yleisen tien tai kadun luonnet taan. 

K u n Munkkiniemen kunnanva l tuu te t tu jen anomuksen tueksi kenties 
voitiin tuoda esiin, e t tä Helsingin kaupunki kantoi si l tamaksua Kulosaaren 
sillalla, kaupunginval tuusto katsoi tarpeelliseksi huomaut taa , e t tä näitä 
kah ta t apaus ta tuskin saattoi r innastaa keskenään. Ku ten laamanni Uggla-
kin edellä mainitussa lausunnossaan oli huomau t t anu t , perustui Helsingin 
kaupungin oikeus si l tamaksun kantamiseen Kulosaaren sillalla siihen seik-
kaan, e t tä sillan entiselle omistajalle toimilupasopimuksella oli myönnet ty 
maini tun maksun kantamisoikeus, joka sitten siirtyi kaupungille sen lunas-
taessa sillan omakseen. 

Edellä l ausu t tuun vii taten kaupunginval tuus to anoi, e t tä maaherra 
epäisi Huopalahden kunnanval tuus ton anomuksen Munkkiniemen yhdys-
kunnan oikeuttamisesta eräissä tapauksissa kan tamaan si l tamaksuja, minkä 
oikeuden kunnanval tuus to oli a ja te l lut sisällytettäväksi yhdyskunnan raken-
nusj ärjestykseen. 

Kaupunkiin rajoittuvien alueiden poliisihoito. Sisäasiainministeriön 
toimeksiannosta eräs ministeriön aset tama komitea oli laa t inut Helsingin 
kaupunki in ra joi t tuvien alueiden poliisitoimen jär jes tämis tä koskevan mie-
tinnön, jossa huomautet t i in , e t tä kyseisessä poliisihoidossa oli havai t tavissa 
suuria epäkohtia ja puut te i ta : poliisimiehistö oli liian vähälukuinen, pidä-
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t e t t y j en henkilöiden säilytyspaikkoja liian harvassa ja teknillisten apuneu-
vojen puute ilmeinen. Edelleen yhtenäisen asutusalueen jakautuminen usei-
hin itsenäisiin poliisihallintopiireihin aiheutt i t un tuvaa ha i t taa tarkoi tuk-
senmukaiselle poliisihoidolle. Komitean mielestä oli Oulunkylän ja Huopa-
lahden kunnat , Haagan kauppala sekä Konalan ja Talin kylät , Pakinkylä , 
Tuomarinkylä, Viikin la tokartano, Hert toniemi, Kulosaari, Puodinkylä, 
Degerö, Santahamina, Malmi ja Tapanila sekä Suomenlinna poliisihoidon 
suhteen ydis te t tävä ja niitä var ten luotava kaupungin poliisilaitoksen 
yhteydessä toimiva n. s. esikaupunkipoliisi. Esikaupunkipoliisille kuului-
sivat edellä luetelluilla alueilla samat t eh tävä t , jo tka kaupungissa kuuluivat 
kaupunginpoliisille, kun taas Malmin nimismiespiirin apulaisnimismies, kun-
nes alueet oli l i i tet ty Helsingin kaupunkiin, hoitaisi alueliitoksen t apahdu t -
tua kaupunginviskaalinvirastolle si ir tyvät syy t t ä j än teh tävä t . Esikaupunki-
alueiden kameraaliset t eh tävä t hoitaisi nimismies. Ehdotuksen mukaan 
esikaupunkipoliisi jaettaisiin viiteen vartiopiiriin, nimit täin Hert toniemen, 
Malmin, Oulunkylän, Haagan ja Suomenlinnan piireihin, joilla kullakin olisi 
vart iokonttorinsa, minkä lisäksi Tapanilaan, Pukinkylään, Pakinkylään, 
Pi tä jänmäel le ja Munkkiniemeen järjestet täisi in var t io tuvat . Esikaupunki-
poliisiin kuuluisi 92 viranhalt i jaa, mikä määrä vallitsevan pulakauden ajaksi 
voitaisiin supistaa 72:een. Edellä mainituista poliisivartiopiireistä ainoas-
taan Suomenlinna kunnallisessa suhteessa kuului Helsingin kaupunkiin, ja 
kunnes muutk in alueet oli l i i tet ty kaupunkiin, valtio oli velvollinen yksin 
suor i t tamaan esikaupunkipoliisin jär jestämisestä ja ylläpitämisestä aiheu-
t u v a t kustannukset . Komitea oli ehdot tanut uudelleenjärjestelyn toteu-
te t tavaks i astei t tain viiden vuoden kuluessa alla maini t tua jä r jes tys tä nou-
dat taen: Hert toniemen vartiopiiri, Malmin vartiopiiri, Oulunkylän, Haagan 
ja Suomenlinnan vartiopiirit . 

Täs tä ehdotuksesta vaaditussa lausunnossa kaupunginval tuusto pää t t i 
i lmoit taa Uudenmaan läänin maaherralle, ettei sillä ollut sitä vastaan mitään 
huomaute t t avaa edellyttäen, ettei sen to teu t taminen silloisissa oloissa aiheut-
t a n u t kaupungille kustannuksia. 

Väkijuomain myyntiohjelma Helsingissä. Osakeyhtiö Alkoholiliike aktie-
bolagin hall intoneuvosto ilmoitti aikovansa avata Helsingissä 9 myymälää, 
joissa myytäisi in kaikenlaisia väki juomia, sekä n. 25 myymälää, joissa myy-
täisiin joko yksinomaan viinejä, viinejä ja olut ta tai vain olutta, sekä kat-
soneensa sopivaksi si joit taa edelliset myymälä t seuraaviin paikkoihin: Kai-
saniemen- ja Mikonkatujen kulmauksen tienoille; Kauppator in lähistölle; 
Heikin- ja Yr jönka tu jen väliselle alueelle; Viisikulman tienoille; Runebergin-
ja Museokatujen kulmauksen tienoille; Albert inkadun n:oon 34 (päämyy-
mälä); Hakaniementor in luo; Helsingin- ja Fleminginkatujen kulmauksen 
tienoille; sekä Sturen- ja Mäkelänkatujen kulmauksen tienoille. 

Anniskelupaikoiksi hallintoneuvosto oli suunnitellut ravintolat , joille 
ravintolal i ikettä koskevien säännösten mukaan oli myönnet ty oikeus täl-
laisen liikkeen harjoi t tamiseen. Käytännössä ei kui tenkaan kävisi mah-
dolliseksi myöntää läheskään kaikille ravintoloille anniskeluoikeuksia, mu t t a 
hallintoneuvosto piti suotavana, e t tä hyväksytyi l lä ravintoloilla periaatteelli-
sesti katsottaisiin olevan oikeus anniskelun harjoi t tamiseen, jos hallinto-
neuvosto katsoi voivansa sen niille myöntää . Tämän periaatteen omaksu-
minen helpottaisi kyseisten asiain käsittelyä, koska hallintoneuvosto sen 

Kvsto 6 p. lokak. 5 §. 
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nojalla saattoi ra tkais ta asian jokaisen ravintolan kohdalta erikseen ilman 
et tä sen joka kerta tarvi ts i hankkia kaupuginval tuuston lausuntoa. 

Edelleen hallintoneuvosto ilmoitti aikovansa myöntää I luokan ravinto-
loille oikeuden kaikkien Osakeyhtiö Alkoholiliike aktiebolagin kaupan pitä-
mien väki juomalaj ien anniskelemiseen; II luokan ravintoloille oikeuden 
oluen ja mietojen viinien anniskelemiseen; sekä I I I luokan ravintoloille 
ainoastaan oluen anniskeluoikeuden. Poikkeustapauksissa hallintoneuvosto 
aikoi eri anomuksesta harkintansa mukaan myöntää I l j a I I I luokan ravinto-
loille oikeuksia muidenkin väkijuomain anniskelemiseen hallintoneuvoston 
määräämissä rajoissa ja sen aset tamin ehdoin. Anniskelu olisi luvallinen 
ainoastaan laissa tai lain nojalla annetuissa säännöksissä ja määräyksissä 
määrä ty in edellytyksin. 

Tästä ohjelmasta hallintoneuvosto pyysi lausuntoa kaupunginval tuus-
tolta, joka antamassaan vastauksessa ilmoitti1) voivansa yh tyä siihen ehdoin, 
et tä Kauppator in läheisyyteen suunnitel tu myynt ipa ikka sijoitettiin t ämän 
torin eteläpuolelle, niin ettei se jou tunu t työnväli tystoimiston väl i t tömään 
läheisyyteen, sekä e t tä väkevien juomain myynt ipa ikkaa ei ava t tu Sörnäis-
ten sa tamaradan pohjoispuolella olevalle verraten harvaan asutulle alueelle. 
Sen sijaan voitaisiin eteläisiin kaupunginosiin, esimerkiksi Tehtaankadun 
seuduille, perustaa yksi myymälä lisää. Samalla kaupunginval tuusto lau-
sui toivomuksen, e t tä sille vastedes varattaisi in tilaisuus lausuntonsa anta-
miseen myynt i - ja anniskelupaikkain lukumäärää ja si joitusta sekä niissä 
myytäviä tai anniskeltavia väki juomalaje ja koskevista muutosehdotuksista , 
ja lopuksi yleisenä toivomuksena, e t tä väki juomamyymälöi tä ei sijoitettaisi 
koulujen väl i t tömään läheisyyteen. 

Lopuksi kaupunginval tuusto huomaut t i , e t tä sen mielestä II luokan 
ravintoloille, jo tka eivät har jo i t taneet kahvilaliikettä, oli myönnet tävä 
samat anniskeluoikeudet kuin I luokan ravintoloille. 

Tilintarkasta]ain vaali. Sedmigradskyn pientenlastenkoulun ja Marian 
turvakodin vuoden 1932 tilien tarkas ta j iks i kaupunginval tuusto val i ts i2) 
kamreeri S. Ehrs tedt in ja k i r ja l ta ja K. F. Hellgrenin sekä heidän varamie-
hikseen pankinvirkail i ja B. Armfelt in ja metal l i työntekijä G. Anderssonin. 

Vuositilintarkastaj ain vaali. Kaupungin vuoden 1932 hallinnon ja tilien 
tarkasta j iks i kaupunginval tuusto valitsi3) to imis tonjohta ja A. Edbergin, 
kamreeri V. Hougbergin, ent. kaupunginreviisorin G. Winterin, pankin-
joh ta ja W. Ewersin, ta loudenhoi ta ja T. A. Lassilan, valantehneen tilin-
t a rkas t a j an J . A. Somerin, professori I. V. Kait i lan, to imi t ta ja A. Aallon, 
vara tuomari N. A. Lahtisen, järjestösihteeri E. Sallilan, asioitsija V. Ruo-
hosen ja to imi t ta ja A. E. Leinon sekä t i l in tarkas ta ja in varamiehiksi pankin-
virkailija A. E . Monnbergin, valtiotieteiden kandidaat in P. H. Schyberg-
sonin, konttoripääll ikkö F. Smedbergin, pankinprokuris t i B. Halleenin, 
filosofianmaisteri S. J . Liedon, ent. lehtorin E. O. Malmbergin, pankinjoh-
t a j a O. H j . Hult inin, kamreeri T. H. Vilppulan, pankinvirkail i ja W. Ros-
landerin, to imi t ta ja K. Kukkosen, kassanhoi ta ja tar M. Sinisalon ja konttori-
päällikkö K. W. Leinon. 

Valtion ja Helsingin kaupungin yhteisen sairaalakomitean jäseneksi 
to imi t ta ja A. Huotar i -va ina jan tilalle val i t t i in 4 ) v t Sallila. 

Temppeliaukiolle suunniteltu kirkko. Helsingin suomalaisten ja ruotsa-
laisten evankelis-luterilaisten seurakuntain kirkkohall intokunta ilmoitti 

x) Kvsto 9 p. maalisk. 10 §. —2) S:n 25 p. toukok. 22 §. — 3) S:n 7 p. tammik. 
1 §. — 4) S:n 20 p. tammik. 25 §. 
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aikovansa toimeenpanna Temppeliaukiolle suunnitellun kirkkorakennuksen 
sijoittamiskilpailun sekä valinneensa t ämän kilpailun palk in to lautakuntaan 
eversti O. Ehrströmin, tuomiorovasti A. W. Kuusiston, arkki teht i A. Nyber-
gin ia professori O. Tar janteen, minkä ohessa kirkkohall intokunta anoi, 
e t tä kaupunginval tuusto valitsisi kaupungin edus ta jan samaan kilpailu-
lau takuntaan . Tähän myöntyen kaupunginval tuus to uskoi1) puheena ole-
van t eh t ävän puheenjohtajal leen Lindforsille sekä kaupunginasemakaava-
arkki teht i B. Brunilalle. 

Hallitusten ja lautakuntain täydentäminen. Kaupungin ir taimen omai-
suuden invent taa jaks i pa ikkakunnal ta muut taneen filosofianmaisteri I. Sar-
kasen sijaan valit t i in 2) v t Hämäläinen. 

Toimi t ta ja A. Poh j anmaa vapau te t t i in 3 ) anomuksestaan verotusval-
mistelukunnan jäsenyydestä ja hänen sijaansa valitt i in jäseneksi neiti 
E. Paasio. 

J o h t a j a G. Idström vapau te t t i in 4 ) anomuksestaan palotoimikunnan 
jäsenyydestä ja hänen sijaansa valittiin vt Nybergh. 

Lääket ie teenkandidaat t i J . Heikkiselle myönnet t i in 5 ) anomuksestaan 
vapautus kaupungin sairaalain halli tuksen jäsenyydestä ja hänen seuraa-
jakseen valitt i in lääketieteenlisensiaatti T. V. Jääskeläinen. Saman halli-
tuksen jäseneksi valittiin 6) edesmenneen rouva H. Seppälän sijaan talou-
denhoitaja J . Klami. 

Ruotsinkielisen työväenopiston joh tokunnan jäseneksi val i t t i in 7 ) edes-
menneen professori J . E. Rosbergin tilalle rehtori C. Sanmark. 

Koska Sedmigradskyn pientenlastenkoulun ja Marian turvakodin johto-
kunnan jäsen arkki teht i E. Fabr i t ius oli val i t tu maini tun säätiön talouden-
hoitajaksi , jona hän oli johtokunnan i tseoikeutet tu jäsen, kaupunginval-
tuus to pää t t i 8 ) valita johtokunnan uudeksi jäseneksi jäljellä olevaksi toimi-
kaudeksi rehtori F . Freudenthal in. 

Toimi t ta ja J . Peräläis-vainajan sijaan val i t t i in 9 ) kaupunginkir jas ton 
joh tokuntaan jäseneksi v t Railo. 

Puhtaanapi tohal l i tuksen jäseneksi vali t t i in1 0) heinäkuun 11 p:nä kuol-
leen rakennusmestar i A. W. Malmin sijaan v t Huhta la . 

Kaupunginhallituksen jäseniksi vuodeksi 1932 valittiin11) v t t Halme, Helo, 
Hje lmman, Jana tu inen , Norrmen, Ramsay , Salovaara, Suolahti ja Udd sekä 
v tn Hje lmmanin anomuksestaan vapaudu t tua 1 2 ) täs tä t eh täväs tä hänen 
sijaansa v t Rydman . 

Muiden kunnallisten hallitusten ja lautakuntain jäsenten vaali. Muiden 
kunnallisten halli tusten ja lau takunta in puheenjohtaj iksi , varapuheenjohta-
jiksi, jäseniksi ja varajäseniksi valitt i in 13) seuraavaksi toimikaudeksi alla 
maini tu t henkilöt: 

kaupunginval tuuston vaal i lautakuntaan: jäseniksi laki t ie teenkandidaat t i 
E. Erkko, to imi t ta ja A. E. Leino ja filosofiantohtori B. Nybergh sekä vara-
jäseniksi joh ta ja Y. Koskelainen, insinööri F. Kreander ja to imi t t a j a K. 
Kukkonen; 

ki inteis tölautakuntaan: puheenjohta jaksi joh ta ja Y. Harvia sekä jäse-
niksi ve tur inkul je t ta ja F. W. Gröndahl, professori E. Linkomies, j oh ta j a 

x) Kvsto 7 p. syysk. 35 §; ks. myös tämän kert. s. 16. — 2 ) Kvsto 21 p. syysk. 
18 §. — 3) S:n 25 p. toukok. 19 §. — 4) S:n 9 p. maalisk. 25 §. — 5 ) S:n 13 p. huhtik. 
20 §. — 6) S:n 15 p. kesäk. 22 §. — 7) S:n 13 p. huhtik. 19 §. — 8) S:n 26 p. lokak. 
21 §. — 9) S:n 20 p. tammik. 26 §. — 10) S:n 7 p. syysk. 26 §. — n ) S:n 7 p. tam-
mik. 1 §. — 12) S:n 20 p. tammik. 24 §. — 13) S:n 7 p. jouluk. 2 ja 4 §. 
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C. Neovius, y l i johta ja J . O. Peurakoski, järjestösihteeri E. Sallila, joh ta ja 
T. Salmio, insinööri E. von Schantz ja työnväl i tysneuvoja T. Uski; 

kot i ta louslautakuntaan: puheenjohta jaks i t a rkas t a j a M. Sillanpää ja 
jäseniksi rouva H. Brander, rouva H. Gebhard, kot i ta lousopet ta ja tar A. 
Huotar i ja arkki teht i S. Lagerborg-Stenius; 

sa tamalau takuntaan : puheenjohta jaks i kauppaneuvos I. Lindfors ja 
jäseniksi sa tamatyöntek i jä U. Ilmanen, merenkulkuneuvos A. V. Lindberg, 
vuorineuvos K. A. Paloheimo, filosofiantohtori H. Ramsay, varas tonhoi ta ja 
K. V. Saxell ja merikapteeni A. Wihuri; 

työnväl i tystoimiston joh tokuntaan: puheenjohta jaks i ammatt ienyl i tar -
kas ta ja O. A. Pyykkö, varapuheenjohta jaks i to imi t t a ja M. Paasivuori , vaki-
naisiksi jäseniksi joh ta ja W. Korhonen, insinööri P. Kyrenius, monttööri 
L. Mikkonen ja eristäjä K. R. Saarnijärvi sekä varajäseniksi rappari H. Hau-
tala ja kamreeri O. Tiderman; 

kaupungin ir taimen omaisuuden iventtaaj iksi : kamreeri V. Apajalaht i , 
maalarimestari H. A. Bergström, konttoripääll ikkö K. E. Grönlund, rouva 
E. Hämäläinen, k i r j a l t a ja A. Karvosenoja, j oh ta j a K. V. Kyrklund, kansa-
koulunopet ta ja J . A. Tarpila, k i r jeenkanta ja B. Wäisänen ja työmies J . 
Väätäinen; 

kaupungin kiinteän omaisuuden katselmusmiehiksi: rakennusmestari 
T. Backberg, tullipäällysmies A. Forsström, maalari K. Ollila, rakennus-
mestari G. Welroos ja viilaaja F . A. Åkerman; 

kaupunginkassan tarkastusmiehiksi : kamreeri V. Hougberg ja kontto-
risti E. Jokinen sekä heidän varamiehikseen asiamies V. Ahde ja kamreeri 
S. Ehrs tedt ; 

taksoi tus lautakuntaan: jäseniksi konttoripäällikkö K. R. Bergbom, 
vanh. hallitussihteeri E. von Bonsdorff, kamreeri R. Estlander, varatuo-
mari R. von Fieandt , maalarimestari A. Haanoja , everst i luutnant t i H j . 
Honkanen, t yön joh ta j a H. P. Kalervo, k i r ja l ta ja V. P. J . Kalervo, joh ta ja 
N. Kavaleff , konttorist i L. Lehto, ku to ja O. Leinonen, vara tuomari K. A. A. 
Linturi , sähkötyömies T. Mutikainen, kauppaneuvos A. Nyman, neiti E. 
Paasio, konttoripääll ikkö G. Pä tynen, asioitsija V. Ruohonen, vara tuomari 
U. Rusk, kansakoulunopet ta ja J . A. Tarpila, kelloseppä J . Valvio ja hovi-
oikeudenauskul tant t i V. Wirtanen; 

tu tk i j a l au takun taan : jäseniksi vakuutusvirkai l i ja J . Ahokas, proto-
kollasihteeri G. W. Boijer, ylikamreeri K. M. Lassila, joh ta ja R. Lauren, 
filosofianmaisteri T. Olin, k i r ja l ta ja E. Pihl, eristäjä K. R. Saarnijärvi ja 
nuor. hallintosihteeri I. Toivanen; 

julkisivupiirustusten ta rkas tus to imikuntaan: jäseniksi professori O. 
Tar janne ja to imi t ta ja H. Uksila; 

holhouslautakuntaan: jäseneksi vuosiksi 1933—36 kanslianeuvos I. 
Groundstroem; 

oikeusaputoimiston johtokuntaan: jäseniksi filosofiantohtori J . Helo, 
vara tuomari S. Ilmanen, vanh. oikeusneuvosmies G. Leopold, vara tuomari 
S. T. Mannermaa ja rouva M. Schulz-Cajander; 

urhei lu lautakuntaan: jäseniksi palopäällikkö W. Bergström, lehtori 
V. Laherma, lääketieteenlisensiaatti U. Töt terman, kamreeri T. H. Vilppula 
ja kapteeni K. H. Öhman; 

ammat t ioppi las lautakuntaan: puheenjohta jaks i insinööri E. Söderman, 
varapuheenjohta jaks i Suomen kir ja työnteki jä in liiton asiamies A. J . Hell-
ström, jäseniksi maalarimestari A. Haanoja , varas tonhoi ta ja J . W. Laine, 
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kultaseppä O. Lindroos ja kir jansi toja E. Merikoski sekä varajäseniksi 
rouva L. Ahmala, insinööri F. Kreander, k i r japa inonjohta ja J . K. Paasio 
ja vaa t tu r i R. Virta; 

palotoimikuntaan: jäseniksi muurari H. Ahmala, viilaaja H j . Blomqvist , 
insinööri E. Lukander , filosofiantohtori B. Nybergh ja vara tuomari L. 
Pesonen; 

terveydenhoi to lautakuntaan: jäseneksi lääketieteenlisensiaatti S. Savo-
nen ja varajäseneksi laki t ie teenkandidaat t i E. Ky tömaa vuoden 1933 lop-
puun, mihin a jankoh taan myöskin vuonna 1930 val i t tu jen viiden jäsenen 
ja viiden varajäsenen tuli pysyä toimissaan; 

kaupungin sairaalain hallitukseen: jäseniksi rakennusmestar i P. Asti-
kainen, lääketieteenlisensiaatti T. V. Jääskeläinen, ta loudenhoi ta ja J . Klami, 
ens. kaupunginlääkäri F . Hisinger, dosentti F . Langenskiöld, filosofian-
tohtori B. Nybergh, arkki teht i W. G. Palmqvis t ja lääketieteen- ja kirur-
giantohtori E. Suolahti, minkä ohessa puheenjohta jaks i valitt i in dosentti 
Langenskiöld ja varapuheenjohta jaks i lääketieteen- ja kirurgiantohtori 
Suolahti; 

köyhäinhoi to lautakuntaan: puheenjohta jaks i insinööri F . Kreander ja 
varapuheenjohta jaks i pianoteknikko J . Virtanen; 

las tensuojelulautakuntaan: jäseniksi rouvat A. Huota r i ja M. Hu t tunen , 
to imi t t a ja K. Kukkonen, oikeusneuvosmies T. Nilsson, professori M. Ruu th , 
k i r j anp i t ä j ä B. Tabelle ja professori A. Ylppö, minkä ohessa puheenjohta-
jaksi valitt i in professori R u u t h ja varapuheenjohta jaks i rouva Huotari ; 

ammatt iopetusla i tos ten johtokuntaan: jäseniksi rouva E. Ivalo, kansa-
koulunopet ta ja A. Jansson, ylikonemestari G. A. Lemström, joh ta ja L. 
Lyytikäinen, k i r j a l t a ja I. Mattila ja ompeli jatar M. Paaso, minkä ohessa 
puheenjohta jaks i valittiin rehtori M. Sergelius; 

suomenkielisen työväenopiston johtokuntaan: jäseniksi esittelijäneuvos 
E. Böök, joh ta ja Y. Koskelainen, joh ta j a R. Liukkonen, kivityömies O. 
Nuut inen, filosofianmaisteri P. Railo ja to imi t ta ja Y. Räisänen sekä vara-
jäseniksi konttorist i P . Kivi ja vanhempi lehtori B. Malmio; 

ruotsinkielisen työväenopiston johtokuntaan: jäseniksi to imi t ta ja K. A. 
Fagerholm, filosofiantohtori J . af Forselies, vanhempi lehtori A. Mickwitz, 
rehtori C. Sanmark, libristi F. Sundqvist ja viilaaja F. A. Åkerman sekä 
varajäseniksi toimitsi ja S. O. Andersson ja lehtori J . Forsman; 

lastentarhain johtokuntaan: jäseniksi rouva Th. Hanemann, lääketieteen-
lisensiaatti N. Jännes, rouva M. Oksanen, ope t t a ja ta r L. Salovaara, lasten-
t a r h a n j o h t a j a t a r S. Siirala, kätilö H. Wal ta ja kirkkoherra E . W i r é n , minkä 
ohessa puheenjohta jaks i valittiin kirkkoherra Wirén ja varapuheenjohta jaks i 
lääketieteenlisensiaatti Jännes; 

Sedmigradskyn pientenlastenkoulun ja Marian turvakodin johtokun-
taan: jäseniksi arkki teht i S. Lagerborg-Stenius ja kir jastonamanuenssi A. 
Pettersson; 

kaupunginkir jas ton johtokuntaan: jäseniksi filosofiantohtori A. H. 
Bergholm, rouva E. Peräläinen, a l ik i r jas tonhoi ta ja H. E. Pipping, filoso-
fianmaisteri P. Railo ja fi losofiantohtori H. Renqvist; 

kaupunginmuseon johtokuntaan: jäseniksi filosofiantohtori J . Ailio, 
in tendent t i A. Hämäläinen ja yliarkkitehti M. Schjerfbeck; 

musi ikki lautakuntaan: jäseniksi rouva E. von Frenckell, vaat tur imes-
tar i T. Hiekkaranta , k i r ja l ta ja S. K. Leino, kauppaneuvos A. Niklander ja 
filosofiantohtori H. Ramsay; 
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kaupungin teknillisten laitosten hallitukseen: jäseniksi monttööri L. 
Mikkonen, peltiseppä A. Nuotio, insinöörit E. von Schantz ja E. Schröder 
sekä professori B. Wuolle, minkä ohessa puheenjohta jaks i valittiin professori 
Wuolle ja varapuheenjohta jaks i monttööri Mikkonen; 

kaupungin yleisten töiden lau takuntaan: jäseniksi joh ta ja vuorineuvos 
C. G. Herlitz, pank in joh ta ja T. Grotenfelt, t o imi t t a j a E. Hu t tunen , mont-
tööri O. W. Oksanen, professori O. Tar j anne ja insinööri T. R. Vähäkallio; 
puheenjohta jaks i valit t i in joh ta j a G. K. Bergman; 

puh taanap i to lau takuntaan : puheenjohta jaks i ent. pank in joh ta ja G. 
Est lander sekä jäseniksi to imi t t a j a A. Aalto, filosofianlisensiaatti K. Huh-
tala, työmies K. Kaukonen, teknikko A. G. Nyman, y l i joh ta ja Y. Sade-
niemi ja lääketieteenlisensiaatti U. Töt terman. 

Teuras tamolautakunnan puheenjohta jaks i valittiin1) kauppaneuvos S. A. 
Hohenthal ja jäseniksi kaupungineläinlääkäri W. Ehrs t röm, osastonpääl-
likkö F. Moisala, sähköteknikko V. V. Salovaara ja vara tuomari A. Wikström. 

Jäsenten valitseminen tulo- ja omaisuusverolautakuntaan. Uudenmaan 
läänin maaherran vahvis te t tua Helsingin t u l o - j a omaisuusverolautakunnan 
jäsenmäärän kahdeksaksi kaupunginval tuusto valitsi2) puolestaan maini-
tun lau takunnan jäseniksi vara tuomari B. von Fieandtin, evers t i luutnant t i 
vara tuomari H j . Honkasen, k i r ja l ta ja A. Karvosenojan ja pankinvirkail i ja 
W. Roslanderin sekä heidän varamiehikseen to imi t ta ja M. Leskisen, konttori-
päällikkö G. Pätysen, asessori E. Stigzeliuksen ja asiamies M. Tammilehdon. 

Jäsenten valitseminen yksityisten laitosten hallituksiin. Taideteollisuus-
keskuskoulun joh tokuntaan vali t t i in 3) jäseniksi arkki teht i V. Jung ja toi-
mi t t a j a K. Lehmus sekä varajäseniksi to imi t ta ja K. Kukkonen ja y l i johta ja 
Y. Sadeniemi. 

Ammattienedistämislai toksen säätiön johtokunnan jäseniksi val i t t i in 3 ) 
teollisuusneuvos I. Killinen ja maalari J . Nikula sekä näiden varamiehiksi 
asiamies T. Hänninen ja porsliiniteknikko A. G. Nyman. 

Helsingin teollisuuskoulun johtokunnan jäseneksi edesmenneen insi-
nööri G. Souranderin sijaan valittiin 4) rakennusmestari G. Welroos. 

Stiftelsen Svenska handelshögskolan i Helsingfors niminen säätiö. Myön-
tyen Högre svenska handelsläroverket i Helsingfors aktiebolag nimisen yh-
tiön tekemään anomukseen kaupunginval tuusto pää t t i 5) yhtiön tu l tua 
muodostetuksi säätiöksi ot taa valitakseen jäsenen säätiön hallitukseen ja va-
litsi 6) siihen si t temmin jäsenensä Norrménin. 

Oppikoulujen vanhempainneuvostojen valitseminen. Kaupunginval tuus to 
valitsi 7) Pyhän Marian koulun ja Kouluku jan kolmiluokkaisen yhteislyseon 
vanhempainneuvostojen jäsenet. 

Kaupunginvaltuuston edustajat. Helsingin kaupungin saatua ku tsun 
lähet tää edusta jansa Norden-yhdistyksen toimesta Tukholmassa syyskuun 
14—19 p:nä pidettävälle Islannin viikolle kaupunginval tuusto pää t t i 8) 
valita puheenjohta jansa sekä hänen estymisensä vara l ta varapuheenjohta-
jansa kaupungin edustajaksi main i t tuun ti laisuuteen. 

Kaupungin edusta jaksi Hangossa elokuun 15 ja 16 p:nä p ide t tävään 
VII kaupunkikokoukseen val i t t i in 9) kaupunginval tuuston puheenjohta ja 
Lindfors ja varapuheenjohta ja Hje lmman, v t t Jana tu inen , Tanner ja Toilet 

x) Kvsto 12 p. lokak. 9 §. — 2 ) S:n 7 p. jouluk. 3 §. — 3 ) S:n 7 p. jouluk. 2 §. 
— 4)S:n 4 p. toukok. 18 § ja 25 p. toukok. 18 §. — 5) S:n 7 p. syysk. 36 §. — 
6) S:n 26 p. lokak. 23 §. — 7) S:n 7 p. jouluk. 12 §. — 8 ) S:n 7 p. syysk. 15 §. — 
9) S:n 15 p. kesäk. 23 §. 
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sekä kaupungin joh ta ja Tulenheimo ja heidän varamiehikseen v t t Estlander, 
Helo, Norrmen ja Rydman . 

Elokuun 13 ja 14 p:nä Hangossa pidet tävässä Suomen satamalii ton 
kokouksessa tuli1) puheenjohta ja Lindforsin ja v t tn Ramsayn ja Salovaaran 
toimia kaupunginval tuuston edustaj ina ja satamalai toksen joh ta jan O. E. 
Jaat isen sekä v t t n Halmeen ja Wihurin heidän varamiehinään. 

x) Kvsto 15 p. kesäk. 24 §. 



II. Kaupunginhallitus. 

Kaupunginhall i tukseen kuuluivat kaupungin johta ja A. Tulenheimo sekä 
apula iskaupunginjohta ja t , raha to imenjohta ja V. Hupli, ki inteistöjohtaja 
E. von Frenckell, teknillinen joh ta ja E. Moring, sosiali- ja opetusasiain joh-
t a j a J . W. Keto, samoinkuin seuraavat kaupunginval tuuston vuodeksi 1932 
vali tsemat jäsenet: ta loudenhoi ta ja A. Halme, filosofiantohtori lakitieteen-
kandidaat t i J . Helo, to imis tonjohta ja E. Jana tu inen , laki t ie teenkandidaat t i 
G. Norrmen, joh ta ja H. Ramsay, pank in joh ta ja E. Rydman , sähköteknikko 
V. V. Salovaara, lääketieteentohtori E. Suolahti ja rakennusmestari W. Udd. 

Kaupunginsihteerinä toimi filosofianmaisteri K. Rein, kaupunginlaki-
miehenä laki t ie teenkandidaat t i E. Cavonius ja kansliasihteereinä vara-
tuomari A. Blomberg, filosofianmaisterit A. Danielson ja G. Brotherus sekä 
vara tuomari T. Nordberg. Avoinna olevaa kansliasihteerinvirkaa hoiti 
hovioikeudenauskultant t i E. Mantere. Kaupungin painatustöiden valvojana 
oli ent. k i r japa inonjohta ja T. Ar tman ja hänen apulaisenaan V. Stenman. 
K i r j aa j ana toimi neiti I. Heikel. Kaupunginkansl ian henkilökuntaan kuului 
sitäpaitsi kuusi vakinaista kanslistia. 

Kaupunginhall i tuksella oli ker tomusvuonna 59 ja sen yleisjaostolla 
58 kokousta. Halli tuksen pöytäkir ja in pykäläluku oli 6,863 ja lähete t ty jen 
kirjeiden luku 1,527. 

Kaupunginhall i tuksen vuoden varrella käsit telemistä asioista maini taan 
tässä seuraavat: 

A. Kaupungin kiinteää omaisuutta koskevat asiat. 

1. Kiinteän omaisuuden hankintaa, luovutusta ja käyttöoikeutta 
koskevat asiat. 

Leppäsuon alueen pakkolunastaminen. Sen johdosta, e t tä Turun hovi-
oikeus ei ollut ka tsonut olevan syytä m u u t t a a Helsingin raastuvanoikeuden 
päätöstä , joka koski pakkolunastushinnan määräämis tä kaupungin ja Osake-
yhtiö M. G. Steniuksen välisessä r i i ta jutussa, kaupunginhall i tus pää t t i x ) 
va l tuu t taa laki t ieteenkandidaat t i G. Norrmenin hakemaan hovioikeuden tuo-
mion muutos ta korkeimmassa oikeudessa. 

Maan hankkiminen teitä varten. Kulosaaren huvilakaupungin kunnan-
val tuustol ta saapui2) ilmoitus, e t tä val tuusto oli suostunut luovut tamaan 
Hert toniemen bulevardin länt is immän osan leventämiseen t a rv i t t avan maa-

!) Khs 22 p. kesäk. 1,095 §. — 2) S:n 16 p. kesäk. 1,076 §; vrt. v:n 1931 kert. 
s. 3 ja tämän kert. s. 168. 
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alueen, mu t t a ei ollut katsonut voivansa velvoit taa yhdyskuntaa osallistu-
maan maini tun t ietyön aiheuttamiin kustannuksiin. 

Kaupunginhall i tuksen anot tua kulkulaitosten ja yleisten töiden minis-
teriöltä, e t tä Viikin la tokar tanon maal ta luovutettaisi in 360 m2:n laajuinen 
maa-alue Oulunkylän—Viikin— Hert toniemen rauta t ien ja Malmille vievän 
maantien risteyskohdan jär jestelyä varten, maatalousministeriö oli ilmoit-
t a n u t päät täneensä suostua t ähän anomukseen erinäisin ehdoin, ja kaupungin 
yleisten töiden hallitus oli t ämän johdosta es i t tänyt kaupunginhallitukselle, 
e t tä päätös koetettaisiin saada puretuksi, koska puheena olevien ehtojen t äy t -
täminen tulisi maksamaan kaupungille ainakin 510,000 markkaa . Kaupungin-
hallitus päät t ik in maatalousministeriöltä anoa, et tä valtio ilman ehtoja 
luovuttaisi maini tun risteyskohdan jär jes tämis tä var ten valtion viranomais-
ten esittämien vaat imusten mukaan t a rv i t t avan 360 m2:n laajuisen maa-
alueen valtiolle jääväksi tiealueeksi, jo t ta vältyttäisi in pakkolunastustei tse 
hankkimasta t ä t ä t iealuetta valtiolta valtiolle. Sit temmin i lmoitet t i in 2) 
ministeriön myöntyneen t ähän anomukseen. 

Myytävien tonttien luettelo. Ki inte is tölautakunnan laatiman vuonna 1932 
myytävien tont t ien luettelon vahvistaminen jätet t i in 3) sanotun lau takunnan 
päätöksen varaan. Koska kuitenkin oli p idet tävä asianmukaisena, e t tä 
yleiset myynt iehdot vahvistet t i in jonkin verran yksityiskohtaisemmiksi kuin 
ne vanhas taan olivat olleet ja et tä niihin sisällytettiin myöskin erinäisiä yleisiä 
tont t ien hintojen arvioimisperusteita, kaupunginhall i tus pää t t i 3 ) antaa kiin-
teistölautakunnalle tehtäväksi laatia ehdotuksen tont t ien myynnissä nouda-
te t tav is ta yleisistä periaatteista. 

Tilusvaihdot. Kaupunginhall i tus pää t t i 4 ) hyväksyä ne t i lusvaihto-
sopimukset, jo tka maan hankkimiseksi Käpylän—Tuomarinkylän t ietä ja 
Oulunkylän—Hert toniemen rau ta t ie tä varten oli t eh ty Helsingin kaupungin 
ja t i lanomistaja A. Lönngrenin sekä Helsingin kaupungin ja metsänhoi ta ja 
E. V. Nyströmin y. m. kesken. 

Kaupunginval tuus ton pää te t tyä 5) luovut taa Helsingin evankelis-luteri-
laisille seurakunnille erään 28,000 m2 käsi t tävän alueen Malmin hautaus-
maan vierestä ehdoin, et tä kaupungille korvaukseksi luovutett i in m.m. eräs 
n. 16,000 m2:n laajuinen alue, oli maanmittausinsinööri J . M. Luukkonen 
pyynnöstä o t t anu t toimit taakseen maini tun ti lusvaihdon, ja kaupungin-
geodeetti W. O. Lille oli va l tuu te t tu valvomaan kaupungin etua tässä toimi-
tuksessa, jonka kustannukset oli j ae t tava tasan kaupungin ja seurakuntain 
kesken. Kaupunginhal l i tus päät t i hyväksyä t ämän toimenpiteen 6) ja ra ja-
selvittelyn tu l tua suoritetuksi kaupunginlakimiehen laat iman ti lusvaihto-
sopimuksen 7). 

Maa-alueen luovuttaminen tietä varten. Kaupunginhal l i tus pää t t i 8 ) 
tie- ja vesirakennushallitukselle i lmoittaa, ettei kaupunki voinut muulla 
tavoin osallistua Ry t ty l än koulukodin kohdalla olevan maant ienmutkan 
oikaisemistyön kustantamiseen kuin luovuttamalla sitä varten t a rv i t t avan 
maa-alueen ilmaiseksi. 

, Tontin luovuttaminen Kansan näyttämölle. Kaupunginhal l i tus päät t i 9) 
periaatteessa yh tyä ki inteis tölautakunnan Kansan näy t t ämön anomuksen 
johdosta es i t tämään ehdotukseen, e t tä kyseisen teat ter in suunnittelemalle 

!) Khs 18 p. helmik. 359 §. — 2) S:n 1 p. syysk. 1,328 §. — 3) S:n 4 p. helmik. 
259 §.— 4) S:n 21 p. huhtik. 702 ja 703 §; vrt. tämän kert. s. 9 ja 13. — 5) Ks. tämän 
kert. s. 12. — 6) Khs 6 p. toukok. 781 §. — 7) S:n 17 p. marrask. 1,770 §. —8) S:n 
7 p. heinäk. 1,155 §. — 9) S:n 28 p. tammik. 192 §. 
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teatteritalolle varattaisi in jokin Hakaniemen torin varrella sijaitseva, tarkoi-
tukseen sopiva tont t i , jonka luovutuksesta aikanaan oli t eh tävä eri esitys 
kaupunginvaltuustolle. Sit temmin saapui Kansan näy t tämön säätiön isän-
nistöltä kirjelmä, jossa ilmoitettiin, e t tä säätiö kiitollisena otti vastaan 
puheena olevan tont in ja pyydett i in, e t tä ryhdyttäis i in pikaisiin toimenpitei-
siin asian saattamiseksi kaupunginval tuuston ratkais tavaksi . Kaupungin-
hallitus p ä ä t t i s a a t t a a t ämän kir jelmän sisällyksen ki inteis tölautakunnan 
tietoon lopullisen esityksen laatimista varten. 

Korttelin n:o 474 tontin n:o 7 lunastaminen. Puolustusministeriön tie-
dusteluun kaupunginhall i tus pää t t i 2 ) vasta ta , ettei kaupunki hinnan suuruu-
den takia ha lunnut käy t t ää e tuoikeut taan korttelissa n:o 474 sijaitsevan 
tont in n:o 7 lunastamiseen. 

Vesialueen jakaminen. Kiinteistölautakunnalle annett i in 3) tehtäväksi 
ryh tyä tarvi t tavi in toimenpiteisiin, jo t ta Mustasaarta ympäröivä vesialue 
tulisi jaetuksi ennen kesää 1932. 

Rajankäyntitoimitus. Kaupunginhal l i tus pää t t i 4 ) t y y t y ä suori te t tuun 
Mellunkylän Borgsin tilan ra jankäynt i to imitukseen, jossa kaupungingeo-
deetti oli ollut saapuvilla kaupungin puolesta. 

Vuokraoikeuksien lunastaminen pakkohuutokaupalla. Kiinteis tölautakun-
nan i lmoitet tua, e t tä se oli an t anu t pakkohuutokaupal la ostaa kaupungille 
Käpylän korttelissa n:o 891 sijaitsevan tont in n:o 8 vuokraoikeuden ynnä 
sillä olevat rakennukset kaupunginhall i tus p ä ä t t i 5 ) hyväksyä t ämän kaupan 
ja osoitti käteisellä makse t tavan kauppahinnan osan, 15,913: 01 markkaa , 
ennakkona kaupunginkassasta; Työväen säästöpankin myöntämä 24,000 
markan suuruinen laina jä te t t i in edelleen kiinteistöä ras i t tamaan. 

Samoin hyväksy t t i in 6 ) se toimenpide, e t tä ki inteis tölautakunta oli 
108,000 markan hinnasta pakkohuutokaupal la ostanut Kumpulan kort te-
lissa n:o 932 sijaitsevan tont in n:o 55 vuokraoikeuden ja tontilla olevat raken-
nukset, ja käteisellä makse t tavan kauppahinnan osan suorittamiseen osoitet-
tiin kaupunginkassasta ennakkona 62,821: 90 markkaa . 

Kummassakin edellä mainitussa tapauksessa ki inteis tölautakunta oikeu-
tet t i in jälleen myymään kyseiset vuokraoikeudet ja rakennukset . Pää tökse t 
alistetti in 7) kaupunginval tuuston ratkaistaviksi . 

Tonttipaikan luovuttaminen Suomen messuille. Suomen messut osuus-
kunnan i. 1. anot tua , e t tä sille luovutettaisi in tont t ipa ikka messurakennusta 
varten, kaupunginhall i tus p ä ä t t i 8 ) va l tuu t taa ki inteis töjohtajan ryh tymään 
anojan kanssa valmistaviin neuvotteluihin yksityiskohtaisen luovutussopi-
muksen aikaansaamiseksi ki inteis tölautakunnan esit tämiä suuntaviivoja nou-
dat taen sekä lisäksi ot taen huomioon, e t tä alue annett i in vuokralle n. 50 vuo-
deksi nimellisestä vuokramaksusta , kuitenkin siten, e t tä jos vuokraa ja käyt t i 
rakennuksessa olevia huoneita liiketarkoituksiin, kaupungille oli t ä s tä suori-
t e t t ava kohtuullinen maanvuokra; e t tä kaupunki sitoutui vuokra-a jan pää-
ty t tyä , jolloin rakennukset si ir tyivät kaupungin omistukseen, suor i t tamaan 
vuokraajal le niistä korvaukseksi n. 25 % niiden silloisesta arvosta edellyttäen 
niiden silloin olevan käyt tökunnossa; sekä et tä vuokraa jan oli s i toudut tava 
määräajassa raken tamaan alue valmiiksi. 

Khs 18 p. helmik. 348 §. — 2) S:n 24 p. marrask. 1,818 §. — 3) S:n 9 p. 
tammik. 32 §. — 4) S:n 9 p. kesäk. 1,034 §. — 5) S:n 21 p. heinäk. 1,180 §. — 
6) S:n 21 p. heinäk. 1,181 §. — 7) Ks. tämän kert. s. 17 ja 18. — 8) Khs 17 p. 
marrask. 1,775 §. 
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Kirkkotontin luovuttaminen Tehtaanpuistosta. Kaupunginhal l i tus hyväk-
syi ki inteis tölautakunnan esityksen, e t tä kaupunginhal l i tus ryhtyisi kirkko-
viranomaisten kanssa neuvotteluihin Tehtaanpuistoon suunnitellulle kirkolle 
va ra tun tont t ipa ikan vaihtamisesta tai kirkon luonnospiirustuksista julis-
t e t t avan kilpailun ohjelman muut tamises ta siten, ettei kirkkopaikkaa siinä 
vielä lopullisesti määrät tä is i , ja pää t t i an taa edellä main i t tu jen neuvot te lujen 
käymisen ki inteis töjohtajan tehtäväksi . 

Si t temmin saapui 2) kirkkoval tuuston ilmoitus, e t tä val tuusto oli hyväk-
synyt kaupunginhall i tuksen edellä maini tun ehdotuksen Tehtaanpuis toon 
rakenne t tavan kirkon sijoituskilpailun jär jestämisestä. 

Maa-alueen luovuttaminen Toivolan koulukodille. Eräs 10 ha:n laajuinen 
Oulunkylän t i laan kuuluva peltoalue pääte t t i in 3 ) luovut taa Toivolan koulu-
kodin käyte t täväks i kohtuullisesta vuokrasta . Vuokralleanto määrä t t i in 
ki inte is tölautakunnan ja las tensuojelulautakunnan väliseksi asiaksi. 

Tien rakentaminen kaupungin maalle. Helsingin maalaiskunnan rakennus-
lau takunnan ano t tua saada rakentaa tien Pukinmäen urheilukentäl tä Mal-
mille kaupungin omistamien maiden yli kaupunginhall i tus p ä ä t t i 4 ) myön tyä 
anomukseen ehdoin, e t tä t ien rakentamisessa otett i in huomioon kiinteistö-
toimiston maatalousosaston ja rakennuskont tor in anne t t ava t t a rkemmat 
ohjeet . 

Osakeyhtiö Agrokselle vuokratun alueen järjestely. Ki in te is tö lautakunnan 
osakeyhtiö Agros aktiebolag nimisen yhtiön kanssa tekemä sopimus5), teuras-
t amon läntistä raideleikkausta koskevan välipuheen pysyt tämisestä voimassa 
raideleikkauksen siirrosta huol imat ta merkit t i in 6) tiedoksi ja rakennuskont to-
rille päätet t i in i lmoit taa, e t tä konttori milloin hyvänsä voi ryh tyä rakennus-
töihin teuras tamon n. s. länt is tä ra idet ta var ten tarvi t taval la , yhtiön hallussa 
olleella alueella. 

Vuokra-ajan pidennys. Kaupunginhal l i tus o ikeut t i 7 ) kiinteistölauta-
kunnan myöntämään Länt . Kaivopuiston huvilapalstojen n:ot 1, 1 a, 2, 3, 5 
ja 6 vuokraaji l le vuokra-a jan pidennystä neljä vuo t ta eli heinäkuun 1 p:ään 
1937 entisin vuokraehdoin, kui tenkin ulkohuonerakennusten ja aitojen poista-
misen sekä alueitten uudelleenjärjestelyn suhteen ki inteis tölautakunnan 
toimit tamassa katselmuksessa ehdotetuin ehdoin. Päätös alistettiin 8) kau-
punginval tuuston hyväksyt täväksi . 

Vuokrasopimuksen irtisanomisen peruuttaminen. Ki inte is tölautakunnan 
pää te t tyä , e t tä Sulhanen ja Morsian nimisten saarten vuokrasopimukset 
sanottaisiin irti ja saarilla olevat rakennukset lunastettaisiin kaupungille, 
kaupunginhall i tus oli al is tanut l au takunnan päätöksen tu tk i t t avakseen ja 
p ä ä t t i 9 ) ki inteistölautakunnalle i lmoittaa, e t tä puheena olevien saarten 
vuokrasopimuksien irt isanominen oli pe ruu te t t ava ja e t tä ne saivat edelleen 
j äädä voimaan 6 kuukauden irt isanomisajoin. 

Valtion jäänsärkijäin vedenotto ja hiilivarastopaikka. Valtion jäänsärki-
jäin ilmaista vedenottoa ja hiili varastopaikkaa koskeva sopimus uudistettiin10) 
vuoden 1933 ajaksi entisin ehdoin. 

Aallonmurtajan rakentaminen Särkän ja Harakan väliseen salmeen. Meren-
kävi jä t nimiselle seuralle i lmoitetti in1 1) , e t tä rakennettaessa aa l lonmurta jaa 

x) Khs 9 p. kesäk. 1,036 §. — 2) S:n 7 p. heinäk. 1,149 §. —3) S:n 8 p. jouluk. 
1,951§. — 4 ) S:n 17 p. marrask. 1,774 §.—5) S:n 4 p. helmik. 254 §. —6) Ks. tämän 
kert. os. I I I — 7) Khs 28 p. heinäk. 1,210 §. —8) Ks. tämän kert. s. 18. —9) Khs 
7 p. heinäk. 1,147 §. — 10) S:n 3 p. marrask. 1,691 §. — u ) S:n 13 p. lokak. 1,553 §. 
Kunnall. kert. 1932. 10 
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Särkän ja Harakan väliseen salmeen rakennuskont tor in kesäkuun 6 p:nä 
1929 laat imaa piirustusta ehdottomast i oli noudate t tava ; e t tä seuran tul i 
aa l lonmurta jan rakentamiseen hankkia Uudenmaan läänin maaherral ta 
he inäkuun 23 p:nä 1902 annetun vesioikeuslain 6 luvun 4 §:ssä edellytet ty 
lupa sekä esit tää kirjallinen selvitys puolustusministeriön an tamas ta luvasta; 
sekä e t tä seuran ennen rakennustöiden aloit tamista tuli aset taa kaupungin-
hallituksen hyväksymä t akuu mahdollisesti vaadi t tavien aa l lonmurta jan 
purkamistöiden suorit tamisen vakuudeksi . 

Ruotsalaisen teatterin kulissivarasto. Yleisten töiden hallituksen lähete t tyä 
kaupunginhalli tukselle esityksen ruotsalaisen teat ter in Malminkadun 5:ssä 
olevan kulissivaraston alueen jär jestämisestä uudelleen rakennuskont tor in 
varaston palonvaaran vähentämiseksi hallitus hyväksyen kiinteistölauta-
kunnan tekemän ehdotuksen pää t t i x ) , e t tä ruotsalaisen tea t ter in kulissi-
varastorakennus sai jäädä paikalleen yleisten töiden hallituksen ehdottamalla 
tavalla er is te t tynä kaupungin hallussa olevasta varastoalueesta; e t tä ruotsa-
laisen tea t ter in viimeistään kesällä 1933 tuli omalla kustannuksel laan ja 
rakennuskont tor in osoituksen mukaan eristää alueensa kaupungin varasto-
alueesta, rakentaa 5 m:n levyinen nousupenger Malminkadulta varastoraken-
nukseen ja yh tä leveä sul je t tava port t i ka tua vastassa olevaan ai taan. Kiin-
teistölautakunnalle annett i in tehtäväksi korot taa tea t ter in vuosivuokra tä ten 
laajennetusta , yhteensä 958 m2 käs i t tävästä alueesta 7,664 markkaan lukien 
heinäkuun 1 p:stä 1933. 

Sahalaitoksen rakennuttaminen Isoon Verkkosaareen. Kaupunginhal l i tus 
i lmoit t i 2 ) maistraatille palotoimikunnan aset tamin ehdoin puoltavansa Sörnäs 
aktiebolag nimisen yhtiön anomusta, joka koski lupaa uuden sahalaitoksen 
rakentamiseen yhtiölle vuokratul le Ison Verkkosaaren alueelle, ja antoi 
samalla kiinteistöjohtajalle tehtäväksi neuvotella yht iön kanssa sen silloisen 
vuokra-alueen vaihtamisesta erääseen Hert toniemen alueeseen. 

Uhkakielto. Kaupunginhall i tus päät t i 3 ) kaupungin yleisten töiden halli-
tuksen ja k i in te is tö lautakunnan anne t tua asiasta lausuntonsa i lmoittaa 
maistraatille, ettei sillä ollut mi tään muis tu te t tavaa Sörnäs aktiebolag nimi-
sen yht iön anomusta vastaan, e t tä yhtiö oikeutettaisiin sakon uhalla kieltä-
mään asiat tomil ta pääsy sen Vallilan tehdaskorttelissa n:o 532, Sörnäisten 
korttelissa n:o 272 sekä Isossa ja Pienessä Verkkosaaressa sijaitseville vuokra-
alueille sekä samalla uhalla kiel tämään tupakanpol t to mainituilla alueilla. 

Dalin tilaan kuuluvan palstan lohkominen kantatilasta. Tiedustelun 
johdosta kaupunginhall i tus p ä ä t t i 4 ) i lmoittaa, ettei kaupungilla ollut mi tään 
muis tu t tamis ta siihen, e t tä eräs Helsingin p i tä jän Malmin kylässä sijaitsevaan 
Dalin t i laan kuuluva, yksityisen omistama O.74 ha:n suuruinen palsta lohkot-
tiin kantat i las ta , va ikkakaan lohkomisoikeuden turvaamiseksi ei ollut han-
ki t tu ki innitystä t i laan. 

Horsman uudistilaa koskeva rakennuslupa. Lääninhall i tuksen pyyde t tyä 
ki inteis tölautakunnan lausuntoa kirvesmiehen vaimon E. Kuuselan anomuk-
sen johdosta, joka koski rakennusluvan myöntämis tä Helsingin p i tä jän Mal-
min kylässä sijaitsevalle Horsma nimiselle uudistilalle RN:o 586 kaupungin-
hallitus pää t t i 5) oman kir jelmänsä ohella maaherralle lähet tää l au takunnan 
lausunnon, jossa sanottiin, ettei kaupungilla ollut syytä vastustaa pyydetyn 
rakennusluvan myöntämis tä ehdoin, e t tä v. t . lääninarkki tehdin tekemät 
julkisivua ja keittiön sisustamista koskevat huomautukse t otett i in huomioon. 

Tässä yhteydessä kaupunginhalli tus päät t i , ettei tällaisia asioita vastedes 

Khs 20 p. lokak. 1,603 §. — 2) S:n 22 p. syysk. 1,422 §. —3) S:n 7 p. huhtik. 
641 §. — 4) S:n 18 p. helmik. 345 §. — 5 ) S:n 8 p. jouluk. 1,934 §. 
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t a rv innu t esitellä hallituksen yleisessä kokouksessa, vaan e t tä rakennuslupia 
koskevat ki inteis tölautakunnan lausunnot oli to imi te t tava maaherralle 
kanslialuettelon kau t t a . 

Vuokraoikeuden siirto. Ki inte is tö lautakunta oikeutetti in1) myöntämään 
Suomen metsästysyhdistykselle oikeus sille vuokra tun ampumarata-alueen 
vuokraoikeuden siirtämiseen kolmannelle henkilölle ehdoin, e t tä aluetta 
edelleen käyte t t i in alkuperäiseen tarkoitukseensa ja e t tä uusi vuokraa ja oli 
valtion laitos tai laillisesti rekisteröity yhdistys. 

Huoneistojen hankkiminen eri tarkoituksiin. Kaupunginhal l i tus hyväksyi 2 ) 
terveydenhoi to lautakunnan ehdotuksen Kallion kaupunginosan lasten poli-
klinikan sijoit tamisesta Unioninkadun taloon n:o 45. 

Samaten hyväksyt t i in 3) köyhäinhoi tolautakunnan anomus saada käyt-
t ää 7,500 markkaa työ tupa in sekalaisiin menoihin vara tus ta määrärahas ta 
lisähuoneiston vuokraamiseen Ko tkankadun talossa n:o 9 olevalle työtuvalle. 

Kaupunginval tuus ton pää te t tyä 4), e t tä ruotsinkielinen apukoulu siir-
rettäisiin siihen asti suomenkielisen apukoulun hallussa olleeseen, Sedmi-
gradskyn säätiön omistamassa Oikokadun talossa n:o 7 si jaitsevaan huoneis-
toon, kaupunginhall i tus pää t t i 5) kehoit taa ki inteis tölautakuntaa tekemään 
maini tun säätiön kanssa val tuuston edellä maini tun päätöksen mukaisen 
vuokrasopimuksen. 

Suomenkielisten kansakoulujen joh tokuntaa kehoitetti in 6) yksissä neu-
voin rakennuskont tor in kanssa tu tk imaan , voitiinko Hämeent ien 39:ssä ole-
via, köyhäinhoidon työtupina sekä las tentarhana käy t e t t y j ä huoneistoja 
käy t t ää kansakoulutarkoituksi in, sekä laat imaan tarpeelliset kustannus-
arviot ja suunni telmat huoneistoissa ehkä suori tet tavia m u u t o s - j a korjaus-
tö i tä varten. 

Las tentarhain joh tokunnan anot tua , e t tä eräille VI I kaupunginosassa 
sijaitseville, puutteellisissa vuokrahuoneistoissa toimiville lastentarhoille 
hankittaisi in uudet huoneistot , sekä ki inteis tölautakunnan oltua sitä mieltä, 
e t tä las tentarha t Solhem ja Vuokko työskentel ivät huonoimmissa huoneis-
toissa, ja vuokra t tua jälkimmäiselle elokuun 1 p:stä uuden huoneiston 
Laivur inkadun talosta n:o 10 kaupunginhall i tus pää t t i 7 ) ainoastaan ke-
hoi t taa ki inte is tölautakuntaa yksissä neuvoin lastentarhain viranomaisten 
kanssa etsimään sopivampi huoneisto las tentarha Solhemille kesäkuun 
1 pistä 1933. 

Merkittiin 8) tiedoksi, e t tä ki inteis tölautakunta oli t ehny t ruotsinkielisen 
työväenopiston huoneiston isännöitsijän kanssa sopimuksen siihenastista suu-
remman huoneistotilan luovuttamisesta opistolle ja huoneiston jär jes tämi-
sestä paremmin ta rkoi tus taan vastaavaksi . 

Kaupunginhal l i tus pää t t i 9 ) hyväksyä ki inteis tölautakunnan talojaoston 
tekemän päätöksen huoneen vuokraamisesta poliisilaitoksen lääkärin vastaan-
ottoa var ten laitoksen lääkäri l tä N. Jänneksel tä . 

Kaupunginhal l i tus päätt i1 0) myöntää lukuun Vesijohtolaitos uudistöitä 
var ten merki tyis tä käyt tövarois taan 4,500 markkaa työpajarakennuksen 
vuokraamiseen vesijohtolaitokselle Malminkadun talosta n:o 5. 

Yleisten töiden hallitukselle annettiin1 1) tehtäväksi yksissä neuvoin kiin-
te is tölautakunnan ja työnväl i tys johtokunnan kanssa laatia ehdotus työn-
välitystoimiston huoneisto-olojen jär jestämisestä. 

x) Khs 21 p. heinäk. 1,189 §. — 2) Sin 7p. heinäk. 1,157 §;ks. myös tämän kert. 
s. 63 ja 161. —3) Khs 29 p. syysk. 1,460 §. —4) Ks. tämän kert. s. 21. —5) Khs 21 p. 
heinäk. 1,205 §. — 6) Sin 27 p. lokak. 1,658 §. — 7) Sin 21 p. heinäk. 1,199 §. — 
8) S:n 9 p. kesäk. 1,035 §. — 9) S:n 28 p. tammik. 202 §. — 10) Khn jsto 10 p. 
maalisk. 3,832 §. — n ) Khs 13 p. lokak. 1,535 §. 
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Kiinteistölautakunnan ilmoitus, että Osakeyhtiö Alkoholiliike aktiebolag 
oli s i jo i t tanut väkijuomaliikkeen kunnallisen t a rkas t a j an konttorihuoneis-
toonsa ja e t tä ki inte is tölautakunta sen johdosta oli pe ruu t t anu t sanotulle 
ta rkas ta ja l le Unioninkadun talosta n:o 27 vuokra tun huoneiston vuokra-
sopimuksen, merkit t i in tiedoksi. 

Vuokraehtojen täyttämisen valvonta. Koska oli t a p a h t u n u t , e t tä kioskien 
y. m. vuokraaj ien suhteen ei kaikissa tapauksissa ollut ajoissa r y h d y t t y 
vuokraehtojen mukaisiin toimenpiteisiin, vaikka vuokramaksun asianmukai-
nen suori t taminen oli laiminlyöty, kaupunginhall i tus pää t t i 2 ) pyy tää kiin-
te is tö lautakunnal ta lausuntoa siitä, miten vuokraehtojen täy t tämisen val-
vonta oli j ä r j es te t ty ja miten kaupungin vuokratulojen perintä saataisiin 
täysin t a rko i tus taan vastaavaksi ja tehokkaaksi . 

Vuokranveloitusten peruuttaminen. Vuokranveloitus eräästä tohtor i 
S. af Björkestenin hallussa olleesta osasta Kivelän sairaalan aluet ta peruute t -
tiin 3) vuoden 1930 alusta lukien. 

Rouva M. Lehtonen vapaute t t i in 4) anomuksestaan maksamas ta veloi-
t e t t u a vuokraa 30 m2:n laajuisesta Apollonkadun tont in n:o 9 alueesta huht i— 
heinäkuulta , koska hän jo aikaisemmin oli s i i r tänyt ruokailukojunsa alueelta 
pois. 

Vuokramaksujen palauttaminen. Osakeyhtiö Nobel-Standard Suomessa 
nimiseltä yht iöl tä vuosilta 1917—31 It. Pihlajasaaressa ja Sörnäisissä ole-
vis ta vuokra-alueista liikaa kanne t tu vuokra, 102,000 markkaa , päätet t i in 5) 
pa lau t t aa yhtiölle kui t taamal la yhtiön samansuuruinen vuokravelka. 

Kaupunginhal l i tus pää t t i 6 ) sekalaisten menojen pääluokkaan poistoja 
ja palautuksia var ten merki tys tä määrärahas ta maksaa Aktiebolaget Mercan-
tile osakeyhtiölle takaisin 16,232: 50 markkaa liikaa veloi te t tuja vuokra-
maksuja . 

Kaatopaikat. 190 Tapaninkylässä asuvan maanviljelys- ja puuta rha-
ammat inha r jo i t t a j an anomuksen, e t tä kaupunginhall i tus ryhtyisi toimen-
piteisiin, jo t ta kaupungin Malmilla si jai tsevaa kaa topaikkaa ei siirrettäisi 
muualle, halli tus pää t t i 7 ) lähet tää lääninhall i tuksen käsitel täväksi Malmin 
kaa topaikan poistamista koskevan anomuksen yhteydessä. 

Eräiden Ruskeasuon huvilanomistajain vali tuskirjelmä, joka koski kaato-
paikan jär jes tämis tä Ruskeasuon ja Pasilan väliselle suoalueelle, ei an t anu t 8 ) 
kaupunginhalli tukselle aihet ta toimenpiteisiin. 

Erinäisten Käpylän asukkaiden vali tus Käpylässä si jaitsevasta lumen-
kaatopaikas ta ei myöskään a n t a n u t 9 ) kaupunginhalli tukselle toimenpiteen 
aihet ta , koska puhtaanapi tohal l i tus oli i lmoit tanut , e t tä puheena oleva kaato-
paikka ensi ta lvena siirrettäisiin toiseen Käpylässä olevaan paikkaan. 

Torikauppa. Asunto-osakeyhtiö Hietala bostadsaktiebolagin y. m. Hieta-
lahden torin läheisyydessä sijaitsevien taloyhtiöiden anomus, e t tä täydellinen 
tor ikauppa järjestet täisi in Hietalahdentor i l le , ei an tanu t 1 0 ) kaupunginhalli-
tukselle a ihet ta toimenpiteisiin. 

Astioista tapahtuva bensiininmyynti. Kaupunginhal l i tuksen kaupunginval-
tuustolle tekemän, astioista t apah tuvan bensiinin myynnin jär jes tämis tä kos-
kevan esityksen mukaisesti päätet t i in1 1) maistraatil le esittää, e t tä kaikki asti-

!) Khn jsto 9 p. kesäk. 4,894 §. — 2) S:n 16 p. kesäk. 4,916 §. —3) Khs 3 p. maa-
lisk. 437 §. — 4) S:n 28 p. heinäk. 1,213 §. — 5) S:n 29 p. syysk. 1,450 §. — 6) S:n 
21 p. tammik. 124 §. — 7) S:n 3 p. maalisk. 445 §. — 8) S:n 27 p. huhtik. 770 §. — 
9) S:n 6 p. toukok. 800 §. —10) S:n 16 p. maalisk. 518 §. — n ) S:n 9 p. kesäk. 1,032 
§; ks. myös tämän kert. s. 20 ja Kunnall. asetuskok. s. 109. 
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oista t a p a h t u v a bensiinin siirto, mikäli kysymyksessä ei ollut satama-alue, 
yleistä turval l isuut ta silmälläpitäen tulenarkojen nesteiden valmistuksesta, 
varastossapidosta, myynnis tä ja kul je tuksesta maaliskuun 29 p:nä 1924 anne-
t u n asetuksen 24,27,35 ja 49 §:n muut tamises ta toukokuun 13 p:nä 1932 anne-
tun asetuksen edellyt tämin rajoi tuksin kokonaan kiellettäisiin. Kui tenkin olisi 
täl lainen bensiinin siirto ja siitä joh tuva myynt i sall i t tava Kampin alueelle 
j a Rautat ientori l le j är j estettävillä myyntiasemilla ehdoin, e t tä paloviranomais-
ten paloturval l isuut ta ta rkoi t tav ia määräyksiä tarkoin noudatet t i in . Myöskin 
siinä tapauksessa, e t tä moottor iajoneuvosta loppui polttoaine, joten ajoneuvo 
ei voinut kiinteällä bensiiniasemalla t ä y t t ä ä säiliötään, sallittaisiin bensiinin 
siirtäminen yhdestä, korkeintaan 5 kiloa sisältävästä astiasta. 

Katukauppa. Kaupunginhal l i tus p ä ä t t i k e h o i t t a a ki inteis tölautakuntaa 
makkarakauppaa koskevien määräysten laatimisen yhteydessä laa t imaan 
myöskin yhtenäisen ehdotuksen voimassa olevien, kojuista, vaunuis ta ja 
pöydil tä t apah tuvaa kauppaa koskevien määräysten uusimisesta, ot taen 
huomioon myöskin sanomaleht ikauppaa koskevat määräykset . 

Poliisilaitosta pyydett i in 2) huoleht imaan siitä, e t tä luva t toman kulku-
kaupan har jo i t taminen tehokkaast i estettiin kaupungin kaduilla. 

Herra V. Kui tunen oikeutetti in 3) taloissa myyskentelemään sokeiden 
valmistamia tuot te i ta . 

Kaupunginhal l i tus pää t t i 4 ) maistraatil le osoitetussa kirjelmässä ehdot taa 
evät täväksi Carl Knief nimisen toiminimen anomuksen saada ra t ta i l ta myydä 
lämpimiä makkaroi ta Ci ty-kauppakujan pihamaalla. 

Taideteosten sijoittaminen kaupungin puistoihin. Taide lautakunnan ehdo-
tuksesta kaupunginhall i tus pää t t i 5 ) pys ty t t ää kuvanveis tä jä J . Sjöstrandin 
veistoksen »Kullervo puhuu miekallensa» Ateneumin läntiseen puistikkoon 
Edelfeltin patsaan silloiselle paikalle edellyttäen, e t tä Suomen taideteollisuus-
yhdistys sekä Suomen taideyhdistys ja Suomen ta ideakatemia antoivat 
suostumuksensa viimeksi maini tun patsaan siirtämiseen toiseen paikkaan. 
Sit temmin ensiksi maini t tu yhdistys oli i lmoi t tanut , ettei sillä ollut kyseistä 
ehdotusta vas taan mi tään huomaute t tavaa , jota vastoin Suomen taideyhdis-
tys ja Suomen ta ideakatemia olivat esittäneet, e t tä Edelfeltin patsas saisi 
edelleenkin jäädä paikoilleen Ateneumin puistikkoon. Kaupunginhal l i tus 
pää t t i 6 ) sen johdosta hyväksyä ta ide lautakunnan uuden ehdotuksen Kullervo-
patsaan sijoit tamisesta Hakasalmen puistoon. 

Kaupunginval tuus ton vuonna 1931 pää te t tyä 7) osoittaa paikan ylioppi-
lastalon aukiolta kuvanveis tä jä F. Nylundin K olme seppää nimisen veistosryh-
män pys ty t t ämis tä varten ja j ä t e t tyä lopullisen paikan määräämisen kaupun-
ginhallituksen asiaksi hallitus pää t t i 8 ) määrä tä maini tun veistoksen sijoitet-
tavaksi aikaisemmin to imi t tamassaan katselmuksessa tehdyn päätöksen mu-
kaisesti. Yleisten töiden pääluokkaan kaupunginhall i tuksen käyte t täväks i 
a rvaamat tomiin tarpeisiin ja varatöihin merki tys tä määrärahas ta myönnet-
tiin perus tuskustannusten suorit tamiseen n. 2,000 markkaa . 

Tämän päätöksensä peruut taen kaupunginhal l i tus s i t temmin Pro Hel-
singfors nimisen säätiön hallituksen anomuksesta pää t t i 9 ) oikeuttaa rakennus-
konttor in suor i t tamaan puheena olevat perus tus työt laskun mukaan. Säätiön 
hallituksen samalla tekemä anomus määrä rahan merkitsemisestä t ä t ä tarkoi-

x) Khs 15 p. jouluk. 1,958 §; vrt. tämän kert. s. 19. — 2) Khs 15 p. jouluk. 
1,989 §. — 3) S:n 1 p. jouluk. 1,883 §. — 4) S:n 12 p. toukok. 823 §. — 5) S:n 13 
p. lokak. 1,534 §. — 6) S:n 15 p. jouluk. 1,959 §. — 7) Ks. v:n 1931 kert. s. 14. 
— 8) Khs 29 p. syysk. 1,457 §. —9) S:n 13 p. lokak. 1,550 §. 
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tus ta varten vuoden 1933 talousarvioon siirrettiin käsiteltäväksi talousarvio-
ehdotuksen yhteydessä. Edelleen kaupunginhall i tus pää t t i kehoit taa Raitio-
tie- ja omnibusosakeyhtiötä s i i r tämään paikalla olevat rai t iot iepylväät 
hallituksen hyväksymän piirustuksen mukaisesti. 

Myöhemmin Pro Helsingfors säätiön hallitus ilmoitti *), e t tä veistosryhmä 
Kolme seppää paljastettaisi in joulukuun 2 p:nä. 

Kaupungin puistojen y.m. käyttöoikeudet. Kaupunginhal l i tus päät t i 2 ) luo-
vu t t aa Kaisaniemen puiston länsiosassa sijaitsevan n. s. suuren kentän Fin-
lands svenska sång- och musikförbund nimiselle liitolle kesäkuun 17—19 p:nä 
pidettävien Suomen V I I I ruotsalaisten laulu- ja soittojuhlien jär jes tämis tä 
var ten. 

Suomen automobiiliklubin anomus saada syksyn aikana jär jes tää autojen 
nopeuskilpailut Länsisatamaan tai Elä intarhaan evätt i in 3). Tässä yhteydessä 
kaupunginhall i tus päät t i kehoit taa ki inteis tölautakuntaa vastedes myöntäes-
sään lupia moottoriajoneuvokiipailujen järjestämiseen kaupungin kaduilla 
ja teillä p idä t tämään kaupungille ainakin saman prosentin brut totulois ta 
kuin kaupunki kantoi Elä in tarhan urheilukentällä pidet tyjen urheilukilpailu-
jen tuloista. 

Jäiden otto. Kaupunginhal l i tus pää t t i 4 ) oikeuttaa sa tamalau takunnan 
yksissä neuvoin ki inteis tölautakunnan kanssa määräämään kaupungille 
jäiden nostamisoikeudesta tu leva t maksu t myöskin milloin oli kysymys 
varsinaiseen satamaliikenteeseen kuulumat tomas ta satama-alueesta sekä 
huolehtimaan puheena olevien maksujen kannannasta . 

Puiden kaataminen. Yleisten töiden hallitukselle pääte t t i in 5 ) i lmoittaa, 
ettei Kivelän sairaalan sairaspaviljongin edustalla kasvavia m ä n t y j ä saanut 
kaataa . 

Elä in tarhan huvilan n:o 2 vuokraa jan rouva E. Weilinin anot tua , e t tä 
maini tun huvila-alueen vieressä sijaitseva t iheä orapihlajapensaisto poistet-
taisiin tai sitä tun tuvas t i harvennettaisi in, kaupunginhall i tus pää t t i 6 ) oikeut-
taa rakennuskont tor in puisto-osaston suor i t tamaan tarpeelliset harvennus-
työ t käyt täen yleisten töiden pääluokkaan metsien puhdis tus ta var ten mer-
k i t t y j ä varoja. 

Hiekan, soran y. m. otto. Helsingin maalaiskunnan työt tömyyslauta-
kunta oikeutet t i in7) kiinteistötoimiston maatalousosaston valvonnan alai-
sena korvaukset ta o t tamaan soraa Malmin hau tausmaan vieressä olevasta 
kaupungille kuuluvasta sorakuopasta Pukinmäen urheilukentän tasoi t ta-
mista varten. 

Helsingin suomalaisten ja ruotsalaisten evankelis-luterilaisten seurakun-
tien hautausmaakomitea oikeutettiin 8) anomuksestaan nostamaan rakennus-
konttorin osoit tamalta vesialueelta Melkiön ja Länt . Pihlajasaaren väliltä 
konttorin valvonnan alaisena 20,000 m 3 hiekkaa ehdoin, e t tä t ämän lisäksi 
kaupungille maksu t t a nostetti in 2,000 m 3 hiekkaa varastoi tavaksi rakennus-
konttor in lähempien osoitusten mukaisesti, sekä edellyttäen, e t tä komitea 
vastasi kaikesta vahingosta, joka t äy t t ämis työn johdosta oli a iheutunut tai 

x) Khs 1 p. jouluk. 1,884 §. —2) S:n 10 p. maalisk. 477 §. — 3) S:n 1 p. syysk. 
1,321 §. —4) S:n 10 p. maalisk. 479 §. — 5) S:n 22 p. kesäk. 1,089 § ja khn jsto 30 p. 
kesäk. 5,045 §. — 6) Khs 11 p. elok. 1,246. — 7) Khs 18 p. helmik. 346 §. —8) S:n 
20 p. lokak. 1,624 §. 
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vastedes aiheutui Hietaniemessä oleville kaupungin omistamille alueille ja 
laitteille. 

Linja-autoliikenne. Aktiebolaget Jul ius Tallberg osakeyhtiön anot tua 
saada talvella 1931—32 ja tkuvas t i har jo i t taa l inja-autoli ikennettä Salmi-
saaren ja Kasarmintor in välillä kaupunginhall i tus p ä ä t t i m a i s t r a a t i l l e 
pyynnöstä i lmoittaa, ettei hallituksella ollut anomuksen hyväksymis tä vas-
taan mitään muis tu te t tavaa . 

Autonkul je t t a ja J . Karhun anot tua saada har jo i t taa l inja-autoli ikennettä 
Kasarmintorin—Toukolan linj alla j a maistraat in pyydet tyä t äs tä anomuksesta 
kaupunginhall i tuksen lausuntoa hallitus pää t t i 2 ) maistraatil le ehdottaa, e t tä 
haki ja oikeutettaisiin ha r jo i t t amaan l inja-autoli ikennettä linjalla S i a m i n -
t ie—Toukolanviertot ie —Int ianka tu—Limingan t ie—Jyrängönt ie—Kumpula 
—Hämeent ie—Sturenkatu—Aleksis Kiven ka tu—Fleminginka tu—Por tha-
ninkatu^— S i l t a saa renka tu—Union inka tu— Kasarmintori ehdoin, e t tä au to t 
t äy t t i vä t kaupungissa liikennöiville linja-autoille ase te t tavat vaat imukset , 
e t tä säännöllistä l i ikennettä ylläpidetti in sekä e t tä haki ja menett i oikeutensa, 
ellei l i ikennettä säännöllisesti hoidet tu. 

Samaten päätet t i in 3) maistraatil le ehdottaa, e t tä au tonku l j e t t a j a O. E. 
S tä lhammar oikeutettaisiin edellä maini tuin ehdoin ha r jo i t t amaan linja-
autoli ikennettä linjalla Kasarmintori—Toukola. 

Kaupunginhal l i tus pää t t i 4 ) maistraatil le i lmoittaa, ettei hallituksella 
ollut mi tään huomaute t tavaa sitä vastaan, e t tä Osakeyhtiö Omnibus aktie-
bolagin anomus saada ja tkuvas t i har jo i t taa l inja-autoli ikennettä Eiran— 
Kruunuhaan linjalla hyväksyt t i in , jota vastoin saman yhtiön anomus, joka 
koski oikeutta Hakaniemen torin ja Ruoholahdenkadun välisen uuden l inja-
autol injan avaamiseen, ehdotet t i in 5) evät täväksi . 

Bensiininjakeluasemat. Kaupunginhal l i tus pää t t i 6 ) oikeut taa satama-
lau takunnan luovut tamaan Osakeyhtiö Nobel-Standard Suomessa nimiselle 
yhtiölle bensiinipumppua var ten tarpeellisen alueen Ka ta j anokan lento-
satama-alueelta kolmen kuukauden irt isanomisajoin ja neljännesvuosit tain 
suor i te t tavasta 7,000 markan vuosivuokrasta sekä ehdoin, e t tä yhtiö noudat t i 
niitä määräyksiä, jo tka paloviranomaiset katsoivat paloturvallisuuden takia 
tarpeelliseksi antaa . 

Edellyt täen, e t tä palopäällikön es i t tämät ehdot ja huomautukse t otetti in 
huomioon, päätet t i in maistraatil le puoltaa Suomen suojeluskuntajär jes tön 
anomusta saada rakentaa bensiininjakelulaite yhtiön omistamalle I kau-
punginosan korttelissa n:o 30 sijaitsevalle Merikadun tontille n:o 5 7); Osuus-
liike Elannon anomusta saada rakentaa maanalainen bensiinisäiliö osuusliik-
keen Sörnäisten rantat ien varrella sijaitsevalle tehdasalueelle, kuitenkin siten, 
e t tä ehdote t tu jen kahden säiliön asemesta voitiin haluttaessa rakentaa myös-
kin yksi 30,000 litran vetoinen säiliö 8); Aero osakeyhtiön anomusta saada 
rakentaa Ka ta j anokan lentosataman alueelle bensoolinjakelulaite lisäehdoin, 
e t tä sa tamalau takunnan es i t tämät huomautukse t otett i in asianmukaisesti 
huomioon ja et tä bensoolinjakelulaite sijoitettiin satamaviranomaisten tar-
kemmin osoitet tavaan paikkaan 9 ) ; Bensi ininkulut ta jain osakeyhtiön ano-
musta , joka koski lupaa bensiiniaseman rakentamiseen Hietalahdentoril le 

*) Khs 23 p. maalisk. 549 §. — 2) S:n 21 p. heinäk. 1,187 §. — 3) S:n 21 p. 
heinäk. 1,188 §. — 4) S:n 22 p. jouluk. 2,019 §. — 5) S:n 8 p. jouluk. 1,943 §. — 
— ·) S:n 21 p. heinäk. 1,190 §. — 7) S:n 28 p. tammik. 186 §. — 8 ) S:n 14 p. 
huhtik. 677 §. — 9) S:n 6 p. toukok. 787 §. 
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samoinkuin myöskin kyseisen aseman piirustusten hyväksymistä 1 ) ; Nobel-
Standard osakeyhtiö Suomessa nimisen yhtiön anomusta , joka koski lupaa 
bensiininjakeluaseman järjestämiseen korttelissa n:o 439 sijaitsevaan Museo-
kadun taloon n:o 44 2) sekä saman yht iön anomusta saada rakentaa bensiinin-
jakeluasema 4,000 l i tran maanalaisine säiliöineen korttelissa n:o 175 a sijaitse-
valle Köydenpunojankadun tontille n:o 4 a 3); Asunto-osakeyhtiö Stenbäckin-
ka tu n:o 6 nimisen yht iön anomusta saada rakentaa bensiinisäiliö yhtiön 
omistamaan autohalliin Stenbäckinkatu n: o 6 varrella ehdoin, e t tä säiliö teht i in 
2,000 l i tran vetoiseksi4); Osakeyhtiö Constructorin anomusta , joka koski 
lupaa bensiininjakelulait teen ja 2,500 li tran vetoisen maanalaisen säiliön 
rakentamiseen Sörnäisten ranta t ien varrella olevalle varastoalueelle n:o 7 
ki inteis tölautakunnan esit tämin lisäehdoin 5); sekä Helsingin keskusvankilan 
anomusta saada omaa t a rve t t aan var ten aset taa pihaansa 1,000 l i tran maan-
alainen bensiinisäiliö 6). 

Vartiokojun siirtäminen. Rautat iehal l i tuksen i lmoitet tua suostuvansa 
si i r tämään Telakkakadun ja Teh taankadun risteyksessä olevan, liikenteelle 
haitallisen var t iokojun sopivampaan paikkaan ehdoin, e t tä kaupunki suoritt i 
siirrosta a iheutuvat menot, 5,000 markkaa , kaupunginhall i tus kus tannus ten 
suuruuden johdosta pää t t i 7 ) an taa kysymyksen kojun siirtämisestä raueta . 

Kansakoulut alojen luovuttaminen muihin kuin koulut arkoituksiin. Seu-
raava t yhdistykset y. m. oikeutettiin käy t t ämään kaupungin kansakoulu-
huoneistoja alla maini t tu ina aikoina: 

Helsingin palloseura kahtena i l tana viikossa käy t t ämään Kaisaniemen 
kansakoulun voimistelusalia 8); 

tie- ja vesirakennushallituksen voimisteluseura käy t t ämään Kaisa-
niemen kansakoulun voimistelusalia yhtenä il tana viikossa 9); 

Helsingin naisurheili jat niminen yhdistys käy t t ämään Kaisaniemen 
kansakoulun voimistelusalia maanantais in ja keskiviikkoisin klo 19—20.so10); 

Helsingin työväen naisvoimistelijat r. y. käy t t ämään Töölön kansakoulun 
voimistelusalia torstai-iltaisin u ) ; 

Helsingin naisvoimistelijat niminen seura käy t t ämään Töölön kansa-
koulun voimistelusalia keskiviikkoisin klo 17—19 ehdoin, e t tä har jo i tukse t 
alkoivat aikaisintaan klo 18 12); 

Suomalainen par t iotyt töl i i t to käy t t ämään Töölön kansakoulun voimis-
telusalia ja muu tamia luokkahuoneita talvipäiväinsä aikana t ammikuun 
5—9 p:nä 1933 13); 

Voimistelu- ja urheiluseura Käpylän kunto r. y. käy t t ämään Käpy län 
kansakoulun voimistelusalia yhtenä il tana viikossa kahtena 1 1/2 tunnin 
vuorona voimisteluharjoituksia var ten 14); 

Käpylän naisvoimistelijat niminen seura käy t t ämään Käpylän kansa-
koulun voimistelusalia perjantaisin klo 18.30—21, edellyttäen, ettei Kansan 
t y tö t niminen seura sanot tua vuoroa tarv innut 1 5 ) ; 

rouva G. Ali than lukuvuonna 1932—33 käy t t ämään voimisteluharjoi-
tuksia var ten Annankadun kansakoulun voimistelusalia 4 i l tana viikossa 
klo 18—21 16); 

x) Khs 21 p. heinäk. 1,175 § ja 6 p. lokak. 1,511 §. — 2) S:n 21 p. heinäk. 
1,176 §. — 3) S:n 29 p. syysk. 1,452 §. — 4) S:n 20 p. lokak. 1,609 §. — 5) S:n 3 p. 
marrask. 1,680 §. — 6) S:n 30 p. jouluk. 2,052 §. — 7) S:n 15 p. syysk. 1,399 §. — 
8) S:n 3 p. maalisk. 448 §. — 9) S:n 6 p. lokak. 1,525 §. — 10) S:n 1 p. jouluk. 
1,911 §. — n ) S:n 6 p. lokak. 1,524 §. — 12) S:n 6 p. lokak. 1,526 §. — 13) S:n 3 p. 
marrask. 1,701 §. — 14) S:n 6 p. lokak. 1,522 §. — 15) S:n 6 p. lokak. 1,523 §.— 
16) S:n 21 p. heinäk. 1,203 §. 
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juutalaisen urheiluseuran St järnanin naisjaosto lukuvuonna 1932—33 
kerran viikossa klo 20—21 käy t t ämään Cygnaeuksenkoulun voimistelusalia *); 

Kronohagens idrottsförening niminen urheiluseura käy t t ämään Cyg-
naeuksenkoulun voimistelusalia maanantais in klo 19.30—21 vapaavoimistelua 
var ten 2); 

voimistelunopettaja A. Schnitt käy t t ämään Cygnaeuksenkoulun voimis-
telusalia perjantaisin klo 20.so—21.so Englanti in ma tkus tavan näytösjouk-
kueen voimisteluharjoituksia var ten 2 ) ; 

Helsingin eteläisen ruotsalaisen seurakunnan nuorisopiiri käy t t ämään 
Cygnaeuksenkoulun voimistelusalia torstaisin klo 18.30—19.30 nuorukais-
osaston voimisteluharjoituksia var ten 2); 

valtion terveydenhoito-opisto käy t t ämään Annankadun kansakoulun 
voimistelusalia yhtenä tun t ina viikossa voimisteluharjoituksia var ten 2 ) ; 

Toukolan voimistelu- ja urheiluseura Teräs käy t t ämään Vallilan kansa-
koulun voimistelusalia yhtenä il tana viikossa etupäässä poika- ja t y t tö -
osasto jensa voimisteluharjoituksia var ten 3); 

Voimistelu- ja urheiluseura Helsingin Ponnistus r. y. käy t t ämään Valli-
lan kansakoulun voimistelusalia kahtena il tana viikossa klo 18—21 4); 

Voimistelu- ja urheiluseura Kullervo r. y. käy t t ämään Vallilan kansa-
koulun voimistelusalia maanantais in klo 19—20 5); 

k a n s a k o u l u n o p e t t a j a t yliopistolliset ja tkokurssi t lukuvuonna 1932—33 
2 vi ikkotunt ina an tamaan osanottajilleen kemian opetusta Cygnaeuksen-
koulussa 6); 

Helsingin kaupungin sa i raanhoi ta ja tarkoulun valmistava kurssi enintään 
10 tun t ina lukukau t ta kohden lukuvuonna 1932—33 voimistelemaan Tope-
liuksenkoulussa 6); 

Helsingin nuorten miesten kristillinen yhdistys käy t t ämään englannin-
kielen kurssien toimeenpanemiseen yh tä Kaisaniemen kansakoulun luokka-
huonet ta viitenä i l tana viikossa klo 19—21 7); 

suomalaisen Mart tayhdis tyksen Vallilan kerho ja ruotsalaisen Mart ta-
yhdistyksen Hemgården niminen kerho käy t t ämään Vallilan ruotsinkielisen 
kansakoulun molempia laulusaleja ja niiden välistä ruokai luhuonet ta edelli-
nen keskiviikkoisin klo 19—22 ja jälkimmäinen perjantaisin klo 18.30—21.30 
ehdoin, ettei soittokoneita si irretty toisesta huoneesta toiseen ja e t te ivät 
yhdistykset pi täneet huoneistossa omia kaappejaan sekä e t tä ne suori t t ivat 
kohtuullisen korvauksen siivouksesta, valaistuksesta ja kaasusta 8); 

par t io jär j estö Spejarna käy t t ämään Cygnaeuksenkoulua tiistaisin klo 
19—21 ehdoin, e t tä siivous- ja vala is tuskustannukset korvat t i in 8); 

kätilöopisto käy t t ämään Tehtaankadun koulun 3—4 luokkahuonet ta 
kätilökurssien toimeenpanemista var ten kesäkuun 1 p:stä 15 p:ään, mikäli 
kor jaus työt eivät olleet esteenä9); 

liikealalla toimivien keskusavustustoimisto r. y. käy t t ämään Snellmanin-
koulua viitenä i l tana viikossa kolme tun t ia kerrallaan 2 1/2i kuukauden aikana 
ammatt i luentokurssien järjestämiseen liikealan työttömille ehdoin, e t tä 
toimisto korvasi kaupungille siivouksesta ja valaistuksesta a iheutuvat kustan-
nukset sekä lisäksi suoritti koulun vahtimestaril le sopivan korvauksen hänelle 
koi tuvasta lisätyöstä 10); 

x) Khs 21 p. heinäk. 1,203 §. —2) S:n 1 p. jouluk. 1,914 §. —3) S:n 27 p. lokak. 
1,663 §. —4) S:n 27 p. lokak. 1,665 §. — 5) S:n 27 p. lokak. 1,666 §. — 6) S:n 27 p. 
lokak. 1,662 §. — 7) S:n 3 p. maalisk.449 §. —8) S:n 29 p. syysk. 1,464 §. —9) S:n 
4 p. helmik. 278 §. — 10) S:n 22 p. jouluk. 2,035 §. 
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Finlands svenska säng- och musikförbund niminen liitto kesäkuun 
16—20 p:nä käy t t ämään Ra t akadun 8:ssa, Annankadun 30:ssä, Por thanin-
kadun 8:ssa ja Topeliuksenkadun 26:ssa olevia kansakouluja laulu- ja soitto-
juhliensa osanot ta ja in majoi t tamiseen 1 ) ; 

Sosialidemokraattinen työläisnuorisoliitto käy t t ämään Kallion ja 
Vallilan kansakouluja Helsingissä kesäkuun 24—26 p:nä vietettävien 
pohjoismaisten sosialidemokraattisten nuorisopäivien osanottajien majo i t ta -
miseen 2); 

opetusministeriön re tkei lylautakunta käy t t ämään Kallion kansakoulua 
majoi tustarkoi tuksi in kesäkuun 15—23 p:nä 3); 

Suomen luterilainen evankeliumiyhdistys heinäkuun 1—11 p:nä majo i t ta -
maan vuosijuhlansa sekä Svenska lutherska evangeliiföreningen nimisen 
yhdistyksen vuosijuhlan osanot ta ja t Annankadun kansakouluun 4); 

Pohjoismaisen apukoulukongressin jär jestelykomitea käy t t ämään Cyg-
naeuksenkoulun juhlasalia ja erästä kansl iahuonetta heinäkuun 13—18 p:nä 
maini t tua kongressia var ten 5); 

pelastusarmeija käy t t ämään Cygnaeuksenkoulua majoi tustarkoi tuksi in 
heinäkuun 26 p:n ja elokuun 4 p:n välisenä aikana 5); 

meripartio-osasto Vikingarna v ie t tämään kuusijuhlansa Cygnaeuksen-
koulussa t ammikuun 3 p:nä 6); sekä 

koulumatkai lutoimisto joulukuun 26 p:n 1932 ja t ammikuun 2 p:n 1933 
välisenä aikana ma jo i t t amaan Ammattienedistämislai toksen jär jes tämien 
kurssien osanottaj ia ja t ammikuun 7—9 p:nä 1933 80 partiolaista Annanka-
dun kansakouluun 6). 

Voimistelusalit luovutet t i in rahatoimikamarin lokakuun 31 p:nä 1930 
antamissa 7) säännöissä mainituin ehdoin. 

Erinäisissä muissa tapauksissa kaupunginval tuusto eri syistä epäsi 8) 
anomuksia saada käy t t ää kansakouluhuoneistoja majoitus-, harjoi tus- y. m. 
tarkoituksiin. 

Kaupungin muiden rakennusten ja huoneistojen käyttö. Kaupunginhall i-
tus pää t t i 9 ) va l tuu t taa ki inteis tölautakunnan vuokraamaan asianajaj ien käy-
te t täväks i luovute t tavis ta vanhan raat ihuonerakennuksen huoneista kolme 
Suomen asianajajal i i ton jäsenten käytet täviksi ehdoin, e t tä liitto suoritt i 
niistä vuokraa 1,000 markkaa kuukaudessa, kustansi niiden siivouksen ja 
valaistuksen sekä vastasi huoneisiin asetet tavien puhelinten a iheut tamista 
kustannuksis ta sekä huolehti huoneiden kalustamisesta kaupunginarkki tehdin 
tarkempien ohjeiden mukaisesti. 

Ehdoin, e t tä asianomaiset yhdistykset suori t t ivat korvauksen valaistuk-
sesta, vahtimestar ien käytös tä ja siivouksesta, luovutet t i in kaupunginval tuus-
ton istuntosali Suomen palloliiton 25-vuotiskongressin käytettäväksi1 0); Suo-
men kunnallisteknilliselle yhdistykselle sen heinäkuun 1—3 p:nä pidet tävän 
vuosikokouksen kokoushuoneeksi n ) ; Kaupunkien yleisen paloapuyhdistyksen 
käyte t täväks i sen joulukuun 11 p:nä pidet tävää 100-vuotisjuhlaa varten1 2) ; 
Suomen punaisen ristin keskushallituksen käyte t täväks i hyväntekeväisyys-
juhlan järjestämiseen tarjoiluineen t ammikuun 21 p:nä 1933, kuitenkin lisä-

x) Khs 7 p. huhtik. 650 §. — 2) S:n 3 p. maalisk. 450 §. — 3) S:n 2 p. kesäk. 
958 §. — 4) S:n 6 p. toukok. 805 §. — 5 ) S:n 21 p. heinäk. 1,202 §. — 6) S:n 30 p. 
jouluk. 2,067 §. — 7) Ks. v:n 1930 kert. s. 223. —8) Khs 23 p. maalisk. 561 §, 6 p. 
lokak. 1,527 §, 27 p. lokak. 1,664 ja 1,667 § sekä 3 p. marrask. 1,700 §. —9) S:n 4 
p. helmik. 265 §. — 10) S:n 19 p. toukok. 867 §. — n ) S:n 9 p. kesäk. 1,039 §; ks. 
myös tämän kert. s. 272. — 12) Khs 13 p. lokak. 1,551 §. 
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ehdoin, e t tä kaupungille suoritett i in pienehkö vuokra juhlan mahdollisesti 
a iheut tamien vahinkojen kor jaamista var ten 1). 

Sitävastoin evätt i in 2) vuoden 1932 maisteri- ja tohtori vihkiäisten toimi-
kunnan anomus, e t tä kaupunginhall i tus luovuttaisi val tuuston istuntosalin 
käyte t täväks i toukokuun 31 p:nä pidet täviä vihkiäispäivällisiä varten. 

Terveydenhoi tolautakunnan anot tua , e t tä kaupungin eläinlääkärin ja 
eläinlääkintäbakteriologin to imite t tavia takavar ikoi tu jen animaalisten elin-
tarpeiden tarkas tuksia var ten luovutettaisiin tarkastushuoneisto, kaupungin-
hallitus pää t t i 3 ) an taa kiinteistölautakunnalle tehtäväksi laatia lääkintöhal-
li tuksen kanssa sellaisen sopimuksen, e t tä kaupungin omistamalta Etel. Maka-
siinikadun n: o 1 tont i l ta lääkintöhallitukselle ilman vuokraa väliaikaista 
valtion l ihantarkastamoa ja t r iki ini tutkimuslai tosta var ten luovutetulla 
alueella olevaa rakennusta sai valtion l ihantarkastamon ja terveydenhoito-
lau takunnan kesken ta rkemmin sovit tavina aikoina vuokra t ta käy t t ää myös-
kin terveydenhoi tolautakunnan tarpeisiin. 

Kot i ta lous lautakunta oikeutetti in 4) luovut tamaan Helsinginkadun 26:ssa 
oleva keittiönsä diakonissalaitoksen käyte t täväksi ruoanlai tonopetusta var-
ten ja Mäkelänkadun 45:ssä oleva keittiönsä Virkamieskerho r.y. nimisen 
yhdis tyksen käyte t täväks i ruoanlaiton havainto-opetustilaisuuksien järjes-
tämiseen kerhon jäsenille, kummassakin tapauksessa 25 markan korvauk-
sesta kerralta kaasusta, sähköstä sekä astiaston ja l i inavaatteiden kulu-
tuksesta . 

Kristillisen työläisnuorison liitto oikeutet t i in 5) kesäkuun 21—-26 p:nä 
käy t t ämään suomenkielisen työväenopiston erinäisiä huoneita opinto- ja 
valistuspäivien järjestämiseen ehdoin, e t tä haki ja vastasi niistä kus tannuk-
sista, jo tka a iheutuivat huoneiden siivoamisesta, vaht imestar in lisätyöstä 
y. m. sekä huolehti siitä, e t tä päivien osanot ta ja t nouda t t iva t työväenopisto-
talon vahvis te t tu ja jär jes tyssääntöjä . 

Heikinkadun 12:ssa oleva lastentarhain kanslian entinen huoneisto luo-
vute t t i in 6) opetusministeriön re tkei lylautakunnan käyte t täväks i 80 koulu-
retkeili jän majoi tukseen huht ikuun 15 p:stä kesäkuun 1 p:ään. 

Hyväntekevä isyyt tä har joi t tavien jär jes töjen keskitystoimikunnan kes-
kuskanslian käyte t täväks i luovutet t i in 7) syyskuun 15 p:stä kertomusvuoden 
loppuun sen aikaisemmin käy t t ämä kaupungintalossa oleva huoneisto valoi-
neen, lämpöineen ja puhelimineen. 

Ki inte is tölautakunta val tuutet t i in 8) luovut tamaan liikealalla toimivien 
keskusavustustoimistolle vuokra t t a sopiva huoneisto jostakin kaupungin kiin-
teistöstä liikealan työttömille jä r jes te t täv iä kursseja varten. 

Nuorten miesten kristilliselle yhdistykselle luovutet t i in 9) Fredr ikinkadun 
varrella olevista ent. Kampin kasarmeista eräs huoneisto vuokra t t a työt tö-
mien miesten yöpymispaikaksi ensiksi huht ikuun loppuun ja s i t temmin vielä 
lokakuun alusta vuoden 1933 toukokuun loppuun; yhdistys velvoitettiin itse 
hankkimaan terveydenhoi to lautakunnan suostumus huoneiston käyttämiseen 
main i t tuun tarkoitukseen. Edelleen kaupunginhall i tus pää t t i työ t tömyyden 
seurausten lieventämiseen vara tuis ta käyt tövarois taan tilitysehdoin myön-
t ää yhdistykselle huoneiston korjaamiseen ja sisustamiseen 8,000 markan 

x) Khs 15 p. jouluk. 1,960 §. — 2) S:n 19 p. toukok. 866 §. — 3) S:n 18 p. 
helmik. 355 § ja 27 p. huhtik. 775 §. — 4) S:n 17 p. marrask. 1,784 ja 1,785 §. 
— 5 ) S:n 2 p. kesäk. 965 §. — 6) S:n 11 p. helmik. 317 §. — 7) S:n 8 p. syysk. 1,351 §; 
ks. myös tämän kert. s. 75. —8) Khs 24 p. marrask. 1,811 §. — 9) S:n 4 p. helmik. 
235 § ja 6 p. lokak. 1,503 §; ks. myös tämän kert. s. 249. 
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avustuksen määrä ten samalla, e t tä yhdistyksen korjauksia suorit taessaan oli 
nouda te t t ava kiinteistötoimiston talonisännöitsijän ohjeita, minkä lisäksi 
rakennuskonttorin käytettäväksi huoneistossa olevien neljän tulisijan kor-
jaamiseen myönnett i in 1,320 markkaa yleisten töiden pääluokkaan sisälty-
vistä kaupunginhall i tuksen käyt tövarois ta . 

Kaupunginhal l i tus päät t i*) va l tuu t t aa ki inteis tölautakunnan luovut ta-
maan Hert toniemen huvilan n:o 9 a vuokra t ta Helsingin kunnan työläisten 
ammatt iosaston käyte t täväks i kaupungin töissä olevien työläisten kesävirkis-
tyspaikaksi muodollisista syistä määrä t t äväs tä pienestä vuokrasta . 

Sen johdosta, e t tä puolustus viranomaiset olivat suunnitelleet armeijan 
tallien sekä hevosten jaloittelu- ja ra tsas tusradan rakentamis ta kortteliin 
n:o 484 vas tapää tä Kivelän sairaalaa, mistä pelätt i in a iheutuvan häiriötä ja 
ha i t taa sairaalan toiminnalle, kaupunginhall i tus pää t t i 2 ) va l tuu t t aa kiin-
te is tö johta jan kaupungin puolesta ryh tymään puolustus viranomaisten kanssa 
neuvotteluihin asian järjestämiseksi siten, e t tä puolustuslaitokselle luovu-
tettaisi in yhden vuoden ajaksi Kampin alueen tal l i rakennukset , minkä ohessa 
ne saisivat ra tsastustarkoi tukseen käy t t ää sopivaa uudel leenjär jestelyn K a m -
pin kentän aluet ta . Edelleen pääte t t i in an taa sosialijohtajalle tehtäväksi 
valvoa kysymyksessä olevan asian kehi tystä ja tarpeen mukaan ryh tyä toi-
menpiteisiin mahdollisesti esiintyvien terveydellisten vaarojen torjumiseksi . 

Rakennuskont tor i sai 3) s i t temmin tehtäväkseen kor ja ta Kampin alueella 
olevat tal l i rakennukset , johon tarkoitukseen myönnett i in yhteensä 7,000 
markan suuruinen määräraha yleisten töiden pääluokkaan ka tu jen ja yleisten 
paikkain erinäisiä korjauksia var ten myönnetys tä m ä ä r ä r a h a s t a p a kiinteistö-
joh ta ja val tuute t t i in valtion kanssa käymään neuvot te luja korttelin n:o 484 
hankkimiseksi kaupungille. 

Höyrylaiva H 5. Helsingin kauppakamar i oikeutetti in 4) maksu t t a käy t -
t ämään H 5 nimistä kaupungin höyrylaivaa kaupungin satamiin t eh tävää 
k ier tomatkaa var ten. 

Ravintolain vuokralleanto. Aktiebolaget K . E. Jonsson osakeyhtiö vapau-
te t t i in 5 ) anomuksestaan maksamasta Kaivohuoneen vuokramaksua vuoden 
1931 huht ikuun 1 ja 26 p:n väliseltä a ja l ta , 5,416: 65 markkaa . 

Poliisilaitoksen voimistelusalit. Sisäasiainministeriön kiertokirje, joka 
koski voimistelusalien aset tamista poliisilaitosten käyte t täväksi , merkit t i in 6) 
ainoastaan tiedoksi, koska kaupunki jo oli r yh tyny t asian vaatimiin toimen-
piteisiin. 

2. Muut kaupungin kiinteää omaisuutta koskevat asiat. 

Asemakaava-asioita. Kaupunginhal l i tus pää t t i lain säätämässä järjes-
tyksessä panna julkisesti nähtäväksi alla main i t tu jen tont t ien ja korttelien 
asemakaavan muut tamis ta t a rko i t t ava t ehdotukset asemakaavamääräyksi -
neen sekä kuulu t taa niistä säädetyllä tavalla: X I kaupunginosan korttelissa 
n:o 305 sijaitsevan Toisen l injan tont in n:o 1, muutos koski rakennusoikeuden 
lisäämistä 7); X I I I kaupunginosan korttelin n:o 418, muutos koski rakennus-

x) Khs 11 p. helmik. 308 §. — 2) S:n 15 p. syysk. 1,406 §. — 3) S:n 13 p. lokak. 
1,541 § ja 17 p. marrask. 1,773 §.— 4) S:n 26 p. toukok. 906 §.— 5) S:n 25 p. helmik. 
395 §. — 6) S:n 1 p. jouluk. 1,899 §. — 7) Khs 14 p. tammik. 112 § ja 11 p. helmik. 
305 §; ks. myös tämän kert. s. 8. 
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oikeuden l isäämistä1) ; X kaupunginosan korttelissa n:o 288 sijaitsevien 
Hämeentien tont in n:o 28 ja Käenku jan tont in n:o 1, muutos koski rakennus-
oikeuden l isäämistä2) ; X I V kaupunginosan korttelissa n:o 475 sijaitsevan 
Välskärinkadun tont in n:o 5 3) ; X I V kaupunginosan korttelissa n:o 516 
sijaitsevien Tavas t s t j e rnankadun tont t ien n:ot 7 b ja 7 c, muutos koski ton t -
t ien yhdis tämistä 4 ) ; X I V kaupunginosan korttelin n:o 479 b, muutos koski 
rakennusra jo ja 5); IX kaupunginosan korttelin n:o 199 tont in n:o 20, muu-
tos koski tont in osit tamista ja sisäasiainministeriö vahvisti sen lokakuun 
31 p:na6) ; IV kaupunginosan korttelien n:ot 166 ja 167, muutos koski Ruoho-
lahdenkadun leventämistä7); korttelin n:o 301 b, muutos koski valtiolle 
vuoden 1927 tilusvaihdossa luovute t tua Castreninkadun sekä Ensimmäisen 
ja Toisen l injan välistä aluet ta n:o 363 8); IV kaupunginosan korttelissa n:o 72 
sijaitsevan Fredr ik inkadun tont in n:o 6, muutos koski tont in omistajan oikeut-
tamis ta sisustamaan tontilla olevan tornirakennuksen; kiinteistötoimiston 
asemakaavaosasto oli kaupunginhall i tuksen kehoituksesta merkinnyt asema-
kaavaehdotukseen asemakaavoi te t tavan tont in ra jav i iva t 9 ) ; sekä X I I kau-
punginosan korttelissa n:o 377 sijaitsevien Kotkankadun tont in n:o 14 ja 
Aleksis Kiven kadun tont in n:o 60, muutos koski tont t ien yhdis tämistä 1 0 ) . 

Vuonna 1928 kaupunginval tuusto puolestaan hyväksyi1 1) valtion ja 
kaupungin välisestä t i lusvaihdosta a iheutuneet asemakaavanmuutokset , 
jo tka koskivat V I I I kaupunginosan korttelia n:o 141, X I V kaupunginosan 
korttelia n:o 484, X kaupunginosan tehdaskort tel in n:o 252 ton t t ia n:o 19, 
X I V kaupunginosan korttelin n:o 474 ton t t ia n:o 7, XV kaupunginosan kort-
telia n:o 642, johon viimeksi maini t tuun oli si irrettävä eräitä alueita kort te-
lista n:o 643, sekä X I kaupunginosan aluet ta n:o 363. Maaliskuun 4 p:nä 
sisäasiainministeriö vahvist i1 2) t ämän val tuuston päätöksen, mikäli se koski 
kortteleita n:ot 141, 484, 252, 474, 642 ja 643, jota vastoin aluet ta n:o 363 
koskevaa päätöstä ei toistaiseksi vahvis te t tu , koska oli v i r i te t ty kysymys 
sen l isäjärj estelystä 13). 

Kiinteistölautakunnalle annett i in1 4) tehtäväksi laatia lopullinen ehdotus 
V kaupunginosan korttelien n:ot 83 ja 84 asemakaavanmuutokseksi . 

Raastuvanoikeudel ta saapui ilmoitus, e t tä oikeus oli hyväksynyt XIV 
kaupunginosan korttelin nro 474 muute tun asemakaavan marraskuun 
21p :nä 1 5 ) , IV kaupunginosan korttelin n:o 69 a muu te tun asemakaavan 
kesäkuun 13 p:nä1 6); X kaupunginosan korttelin n:o 288 muute tun asema-
kaavan elokuun 29 p:nä17); sekä X kaupunginosan'kort tel in n:o 297 muute-
t u n asemakaavan marraskuun 14 p:nä 18). 

Merkittiin19) tiedoksi e t tä Vakuutusosakeyhtiö Pohjola ei ollut hyväksy-
nyt niitä ehtoja, joilla kaupunginval tuusto oli myöntänyt 2 0 ) yhtiölle oikeu-
den sen rakennuksen korottamiseen. 

x) Khs 25 p. helmik. 396 §; ks. myös tämän kert. s. 8. —2) Khs 11 p. helmik. 
307 §; ks. myös tämän kert. s. 8. — 3) Khs 18 p. helmik. 356 §; ks. myös tämän 
kert. s. 7. — 4) Khs 19 p. toukok. 879 §; ks. myös tämän kert. s. 7. — 5) Khs 
7 p. heinäk. 1,146 § ja 17 p. marrask. 1,778 §; ks. myös tämän kert. s. 7. — 6 ) Khs 
21 p. heinäk. 1,185 § ja 17 p. marrask. 1,779 §; ks. myös tämän kert. s. 7. — 
7) Khs 21 p. heinäk. 1,191 §; ks. myös tämän kert. s. 6, 29 ja 158. —8) Khs 21 p. 
heinäk. 1,192 §; ks. myös alemp. — 9 ) Khs 20 p. lokak. 1,619 § ja 17 p. marrask. 
1,780 §. — 10) S:n 1 p. jouluk. 1,901 §.— n ) Ks.v:n 1,928 § kert. s. 5—6. —12) Khs 
6 p. toukok. 794 § ja 10 p. marrask. 1,739 §. — 13) Ks. ylemp. —14) Khs 15 p. 
syysk. 1,377 §; ks. myös tämän kert. s. 3. — 15) Khn jsto 8 p. jouluk. 7,533 §. 
— 16) S:n 22 p. syysk. 5,829 §. — 17) S:n 22 p. syysk. 5,830 §. —18) S:n 22 p. jouluk. 
7,746 §. —1 9) S:n 16 p. kesäk. 4,901 §. — 20) Ks. v:n 1931 kert. s. 108. 
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Asemakaavamääräysten kirjoittamismuoto. Kaupunginhall i tus päät t i 
kehoit taa ki inteis tölautakuntaa harki tsemaan, eikö asemakaavamääräyksiä 
olisi k i r jo i te t tava pykälien muotoon, joista viivoilla merki ty t seikat koetettai-
siin selittää sanoilla. 

Töölön asemakaavaehdotuksen käsittelyjärjestys. Kaupunginval tuus to 
an to i 2 ) vuonna 1927 arkki teht i O. Kallion laat iman Töölön asemakaava-
kilpailun käsi t tämän alueen keskiosan suunnitelman rakennuskont tor in 
asemakaavaosaston käsiteltäväksi mää rä t en 3 ) lisäksi vuonna 1928, e t tä 
yleisten töiden hallituksen oli asian käsittelyssä käy te t t ävä asiantunti joina 
arkki tehte jä O. Kalliota ja B. Jungia sekä joh ta ja A. Gruneria. Asemakaava-
osaston si irryttyä ki inteistölautakunnan alaiseksi kaupunginhall i tus t ammi-
kuun 20 p:nä 1931 oikeutti yleisten töiden hallituksen j a tkamaan asian käsit-
telyä entiseen tapaan . Ehdotuksen valmis tut tua kaupunginhall i tus lähett i 4) 
sen ki inteis tölautakunnan täydennet täväksi kehoittaen samalla l au takuntaa 
laat imaan ja hallitukselle lähe t tämään asian vastaista käsi t te lyjär jes tystä 
koskevan ehdotuksen. 

Kauppatorin varrella sijaitsevien tonttien rakennusten korkeus 5). Syys-
kuun 10 p:nä 1931 kaupunginhall i tus päät t i val i t taa korkeimpaan hallinto-
oikeuteen siitä, e t tä Uudenmaan läänin maaherra oli vahvis tanut I kaupungin-
osan korttelissa n:o 4 sijaitseville Helenankadun tontille n:o 4 ja Katar i inan-
kadun tontille n:o 3 tulevien uudisrakennusten piirustukset. Tämän vali-
tuksen korkein hallinto-oikeus hylkäsi huht ikuun 6 p:nä 1932 samalla vel-
voit taen kaupungin korvaamaan vastapuolten oikeudenkäyntikulut vastaa-
vasti 650 ja 350 markalla. Kaupunginhal l i tus pää t t i 6 ) ainoastaan määrä tä 
maini tu t r ahamäärä t makset tavaksi yleisistä käyt tövarois taan. 

Fastighetsaktiebolaget Södra Esplanadgatan 2 niminen yhtiö, joka oli 
anonut , e t tä sen I I I kaupunginosan korttelissa n:o 46 sijaitsevalla tontilla 
n:o 1 olevan rakennuksen korkeuden saisi korot taa + 28.5 m:iin, i lmoi t t i 7 ) 
myöhemmin lähet tämässään kirjelmässä päät täneensä j ä t t ää kysymyksen 
maini tun tont in rakennuskorkeuden lisäämisestä toistaiseksi avoimeksi. 

Rakennuskielto. Sisäasiainministeriö ilmoitti kieltäneensä uudisrakennus-
ten rakentamisen erinäisille IV kaupunginosan korttelien n:ot 166 ja 167 ton-
teille, ja kaupunginhall i tus pää t t i 8 ) säädetyssä järjestyksessä kuulu t taa 
rakennuskiellon antamisesta. 

Runeberginkadun tonttien n:ot 40 ja 42 rakennuttaminen. Kaupungin-
hallitus pää t t i 9 ) i lmoittaa kiinteistölautakunnalle, ettei hallituksella ollut 
mi tään muis tu te t tavaa siihen, e t tä korttelissa n:o 475 sijaitsevien Runebergin-
kadun tont t ien n:ot 38 ja 42 omistajain kanssa tehti in sopimukset, joi-
den mukaan tont t ien n:ot 40 ja 42 omista ja t saivat tehdä palomuuris taan 
n. 500 m/m tont t ien n:ot 38 ja 40 puolelle ulkonevat kat tol is ta t ehdoin, e t tä 
sopimukset otetti in ton t t ik i r jaan ja e t tä palomuuri ja ka t topin ta yhden 
metrin leveydeltä vuorat t i in rautalevyllä, jos paloviranomaiset niin vaat ivat . 

Eräiden korttelien korkeussuhteiden vahvistaminen. Kaupunginhal l i tus 
vahvisti ki inteis tölautakunnan ehdot tamat seuraavien korttelien korkeus-
suhteet: XIV kaupunginosan korttelin n:o 48410); X I kaupunginosan kort te-
lien n:ot 340 ja 343 u ) ; sekä X I I I kaupunginosan korttelin n:o 449 12). 

!) Khs 20 p. lokak. 1,619 §. — 2) Ks. v:n 1927 kert. s. 3. — 3) S:n v:n 1928 
kert. s. 148. — 4) Khs 7 p. heinäk. 1,148 §. — 5) Vrt. v:n 1931 kert. s. 108. — 
6) Khs 12 p. toukok. 818 ja 819 §. — 7) S:n 22 p. jouluk. 2,018 §. — 8) S:n 21 p. 
heinäk. 1,186 §; ks. myös tämän kert. s. 6, 29, ja 157. — 9) Khs 16 p. maalisk. 
522 §. —10) S:n 21 p. heinäk. 1,178 § ja 11 p. elok. 1,244 §. — " ) S:n 21 p. heinäk. 
1,179 § ja 11 p. elok. 1,245 §.—i2) S:n 15 p. syysk. 1,401 §. 
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Häiriöt Vantaanjoen vedenottamolla. Supon aiheuttamien häiriöiden 
ehkäisemiseksi Vantaanjoen vedenottamolla käy te tyn höyrymenetelmän 
tuloksesta vesijohtolaitos antoi selostuksen, joka merkitt i in tiedoksi. 

Kaasulaitoksen uudistyöt. Kaupunginhal l i tus pää t t i 2 ) oikeuttaa kaasu-
laitoksen aloi t tamaan kertomusvuoden talousarvion tilille Pääputkiverkon 
laajentaminen ja uusiminen merki ty t t y ö t 2 ) sekä vuoden 1933 talousarvio-
ehdotukseen merki tyn It. Kaivopuiston jakelujohtouudistyön 3). 

Sähkölaitoksen uudistyöt. Sähkölaitos oikeutet t i in 4) a loi t tamaan ne 
uudistyöt, joita varten kuluvan vuoden talousarvioon oli merki t ty siirto-
määrärahoja , paitsi korttelissa n:o 479 b sijaitsevan Töölön aseman laajen-
tamis ta , josta uusi esitys oli t eh tävä aikanaan, kun töiden aloittamisen a jan-
kohta oli ta rkemmin määriteltävissä. 

Sit temmin kaupunginhall i tus pää t t i 5 ) oikeuttaa teknillisten laitosten 
hallituksen aloi t tamaan Töölön asemarakennuksen laa jennustyöt jo ennen 
puheena olevaa korttelia koskevan asemakaavanmuutosehdotuksen lopullista 
vahvistamista ja päät t i 6) sen johdosta maistraatille antaa t ammikuun 29 p:nä 
1932 annetun rakennussäännön 116 §:n edel lyt tämän vakuuden niistä 
kustannuksis ta ja vahingoista, jo tka mahdollisesti saat to ivat aiheutua 
naapuri tont t ien tahi vastakkaisten tont t ien omistajille tahi muille siitä, e t tä 
sanotulle tontille rakennett i in, ennenkuin päätös rakennusluvasta oli saanut 
lainvoiman. 

Kaupunginhall i tus pää t t i 7 ) oikeuttaa teknillisten laitosten hallituksen 
aloi t tamaan sähkölaitoksen pääaseman 35 kW:n ohjauslait teen laa jennustyöt 
sekä käy t t ämään t ähän tarkoitukseen enintään 500,000 markkaa sähkölaitok-
sen rakennus- y.m. uudistöitä var ten talousarvioon merki tystä määrärahas ta . 
Tämä päätös oli al istet tava kaupunginval tuuston hyväksy t täväks i 8 ) . 

Sähkölaitoksen käytön sodanaikainen turvaaminen. Taloudellinen puo-
lustusneuvosto oli l ähe t tänyt ehdotuksen, joka koski Helsingin kaupungin 
sähkölaitoksen käytön sodanaikaista turvaamis ta tarkoi t tavia toimenpiteitä, 
ja pyy täny t , e t tä kaupunginhall i tus antaisi siitä lausuntonsa samoinkuin et tä 
kaupunki valitsisi yhden jäsenen to imikuntaan, jonka teh tävänä olisi laatia 
ehdotus sähkölaitosten sodanaikaiseksi valvontaorganisatioksi. Tämän joh-
dosta sähkölaitoksen joh ta ja A. Marsio oli laa t inut asiaa koskevan promemo-
rian, jossa tehti in selvää laitoksen nykyisestä jär jestelystä ja sen laajennus-
suunnitelmista sekä kosketeltiin puolustusneuvoston kirjelmässä esi tet tyjä 
ehdotuksia ja korostetti in sen seikan suotavuut ta , e t tä ennakolta oli olemassa 
kyseisiä toimenpitei tä var ten valmis suunnitelma jonka laatimiseen kau-
pungin edusta ja voi ot taa osaa. Kaupunginhal l i tus pää t t i 9 ) hyväksyä maini-
tun promemorian ja lähet tää sen kaupungin vastauksena taloudelliselle 
puolustusneuvostolle. 

Tuberkuloosisairaalan alueella esiintyvien sähköisten maa jännity st en 
vaikutukset. Teknillisten laitosten hallituksen selostus tuberkuloosisairaalan 
alueella esiintyvien sähköisten maajänni tys ten ja harhavir tojen vähentämistä 
tarkoi t tavis ta tu tk imuksis ta merkitt i in1 0) tiedoksi ja mainitulle hallitukselle 
päätet t i in i lmoittaa, e t tä kaupunginhall i tus jäi odot tamaan sähkölaitoksen 
toimesta suoritet tavien l isätutkimusten tuloksia. Näiden tu tk imusten sit tem-

Khs 22 p. jouluk: 2,023 §. — 2) S:n 4 p. helmik. 268 §. — 3) S:n 1 p. jouluk. 
1,906 §. — 4) S:n 25 p. helmik. 397 §. —5) S:n 22 p. kesäk. 1,117 §; ks. myös tämän 
kert. s. 27. — 6) Khs 6 p. iokak. 1,515 §. — 7) S:n 22 p. kesäk. 1,118 §. — 8) Ks. 
tämän kert. s. 27. — 9) Khs 15 p. jouluk. 1,997 §; ks. myös tämän kert. s. 300. — 
10) Khs 14 p. tammik. 104 §. 
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min osoitettua, e t t ä jänni tys oli tun tuvas t i r i ippuvainen siitä, oliko Tilkan 
muunta ja -asema käynnissä vai ei, siten e t tä t ä m ä n aseman seisoessa sairaalan 
Nordenskiöldinkadulla olevissa vesij ohtoputkissa kulki suurenpuoleinen sähkö-
virta, todis te t tavast i ra i t iot ieharhavir ta . Kaupunginhal l i tus pää t t i 1 ) , e t tä 
Tilkan muunta ja -asema oli p idet tävä käynnissä siinä laajuudessa kuin osoit-
t au tu i tarpeelliseksi, ja e t tä ensi vuoden talousarvioon oli t ä t ä tarkoi tus ta 
var ten merki t tävä tarpeellinen määräraha . Raitiotie- ja omnibusosakeyhtiötä 
päätet t i in kehoit taa mahdollisuuden mukaan paran tamaan kiskojen välistä 
johtokykyä. 

Kaupungin omissa ja kaupungin käytettävänä olevissa taloissa suoritetut 
korjaus- ia muutostyöt. Kaupunginhal l i tus pää t t i 2 ) vuoden 1931 talousarvion 
yleisten töiden pääluokkaan a rvaamat tomia tarpei ta var ten merki tyis tä 
käyt tövarois taan myöntää 15,500 markkaa rakennuskont tor in käyte t täväks i 
seuraavien töiden suorit tamiseen raastuvanoikeuden huoneistossa: uusien 
valopisteiden hankkimiseen ja vanhojen korjaamiseen sekä sähkö kellojen 
asettamiseen 3,500 markkaa , valaistuskalusteiden hankkimiseen 4,200 mark-
kaa, puhel injohtojen asettamiseen 1,500 markkaa sekä merkinantolai t teen 
johtojen vetämiseen vahtimestarien huoneesta asianajaj ien huoneeseen 
6,300 markkaa . 

Rakennuskont tor in kaupunginhall i tuksen toimeksiannon johdosta laadi-
t u t t a m a suunnitelma kustannusarvioineen kaupungintalon, vanhan raati-
huoneen ja poliisitalon varustamiseksi uudenaikaisella keskuslämmityslaitok-
sella ei a n t a n u t 3 ) a ihet ta toimenpiteisiin. 

Kaupunginta lon pelt ikaton kor jaamista var ten myönnet t i in 4 ) yleisten 
töiden pääluokkaan a rvaamat tomia tarpei ta var ten merkityistä kaupungin-
hallituksen käyt tövarois ta 40,000 markkaa . 

Yleisistä käyt tövarois taan kaupunginhall i tus p ä ä t t i 5 ) myöntää 4,800 
markan suuruisen määrärahan val tuuston istuntosalissa olevan kassaholvin 
varustamiseksi hyllyillä. 

Kaupunginhal l i tus pää t t i 6 ) kehoit taa rakennuskont tor ia v i ipymät tä 
suor i t tamaan Ete läsa taman tul l i tarkastuspavil j ongissa erinäisiä muutostöi tä , 
jo tka olivat tarpeellisia, jo t ta matkus ta ja in ei tarvitsisi taivasalla odot taa 
passintarkastusta, sekä myöntää t ähän tarkoitukseen 5,000 markkaa edellisessä 
kohdassa mainituista varoista. 

Sörnäisten satamassa olevan tul l ivart i jain var t iokojun korjaamiseen 
myönnet t i in 7) samoista varoista rakennuskonttori l le 3,000 markan suurui-
nen määräraha . 

Kaupunginhal l i tus pää t t i 8 ) oikeuttaa rakennuskont tor in heti aloitta-
maan kaupungintalossa sijaitsevan ti lastotoimiston uuden huoneiston kun-
toonpanotyöt ki inte is töjohtajan laa t iman ehdotuksen mukaisesti eräin 
supistuksin ja muutoksin ja myönsi kor jauskus tannusten suorit tamiseen 
100,000 markkaa yleisten töiden pääluokkaan a rvaamat tomia tarpei ta var ten 
merki tyis tä käyt tövarois taan . 

Samoista varoista myönnet t i in 9 ) tilastotoimistolle anomuksesta 11,600 
markan määrä raha hyllyjen teet tämiseksi toimiston julkaisu varastoon. 

x) Khs 22 p. syysk. 1,426 §. — 2) S:n 21 p. tammik. 143 §. — 3) S:n 2p. kesäk. 
947 §. — 4) S:n 16 p. kesäk. 1,067 § . — 5 ) Khn jsto 4 p. helmik. 3,388 §. —6) Khs 
31 p. maalisk. 592 §; vrt. tämän kert. s. 166. — 7) Khs 7 p. huhtik. 644 §. — 
8) S:n 31 p. maalisk. 590 §, 7 p. huhtik. 642 § ja 11 p. elok. 1,243 §. — 9) S:n 15 
p. syysk. 1,397 §. 
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Kaupunginhal l i tus pää t t i 1 ) hyväksyä yleisten töiden hallituksen ehdo-
tuksen terveysikkunain jär jes tämisestä verotusvalmistelukunnan huoneistoon 
tehokkaamman i lmanvaihdon aikaansaamiseksi ja myönsi t ähän tarkoi tuk-
seen edellä mainituista varoista 16,000 markan määrärahan. 

Kaupunginhal l i tus pää t t i 2 ) antaa virastotalosta vuokra t tu jen kahden 
näyte ikkunan kunnostamisen rakennuskont tor in tehtäväksi kaupungintalossa 
ja virastotalossa olevien virastohuoneistojen kuntoonsaat tamis ta varten 
myönnetyn määrärahan varoilla. 

Terveydenhoi tolautakunnan anomuksesta kaupunginhall i tus pää t t i 3 ) 
an taa rakennuskonttori l le tehtäväksi sisustaa erään Ete lärannan tontilla 
n:o 10 sijaitsevan varastorakennuksen Helsingin maidontarkastusyhdis tyksen 
autolle tarpeelliseksi autosuojaksi ja myönsi t ähän tarkoi tukseen yleisten 
töiden pääluokkaan merki tyis tä käyt tövarois taan 1,000 markkaa . 

Unioninkadun 45:ssä sijaitsevassa lasten poliklinikan huoneistossa suori-
te t tav ia vä l t tämät tömimpiä korjaustöi tä varten myönnet t i in 4 )kaupunginval-
tuus ton myöntämän vuokramäärärahan 5) säästöstä enintään 4,350 markkaa. 
Rakennuskont tor in oli suori tet tava kor jaukset kiireellisesti yksissä neuvoin 
terveydenhoi tolautakunnan kanssa. 

Rakennuskonttori l le annett i in tehtäväksi vahvistaa poliisilaitoksen kes-
kusaseman huoneiston voimistelusalin la t t ia laudoitusta 6) käyt tämäl lä yleis-
ten töiden pääluokkaan poliisilaitoksen rakennusten kor jaus ta ja kunnossa-
pitoa varten merki t tyä määrärahaa , siirtää laitoksen paini- ja nyrkkeily-
huoneessa oleva lämpöpat te r i 7 ) käyt tämäl lä samaan pääluokkaan lämpö-
johtojen kunnossapitoa y. m. var ten merki t tyä määrärahaa , laaditun kustan-
nusarvion ja talonisännöitsijän antamien tarkempien ohjeiden mukaisesti 
suori t taa tarpeelliset kor jaukset poliisilaitoksen toisen piirin tarpeisiin luovu-
te t tavassa Ra takadun talon nro 10 talonmiehenasunnossa8) käyt tämäl lä 
ensiksi maini t tua määrärahaa; kaupunginarkki tehdin laat iman piirustuksen 
mukaisesti suori t taa poliisiselleissä erinäisiä muutostöi tä 9 ) ; suori t taa käy-
tet tävissä olevin korjausmäärärahoin erinäisiä korjaustöi tä etsivän osaston 
huoneistossa sekä poliisilaitoksen autotallissa ja Sofiankadun talon nro 4—6 
kellarissa10) kuluvana tai seuraavana vuonna; sekä suori t taa erinäisiä sisustus-
töi tä poliisilaitoksen varushuoneessa käyt täen tarkoitukseen aikaisemmin 
myönnet tyä määrärahaa u ) . 

Sitävastoin evättiin1 2) poliisilaitoksen anomus lämpöpatter ien aset tami-
sesta laitoksen kirjapainohuoneistoon. 

Yleisten töiden hallituksen ilmoitus erinäisten tuberkuloosisairaalassa 
ilmenneiden vikojen korjaamisesta menoarvion kor jausmäärärahoja käy t tä -
mällä merkit t i in 13) tiedoksi. 

Koska Rakennustoimisto Raken ta ja ei ollut r yh tyny t niihin töihin, joihin 
se vuonna 1931 oli si toutunut1 4) edellä maini tun sairaalan kappelirakennuk-
sen kellarikerroksen kuivattamiseksi , kaupunginhall i tus päät t i 1 5 ) antaa 
kaupunginlakimiehelle tehtäväksi laatia rakennustoimisto Raken ta j an kanssa 
uuden sopimuksen töiden suori t tamisesta. 

x) Khs 4 p. helmik. 256 §. — 2) Khn jsto 31 p. maalisk. 4,039 §. — 3) Khs 18 
p. helmik. 354 §. — 4) Khn jsto 14 p. heinäk. 5,134 §. —5) Ks. tämän kert. s. 63. 
— 6) Khn jsto 25 p. helmik. 3,683 §. — 7) Sm 7 p. huhtik. 4,161 §. — 8) Khs 31 p. 
maalisk. 585 §. — 9) S:n 4 p. elok. 1,224 §. — 10) S:n 27 p. lokak. 1,649 § .— 
n ) Khn jsto 8 p. syysk. 5,684 §. — 12) S:n 1 p. jouluk. 7,380 §. — 13) Khs 28 p. 
tammik. 196 §. — 14) Ks. vrn 1931 kert. s. 154. — 15 ^Khs 25 p. elok. 1,265 §. 

Kunnall. kert. 1932. 11 
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Sittemmin tehdyn sopimuksen mukaan Helsingin kaupunki sitoutui1) 
syyskuun 7 p:nä 1933 suor i t tamaan Rakennustoimisto Rakentaja l le 16,000 
markan suuruisen korvauksen ehdoin, e t tä kaikki kellarikerroksen kosteuden 
poistamiseksi ehdote tu t t yö t olivat loppuun suori te tut marraskuun 1 prään 
1932 mennessä sekä e t tä Rakennustoimisto Raken ta j a vastasi näiden töiden 
tehokkuudesta ja r i i t tävyydestä vuoden a jan lukien kuluvan syyskuun 
7 pistä. Edelleen tuli Rakennustoimisto Raken ta j an sopimusta allekirjoi-
tet taessa antaa kaupunginhalli tukselle 80,000 markan pankki takaus t ä m ä n 
sopimuksen mukaisten velvollisuuksiensa täyt tämises tä . 

Köyhäinhoitolautakunnalle myönnett i in kaupunginhall i tuksen yleisistä 
käyt tövarois ta 8,200 markkaa hellalaitteiden hankkimista varten Kotkan-
kadun 9:ssä olevaan työ tupaan 2) ja yleisten töiden pääluokkaan sisältyvistä 
vastaavis ta varoista 800 markkaa Anjalant ien talossa n:o 1 sijaitsevan lauta-
kunnan 3:nnen avustuskanslian toimistohuoneen kor jaus ta ja uudelleenjärjes-
telyä var ten 3). 

Ry t ty l än koulukodin metall ipajassa sat tuneen tulipalon aiheut tamien 
kor jaus ten suorittamiseen myönnet t i in 4 ) lastensuojelulautakunnalle kau-
punginhall i tuksen yleisistä käyt tövarois ta 2,500 markan määräraha, 

Kouluhall i tuksen pyyde t tyä kaupunginhall i tuksen lausuntoa Suomen-
linnan kunnall iskomitean valituksesta, joka koski Suomenlinnan kansakoulu-
huoneistossa vallitsevia puutteellisuuksia, kaupunginhall i tus yhtyen kansa-
koulujen johtokunnan asiasta an tamaan lausuntoon pää t t i 5 ) kouluhalli tuk-
selle annet tavassa lausunnossaan i lmoittaa, e t tä Suomenlinnan kansakoulu-
huoneistossa kesällä 1932 aiottiin tehdä tarpeelliset korjaus- ja siistimistyöt, 
ja sen vuoksi esittää, e t te ivät valitus eikä myöskään siinä t eh ty ehdotus uuden 
kansakoulutalon rakentamisesta antaisi aihet ta toimenpiteisiin. 

Vallilan kansakoulutalossa sat tuneen tulipalon johdosta kaupungin-
hallitus pää t t i 6 ) kehoit taa yleisten töiden hall i tusta ryh tymään toimenpitei-
siin, jo t ta puheena olevan koulun työ voisi keskeytymät tä ja tkua , m. m. 
v i ipymät tä ko r j au t t amaan koulun vesikaton sekä väliaikaisesti ullakkoker-
roksen käytävän , jo t ta siinä olevia ruokailuhuoneita voitaisiin käy t tää . Muut 
tarpeelliset kor jaukset oli yleisten töiden halli tuksen suor i te t tava vasta 
kesällä. Kunnes korjauksiin t a r v i t t a v a t vara t oli osoitettu, oikeutetti in yleis-
ten töiden hallitus suor i t tamaan tarpeelliset maksu t ennakoin kaupungin-
kassasta. Samalla päätet t i in kehoit taa yleisten töiden halli tusta tu tk imaan , 
oliko keskuslämmityksen jär jes täminen Vallilan kansakoulutaloon tarpeel-
lista ja edullista, sekä ki inteis tölautakuntaa hankkimaan koululle tulipalon 
johdosta kuluvan kevät lukukauden ajaksi ehkä t a rv i t t ava huoneistotila. 

Vallilan kansakoulutalon palovahinkojen korjaamisesta aiheutuneiden 
kus tannusten peittämiseksi myönnet t i in 7 ) yleisten töiden pääluokkaan 
kansakoulujen korjauksia ja kunnossapitoa var ten merki tyis tä varoista 
9,328: 30 markkaa ja kaupungille makse t tu palovahingonkorvaus, 14,334 
markkaa , minkä ohessa yleisten töiden hallitus oikeutetti in y l i t tämään edellä 
maini t tua tiliä 45,000 markkaa . Pää tös tilin yl i t tämisestä alistettiin kau-
punginval tuuston hyväksyt täväks i . 

Kaupunginhal l i tus myönsi 8 ) yleisten töiden pääluokkaan a rvaamat tomia 
tarpei ta ja vara tö i tä var ten merki tyis tä käyt tövarois taan yleisten töiden 

x) Khs 27 p. huhtik. 765 § ja 22 p. syysk. 1,427 §.— 2) S:n 21 p. heinäk. 1,196 §. 
— 3) Khn jsto 20 p. lokak. 6,594 §. — 4) S:n 4 p. helmik. 3,390 §. — 5 ) Khs 11 p. 
helmik. 315 §. — 6) S:n 31 p. maalisk. 594 § ja 16 p. kesäk. 1,084 §. — 7) S:n 30 p. 
jouluk. 2,055 §. — 8) S:n 21 p. heinäk. 1,195 §. 
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halli tuksen käyte t täväks i 10,000 markkaa Por than inkadun koulutalon sisään-
käy tävän muut tamiseen kadun puolelta pihan puolelle. Samalla päätet t i in *) 
maini t tua halli tusta kehoit taa talousarvioehdotuksen yhteydessä käsittele-
mään tarpeellisen määrärahan merkitsemistä koulukeitt iön järjestämiseksi 
Toukolan koulutaloon. 

Suomenkielisten kansakoulujen joh tokunnan esityksestä kaupungin-
hallitus s i t temmin päät t i 2 ) , e t tä Por than inkadun koulun oven muut tamis ta 
var ten myönnetyn määrärahan sai käy t t ää ruokailuhuoneen jär jestämiseen 
Toukolan kouluun, ja antoi t ä m ä n työn teet tämisen yleisten töiden hallituksen 
tehtäväksi . 

Kaupunginhal l i tus päät t i myöntää vuoden 1933 talousarvioon a rvaamat -
tomia tarpei ta ja vara töi tä var ten merki tyis tä käyt tövarois taan rakennuskont-
torin käytet täväksi 22,650 markkaaSnellmaninkoulun sähköjohtojen korjaami-
seen3) ja kertomusvuoden talousarvioon sisältyvistä yleisistä käyt tövarois taan 
1,250 markkaa hajoi tuskaivon poistamista var ten Käpylän kansakoulul ta 4 ) . 

Kaupunginhal l i tus myöns i 5 ) Punavuorenkadun talossa n:o 10 sat tuneen 
tulipalon aiheut tamien vahinkojen korjaamiseen 1,058: 80 markkaa , nimit-
tä in 578: 80 markkaa arvaamat tomiin tarpeisiin ja varatöihin myönnetyis tä 
käyt tövarois taan ja vakuutusyht iö l tä saatua korvausta 480 markkaa . 

Rakennuskont tor ia kehoitetti in 6) omia kor jausmäärärahojaan käyt täen 
paperoimaan Topeliuksenkoulun l ämmi t t ä j än huoneen seinät. 

Rakennuskont tor ia päätet t i in 7) kehoit taa maksamaan asianomaisesta 
kor jausmäärärahas ta Sokeain ys tävä t nimiselle yhdistykselle 1,000 markkaa 
korvaukseksi niistä korjauksista , jo tka kaupungin vuokrasopimuksen mukaan 
vuokrakauden pää ty t t yä olisi ollut suori te t tava yhdistyksen omistamassa, 
Elä in tarhan huvilassa n:o 7 sijaitsevassa ruotsinkielisen apukoulun entisessä 
huoneistossa. 

Pie tar inkadun 6:ssa sijaitsevan valmistavan poikain ammat t ikoulun 
sähköjohtojen uusimista var ten myönnett i in 8) arvaamat tomiin tarpeisiin ja 
varatöihin myönnetyis tä kaupunginhall i tuksen käyt tövarois ta 8,600 markkaa . 

Kaupunginhal l i tus pää t t i 9 ) an taa rakennuskonttori l le tehtäväksi hank-
kia korkkimaton Hemgärdin las tentarhaan ja suori t taa siitä a iheutuvat kus-
t annukse t konttorin käytet tävissä olevista kor jausmäärärahois ta . 

Porraskaidepuun aset tamista var ten Tehtaankadun taloon n:o 13, johon 
lastentarha Rarnabo oli si joitet tu, myönnet t i in 1 0) a rvaamat tomia tarpei ta 
ja vara tö i tä var ten myönnetyis tä kaupunginhall i tuksen käyt tövarois ta 
600 markkaa . 

Kaupunginhal l i tus päätti1 1) an taa lastentarhain johtokunnan tehtäväksi 
pi tää huolta siitä, e t tä lastentarha Hemgärdin massalat t ia t pidett i in r i i t tä-
västi vahat tu ina ; an taa rakennuskont tor in tehtäväksi sen käytet tävissä ole-
villa lastentarhain korjausmäärärahoil la eristää osan Rauhalan las tentarhan 
eteisestä palveli jat taren käytet täväksi , pys ty t t ää tarpeelliset telineet nuora-
keinuja var ten ja to imit taa keinulaudan lastentarha Valkaman leikkikentälle; 
sekä merki tä vuoden 1933 talousarvioehdotukseen 7,000 markkaa yleisen 
leikkikentän kuntoonsaat tamiseen ja hiekkalaatikoiden asettamiseen korttelin 
n:o 301 b tontille n:o 6. 

!) Khs 21 p. heinäk. 1,195 §. — 2) S:n 8 p. syysk. 1,353 §. — 3) S:n 30 p. jouluk. 
2,062 §. — 4) Khn jsto 22 p. kesäk. 5,034 §. — 5) S:n 1 p. jouluk. 7,388 §. — 6) S:n 
1 p. jouluk. 7,387 §. — 7) Khs 21 p. heinäk. 1,194 §. — 8) S:n 6 p. toukok. 804 §. — 
9) Khn jsto 3 p. maalisk. 3,787 §. — 10) S:n 6 p. lokak. 6,315 §. — n ) Khs 1 p. jou-
luk. 1,907 §. 
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Kangasalantien työnväenasuntoryhmän rakennuksessa n:o 7 heinäkuun 
2 p:nä sat tuneen tulipalon johdosta saadusta 70,000 markan palovahingon-
korvauksesta m y ö n n e t t i i n 6 9 , 9 9 5 markkaa rakennuskonttor in to imit ta-
mistaan korjauksis ta an tamaan laskun suori t tamista varten. 

Ki inte is tölautakunta oikeutettiin 2) käy t t ämään asianomaisen palova-
kuutusyht iön Korkeasaaren vesilintutalossa tapahtuneen tulipalon aiheut ta-
mista vahingoista suor i t tamasta korvauksesta 10,154: 70 markkaa l intutalon 
korjauksiin. 

Edelleen ki inteis tölautakunta oikeutettiin 3) käy t t ämään Korkeasaaren 
ravintolassa sat tuneen tulipalon johdosta saatu palovakuutusmäärä , 2,000 
markkaa, erinäisten tulipalon aiheuttamien sähköjohtokorjaustöiden kustan-
nusten suorittamiseen. 

Kaupunginmuseon intendentin ehdotuksen mukaisesti kaupunginhalli-
tus pää t t i 4 ) , e t tä Kappelin ravintolarakennuksessa olevat seinämaalaukset 
oli säi lytet tävä. Kiinteistölautakunnalle annett i in tehtäväksi ryh tyä toimen-
piteisiin maalausten suojelemiseksi turmelemiselta ravintolan korjauksen 
aikana. 

Kaupunginhall i tus pää t t i 5 ) , e t tä rakennuskonttor in kaupungin omista-
massa, korttelissa n:o 178 olevassa rakennuksessa sat tuneen tulipalon aiheut-
tamien vahinkojen korjaustöis tä an taman laskun suorittamiseen sai käy t t ää 
Palovakuutusyht iö Imat ran suor i t taman palovahingonkorvauksen, 5,642: 75 
markkaa . 

Kampin alueelle j ä r jes te t t ävän uuden työt tömäin ruokasalin maalaa-
miseen ja kalustamiseen päätet t i in 6 ) osoittaa ennakkona kaupunginkassasta 
3,100 markkaa . Edelleen päätet t i in kehoit taa v t t j a Estlanderia ja Halmet ta 
kaupunginhallitukselle aikanaan laat imaan selvitys edellä main i t tu ja töi tä 
var ten t a rv i t t avas t a määrärahas ta . 

Kaupunginhal l i tuksen yleisistä käyt tövarois ta myönnett i in 1,000 mark-
kaa käsipuiden rakentamiseen Kampin vapaaruokalan edustalle7) ruoka-
jonossa vallitsevan jär jes tyksen parantamiseksi ja yleisten töiden pääluok-
kaan a rvaamat tomia tarpei ta ja varatöi tä var ten merkityistä hallituksen 
käyt tövarois ta 2,830 markkaa Kampin alueella sijaitsevan työvuorossa ole-
vien työt tömien ruoanjakelupaikan sähköjohtojen asentamista var ten 8 ) . 

Edelleen myönnet t i in 9) samoista varoista 3,500 markan suuruinen mää-
räraha ruoanjakelun a iheut taman työn järjestelyä varten tarpeellisen, Kampin 
alueella olevan huoneiston kunnostamiseen. 

Erinäisten muutostöiden suorittamiseksi Kampin kasarmialueella sijait-
sevissa, ruoanvastiketöiden jär jestelykomitean käyte t täväksi luovutetuissa 
huoneistoissa myönnet t i in 1 0) viimeksi maini tul ta tililtä 2,970: 55 markan 
suuruinen määräraha . 

Kaupunginhal l i tus m y ö n s i u ) a rvaamat tomien vuokrien ja vuokran-
korotusten määrärahas ta 282: 25 markkaa Kiinteistöosakeyhtiö Her ta l ta 
työtupia varten vuokra tun huoneiston vuokrasopimuksen mukaista kun-
toonpanemista varten. 

Vuoden 1931 talousarviossa kaupunginhall i tuksen käyte t täväksi tila-
päisiin menoihin vara tus ta määrärahas ta myönnet t i in 12) 2,166: 05 markkaa 

x) Khs 3 p. marrask. 1,681 §. — 2) S:n 2 p. kesäk. 938 §. — 3) S:n 6 p. lokak. 
1,512 §. — 4) S:n 3 p. maalisk. 436 §. — 5) S:n 14 p. huhtik. 665 §. — 6) Khn jsto 
14 p. heinäk. 5,137 §. — 7) S:n 14 p. heinäk. 5,138 §. — 8 ) S:n 11 p. elok. 5,263 §. — 

S:n 1 p. syysk. 5,523 §. — 10) Khs 20 p. lokak. 1,623 §. — n ) Khn jsto 28 p. huh-
tik. 4,434 §. — 12) S:n 14 p. tammik. 3,110 §. 



II. Kaupunginhallitus. 165 

naisjärjestöjen hä täaputo imikunnan Myllytien 5:ssä olevassa huoneistossa 
suori te t tujen korjausten kustantamiseksi . 

Kaupunginhal l i tus p ä ä t t i p y y t ä ä yleisten töiden halli tusta an tamaan 
rakennuskonttor in huonerakennusosastolle määräyksen valvoa Kotkankadun 
talossa n:o 14—16 sekä Oikokadun talossa n:o 7 suor i te t tu ja korjaus- ja 
uudistöitä. 

Satama] äänsärkijä Herculeksen korjaaminen. Kaupunginhall i tus pää t t i 2 ) 
oikeuttaa sa tamalautakunnan tekemään sopimuksen Helsingin laivatelakka 
osakeyhtiön kanssa sa tamajäänsärk i jä Herculeksen korjaamisesta 233,580 
markan kustannuksin, josta määräs tä 18,580 markkaa osoitettiin satamahal-
linnon kaluston kunnossapitoa var ten myönnetystä talousarvion määrä-
rahasta ja 215,000 markkaa ennakkona kaupunginkassasta. 

Hinaaja H 2:n korjaaminen. Haaksir ikkoutuneen hinaaja H 2:n tela-
koimismaksujen surit tamiseksi kertomusvuoden loppuun myönnet t i in 3 ) 
a rvaamat tomiin tarpeisiin ja varatöihin varatuis ta kaupunginhall i tuksen 
käyt tövarois ta 8,000 markkaa . 

Poliisimaneesi. Poliisilaitoksen i lmoitet tua, ettei n. s. Runeberginkadun 
poliisimaneesia enää t a rv i t tu poliisilaitoksen tarkoituksiin, kaupunginhalli-
tus pää t t i 4 ) siirtää maneesin hoidon väli t tömästi kiinteistölautakunnalle 
sekä kehoit taa t ä t ä aikanaan tekemään esityksen rakennuksen poistamisesta. 

Rakennusten purkaminen. Bostadsaktiebolaget Villagatan 4 nimisen 
yhtiön anot tua , e t tä kaupunki heti antaisi purkaa sen osan omistamaansa 
puurakennusta , jonka oli todet tu sijaitsevan yhtiön omistamalla Huvila-
kadun tontilla n:o 2, sekä suorittaisi yhtiölle 150,000 markkaa täs tä aiheutu-
neen vahingon korvaukseksi, kaupunginhall i tus pää t t i 5 ) evätä anomuksen, 
mikäli se koski vahingonkorvauksen myöntämistä , m u t t a hyväksyä vaat i-
muksen puheena olevan rakennuksen osan purkamisesta. Samalla annetti in 
rakennuskonttori l le tehtäväksi heti suor i tu t taa puheena oleva purkamistyö 
siten, ettei talossa olevaan vastaanot tokot i in rakennet tava uusi porraskäy-
tävä vähen täny t kodin paikkain lukumäärää, ja osoitti t ähän tarkoitukseen 
arvaamat tomiin tarpeisiin y. m. myönnetystä talousarvion määrärahas ta 
8,000 markkaa . 

Kaupunginhal l i tus pää t t i 6 ) hyväksyä ki inteistölautakunnan esityksen 
Must ikkamaan vanhan uimalaitoksen purkamisesta ja oikeuttaa lau takunnan 
laat imaan purkamis työtä koskevan sopimuksen erään henkilön kanssa, joka* 
oli t a r j o u t u n u t suor i t tamaan sen hallituksen hyväksymin ehdoin. 

Rakennusten myynti. Ki inte is tölautakunta oikeutetti in julkisella huuto-
kaupalla sekä puret tavaksi ja poistet tavaksi myymään eräs Simonkadun var-
rella olevalla narinkka-alueella sijaitseva hiekkavaja 7 ) , Kampin kasarmialu-
eella oleva, sortumaisillaan oleva lau tava ja ja rakennuksen n:o 14 länsipuo-
lella oleva, Etel. Rauta t iekadun vastainen aita 8) sekä eräs Mustasaaressa 
oleva rappeu tunu t tall irakennus 9). 

Rakennusten osto. Kaupunginhal l i tus oikeutti10) ki inteis tölautakunnan 
sopimaan Ruoholahden varastoalueen n:o 12 vuokraa jan rouva E. Frin kanssa 
sanotulla alueella olevien rakennusten luovuttamisesta kaupungille 3,000 
markan hinnasta ja osoitti yleisistä käyt tövarois taan tarkoitukseen mainitun 
määrän, joka oli käy te t t ävä kaupungin vuokrasaatavan osittaiseen kui t taa-

Khn jsto 9 p. kesäk. 4,890 §. — 2) Khs 30 p. kesäk. 1,133 §. — 3) S:n 30 p. 
jouluk. 2,058 §. — 4) S:n 1 p. jouluk. 1,903 §. — 5) S:n 11 p. elok. 1,248 §. — 6) S:n 
16 p. kesäk. 1,069 §. — 7) S:n 31 p. maalisk. 588 §. — 8) S:n 31 p. maalisk. 586 §. — 
9) S:n 9 p. tammik. 31 §. —10) S:n 28 p. heinäk. 1,212 §. 
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miseen; kaupungin saatavan muun osan mahdollinen poistaminen jätettiin 
yleisjaoston harkittavaksi. 

Kivelän sairaala. Kaupunginvaltuuston m y ö n n e t t y ä l ) Sairaanhoito 
nimiseen pääluokkaan a rvaamat tomia tarpei ta var ten merkityistä käyt tö-
varoistaan 2,500,000 markkaa kaupunginhall i tuksen käyte t täväks i Kivelän 
sairaalan uuden paviljongin kalustamiseen y. m. kaupunginhall i tus myönsi 2 ) 
näistä varoista 2,250,000 markkaa kaupungin sairaalain hallituksen käy te t t ä -
väksi kyseisen paviljongin sisustamiseen kehoit taen hall i tusta jä r jes tämään 
uusien sairasosastojen hoito-, talous- ja palvelushenkilökunnan asuntokysy-
myksen siten, e t tä t ähän tarkoitukseen käytet t i in kaupungin ostamista 3) ja 
sairaalahallituksen hoidettavaksi luovutetuista4) Humallahden vuokra-alueella 
n:o 56 olevista rakennuksista saa tava t 40—50 paikkaa, jo tka kalustettaisiin 
edellä mainitulla määrärahalla, kun taas muu osa uu t t a henkilökuntaa saisi 
asua sairaalan ulkopuolella. Sit temmin oikeutettiin 5) kuitenkin sairaalahalli-
tus entisten lisäksi s i jo i t tamaan vielä enintään 20 a l ihoi ta ja tar ta asumaan 
Kivelän sairaalan rakennuksiin, ei ku i tenkaan uuden paviljongin sairashuo-
neisiin. 

Pohjavesipumpun hankkimista varten rahatoimistotaloon kaupunginhalli-
tus pää t t i 6 ) myöntää 10,000 markkaa yleisten töiden pääluokkaan sisältyvistä 
käyt tövarois taan. 

Passintarkastussuojan rakentaminen. Passintarkastussuojan rakentami-
seksi Ete läsa taman tullipavilj ongin viereen myönnett i in 7) edellä maini tuista 
varoista 7,000 markan määräraha; rakennuskont tor ia kehoitetti in suori t ta-
maan maini t tu työ. 

Matkustajatullipaviljongin rakentaminen Eteläsatamaan. Kaupunginhall i-
tus päätt i8) , e t tä rahatoimikamarin ase t taman komitean ehdotus ja tullihalli-
tuksen esitys uuden matkusta japavi l jongin rakennut tamisesta Ete läsa tamaan 
sellaisinaan eivät antaneet aihet ta enempiin toimenpiteisiin, ja antoi yleisten 
töiden hallitukselle toimeksi laatia uudet tul l i tarkastuspavil jongin luonnos-
piirustukset, mikäli mahdollista ot taen huomioon sa tamalau takunnan esittä-
mät toivomukset sekä asiakirjoista muuten i lmenevät näkökohdat ja kehoit-
taen hal l i tusta a ikanaan an tamaan asiasta sen koko laajuudessa lausuntonsa 
kaupunginhalli tukselle. 

Kellosaaren lentosataman toimistorakennus. Katsoen siihen, e t tä Kello-
saaren lentosataman toimistorakennuksen rakentamista nykyisellään ei voi-
nu t pi tää vä l t t ämät tömänä , ja koska kuluvan vuoden menoarvioon oli o te t tu 
50,000 markan määräraha m. m. Ka ta j anokan lentosataman kunnnostamista 
varten, kaupunginhall i tus päät t i 9 ) evätä kaupungin yleisten töiden hallituksen 
esityksen maini tun rakennuksen rakennustöiden aloittamisesta. 

Kioskit. Kaupunginhall i tus päätti1 0), e t tä ki inteis tölautakunnan esityk-
set eri tahoilla kaupungissa olevien virvoitusjuomakioskien uusimisesta ja 
uusien kioskien rakentamisesta vallitsevan kireän a jan vuoksi eivät antaneet 
aihetta toimenpiteisiin. 

Yleisten töiden hallitus oli kaupunginhall i tuksen kehoituksesta laadi-
t u t t a n u t uude t vaihtoehdotukset virvoitusjuomakioskien tyyppipi i rustuk-
siksi, mu t t a koska uusien kioskien rakentaminen oli s i i r tynyt epämääräiseen 

!) Ks. tämän kert. s. 64. — 2) Khs 7 p. heinäk. 1,153 §. — 3) Ks. tämän kert. 
s. 21. — 4 ) Khs 22 p. syysk. 1,429 §. — 5) S:n 3 p. marrask. 1,698 §. — 6) S:n 3 p. 
marrask. 1,682 §. — 7) S:n 22 p. syysk. 1,425 §; vrt. tämän kert s. 160. — 8 ) Khs 
24 p. marrask. 1,825 §. — 9) S:n 21 p. huhtik. 708 §. — 10) S:n 23 p. maalisk. 551 §. 
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tulevaisuuteen, kaupunginhall i tus samalla pää t t i 1 ) , ettei tyyppipi i rustusta 
toistaiseksi vahvistettaisi , vaan et tä kulloinkin rakennet tavan kioskin tyyppi 
ratkaistaisiin aikanaan erikseen. 

Mukavuuslaitokset. Yleisten töiden hallituksen ehdotuksen mukaisesti 
kaupunginhall i tus pää t t i 2 ) an taa rakennuskont tor in huonerakennusosaston 
suunnitelman, joka koski suuren mukavuuslai toksen rakentamis ta Apollon-, 
Runebergin- ja Hesper iankatujen risteykseen, raueta, m u t t a antoi kiinteistö-
lautakunnal le tehtäväksi edelleen harki ta mukavuuslai toksen si joit tamista 
näille tienoille ja tehdä sen rakentamisesta sopivana a jankohtana erillisen esi-
tyksen kaupunginhallitukselle. 

Lastensuojelulautakunnan esityksestä kaupunginhall i tus pää t t i 3 ) kehoit-
t aa yleisten töiden halli tusta r akennu t tamaan Hie ta ran taan lapsia var ten 
pysyväisen käymälän, jonka rakentamiseen sai käy t t ää kiinteän omaisuuden 
pääluokkaan kansanpuistojen uudisrakennuksia varten merki tys tä määrä-
rahas ta 8,000 markkaa. 

Rakennuskont tor in huonerakennusosaston yksissä neuvoin puhtaana-
pitolaitoksen to imi tus johta jan kanssa laat ima ehdotus Teatteriesplanaadissa 
olevan vedenheittolaitoksen siirtämisestä vieressä olevaan mukavuuslai tok-
seen ja t ä t ä t a rko i t t ava t piirustukset hyväksyt t i in 4). 

Kaupunginhal l i tus pää t t i 5 ) hyväksyä Leppäsuon alueelle rakennet tavan 
mukavuuslai toksen sijoituspaikan yleisten töiden hallituksen ehdotuksen 
mukaisesti ja määrä tä laitoksen rakennet tavaksi hallituksen ehdot taman 
rakennustyypin II mukaan . 

- Kaupunginhal l i tuksen vuonna 1931 periaatteellisesti pää te t tyä 6) hyväk-
syä ki inteistölautakunnan ehdotuksen käymälän rakentamisesta Lönnrotin-
kadun jatkeen noususillan alle yleisten töiden hallitus oli ehdot tanut , e t tä 
maini tus ta suunnitelmasta luovuttaisiin, koska puheena olevalle penkereelle 
ei t eh tykään kiinteään pohjaan ulot tuvaa perustusta , jonka johdosta penke-
reen mahdollinen laskeutuminen helposti voisi katkais ta vesi- ja viemärijoh-
dot ja synnyt tää vaikeita vuotoja, minkä lisäksi rakennuksen kustannusarvio 
nousi aina 397,400 markkaan. Ki inte is tölautakunnan annet tua t ämän joh-
dosta lausuntonsa kaupunginhall i tus pää t t i 7 ) rakennuskonttori l le i lmoittaa, 
e t tä penkereen rakennustöi tä sai j a tkaa mukavuuslai toksen si joi t tamista 
s i lmälläpi tämättä . 

Katoksen järjestäminen rakennuskonttorin korjauspajan yhteyteen. Kau-
punginhalli tus pää t t i 8 ) myöntyä yleisten töiden hallituksen esitykseen, joka 
koski katoksen jär jes tämis tä rakennuskont tor in kor jauspa jan yhteyteen. 

Vahvistetut katuprofiilit. Kaupunginhal l i tus pää t t i 9 ) vahvistaa Linnan-
koskenkadun ja Kammionkadun välisen Mechelininkadun osan poikkiprofiilin 
kiinteistötoimiston asemakaavaosaston laat iman piirustuksen mukaisesti ja 
pituusprofiilin yleisten töiden hallituksen ehdottamalla tavalla. Kammion-
kadun ja Rajasaarent ien välisen Mechelininkadun osan leveyden supistami-
sesta 20 metriksi päätet t i in tehdä esitys kaupunginvaltuustolle. 

Hanki t tuaan 1 0 ) asiasta puolustusministeriön ja kaupungin yleisten töiden 
hallituksen lausunnot kaupunginhall i tus päätti1 1) vahvis taa Tilkan sotilassai-
raalan kohdalle suunnitellun Turunt ien katusillan profiilin kiinteistölauta-
kunnan laat iman ehdotuksen mukaisesti. 

x) Khs 23 p. maalisk. 552 §. — 2) S:n 14 p. huhtik. 674 §. — 3) S:n 15 p. jouluk. 
1,998 §.—4) S:n 15 p. jouluk. 1,996 §.—5) S:n 20 p. lokak. 1,620 §.—6) Ks. v:n 1931 
kert. s. 154. — 7) Khs 18 p. helmik. 353 §. — 8) S:n 11 p. helmik. 312 §. — 9) S:n 
10 p. maalisk. 476 §. — 10) S:n 19 p. toukok. 883 §. — n ) S:n 8 p. syysk. 1,344 §. 
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Eräiden katuosuuksien kunnossapito. Kaupunginhal l i tus oli pää t t äny t 
hankkia laamanni J . Ugglalta as iantunt i ja lausunnon yksityisten talonomis-
ta ja in velvollisuudesta päällystää ja pitää kunnossa avoimien paikkain vie-
rellä si jai tsevat katuosuutensa, m u t t a koska paraikaa valmisteltiin ka tu jen 
rakentamis ta ja kunnossapitoa koskevaa lakiesitystä, jossa puheena oleva 
kysymys tuli ratkaistuksi , pääte t t i in 2 ) an taa lausunnon antamisen j äädä 
sillensä, kunnes maini t tu lakiehdotus oli valmistunut . 

Porthaninrinteen leventäminen. Byggnadsaktiebolaget Berggrund nimi-
sen yhtiön anot tua , e t tä kaupunki leventäisi Por thaninr inteen sen täyteen 
leveyteen, ja kaupungin yleisten töiden halli tuksen annet tua asiasta lausun-
tonsa kaupunginhall i tus p ä ä t t i 3 ) o t taa anotun työn seuraavan talven vara-
työohje lmaan sekä kehoit taa edellä maini t tua halli tusta merkitsemään kadun 
päällystämistä varten määrärahan vuoden 1933 talousarvioehdotukseen. 

Hämeentien leventäminen. Kaupunginhal l i tus pää t t i 4 ) oikeut taa kau-
pungin yleisten töiden hallituksen heti leventämään Hämeent ien korttelin 
n:o 542 kohdal ta ja käy t t ämään t ähän tarkoi tukseen enintään 163,000 mark-
kaa kaupunginval tuuston määräyksen mukaan suori tet tavia yleisiä tö i tä 
var ten talousarvioon merki tys tä määrärahas ta . Pää tös oli al is tet tava val-
tuus ton hyväksyt täväks i muiden esi tet tyjen töiden yhteydessä. 

Herttoniemen bulevardi. Yleisten töiden hallituksen esityksen johdosta 
kaupunginhall i tus p ä ä t t i 5 ) suostua siihen, e t tä Hert toniemen bulevardille 
Kulosaaren kar tanon kohdalle puusillan asemesta rakennett i in tiepenger. 

Niinikään kaupungin yleisten töiden hallituksen esityksestä kaupungin-
hallitus pää t t i 6 ) pyy tää Kulosaaren huvi layhdyskunnal ta oikeutta Her t to -
niemen bulevardin läntisen osan leventämiseen 5 metr is tä 8:aan ja samalla 
kehoit taa yhdyskuntaa suor i t tamaan leventämiskustannuksista neljännen 
osan eli enintään 12,500 markkaa . 

Jalkakäytävän järjestäminen Toukolan kansakoulun pihamaalta Kumpulan 
sairaalaan johtavalle tielle. Kaupunginhal l i tus p ä ä t t i 7 ) yleisten töiden pää-
luokkaan a rvaamat tomia tarpei ta ja vara toi tä var ten merki tyis tä käyt tö-
varoistaan myöntää enintään 6,000 markan määrärahan rakennuskonttor in 
käyte t täväks i kapeahkon ja lkakäytävän järjestämiseen Toukolan kansa-
koulun pihamaal ta naapur i tont in läpi ra ja-a i taa pitkin Kumpulan sairaalaan 
johtavalle tielle. 

Lönnrotinkadun jatkeennoususilta. Aktiebolaget Skånska cementgjuteriet 
nimisen toiminimen peruute t tua Lönnrot inkadun jatkeen noususillan pilarien 
ja näiden perustuksien rakentamis ta koskevan, kaupungin hyväksymän ta r -
jouksensa ja t eh tyä uuden, ta rkis te tun tar jouksen kyseisten töiden suori t ta-
misesta 320,000 markalla kaupunginhall i tus ot taen huomioon, e t tä kysymys 
aikaisemman tar jouksen juriidisesta pi täväisyydestä ei ollut täysin selvä, e t tä 
oli t ä rkeä tä saada työ t kiireellisesti aloitetuiksi sekä e t tä uusikin ta r jous oli 
kaupungille edullinen, pää t t i 8) oikeuttaa yleisten töiden hallituksen teke-
mään toiminimen kanssa töiden suorit tamisesta sopimuksen t ä m ä n myö-
häisemmän ta r jouksen perusteella. 

Lönnrotinkadun liikenneväylän valmistuminen. Si t temmin kaupungin-
hallitus pää t t i 9 ) , e t tä Lönnrot inkadun uusi liikenneväylä kaupunginjohta j ien 

!) Khn jsto 31 p. maalisk. 4,043 — 2) S:n 22 p. syysk. 6,000 S. —3) Khs 21 p. 
huhtik. 705 §. — 4) S:n 8 p. syysk. 1,348 §. — 5) S:n 28 p. tammik. 197 §. — 6) S:n 
21 p. huhtik. 707 §; ks. myös tämän kert. s. 142. — 7) Khs 3 p. marrask. 1,687 §. 
— 8) S:n 16 p. kesäk. 1,078 §; ks. myös tämän kert. s. 28. — 9) Khs 24 p. 
marrask. 1,828 §. 
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läsnäollessa avattaisi in liikenteelle joulukuun 1 p:nä klo 10. Samalla päätet -
tiin tehdä poliisilaitokselle esitys Eer ikinkadun tasoyl ikäytävän sulkemisesta 
päivit täiseltä liikenteeltä joulukuun 3 p:nä. Täs tä oli i lmoitet tava rauta t ie-
hallitukselle ja samalla pyyde t t ävä sen suostumusta siihen, e t tä y l ikäytävä-
lai t teet saivat edelleenkin jäädä paikoilleen, jo t ta niitä tarpeen vaatiessa 
voitaisiin käy t t ää raskai ta esineitä, kuten jyriä y. m. kuljetet taessa asema-
päällystön saatua siitä i lmoituksen. 

Nordenskiöldinkadun läntinen alikäytäväsilta *). Rautat iehal l i tuksen lähe-
t e t t yä kaupunginhalli tukselle laad i tu t tamansa piirustukset, jo tka koskivat 
Nordenskiöldinkadun alikäytäväsillan rakentamis ta kaksiaukkoiseksi, ja 
kaupungin yleisten töiden hallituksen ja ki inteis tölautakunnan näistä piirus-
tuksis ta antamissaan lausunnoissa puollettua yksiaukkoisen kaarisillan raken-
tamis ta kaupunginhall i tus pää t t i 2 ) pyy tää rautat iehal l i tusta lausumaan käsi-
tyksensä kaupungin viranomaisten puol taman si l tatyypin tarkoi tuksenmukai-
suudesta ja sopivaisuudesta. Tämän johdosta rautat iehal l i tus vastaukses-
saan oli esi t tänyt , e t tä kaupunki tyytyis i rautat iehal l i tuksen suunnitelmaan 
Nordenskiöldinkadun alikäytäväsillan rakentamisesta kaksiaukkoiseksi, koska 
yksiaukkoinen silta rautat ie- ja siltateknilliseltä kannal ta tuottaisi vaikeuksia. 
Suunnitelmaa oli kui tenkin muu te t tu siten, e t tä sillan keskus oli si joitettu 
3 ä 3.5 m nykyisen sillan keskiviivasta Pasilaan päin, jolloin kadussa olevat 
johdot ja viemäri t voivat jäädä paikoilleen. 

Kaupunginhall i tuksen t ä m ä n jälkeen i lmoitet tua 3) rautatiehalli tukselle, 
ettei kaupunki katsonut voivansa velvoit taa rautat iehal l i tusta rakentamaan 
yksiaukkoista siltaa, jota rautat iehal l i tus rautatiel i ikenteen kannal ta ei voi-
nut hyväksyä, m u t t a e t tä kaupunginhall i tus kui tenkin edellytti rautat ie-
hallituksen alikäytäväsillan keskipilariston sijoituksessa nouda t tavan kiin-
teistötoimiston asemakaavaosaston laat imaa yksityiskohtaista ehdotusta, 
rautat iehall i tus lähett i ja kaupunginhall i tus hyväksy i 4 ) seuraavansisältöisen 
sopimusehdotuksen Nordenskiöldinkadun läntisen alikäytäväsillan laajennus-
töiden suorit tamisesta; 

1) työ tehdään valtion toimesta varatyönä, ja sen kustannuksista , jo tka 
on laskettu 2,030,000 markaksi , Helsingin kaupunki suori t taa puolet, ei 
ku i tenkaan yli 1 miljoonan markan; 

2) rautat iehal l i tus osoittaa työ tä var ten rautat iehal l i tuksen käyte t tä -
väksi asetetuista määrärahoista työn loppuunsuorit tamiseen t a rv i t t avan erän; 

3) työntek i jä t otetaan Helsingin kaupungin työ t tömyys lau takunnan 
välityksellä, ja töiden suorittamisessa sekä palkkojen maksamisessa nouda-
te taan vara töis tä anne t tu j a ohjeita ja määräyksiä; 

4) laajennustyö tehdään rautat iehal l i tuksen laat iman, syyskuun 5 p:nä 
1930 päivätyn suunnitelman mukaan, kui tenkin niin muute t tuna , e t tä sillan 
keskipilaristo tulee enintään 3 m nykyisen sillan keskiviivasta Pasilaan päin, 
jolloin kadussa olevat johdot ja viemärit voivat jäädä paikoilleen; 

5) val t ionrauta t ie t hoi tavat ja p i tävä t kunnossa sekä nyt rakennet tavan 
alikäytäväsillan e t tä myöskin maini tun kadun yli t ämän sillan itäpuolelle 
aikaisemmin rakennetun rautatiesillan; sekä 

6) kaupunki sekä rakentaa et tä pitää kunnossa ja puhtaana Nordenskiöl-
dinkadun tarpeellisine ja lkakäytävineen rautate iden alueella näiden siltojen-
kin kohdalla ja huolehtii kadun valaistuksesta. 

!) Ks. v:n 1931 kert. s. 35 sekä tämän kert. s. 32. — 2) Khs 25 p. helmik. 
399 §. — 3) S:n 16 p. maalisk. 525 §. — 4) S:n 22 p. kesäk. 1,119 §. 
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Tätä sopimusta on tehty kaksi samansisältöistä kappaletta, joista asian-
omaiset kumpainenkin ovat saaneet kappaleensa. 

Kaupunginhal l i tus p ä ä t t i o i k e u t t a a kaupungin yleisten töiden hallituk-
sen heti suor i t tamaan Nordenskiöldinkadun väliaikaisen tasoi tustyön käyt-
täen siihen enintään 58,000 markkaa kaupunginval tuuston määräyksen 
mukaan suori te t tavia yleisiä töi tä varten talousarvioon merki tystä määrä-
rahasta . Päätös oli al istet tava kaupunginval tuuston hyväksyt täväks i mui-
den yleisten töiden hallituksen esittämien töiden yhteydessä. 

Käpylään rautatien yli rakennettava katusilta. Kaupunginhalli tukselle 
osoittamassaan kirjelmässä huht ikuun 18 p:ltä rautat iehall i tus oli tiedustel-
lut, voiko kaupunki lopullisesti hyväksyä rautat ierai teiden yli Käpylään 
rakennet tavan katusillan paikan, olivatko kir je lmään l i i te t tyyn piirustuk-
seen merki ty t sillan kannen korkeudet sopivat ja oliko sillan leveys, 8 metriä, 
toistaiseksi r i i t tävä. Lopuksi rautat iehall i tus esitti, e t tä kaupunki samalla 
kuin se huolehti Mäkeläntien valaistuksesta, kunnossa- ja puhtaanapidosta , 
myöskin ottaisi kunnossa- ja puhtaanapi tääkseen sekä valaistakseen sekä sil-
lan e t tä rauta t ien alueelle tu levan tienosan niiden aikanaan valmis tu t tua . 

Vastaukseksi yl lämaini t tuun kir jelmään kaupunginhall i tus i lmoit t i 2) 
hyväksyvänsä rautat iehall i tuksen sillalle ehdot taman paikan. Sillan kannen 
korkeuksiin nähden kaupunginhall i tus lausui toivomuksenaan, et tä kaakkois-
pään ehdote t tu korkeus + 32.94 muutet taisi in + 33.io:ksi. Mitä tuli sillan 
leveyteen, jonka kaupunginhall i tuksen mielestä tulevaisuudessa, liikenteen 
niin vaatiessa, tulisi olla 20 m, kaupunginhall i tus ei ny tkään katsonut voi-
vansa puoltaa rautat iehall i tuksen ehdotusta, e t tä silta aluksi rakennettaisiin 
8 m:n levyiseksi, vaan oli sitä mieltä, e t tä ja lkakäytävien leveys olisi määrä t -
t ävä yhteensä 3 m:ksi ja a joradan leveys 6.5 m:ksi, joten sillan kokonaislevey-
deksi tulisi 9.5 m. Tämän yhteydessä kaupunginhall i tus huomaut t i , e t tä silta 
olisi rakenne t tava kestämään katusillalle mää rä t ty kuormitus. Rautat iehal-
li tuksen puheenaolevan tienosan kunnossa- ja puhtaanapi toa sekä valais-
tus ta koskevaan esitykseen kaupunginhall i tus suostui edellyttäen, e t tä kun-
nossapitokustannuksiin ei luet tu perusparannuskustannuksia . 

Eräiden katuosuuksien päällystäminen. Kaupunginhal l i tus pää t t i 3 ) , et tä 
Hämeent ie Arabian rait iotiesilmukan kohdalta kaupunkiin päin n. 500 met-
rin matkal la kesän aikana päällystettäisiin entistä kestävämmällä asfaltt i-
pitoisella peiteaineella käy t täen senlaatuista tarkoi tus ta var ten Yleiset t yö t 
nimiseen pääluokkaan sisältyvää määrärahaa . 

Kaupunginval tuus ton pää te t tyä 4 ) , e t tä Lönnrot inkadun ja tko kort te-
leiden n:ot 175 a ja 175 b kohdalta sekä Lönnrot inkadun silta noususiltaa 
lukuuno t t ama t t a oli pääl lystet tävä ensiluokan nupukivillä, kaupunginhal-
litus pää t t i 5) tehdä maistraatille esityksen Lönnrot inkadun tont t ien n:ot 
4 a ja 17 omistajien velvoittamisesta elokuun 1 p:ään mennessä kiveämään 
osuutensa sanotun kadun ajotiestä I:ma nupukivillä ja pääl lystämään jalka-
käy tävä t asfaltilla sekä a i taamaan tont t insa vahvis te t tua t apaa noudat taen. 

Eräiden talonomistajain esityksen 6) johdosta kaupunginhall i tus pää t t i 7 ) 
oikeuttaa rakennuskont tor in heti ryh tymään toimenpiteisiin Apollonkadun 
tont t ien n:ot 9 ja 23 sekä Minervankadun tont in n:o 4 katuosuuksien ja käytä-
vien päällystämiseksi käyt täen ennakolta vuoden 1933 talousarvioehdo-

x) Khs 15 p. syysk. 1,411 §. — 2) S:n 7 p. heinäk. 1,150 §. — 3) S:n 26 p. 
toukok. 910 §. — 4) Ks. tämän kert. s. 28. — 5) Khs 9 p. kesäk. 1,037 §. — 
6) Ks. tämän kert. s. 30. — 7) Khs 27 p. lokak. 1,655 §. 
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tukseen t ä t ä ta rkoi tus ta var ten merki t tyä määrärahaa . Katuosuuksien ja 
käytävien kunnostamiskustannuksis ta tuli rakennuskonttor in aikanaan 
an taa ilmoitus kiinteistölautakunnalle otet tavaksi huomioon puheena olevien 
tont t ien myynt ih in to ja vahvistet taessa. 

Hämeentien katuosuuksien kunnossapito. Kaupunginhal l i tus p ä ä t t i x ) 
an taa kaupunginlakimiehen toimeksi laatia uudet sopimukset Osakeyhtiö 
Ahdon kanssa vuoden 1934 alusta lukien sekä Kone- ja si l tarakennus osake-
yht iön kanssa vuoden 1933 alusta lukien niiden omistamien Hämeent ien var-
rella sijaitsevien tont t ien katuosuuksien kunnossapidosta suoritet tavien mak-
sujen korottamisesta 10-kertaisiksi. Edelleen annett i in kaupunginlakimiehen 
tehtäväksi i lmoittaa Hämeentien tont t ien n:ot 2 a, 4, 12, 16, 21, 28, 34, 35 ja 
38 2) omistajille, e t tä kaupunki tuli kuluvan vuoden päät tyessä lopet tamaan 
heidän katuosuuksiensa kunnossapidon, elleivät asianosaiset sitä ennen 
olleet tehneet uusia sopimuksia kaupungin kanssa. 

Yleisten töiden hallitukselle oli i lmoitet tava, et tä Aktiebolaget Östra 
Chausseen 23 niminen yhtiö oli suostunut toistaiseksi suor i t tamaan 10-ker-
taisen maksun luopumat ta kui tenkaan aikaisemmasta sopimuksestaan. 

Porvoonkadun tonttiin n:o 25 kuuluvan katuosuuden kunnossapito. Poliisi-
laitoksen esitettyä, e t tä kaupunki ryhtyisi toimenpiteisiin Porvoonkadun 
tont in n:o 25 a joradan ja j a lkakäytävän kunnostamiseksi, sekä yleisten töi-
den hallituksen ja ki inteis tölautakunnan annet tua asiasta lausuntonsa kau-
punginhall i tus pää t t i 3 ) pyy tää mais t raat t ia velvoi t tamaan puheena olevan 
tont in omistajan kunnos tamaan katuosuutensa. 

Reijolan lastenkotiin johtava tie. Kaupunginhal l i tus pää t t i 4 ) myöntää 
yleisten töiden pääluokkaan arvaamat tomia tarpei ta ja varatöi tä varten 
merki tyis tä käyt tövarois taan 20,000 markkaa Reijolan lastenkotiin joh-
taval la tiellä olevan sillan korot tamista ja sanotun tien kunnostamista 
var ten. 

Lupa töiden aloittamiseen. Kaupunginhal l i tus pää t t i 5 ) oikeuttaa kaupun-
gin yleisten töiden hallituksen aloi t tamaan seuraavat siirtomäärärahoilla suo-
r i t e t t ava t työt : Väinämöisenkadun, Pohj . Hesperiankadun, Kammionkadun ja 
Töölönkadun tasoituksen sekä Nordenskiöldinkadun lopputasoituksen y. m. 
sekä viemärien laskemisen edellä maini t tuihin katuihin, edelleen Koskelantien 
tasoituksen, joka kaupunginhall i tuksen määräyksestä oli pantu käyntiin 
jo joulukuussa 1931, sekä Sturenkadun viemäri johtotyöt . 

Vielä kaupunginhall i tus pää t t i 6 ) oikeuttaa yleisten töiden hallituksen, 
vesijohtolaitoksen ja kaasulaitoksen kuluvana vuonna a loi t tamaan Tavast-
s t j e rnankadun tasoi tustyöt sekä viemäri-, kaasu- ja vesijohtojen laskemisen 
kyseiseen ka tuun käyt täen ennakolta näitä tarkoituksia var ten vuoden 1933 
talousarvioon merki t täviä si i r tomäärärahoja. Tämä toimenpide alistettiin 7) 
kaupunginval tuuston hyväksyt täväksi . 

Samoin oikeutettiin 8) rakennuskonttor i anomuksestaan aloi t tamaan seu-
raava t työt , joita var ten oli merki t ty s i i r tomäärärahat vuoden 1933 talous-
arvioon, nimittäin: Sturenkadun leventäminen Kirs t inkadun ja Aleksis Kiven 
kadun väliltä, viemärin laskeminen Sandelsinkadun ja Kammionkadun väli-
seen osaan Välskärinkatua, Messeniuksenkatuun ja Lau ta t a rhanka tuun pit-

x) Khs 3 p. marrask. 1,692 § ja 15 p. jouluk. 1,964 §. — 2) Tarkoitetaan osoite-
numeroita. — 3) Khs 10 p. marrask. 1,744 §. — 4) S:n 2 p. kesäk. 962 §. — 
5) S:n 3 p. maalisk. 446 §; ks. myös v:n 1931 kert. s. 35. — 6) Khs 24 p. 
marrask. 1,824 § ja 30 p. jouluk. 2,056 §. — 7) Ks. tämän kert. s. 30. — 8) Khs 
30 p. jouluk. 2,056 §. 
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kin vankilarialueen etelärajaa, sekä kokoojajohdon laskeminen Mechelinin-
ja Etel. Hesperiankatuihin Hietaniemenkadul ta Taivallahteen. 

Varatijöt. Vuoden 1931 lopussa alkuun pan tu ja vara töi tä oli vuoden-
vaihteen jälkeen kaupunginhall i tuksen määräykses tä 1 ) j a tke t tu niiden siihen-
astisessa laajuudessa. Helmikuun 10 p:nä kaupunginval tuusto myöns i 2 ) 
12,450,000 markkaa hallituksen käyte t täväks i puheena olevaa laatua olevien 
töiden kustantamiseksi tammi—toukokuussa . Näistä varoista kaupunginhal-
litus pää t t i käy t t ää 8,500,000 markkaa tammi—maal iskuun 3 ) sekä 3,267,000 
markkaa huhti- ja t oukokuun 4 ) töiden kustantamiseen. Samalla oli ja tket -
tava Hert toniemen töitä, ja t ähän tarkoitukseen myönnett i in kaupunginhalli-
tuksen käyte t täväks i myönnetys tä talousarvion määrärahas ta 1,229,058: 45 
markkaa 4 ) tammikuuksi , 3,400,000 markkaa 3 ) helmi- ja maaliskuuksi, 
2,117,000 markkaa 4) huhti- ja toukokuuksi sekä 3,900,000 markkaa 5) kesä-, 
heinä- ja elokuuksi. Kaupunginval tuus ton hyväksymään ohjelmaan merki-
tyis tä tö is tä 6 ) kaupunginhall i tus talvella ja keväällä antoi panna käynti in 
ensin3) Koskelantien, Sturen-, Mäkelän- ja Kammionka tu jen , Turunt ien, 
Mechelininkadun, Toukolantien sekä Lau ta ta rhan- ja Messeniuksenkatujen 
tasoi tustyöt , Mechelininkadun alaisen kokoojajohdon rakentamisen, Ra j a -
saaren puhdistuslaitoksen perustus työt sekä erinäisiä Kyläsaaren puhdistus-
laitoksen töitä, teuras tamon läntisen raiteen rakentamisen, viemärijohdon 
laskemisen Lauta tarhant iehen, Arkadiankadun varrelle sekä Hesperian-
kaduille suunnitel tujen is tutusten louhimistyöt sekä huht i—toukokuussa 4) 
lisäksi Hernesaareen vievän sillan rakennustyöt , kaupungin rantain siistimis-
työt , X X kaupunginosan korttelissa n:o 24 sekä Salmisaaressa suor i te t tavat 
louhimistyöt, Snellmaninkoulun pihamaan tasoit tamisen ja Ruskeasuon 
kaatopaikan kuntoonpanemisen. 

Kaupungin yleisten töiden hallitukselle annett i in 7) tehtäväksi laatia 
syksyn varatvöohjelma sekä suunnitelmiaan laatiessaan vastedes ot taa huo-
mioon 8) ki inteis tölautakunnan tekemät ehdotukset . 

Syyskuun 1 p:nä oikeutett i in9) kaupungin yleisten töiden hallitus uudel-
leen panemaan käynti in kesäksi keskeytetyt teurastamonrai teen rakennus-
työt , ja kaupunginval tuuston syyskuun 21 p:nä va l tuute t tua 1 0 ) kaupungin-
hallituksen käy t t ämään 5,090,000 markkaa syksyn varatöihin hallitun p ä ä t t i n ) 
myön tää nämä vara t samoinkuin 836,180 markkaa aikaisemmin myönnet-
ty jä , m u t t a vielä k ä y t t ä m ä t t ä olevia varoja käyte t täväksi . Syyskuussa oli 
siten pan tava käynti in Tuomarinkylän tien sekä jo maini tun teuras tamon-
raiteen rakennustyöt , lokakuussa sitäpaitsi Arkadiankadun sekä Hesperian-
kadun is tutuksen louhimistyöt, Rajasaaren puhdistuslaitoksen työ t ja Lauta -
t a rhankadun tasoitus, marraskuussa lisäksi Turunt ien ja Koskelantien tasoi-
tus sekä joulukuussa edelleen Mechelinin-, Sturen- ja Messeniuksenkatujen 
tasoitus. Hert toniemen varatöi tä oli niinikään j a tke t t ava syksyn kuluessa, 
ja niitä varten kaupunginhall i tus myönsi11) 2,500,000 markan lisäyksen 
aikaisemmin myönnet tyihin määrärahoihin. Kaupungin yleisten töiden 
hallitus velvoitettiin jä r jes tämään työ t siten, e t tä maini tu t määrä raha t 
otettaessa huomioon kaupunginval tuuston päätös1 2) työpalkkain korot-
tamisesta r i i t t ivät kertomusvuoden loppuun. Lopuksi kaupunginhall i tus 

Khs 9 p. tammik. 22 §; vrt. v:n 1931 kert. s. 35. — 2) Ks. tämän kert. s. 73. 
— 3) Khs 18 p. helmik. 339 §. — 4) S:n 31 p. maalisk. 581 §. — 5) S:n 2 p. kesäk. 
934 §. — 6) Ks. v:n 1931 kert. s. 34. — 7) Khs 22 p. kesäk. 1,105 §. — 8) Khn jsto 
21 p. heinäk. 5,147 § ja khs 21 p. heinäk. 1,169 §. — 9 ) Khs 25 p. elok. 1,262 §. — 
10) Ks. tämän kert. s. 32. — n ) Khs 22 p. syysk. 1,418 §. —12) Ks. tämän kert. s. 31. 
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määräsi, et tä myöskin kaupunginval tuuston h y v ä k s y m ä t H u m a l i s t o n -
kadulla, Siltavuorenrannnalla, Hämeentiellä, Työpajankadul la sekä t ämän ka-
dun ja Lau ta t a rhankadun välisellä kadulla samoinkuin Nordenskiöldinkadulla 
rauta t iena l ikäytävän kohdalla suor i te t tavat t yö t oli pan tava käynti in, ja 
määräsi niitä var ten makset tavaksi 1,186,000 markkaa ylimääräisiä yleisiä 
tö i tä var ten myönnetys tä määrärahas ta . 

Köyhäinhoitolautakunnalle lähetett i in 2) ilmoitus varatyönteki jä in koro-
t e tus ta palkkatar i ff is ta otet tavaksi huomioon köyhäinhoitoavustusten suu-
r u u t t a määrät täessä . 

Vuoden 1933 tammi—toukokuuks i kaupunginhall i tus puolestaan hyväk-
syi 3 ) seuraavan varatyöohjelman: rakennuskonttor in katuosasto suorittaisi 
töi tä Tuomarinkyläntiellä, Rajasaaressa, Sturenkadulla, Mäkelänkadulla, 
Turuntiellä, Vuorelantiellä, Arabiankadulla, Messeniuksenkadulla, Käen-
kujalla, Koskelantiellä, Välskärinkadulla, Marjaniemeen vievällä tiellä ja 
Eläintarhantiel lä; kaikkien näiden töiden kustannusarvio pää t ty i 9,292,000 
markkaan, siitä 4,880,000 markkaa tammi—helmikuuksi , 2,209,000 markkaa 
maaliskuuksi, 1,019,000 markkaa huhtikuuksi , 584,000 markkaa touko-
kuuksi ja 600,000 markkaa kesä-, heinä- ja elokuuksi; sa tama- ja rautatieosasto 
taas suorittaisi töi tä Arabian rautatiellä, teuras tamon raiteella, X X kau-
punginosan korttelissa n:o 245, Salmisaaressa sekä Majakkakadul la yhteensä 
2,000,000 markan kustannuksin, mistä 400,000 markkaa käytettäisi in tammi-
kuussa, 500,000 markkaa helmikuussa, 400,000 markkaa maaliskuussa, 400,000 
markkaa huhtikuussa ja 300,000 markkaa toukokuussa. Näiden töiden lasket-
tiin voivan t a r jo t a työ tä tammi—helmikuussa 1,940 miehelle, maaliskuussa 
1,490 miehelle, huht ikuussa 790 miehelle, toukokuussa 472 miehelle ja kesä-
kuukausina 100 miehelle. 

Kaupungin yleisten töiden hallitus va l tuu te t t i in 3 ) t ämän ohjelman 
toteut tamiseen käy t t ämään etukäteen varoja kaupunginkassasta, kunnes 
kaupunginval tuusto ja kaupunginhall i tus olivat ehtineet myöntää t a rv i t t ava t 
määräraha t : t ä m ä päätös oli al is tet tava kaupunginval tuuston tu tki tavaksi 
ja hyväksyt täväks i . 

Tuomarinkylän tie. Kaupunginval tuus ton vahvis tamaan kuluvan vuoden 
varatyöohje lmaan sisältyi m, m. Käpylän ja Tuomarinkylän välisen tien 
rakentaminen, jota varten suunnitelma kustannusarvioineen oli valmiina 
Käpyläst.ä Tuomarinkylän etelärajaan saakka. Si t temmin oli laadi t tu suunni-
telmia t ämän tien ja tkamisesta Tuomarinkylän maiden yli Vantaanjokeen 
saakka, mihin kaupungin omistama maa päät ty i , ja nousivat kus tannukse t 
täs tä tienosasta alustavasti lasket tuina toisen vaihtoehdon mukaan 1,650,000 
markkaan ja toisen mukaan 1,594,000 markkaan, joista määris tä 957,000 
tai toisen vaihtoehdon mukaan 954,000 markkaa oli työpalkkoja . Valtion 
viranomaiset puolestaan suunnit te l ivat puheena olevan tien ja tkamis ta 
Vantaa l ta Tuusulaan vievälle yleiselle maantielle saakka valtion varatyönä. 
Sillan Vantaanjoen yli valtio rakentaisi. Kun kaupunki i t s e ei lähitulevai-
suudessa tarvitsisi t ie tä TuomarinkyIästä pohjoiseen eikä niin ollen myös-
kään todennäköisesti sitä piakkoin rakentaisi, kulkulaitosten ja yleisten töi-
den ministeriöstä oli i lmoitettu, e t tä valtio tuli myöntämään avustukseksi 
kaupungille puolet Tuomarinkylän alueella suoritet tavien töiden työpalkoista, 
jos t ämä työ heti suunnitelman vahvistamisen jälkeen pantiin käynti in vara-
työnä. Tämän lupauksen perusteella ja ot taen huomioon, e t tä Tuomarin-

Ks. tämän kert. s. 3 1 . — K h s 22 p. syysk. 1,418 §.—3) S:n 30 p. jouluk. 2,044 §. 
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kylän—Vantaanjoen tien rakentaminen oli edellytyksenä valtion Vantaan-
joesta pohjoiseen suunnit teleman tien rakentamiselle, joka antaisi verraten 
runsai ta työmahdollisuuksia Helsingin väl i t tömän läheisyyden työttömille, 
kaupunginhall i tus katsoi kaupungilla olevan syytä ryh tyä rakentamaan 
ensiksi maini t tua tienosaa ja päätt i kulkulaitosten ja yleisten töiden minis-
teriöltä anoa avustukseksi Tuomarinkylän etelärajasta Vantaanjokeen ulot-
tuvan tien rakentamis ta varten vara työnä 500,000 markkaa eli suunnilleen 
puolet arvioiduista työpalkoista. Samassa yhteydessä kaupunginhall i tus 
päät t i va l tuu t taa yleisten töiden hallituksen aloi t tamaan Käpylän—Tuoma-
rinkylän tien rakentamisen. 

Kaupunginhal l i tus pää t t i 2 ) , e t tä Tuomarinkylän tien julistamista kylä-
tieksi koskevasta maaherran päätöksestä ei valitettaisi korkeimpaan hallinto-
oikeuteen. 

Helsingin—-Jorvaksen ja Helsingin—Porvoon maantiet. Kulkulai tosten 
ja yleisten töiden ministeriön pyydet tyä erit täin kiireellisesti kaupungil ta 
lisäselvitystä Helsingin—Jorvaksen ja Helsingin—Porvoon maanteiden 
rakentamismahdollisuuksista johtaj is to oli asian kiireellisyyden vuoksi voi-
m a t t a kutsua kaupunginhall i tusta koolle l ähe t tänyt ministeriölle kir jelmän, 
jossa ilmoitettiin kaupungin epäilyksettä aset tavan jälkimmäisen tien raken-
tamisen ensi sijalle ja lausuttiin toivomus, e t tä hallitus katsoisi mahdolliseksi 
ensi tilassa aloit taa sen rakentamisen. Kaupunginhall i tus hyväksyi 3 ) yksi-
mielisesti johtaj is ton toimenpiteen. 

Mellunkylään vievä tie. Porvoon maantiel tä Helsingin p i tä jän Mellun-
kylään vievän yksityistien kunnossapito- ja kor jauskustannusten pei t tämi-
seen kuluvana vuonna kaupunginhall i tus pää t t i 4 ) myöntää Yleiset t yö t 
nimiseen pää luokkaan sisältyvistä käyt tövarois taan 1,000 markan määrä-
rahan. 

Tien rakentaminen Oulunkylään. Oulunkylän kunnal l is lautakunta oikeu-
tet t i in 5) vara työnä rakentamaan tie Oulunkylän asemalta suomalaiselle 
kansakoululle johtavalle tielle ehdoin, e t tä kadun läntistä j a lkakäytävää 
vas taava tienosa rakennett i in ensin ja et tä työ t suoritett i in rakennuskont to-
rin ohjeiden mukaan . 

Lehtisaaren ja Hagalundin välinen silta. Kaupunginhal l i tus pää t t i 6 ) 
an taa · kaupunginlakimieheile tehtäväksi kirjallisesti huomaut t aa maaher-
ralle siitä, e t tä piiri-insinöörin laa t iman Espoon maant ien siltoja kos-
kevan suunnitelman mukaan Lehtisaaren ja Hagalundin välille ei raken-
nettaisi ava t t avaa siltaa. Samalla kaupunginhall i tus pää t t i käsitykse-
nään i lmoit taa, e t tä ava t t avan sillan vapaan leveyden tulisi olla vähin tään 
10—12 m. Maaherran si t temmin kuitenkin j ä t e t tyä kaupunginhall i tuksen 
valituksen huomioon o t t ama t t a ja myönnet tyä lavan kiinteän sillan rakenta-
miseen puheena olevaan paikkaan kaupunginhall i tus pää t t i 7 ) an taa kaupun-
ginlakimieheile tehtäväksi val i t taa korkeimpaan hallinto-oikeuteen maa-
herran päätöksestä . 

Lauttasaaren sillanrakennustyö. Yleisten töiden hallituksen ilmoitus 
Laut tasaaren sil lanrakennustyön urakkaohjelman tarkastamisesta merkit-
tiin 8) tiedoksi. 

Helsingin—Puodinkylän tie. Rakennuskont tor in ilmoitus Helsingin— 

!) Khs 11 p. helmik. 293 §. — S:n 7 p. huhtik. 640 §. — 3) S:n 15 p. jouluk. 
1,990 §. — 4) S:n 16 p. maalisk. 521 §. — 5) S:n 4 p. helmik. 258 §. — 6) S:n 31 p. 
maalisk. 593 §. — 7) S:n 8 p. jouluk. 1,948 §. —8) S:n 3 p. marrask. 1,685 §. 
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Puodinkylän uuden val tamaant ien sekä Lau ta ta rhankadun valmistumisesta 
merkitt i in x) tiedoksi. 

Kyläsaaren puhdistuslaitos. Edelleen kaupunginhallitus päätti2), että 
kaupunginvaltuuston päätöksen Kyläsaaren puhdistuslaitoksen viemäriveden 
biologista puhdistusta varten tarvittavan koneiston hankkimisesta sai asian 
kiireellisyyden vuoksi panna täytäntöön sekä koneiston hankintaa ja hinnan 
suorittamista koskevan sopimuksen allekirjoittaa jo ennenkuin valtuuston 
päätös oli saanut lain voiman. 

Viemärityöt. Kaupunginhal l i tus pää t t i 3 ) pyy tää mais t raat t ia an tamaan 
asianomaisille talonomistaji l le määräyksen, e t tä heidän viimeistään heinä-
kuun 1 p:ään mennessä tuli sulkea Kyläsaaren puhdistuslaitoksen viemäri-
alueella olevat hajoi tuskaivonsa ja johtaa talojensa l ikavedet suoraan kau-
pungin viemäriin, ellei mais t raa t t i ka tsonut voivansa an taa kaupungin raken-
nuskonttorille sen pyytämiä valtuuksia asian hoitamiseen. 

Kaupunginval tuus ton myönnet tyä 4) yleisten töiden pääluokkaan sisäl-
tyvis tä käyt tövarois taan kaupunginhall i tuksen käyte t täväksi 3,895,000 mar-
kan suuruisen määrärahan ylimääräisiä vakinaisia töi tä var ten ja hyväksyt -
t y ä tällaisina töinä suoritet taviksi kaupunginhall i tuksen lähemmin määrä t t ä -
vinä aikoina viemärin rakentamisen viemärinsuulta n:o 42 b Kyläsaareen, Alp-
pilan puhdistuslaitoksen laskujohdon uusimisen sekä Humal is tonkadun vie-
märin uusimisen Turunt ien ja Topeliuksenkadun väliltä rakennuskont tor i oli 
ehdot tanut , e t tä kaksi viimeksi maini t tua työ tä aloitettaisiin v i ipymät tä , 
mu t t a e t tä Kyläsaaren viemärin rakentamiseen ryhdyttäis i in vasta elokuussa. 
Kaupunginhal l i tus pää t t i 5) hyväksyä rakennuskont tor in ehdotuksen edellä 
main i t tu jen kolmen työn alullepanemisesta sekä an taa yleisten töiden halli tuk-
selle tehtäväksi laatia ehdotuksen niistä töistä, jo tka vuoden loppukuukausina 
voitiin suori t taa edellä maini tusta määrärahas ta jäljellä olevilla varoilla. 

Viittojen y. m. merimerkkien kunnossapito. Merenkulkuhalli tuksen ilmoi-
te t tua , ettei valtio käytet tävissä olevien määrärahojen niukkuuden takia 
enää voinut yl läpitää Helsingin satama-alueella sij aitsevia 58 vi i t taa j a 6 j ohto-
loistoa, kaupunginhall i tus yh tyen sa tamalau takunnan asiasta an tamaan lau-
suntoon pää t t i 6 ) i lmoit taa merenkulkuhallitukselle, ettei Helsingin kaupunki 
ollut halukas eikä velvollinenkaan o t tamaan vastatakseen puheena olevien 
meriturvallisuuslaitteiden ylläpidosta. Edelleen päätet t i in huomaut taa 
kauppa- ja teollisuusministeriölle t ähän tarkoitukseen tarvi t tavien l isämäärä-
rahojen myöntämisen vä l t t ämät tömyydes tä . 

Si t temmin saapui 7 ) merenkulkuhall i tukselta ilmoitus, e t tä hallitus edus-
kunnan myönnet tyä kuluvaksi vuodeksi 150,000 markan l isämäärärahan viit-
to jen y. m. merimerkkien kunnossapitoa var ten kuluvanakin vuonna tuli 
kustannuksel laan ase t tamaan paikoilleen ja hoi tamaan ne Helsingin kaupun-
gin satama-alueella si jai tsevat meriturvall isuuslait teet , jo tka aikaisemmin 
ehdotet t i in kaupungin kustannuksella asetettaviksi ja ylläpidettäviksi . 

Suomenlinnan linnoitusesplanaadin rajat. Kaupunginhal l i tus pää t t i 8 ) 
Uudenmaan läänin maaherralle lähetet tävässä kirjelmässä i lmoit taa, e t te ivät 
Suomenlinnan linnoituspiirin muodostamisesta j oh tuva t omaisuuden supis-
tukse t t ie t täväs t i kaupungin osalta koskeneet mui ta omistus- ja naut in ta -

!) Khn jsto 9 p. kesäk. 4,865 §. — 2) Khs 18 p. helmik. 318 §. — 3) S:n 7 p. 
huhtik. 643 §. — 4) Ks. tämän kert.s. 31. — 5) Khs 22 p. kesäk. 1,107 §. — 6) S:n 
7 p. huhtik. 645 §. — 7) S:n 27 p. huhtik. 767 § ja 6 p. toukok. 801 §. — 8) S:n 15 p. 
syysk. 1,404 §. 
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oikeuden halt i joi ta kuin Helsingin kaupunkia, Nobel-Standard osakeyhtiö 
Suomessa nimistä yht iö tä sekä kalas ta ja A. Hännis tä ja t ä m ä n vaimoa 
A. Hännis tä . 

Satama-alueiden rajain muuttaminen. Kaupunginhal l i tus päät t i*) hyväk-
syä yleisten töiden halli tuksen ehdo t tamat satamaliikenteelle osittain luovu-
t e t t u j en ja sellaisina satamaviranomaisten valvontaan kuuluvien alueiden 
ra jo jen muutokset Merisataman alueella, Siltavuorenrannalla ja Lapinnie-
mellä. 

Taivallahdessa suoritettavat ruoppaustyöt. Kaupunginhal l i tus pää t t i 2 ) 
tehdä kaupunginvaltuustolle esityksen 30,000 markan suuruisen määrärahan 
myöntämisestä yleisten töiden pääluokkaan sisältyvistä val tuuston käyt tö-
varoista jääväs tä säästöstä käyte t täväks i Taivallahden purkauslai turin n:o 1 
kohdalla suori te t tavia ruoppaustöi tä varten sekä oikeut taa yleisten töiden 
hallituksen heti ryh tymään näihin töihin. 

Kaivopuiston rannan järjestely. Kaupunginhal l i tus pää t t i 3 ) vahvis taa 
kiinteistötoimiston asemakaavaosaston laat iman piirustuksen noudate t ta -
vaksi Kaivopuiston i t ä ran taa täy te t täessä sekä kehoit taa rakennuskont tor ia 
vuoden 1933 talousarvioehdotuksen yhteydessä harki tsemaan tarpeellisten 
määrärahojen ot tamista talousarvioon t ä t ä ta rkoi tus ta varten. Edelleen pää-
tet t i in oikeuttaa rakennuskont tor i ku l je t t amaan Käpylän raviradalla suori-
te t tavassa ojankaivussa saatava savi suoraan Kaivopuistoon ja suor i t tamaan 
sen kul jetuksesta a iheutuvat kus tannukset , 7,032 markkaa , yleisten töiden 
pääluokkaan merki tyis tä kaupunginhall i tuksen käyt tövarois ta . 

Kaisaniemen rannan järjestely. Kaupunginhal l i tus pää t t i 4 ) myöntää 
yleisten töiden pääluokkaan merki tyis tä käyt tövarois taan 35,000 markan 
suuruisen määrärahan täyt tämis tö iden suorittamiseen Kaisaniemenrannalla 
kasvitieteellisen puu ta rhan ja soutukerhon välillä. 

Tavara-aseman järjestäminen Vallilaan. Kaupunginhal l i tus p ä ä t t i 5 ) puo-
lestaan hyväksyä rautat iehal l i tuksen alustavan suunnitelman tavara-aseman 
jär jes tämisestä Vallilan vaihdealueelle sekä t ä s t ä a iheutuvan kaupungin rai-
teiden muut tamisen seuraavin teknillisen joh ta jan ja rautat iehal l i tuksen 
konstruktiivisen rataosaston joh ta jan S. A. Grunerin välillä käydyissä neu-
votteluissa sovituin ehdoin: 

1) tavara-aseman raiteisto siirretään niin paljon pohjoiseen päin, e t tä 
alueen halki kulkeva 70 x 105 sm:n suuruinen pääviemäri jää kolmannen 
raiteen ja sen eteläpuolella olevan pistoraiteen keskivälille, ja ra idetyöt suo-
r i te taan niin, ettei maini t tu viemäri vahingoitu; 

2) val t ionrautat ie t suor i t tavat kaikki Suvannontien viemärin tarpeelli-
sesta siirrosta a iheutuvat maankaivu-, louhimis-, perustamis- ja t äy t tämis -
työt , kun taas rakennuskont tor in tehtäväksi jää itse viemäriputken hankin ta 
ja paikoilleen asettaminen; 

3) val t ionrautat ie t suor i t tavat kaikki tarpeelliset maan tasoitus-, raide-
siirto- ja purkaus työ t myöskin kaupungin alueella ja j ä t t ä v ä t kaupungin 
omistamista raiteista vapau tuva t kiskot, kiskotarpeet ja ra tapölkyt rakennus-
konttorille vapaast i vaunuun kuormat tu ina ; 

4) val t ionrautat ie t p i tävät kunnossa kaikki ne raiteet, jo tka muodosta-
va t Vallilan tavara-aseman, r i ippumat ta siitä, si jaitsevatko nämä kaupungin 
vai val t ionrautateiden alueella; 

!) Khs 18 p. helmik. 360 §. — 2) S:n 24 p. marrask. 1,827 §. — 3) S:n 28 p. 
heinäk. 1,215 § ja 15 p. syysk. 1,410 §. — 4) S:n 25 p. elok. 1,261 §. — 5) S:n 1 p. 
jouluk. 1,905 §. 
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5) kaupunki luovut taa vuokra t t a toistaiseksi val t ionrautateiden käy-
te t täväks i tiealueeksi 580 m2:n suuruisen alueen tehdaskort tel is ta n:o 532 ja 
valt ionrautatei l lä on oikeus rakentaa kyseiselle alueelle myöskin pienehkö 
makki, joka kui tenkin ön poistet tava, kun kaupunki tarvi tsee alueen tai osan 
siitä ka turakennuksiaan varten; 

6) kaupunki oikeuttaa val t ionrauta t ie t r aken tamaan läntisen kuormaus-
laiturin viereisen pistoraiteen osittain kaupungin alueelle oheistetun suunni-
te lman mukaan; t ä m ä raide jää kui tenkin val t ionrautateiden omaksi. 

Edelleen kaupunginhall i tus pää t t i sen jälkeen kun rautat iehal l i tuksen 
ilmoitus main i t tu jen ehtojen hyväksymisestä oli saapunut kaupunginval-
tuustol le esittää, e t tä 580 m2: n suuruinen alue toistaiseksi luovutettaisi in 
vuokra t t a val t ionrautateiden käyte t täväks i Vallilan tavara-aseman kuormaus-
alueelle vieväksi tiealueeksi. 

Vantaanjoen yli kulkeva rautatiesilta 1). Helsingin kaupungin anot tua 
saada rakentaa rautatiesil lan Vantaanjoen yli oli to imi te t tu katselmus, jonka 
pöytäki r jan johdosta kaupunginhall i tus esi t t i2) , e t tä toimitusmiesten esittä-
mä t muutosvaa t imukse t jätet täis i in o t t ama t t a huomioon ja e t tä joen uomaa 
ei missään tapauksessa olisi suurenne t tava siltapalkalla toimitusmiesten vaa-
timalla tavalla eli siis kaivamalla rannoille s ivukanavat ja varaamalla niille 
erityiset silta-aukot, vaan et tä, ellei joen uoman laajentamisvaat imuksesta 
katsottaisi voi tavan luopua, sillan keskiaukkoa mieluummin jonkin verran 
levitettäisiin ja ainoastaan t ä m ä aukko varattaisi in vedenkululle. 

Herttoniemen rautatien lopullinen suunta. Kaupunginhal l i tus p ä ä t t i 3 ) 
pyy tää valt ioneuvostolta vahvis tus ta yleisten töiden hallituksen laadi tu t ta -
mien piirustusten mukaiselle Oulunkylän—Viikin—Herttoniemen radan suun-
nalle. 

Herttoniemen rautatien liittäminen Oulunkylän aseman raiteistoon. Käy-
tyään asiasta neuvot te luja 4) rautat iehal l i tuksen kanssa kaupunginhall i tus 
an to i 5 ) kaupunginlakimiehelle tehtäväksi rautat iehall i tuksen kanssa laatia 
sitä koskevan sopimusehdotuksen ja hyväksy i 6 ) s i t temmin maini tun sopi-
muksen sanamuodoltaan seuraavana: 

1) R a t a l i i tetään oheenliitetyn kart tapi i rroksen mukaan Oulunkylän 
aseman nykyiseen neljänteen ja viidenteen raiteeseen, jolloin vaihteet ja 
tarpeelliset turvall isuuslai t teet l i i tetään Oulunkylän ra tapihan turvala i te jär -
jestelmään. 

2) Kaikki edellisessä kohdassa maini tu t lai t teet kus tan taa kaupunki , 
mu t t a niiden hankkimisen ja paikoilleenpanon suor i t tavat val t ionrautat ie t 
erikseen sovi t tavana a jankohtana . 

3) Kaikki rai teet ja vaihteet kart tapi irrokseen merk i t tyyn pisteeseen A 
asti omistavat ja kunnossapi tävät val t ionrautat ie t , jota vastoin kaupunki 
omistaa ja kunnossapitää puheenalaiset rai teet ja vaihteet pisteestä A alkaen. 

4) Kaupunk i saa korvaukset ta rakentaa ja kunnossapitää val t ionrauta-
teiden alueella olevan osan ra taa . 

Muut puheena olevaa rau ta t ie tä koskevassa toimiluvassa mää rä ty t val-
t ionrautateiden ja kaupungin väliset sopimukset laadi taan erikseen. 

Tä tä sopimusta, jota on laadi t tu kaksi kappalet ta , yksi kummallekin 
sopimuksentekijälle, ei saa rautat iehal l i tuksen suostumukset ta toiselle siirtää. 

!) Ks. v:n 1930 kert. s. 238. — 2) Khs 2 p. kesäk. 946 §. — 3) S:n 6 p. toukok. 
799 §. — 4) S:n 3 p. maalisk. 447 § ja 6 p. toukok. 802 §. — B) S:n 15 p. syysk. 
1,408 §. — 6) S:n 3 p. marrask. 1,689 §. 
Kunnall. kert. 1932. 12 
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Herttoniemen rautatien ylikäytävät. Kaupunginhal l i tuksen p y y d e t t y ä 1 ) 
rautatiehallituksen suostumusta väliaikaisen ylikäytäväsillan rakentamiseen 
Oulunkylän asema-alueelle siihen kohtaan, missä Vanhastakaupungis ta ja 
Käpyläs tä Oulunkylän läntiselle asutusalueelle joh tava tie leikkasi rakenteilla 
olevan Her t toniemen radan, rautat iehal l i tus oli i lmoi t tanut suostuneensa 
kaupunginhall i tuksen anomukseen ja oikeuttaneensa kaupungin toistaiseksi 
käy t t ämään väliaikaista siltaa ja sen nousupenkereitä var ten t a rv i t t avaa 
rauta t iea lue t ta kaupungin lähe t tämän kart tapi irroksen mukaisesti ehdoin, 
e t tä kaupunki aikoinaan omalla kustannuksel laan poisti ne silloin, kun olo-
suhteet sen vaat ivat . 

Kaupunginhall i tuksen alistet tua 2) rautat iehal l i tuksen tarkas te t taviks i ja 
vahvistet taviksi yleisten töiden hallituksen l aad i tu t t amat Hert toniemen 
rauta t ien rumpujen ja radalle tulevan ylikäytäväsil lan piirustukset rau ta -
tiehallitus ilmoitti hyväksyneensä maini tu t piirustukset. Ilmoitus merkit-
tiin 3) tiedoksi. 

Herttoniemen töiden jatkaminen. Kaupunginhal l i tus hyväksy i 4 ) yleisten 
töiden halli tuksen esityksen, e t tä Her t toniemen radan rakennustoimiluvassa 
mää rä t t y pakkolunastuskustannuksen vakuus, 150,000 markkaa , tal letet tai-
siin Uudenmaan läänin lääninrahastoon sekä e t tä rakennusehdoissa määrä tyn , 
rauta t ien rakentamis ta valvovan t a rkas t a j an palkan suorit tamiseen ryhdy t -
täisiin kuluvan vuoden alussa ja t ä t ä var ten lääninrahastoon maksettaisiin 
vuoden 1932 eränä 800 markkaa , ja antoi rahatoimistolle tehtäväksi suor i t taa 
edellä maini tu t määrä t lääninrahastoon Hert toniemen rakennustöiden ja t -
kamiseen varatöinä kaupunginhall i tuksen määräyksen mukaan myönnetyn 
määrärahan varoista. 

Yleisten töiden hallituksen ehdotus Hert toniemen satama-alueen ra ta -
leikkauksen leventämisestä ja siitä saa tavan maan käyt tämises tä viereisen 
teollisuusalueen asema-alueen puoleisen kadun pengertämiseen täy teen levey-
teen sekä poikkikadun pengertämiseen 8 m:n leveyteen hyväksyt t i in 5). 

Kaupunginhal l i tus pää t t i 6 ) kehoit taa yleisten töiden halli tusta j a tka-
maan Hert toniemen töi tä tarpeellisen laajuisina, kunnes syyskauden yleinen 
vara työohje lma oli ehdi t ty vahvis taa . Samalla oikeutetti in yleisten töiden 
hallitus käy t t ämään näihin töihin ennen myönnetyis tä määrärahois ta sääs-
t y n y t osa. 

Katajanokan satamarakennustyöt. Kaupunginhal l i tus pää t t i 7 ) oikeuttaa 
yleisten töiden hallituksen esityksensä mukaisesti j a t kamaan Rahapa jan -
lai turin rakentamistöi tä . 

Täytemaan vastaanotto Katajanokalla. Kaupunginhal l i tus p ä ä t t i 8 ) rau ta -
tiehalli tuksen t iedustelun johdosta i lmoittaa, e t tä kaupunki voi ot taa vas taan 
t äy temaa ta , etupäässä kiveä noin 1,500 m3, Ka t a j anokan koilliskärjen veto-
raiteen penkereen t äy t t ämis t ä var ten ehdoin, e t tä kaupungin toimesta päi-
vi t tä in pure t t ava t määrä t olivat jo takuinkin samansuuruiset ja e t tä kulje-
tuksen yksityiskohdista sovittiin rakennuskont tor in satamaosaston kanssa, 
sekä e t tä kaupunki toistaiseksi voi si joit taa suuriakin t äy temäär iä sa tama-
rakennuksi in. 

Sörnäisten sataman uudelleenjärjestäminen. Insinööri J . C. Wiesen laa t ima 
Sörnäisten sa taman uudel leenjär jestämistä koskeva ehdotus lähetett i in 9) 

x) Khs 22 p.kesäk. 1,116 § ja 28 p. heinäk. 1,220 §. — 2) S:n 8 p. syysk. 1,343 § 
ja 24 p. marrask. 1,822 §. — 3) S:n 15 p. jouluk. 1,995 §. —4) S:n 18 p. helmik. 
357 §. — 5) S:n 14 p. huhtik. 680 §. — 6) S:n 8 p. syysk. 1,337 §. — 7) S:n4 p. elok. 
1,226 §. — 8) S:n 25 p. helmik. 398 §. —9) S:n 4 p. helmik. 270 §. 
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lausunnon antamis ta var ten yleisten töiden hallitukselle, satamalautakunnal le , 
kiinteistölautakunnalle ja palotoimikunnalle, minkä ohessa rautat iehal l i tusta 
päätet t i in pyy tää lausumaan käsityksensä ehdotuksen tarkoi tuksenmukai-
suudesta raiteistoa ja tavara-asemaa koskevien muutosehdotusten osalta. 

Laiturin rakentaminen Kellosaareen. Kaupunginhal l i tus p ä ä t t i x ) hyväk-
syä kaupungin yleisten töiden hallituksen esityksen lai turin rakentamisesta 
Kellosaaren lentohallin te lakkaradan molemmin puolin, mihin tarkoi tukseen 
oli käy te t t ävä enintään 35,000 markkaa vuoden 1930 menoarvioon Salmi-
saaren i tä- ja pohjoisrantojen tasoi tusta var ten merki tys tä 1,000,000 markan 
s i i r tomäärärahasta . 

Kulosaaren kaakkoisniemellä oleva laituri. Kulosaaren huvilakaupungin 
kunnanva l tuu te tu t i lmoi t t iva t 2 ) päät täneensä luovut taa Kulosaaren kaak-
koisella niemellä olevan laiturin omistusoikeuden korvaukset ta Helsingin 
kaupungille ehdoin, e t tä kaupunki otti huolehtiakseen lai turin ylläpidosta. 

Ruoholahdenrannan laiturin korjaaminen. Kaupunginhal l i tus p ä ä t t i 3 ) 
esit tää kaupunginvaltuustolle, e t tä yleisten töiden pääluokkaan arvaamat to-
mia tarpei ta ja varatöi tä var ten merki tyis tä kaupunginval tuuston käyt tö-
varoista jääväs tä säästöstä myönnettäisi in 60,000 markkaa Ruoholahden-
rannan lai turin korjaamiseen. Yleisten töiden hallitus päätet t i in oikeuttaa 
heti a loi t tamaan laiturin kor jaustyö. 

Työsillan rakentaminen Humalluodon ja Rajasaaren välille. Yleisten töi-
den hallitus oikeutetti in 4) r aken tamaan työsilta Humalluodolta Rajasaareen. 

Kulosaaren sillan korjaus. Kaupunginhal l i tus päät t i 5), e t tä Kulosaaren 
sillan kor jaus työt edelleenkin oli suor i te t tava rakennuskont tor in satama-
osaston toimesta sillan käyt tökus tannuks ia varten talousarvioon merkityillä 
varoilla. 

Venepaikat. Kaupunginhal l i tus myönsi 6 ) yleisten töiden pääluokkaan 
a rvaamat tomia tarpei ta ja vara töi tä var ten merki tyis tä käyt tövarois taan 
enintään 20,000 markkaa yleisten töiden hallituksen käyte t täväks i uusien 
venepaikkojen järjestämiseen rakennuskont tor in satamaosaston ehdottamalla 
tavalla, sikäli kuin vä l t t ämätön ta rve vaat i . Edelleen hallitus p ä ä t t i 7 ) vuo-
den 1933 talousarvioon merki tä 10,000 markan määrärahan uusien vene-
paikkain järjestämiseksi Taivallahteen. 

Jäiden räjähdyttäminen Vantaanjoessa jäänlähdön aikana. Tie- ja vesi-
rakennushall i tus ilmoitti suostuneensa kaupunginhall i tuksen esitykseen8), e t tä 
jäiden rä j ähdyt täminen Vantaanjoessa jäänlähdön aikana siirrettäisiin halli-
tuksen alaisen piiri-insinöörin tehtävi in sekä e t tä valtio suorittaisi siitä 
a iheutuvat kustannukset ; suostumus käsitt i ainoastaan n. s. Ryssänsillan ala-
puolella olevan joen osan. Tämän ilmoituksen johdosta kaupunginhall i tus 
pää t t i 9 ) , e t tä kaupunki edelleen huolehtisi jäiden rä jähdyt tämises tä n. s. 
Ryssänsillan luona Vantaanjoessa , sekä antoi yleisten töiden halli tuksen toi-
meksi hyvissä ajoin i lmoit taa Uudenmaan piirin piiri-insinöörille, milloin jäi-
den rä j ähdyt täminen Ryssänsillan kohdalla aloitettiin. 

Uponneiden proomujen poistaminen satama-alueelta. Satamahall intotoi-
miston anomuksesta kaupunginhall i tus päätt i1 0) etukäteen myöntää kaupun-
ginkassasta 3,000 markan suuruisen määrärahan merenkulkuhall i tuksen käy-
te t täväks i otsakkeessa main i t tuun tarkoitukseen. 

Khs 30 p. kesäk. 1,131 §. — 2) S:n 21 p. tammik. 144 §; ks. myös v:n 1931 
kert. s. 163. — 3 ) Khs 3 p. marrask. 1,688 §. — 4) S:n 11 p. helmik. 313 §. — 5) S:n 
30 p.jouluk. 2,054 §. —6)S:n 21 p. huhtik. 709 §.— 7)S:n 24 p. marrask. 1,827 §.— 
8) S :n l9p. toukok. 881 §.—·) S:n7p. heinäk. 1,151 §.—10)Khnjsto 1 p.jouluk. 7,385 §. 
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Maalentokenttien järjestäminen. Kaupunginhal l i tus p ä ä t t i o i k e u t t a a 
lentokentän suunnit telemista var ten asetetun komitean suor i t tamaan tu tk i -
muksia Tuomarinkylässä olevalla kaupungin alueella lentokentän si joi t tami-
sesta sinne. 

Suomen ilmapuolustuslii ton kirjelmä, joka koski maalentokent t ien jär-
jestämistä valtion varatöinä m. m. Helsinkiin, merkit t i in 2) tiedoksi. 

Puiden istuttaminen. Kaupunginhal l i tus pää t t i puiden is tut tamiseen 
kaupunginhall i tuksen määräyksen mukaan vara tus ta määrärahas ta osoittaa 
päävart ion edustalla ja Kasarmintori l la olevien puuistutuksien osittaista uusi-
mista var ten yhteensä 6,800 m a r k k a a 3 ) ja kolmen lehmuksen i s tu t tamis ta 
var ten kuolleiden puiden tilalle Pohjoisrantaan talon n:o 16 kohdalle sekä 
ruokamullan uusimiseen mainitulla paikalla enintään 3,000 markkaa 4) sekä 
j ä t t ää kysymyksen Kasarmintor in muiden puuis tu tus ten jär jestelystä har-
ki t tavaksi vuoden 1933 talousarvioehdotuksen yhteydessä. 

Dunckerinkadun erään alueen siistiminen. Suomen puutarhavi l je l i jä in 
liiton anomuksen johdosta kaupunginhall i tus p ä ä t t i 5 ) myöntää yleisten töi-
den pääluokkaan a rvaamat tomia ta rpe i ta var ten merki tyis tä käyttövarois-
t a a n 4,375 markan suuruisen määrä rahan Duncker inkadun pohjoispuolisen 
j a lkakäy tävän siistimistä varten. 

Katujen ja teiden talvipuhtaanapito. Kaupunginhal l i tus pää t t i 6 ) paria 
poikkeusta l ukuuno t t ama t t a hyväksyä puhtaanapi tohal l i tuksen ehdotuksen 
erinäisiksi muutoksiksi ka tu jen ja teiden luokit teluun ta lv ipuhtaanapi toa sil-
mälläpitäen7) . 

Korttelin n:o 198 kunnostaminen. Kaupunginhal l i tus pää t t i 8) määrä tä , 
e t t ä korttel i n:o 198, jonka siivoustöitä paraikaa suoritett i in kunnallisen 
ruoanjakelun vast iketyönä, oli kunnos te t tava asemakaavaosaston laat iman 
kar t ta luonnoksen mukaisesti, ja osoitti samalla savimullan ja soran hankki-
mista var ten yleisten töiden pääluokkaan a rvaamat tomia tarpei ta ja vara-
tö i tä var ten merki tyis tä käyt tövarois taan yhteensä 9,400 markan suuruisen 
määrärahan . 

Nurmikentän järjestäminen Töölönlahden pohjoispäähän. Samoista varoista 
myönnet t i in 9) 3,200 markan suuruinen määräraha yleisten töiden hallituksen 
käyte t täväks i Töölönlahden pohjoispäässä Helsinginkadun al ikäytävän länsi-
puolella olevan tasoi te tun alueen järjestämiseen nurmikentäksi . 

Työväenopiston tontin louhimistyö. Suomenkielisen työväenopiston johto-
kunnan esitys työväenopistorakennuksen laajentamisesta ei antanut 1 0 ) aihet ta 
muihin toimenpiteisiin kuin e t tä yleisten töiden hall i tusta päätet t i in kehoit-
t aa o t t amaan opiston tont in eteläosassa sijaitsevan kallion louhimistyö huo-
mioon seuraavan talven vara työohje lmaa laadit taessa. 

Kansakoulujen pihamaat. Yleisten töiden hallitus oikeutetti in n ) vara-
työnä suor i t tamaan Punavuorenkadun tont in n:o 6 tasoi tustyöt ; puheena 
oleva ton t t i oli yhdis te t tävä Snellmanin kansakoulun liian ahtaaksi käynee-
seen pihamaahan. 

Töölön kansakoulun pihamaalla olevan kallion poistaminen määrät t i in 1 2 ) 
otet tavaksi vara työohje lmaan. 

Urheilukentät. Kaupunginhal l i tus pää t t i 1 3 ) Oulunkylän kunnallislauta-
kunnalle i lmoit taa, ettei kaupungilla ollut mi tään sitä vastaan, e t tä Oulun-· 

x) Khn jsto 15 p. jouluk. 7,549 §. — 2) Khs 8 p. syysk. 1,347 §. —3) S:n 16 p. 
kesäk. 1,071 §. — 4) S:n 3 p. marrask. 1,683 §. — 5) Khn jsto 13 p. lokak. 6,449 §. 
— 6) Khs 30 p. jouluk. 2,057 §. —7) Ks. v:n 1931 kert. s. 160. — 8 ) Khs 4 p. elok. 
1,225 §.—9) S:n 1 p. syysk. 1,326 §.—10) S:n 21 p. heinäk, 1,197 §. — n ) S : n l 8 p . 
helmik. 344 §. — 12) S:n 22 p. jouluk. 2,029 §. —13) S:n 7 p. huhtik. 638 §. 
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kylän kun ta suoritti erinäisiä Oulunkylän urheilukentän tasoi t tamistöi tä 
varatöinä rakennuskont tor in tarkempien ohjeiden mukaan. 

Kaupunginhal l i tus pää t t i an taa rakennuskont tor in teh täväks i sen käy-
tet tävissä olevilla korjausmäärärahoil la korot taa Elä in tarhan urhei lukent tää 
ympäröivää ai taa piikkilangalla. 

Kaupunginhal l i tus p ä ä t t i 2 ) kehoit taa kaupungin yleisten töiden halli-
tus ta merki tsemään autojen pysäköimispaikan jär jestämisen Elä intarhan 
urhei lukentän viereen vuoden 1933 vara työohje lmaan. 

Kaupunginhall i tus pää t t i 3 ) määrä tä , e t tä ki inteis tölautakunnan laadi-
tu t t amassa urheilukenttäin jär jes tämistä koskevassa ehdotuksessa suunnitel-
tu j en kentt ien tasoi tus työt oli pan tava käynti in ruoanvastiketöinä. 

Kampin alue. Kaupunginhal l i tus p ä ä t t i 4 ) myöntää Kampin alueen 
aitauksen korjaamiseen, alueelle jär jes te tyn tilapäisen urheilukentän eristä-
miseen säleaitauksella muusta alueesta sekä linja-autoille ta rkoi te t tu jen ben-
siininmyyntiasemien järjestämiseen Kampin alueelle ja rautatientori l le ra-
kennuskonttorin käyte t täväks i 39,000 markan suuruisen määrärahan yleisten 
töiden pääluokkaan a rvaamat tomia tarpei ta ja varatöi tä var ten merkityistä 
käyt tövarois taan . 

Työlaitoksen aita. Kaupunginhal l i tus päätti5) kehoit taa rakennuskonttor ia 
ase t tamaan työlaitoksen aidan paikoilleen käyt täen omia työmäärärahojaan . 

Leikkikentät ja istutukset. Rakennuskont tor in laat ima kustannuslaskelma 
eduskuntata lon aukion mahdollisista jär jestelytöistä ei a n t a n u t 6 ) aihetta 
toimenpiteisiin. 

Kallion kir jastotalon koillispuolella sijaitsevan leikkikentän is tutusten 
kuntoonpanemista varten kaupunginhall i tus pää t t i 7 ) Yleiset työ t nimisen 
pääluokan kohdalla olevista käyt tövarois taan myöntää 20,000 markan suu-
ruisen määrärahan . 

Sitävastoin hallitus hylkäsi8) lukuisten Pi tkänsi l lanrannan varrella asu-
vain yksityishenkilöit ten ja kolmen asunto-osakeyhtiön anomuksen, että 
raken tamaton Sil tasaarenkadun ton t t i n:o 2 hiekoitettaisiin lasten leikki-
paikaksi, m u t t a kehoitti puhtaanapi tola i tos ta puhdis tamaan tont in . 

Vielä kaupunginhall i tus päät t i9) , e t t äHumal i s ton huvilapalstalla n:o 56 b 
toimeenpannun ra ja jä r jes te lyn johdosta puistoksi jou tuvan alueen käy tävä t 
puhdistettaisi in ja sinne sijoitettaisiin hiekkalaat ikko ja pari penkkiä sekä 
e t tä alueen viereisen ka tuojan esteenä oleva kallio louhittaisiin pois, ja myönsi 
näiden töiden suorit tamiseen Yleiset t yö t nimiseen pääluokkaan sisältyvistä 
käyt tövarois taan yhteensä 8,000 markan suuruisen määrärahan . 

Kaupunginhal l i tus päätti3 0) kehoit taa rakennuskont tor ia laat imaan las-
t en ta rha Alppimajan edustalla olevalle kentälle kelkkamäen käyt täen tällai-
sia tarkoi tuksia var ten talousarvion yleisten töiden pääluokkaan merk i t ty jä 
varoja . 

Edelleen päätettiin11) kehoit taa rakennuskont tor ia raken tamaan aita las-
t en t a rha Hemgärdia var ten vuokra tun pihamaan ympärille ja käy t t ämään 
t ä h ä n tarkoi tukseen lastentarhain kor jausmäärärahoja . 

Yleisten töiden pääluokkaan sisältyvistä käyt tövarois taan kaupungin-
hallitus päätti12) myöntää yleisten töiden halli tuksen käyte t täväks i 6,650 

x) Khs 6 p. toukok. 797 §. —2) S:n 8 p. jouluk. 1,933 §. — 3) S:n 27 p. lokak. 
1,650 §. — 4) S:n 9 p. kesäk. 1,033 §. — 5) Khn jsto 8 p. jouluk. 7,534 §. — 6)S:n 
11 p. helmik. 3,467 §. — 7) Khs 12 p. toukok. 825 §. — 8) S:n 9 p. kesäk. 
1,038 §. — 9) S:n 22 p. kesäk. 1,109 §. — 10) Khn jsto 18 p. helmik. 3,586 §.—:11)S:n 
19 p. toukok. 4,628 §. —12) Khs 2 p. kesäk. 950 §. 
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markkaa leikkipihän järjestämiseen hiekkalaatikkoineen vesilinnan kalliolle 
lastentarha Valkamaa varten. 

Kaupunginhallitus päätti1) hyväksyä kiinteistölautakunnan lastentar-
hain johtokunnan anomuksen johdosta laatiman ehdotuksen lasten leikki-
paikan järjestämisestä Tehtaanpuistoon myöntäen sen aitaamista, viiden 
hiekkalaatikon asettamista sekä mukavuuslaitoksen rakentamista varten 
yhteensä 15,000 markkaa edellisessä kohdassa mainituista käyttövaroistaan. 

Nyrkkeilijät nimisen veistosryhmän lähimmän ympäristön tasoittamista 
varten myönnettiin 2) yleisten töiden pääluokkaan arvaamattomia tarpeita ja 
varatöitä varten kaupunginhallituksen käytettäväksi merkitystä määrärahasta 
2,000 markkaa; Sirkuspuistikon järjestämissuunnitelman vahvistaminen ja 
toteuttaminen jätettiin harkittavaksi talousarvioehdotuksen yhteydessä. 

Kaupunginhallitus päätt i3) , että Koulutorille pystytettävän Topeliuksen-
patsaan perustamistyöstä aiheutuvat menot, n. 1,500 markkaa, suoritettai-
siin rakennuskonttorin käytettäväksi kuvanveistosten paikoilleenasettami-
seen myönnetyistä määrärahoista. 

Teatteriesplanaadiin pystytettävän Topeliuksenpatsaan perustamistöistä 
ja sen lähimmän ympäristön järjestelystä aiheutuvien kustannusten suoritta-
miseksi kaupunginhallitus myönsi4) yleisten töiden pääluokkaan arvaamatto-
mia tarpeita ja varatöitä varten merkityistä käyttövaroistaan 17,000 markan 
suuruisen määrärahan. 

Viron vapaussodassa kaatuneiden hauta. Pohjan poikain yhdistyksen 
Helsingin paikallisosaston anomuksesta päätettiin 5) antaa rakennuskontto-
rille tehtäväksi pystyttää Viron vapaussodassa kaatuneiden haudalle joulun 
ja uudenvuoden ajaksi joulukuusi juhlavalaistuksineen. 

Johanneksen ja Kallion kirkkojen puistikkojen kunnossapito. Kaupungin-
hallitus päät t i 6) antaa kaupunginlakimiehen toimeksi laatia kaupungin suo-
malaisten ja ruotsalaisten evankelisluterilaisten seurakuntain kirkkohallinto-
kunnan kanssa uuden sopimuksen Johanneksen ja Kallion kirkkojen puis-
tikkojen kunnossapitämisestä kaupungin toimesta entisin ehdoin, kuitenkin 
niin, että sopimus oli voimassa toistaiseksi kuuden kuukauden molemmin-
puolisin irtisanomisajoin. 

Vuokra-autoilijain asemapaikat. Kaupunginhallitus päät t i 7) poliisilai-
tokselle lähetettävässä kirjelmässä esittää, että Arkadiankadun ja Salomon-
kadun risteyksessä olevan vuokra-autojen asemapaikan vaunulukumäärää 
lisättäisiin viiteen sekä että eduskunnan istuntojen ajaksi järjestettäisiin 
viiden auton asemapaikka eduskuntatalon ajotien pohjoispuolelle. 

Liikenteen järjestämistä tarkoittavia toimenpiteitä. Yleisen autoliiton esi-
tyksestä kaupunginhallitus päätti8) yleisistä käyttövaroistaan myöntää 2,000 
markkaa rakennuskonttorin käytettäväksi tienviittojen asettamiseen kiin-
teistölautakunnan ehdotuksen mukaisesti seuraaviin paikkoihin: 1) Kaivo-
kadun ja Heikinkadun kulmassa olevaan pysäköimispylvääseen 2 viittaa, 
tekstinä Turku — Äbo 000 km, Hanko —Hangö 000 km; 2) Turuntien j a Eläin-
tarhantien kulmaan 4 viittaa osoittamaan Eläintarhantielle, tekstinä Hämeen-
linna—Tavastehus 000 km, Porvoo—Borgä 000 km, Lahti 000 km, Viipuri — 
Viborg 000 km. Viitat sopi kiinnittää kulmassa olevaan raitiotiepylvääseen; 
3) Kaisaniemenkadun ja Mikonkadun kulmaan 4 viittaa, jotka kiinnitettäi-
siin Mikonkadun tontin n:o 15 a Kaisaniemenkadun puoleiseen seinään. 

x) Khs8 p. syysk. 1,342 §. — 2) S:n 30 p. kesäk. 1,130 §> —3) S:nl4 p. huhtik. 
656 §.—4) S:n 11 p. elok. 1,241 §. — 5 )S:nl5 p. jouluk. 1,965 §. — 6) S:n 3 p. mar-
rask. 1,686 §. —7) S:n 22 p. syysk. 1,420 §. — 8) S:n 28 p. heinäk. 1,214 §. 
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Tekstinä sama kuin kohdassa 2); sekä 4) Hämeentien ja Mäkelänkadun ris-
teykseen kulmatalon seinään 4 vii t taa, tekst inä sama kuin kohdassa 2). 

Kaupunginhal l i tus p ä ä t t i v ä h ä i s i n muutoksin hyväksyä kiinteistö-
toimiston asemakaavaosaston laat iman ehdotuksen, joka koski Malmin-
r inteen ja Lapinlahdenkadun kulmauksen ja viereisen aukion liikenteen jär-
jestelyä, ja myönsi sen to teu t tamis ta var ten 25,000 markkaa uusia korokkeita 
ja l i ikennemerkkejä var ten talousarvioon merki tys tä määrärahas ta . 

Samasta määrärahas ta osoitettiin rakennuskont tor in käyte t täväks i lii— 
kennekorokkeiden rakentamis ta var ten Ete lärannan ja Etel. Esplanaadi-
kadun kulmaan 1,600 markkaa 2 ) , E te lärannan ja Vuorimiehenkadun kul-
maan 2,000 markkaa 3), Malminkadun ja Malminrinteen kulmaan 1,000 mark-
kaa 4), kahden liikennekorokkeen rakentamiseen Hämeent ien ja Mäkelän-
kadun kulmaan 1,060 markkaa 5), viiden reunakiven aset tamista var ten kato-
lisen kirkon edustalla olevan aukion keskelle sekä v i lkkumajakan si joit tami-
seksi aukion koilliskulmaan 2,000 m a r k k a a 6 ) ja Poh j . Esplanaadikadun ja 
Mikonkadun kulmauksen pyöristämistä var ten 500 markkaa 7). 

Raitiotie- ja omnibusosakeyhtiö oikeutet t i in 8 ) r aken tamaan kaksi koro-
ket ta nim. Turuntielle Nordenskiöldinkadun kulmaan ja Hämeentielle Valli-
lan kansakoulun kohdalle. 

Liikennekorokkeen rakentaminen katolisen kirkon edustalla olevalle 
aukiolle päätet t i in 6) siirtää toistaiseksi. 

Pohjoismaisten rakennuspäivien to imikunnan anomuksesta, joka koski 
eräiden ka tu jen väliaikaista sulkemista ja erään autoaseman siirtämistä, 
kaupunginhall i tus pää t t i 9 ) poliisilaitokselle i lmoittaa, ettei sillä ollut mi tään 
muis tu te t t avaa sen hyväksymis tä vas taan. 

Kaupunginhal l i tus pää t t i 1 0 ) puolestaan suostua poliisilaitoksen esityk-
seen muun paitsi sairaaloihin joh tavan ajoliikenteen kieltämisestä Punaisen 
Ristin sairaalan ja Kammion sairaskodin kohdalla Töölönkadulla ja Punaisen 
Ristin kujal la ja kieltomerkkien asettamisesta poliisilaitoksen ehdottamiin 
paikkoihin. 

Edelleen kaupunginhall i tus p ä ä t t i u ) esit tää maistraatille, e t tä ajoliikenne 
Läntisellä rantat iel lä vuokra tont in n:o 4 sisäänajoport in ja vuokra tont in 
n:o 5 i t ä ra jan välillä kiellettäisiin. Sit temmin ilmoitettiin1 2) maistraat in suos-
tuneen halli tuksen esitykseen ja rakennuskonttori l le annett i in tehtäväksi 
ryh tyä t ä s t ä aiheutuviin toimenpiteisiin. 

Kaupunginhal l i tus pää t t i puoltaa poliisilaitoksen esityksiä, e t tä autojen 
pysäköiminen kiellettäisiin Hal l i tuskadun eteläisellä puolella Kluuvi - ja Mikon-
ka tu jen välillä13) sekä Unioninkadulla Liisankadun kulman ja Unioninkadun 
talon n:o 45 välillä14). 

Puhelinkioskien sijoittaminen. Helsingin puhelinyhdistykselle myönnet-
tiin 15) lupa puhelinkioskien pystyt tämiseen Hämeentielle Haapaniemen 
urhei lukentän kohdalle, Runeberginkadulle Caloniuksenkadun kulmassa ole-
vaan puistikkoon, korttelissa n:o 821 Pohjolan- ja Kalervonkatu jen kulmassa 
olevalle tontille n:o 5, Pasilankadulle ja Helsinginkadulle. Kiinteistölauta-
kunnalle annett i in toimeksi tehdä yhdistyksen kanssa vuokrasopimukset . 

x) Khs 21 p. tammik. 141 §. — 2) S:n 20 p. lokak. 1,610 §. — 3) S:n 20 p. lokak. 
1,614 §. — 4) S:n 27 p. lokak. 1,651 §. — 5) Khn jsto 15 p. jouluk. 7,548 §. — 6) Khs 
11 p. elok. 1,242 § ja 20 p. lokak. 1,615 §. — 7) Khn jsto 17 p. marrask. 7,094§. 
— 8) Khs 24 p. marrask. 1,813 §. — 9 ) Khs 9 p. kesäk. 1,040 §. —10) S:n 27 p. 
lokak. 1,653 §. —1 1)S:n 28 p. heinäk. 1,211 §. — 1 2 )S :n l3 p.lokak. 1,545 §. —13)S:n 
30 p. jouluk. 2,050 §. — 14) S:n 27 p. lokak. 1,654 §. — 15) S:n 1 p. syysk. 1.320§ 
ja 10 p. marrask. 1,742 §. 
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Autopuhelimet. Ki inte is tölautakunnan esitet tyä, e t tä uudet autopuheli-
met asetettaisiin Kluuvikadun ja Pohj . Esplanaadikadun kulmassa, Yr jön-
kadun talon n:o 28 kohdalla sekä Merikadun ja Kapteeninkadun kulmassa 
oleville autoasemille, kaupunginhall i tus päätti·1) an taa rakennuskonttori l le 
tehtäväksi pys ty t t ää puhelinpylväät kutakin edellä maini t tua autopuhel inta 
varten; an taa rahatoimistolle tehtäväks i t i la ta uudenaikaisen vedenpi tävän 
autoasemapuhelimen kullekin edellä maini tuis ta autoasemista ja huolehtia 
puhelimien merkitsemisestä t änä vuonna i lmestyvään puhelinluetteloon; 
myöntää yleisten töiden pääluokkaan kaupunginhall i tuksen käyte t täväks i 
a rvaamat tomiin tarpeisiin merki tystä määrärahas ta enintään 600 markkaa 
rakennuskont tor in käyte t täväks i puhelinpylväiden pys ty t tämis tä var ten sekä 
määrä tä , e t tä muu t kus tannukse t sai suori t taa puhel inmaksujen ja uusien 
puhelimien tililtä. 

Kaupunginhall i tus pää t t i 2 ) oikeuttaa eräät vuokra-autoi l i ja t s i i r tämään 
Malminkadun talon n:o 12 kohdalla olevan autoaseman puhelimen pylvää-
seen, jonka rakennuskont tor i haki jan kustannuksella pystyt täis i j a lkakäytä -
vän reunaan, n. 9 m Fredr ik inkadusta Malminkadulle. 

Radioantennimaston pystyttäminen Tähtitorninvuorelle. Kaupunginhal l i -
tus pää t t i 3 ) oikeuttaa merentutkimuslai toksen toistaiseksi pys ty t t ämään 
radioantennimaston Tähtitorninvuorelle, Haaksirikkoisten patsaan länsi-
puolella olevalle pienelle aukiolle, p idät täen kaupungille oikeuden vaat ia 
maston si irret täväksi toiseen paikkaan, jos sen havai t t i in rumentavan ympä-
ristöä tahi häiri tsevän jalankulki joi ta . 

Raitiotieraiteiden siirtäminen. Kaupunginhal l i tus päät t i 4 ) kehoit taa Rai-
tiotie- ja omnibusosakeyhtiötä s i i r tämään Kanavakadul la ja Luots ikadun 
jatkeella Kanavarannan ja Sa tamakadun välillä olevat rait iotieraiteet kes-
kelle ka tua . 

Sähkölinjan vetäminen Kulosaaresta Mustikkamaan ja Sörnäisten niemen 
yli. Kaupunginval tuus ton vuonna 1931 pää te t tyä 5) erinäisin ehdoin oikeut-
t aa Etelä-Suomen voimaosakeyhtiön ve tämään sähkölinjan Kulosaaresta 
Must ikkamaan ja Sörnäisten niemen yli kaupungin sähkölaitokseen oli sopi-
musta laadittaessa kaupunginlakimiehen ja yhtiön välillä i lmaantunut eri-
mielisyyttä val tuuston päätöksen e) ja e) kohdissa olevien määräysten tu l -
kitsemisesta. Kaupunginhal l i tus päät t i 6 ) omaksua kaupunginlakimiehen käsi-
tyksen, jonka mukaan va l tuus ton päätös oli tu lk i t t ava siten, e t tä vanhempia 
sopimuksia oli p idet tävä lopullisesti muute t tu ina uusien toimilupaehtojen 
johdosta, mi tä kan taa tuk i myös kaupunginhall i tuksen tekemä päätös5) , jolla 
hallitus oli hyväksyny t muutamia vanhan johdon suuntaa koskevia muutok-
sia nimenomaisesti ehdoin, e t tä m. m. edellä maini tu t kohdat c) ja e) olivat 
voimassa johdon t ähän osaan nähden. 

Tuomarinkylän tilan irtaimiston hoito. Koska kaupungin ir taimen omai-
suuden invent taa ja in vuot ta 1931 koskevassa kertomuksessa ainoana huo-
mautuksena mainitt i in, e t tä kiinteistötoimiston maatalousosaston alaisella 
Tuomarinkylän tilalla oli tode t tu osan irtaimistoa, jopa arvokkai t ten koneit-
tenkin, olevan ulkosalla ilman mi tään suojaa, kaupunginhall i tus p ä ä t t i 7 ) 
pyy tää ki inteis tölautakunnalta selitystä täs tä asiantilasta. 

Korkeasaaren eläintarhan ja puisto-osaston tuotteiden myynti. Kaupungin-
hallitus päät t i 8 ) eräin vähäisin muutoksin vahvistaa ki inte is tölautakunnan 

x) Khs 14 p. huhtik. 676 §. — 2 ) S:n 1 p. jouluk. 1,902 §. — 3) S:n 11 p. hel-
mik. 310 §. — 4) S:n 21 p. heinäk. 1,193 §. — 5) Ks. v:n 1931 kert. s. 19. — 
6) Khs 6 p. toukok. 782 §. — 7) S:n 22 p. kesäk. 1,096 §. — 8) S:n 28 p. tam-
mik. 187 §. 
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esi t tämän ehdotuksen Korkeasaaren eläintarhan ja puisto-osaston tuot teiden 
myynnin jä r jes tämis tä koskeviksi määräyksiksi . 

Pihlajasaaren rannan hiekoittaminen. Koska Pihla jasaar ten ympäristössä 
olevaa merenpohjaa ei saanut muu t t aa i lman puolustusministeriön kirjal l ista 
lupaa, Pihla jasaaret kun kuuluivat Suomenlinnan linnoituspiiriin, kaupun-
ginhallitus pää t t i 1 ) puolustusministeriöltä pyy tää lupaa 180,000 m 3 käsi t tä-
vän h iekkamäärän nostat tamiseen Länt . Pihla jasaaren ja Meikin saaren väli-
sestä salmesta sekä 7,000 m 3 käs i t tävän h iekkamäärän käyt tämiseen Länt . 
Pihlajasaaren rannan hiekoittamiseen sikäläisen u imarannan kunnostamiseksi. 

Kansanpuistojen metsänraivaustyöt. Kaupunginhal l i tus pää t t i 2 ) vuoden 
1931 talousarvioon kansanpuis tojen tilapäisiä menoja var ten merkityistä kau-
punginhall i tuksen käyt tövarois ta myöntää kansanpuistoissa suori te t tujen 
metsänraivaustöi t ten kustantamiseksi 18,809: 60 markkaa . 

Harvennushakkuu Ryttylän tilan metsässä. Kaupunginhal l i tus p ä ä t t i 3 ) 
oikeuttaa lastensuojelulautakunnan to imi t t amaan lau takunnan ehdot taman 
Ryt ty län koulukodin metsän harvennushakkuun ja pää t t ämään sen edellyttä-
män puutavara in kaupan laaditussa kauppakir jassa mainituin ehdoin siten 
muute t tu ina , e t tä hakkuu- ja poiskuljetusaika oli lyhennet tävä yhdeksi vuo-
deksi. Kaupungin metsänhoi ta jaa päätet t i in kehoit taa an tamaan ammati l-
lista apuansa myöskin hakat tav ien puiden osoittamisessa. Myytävis tä puista 
saatu hinta oli suori te t tava Ry t ty l än koulukodin johtajal le t i l i te t täväksi 
Ry t ty l än tilan tuloina. 

Tuulimoottorin siirtäminen Toivoniemen koulukodista Bengtsärin koulu-
kotiin. Kaupunginhal l i tus pää t t i 4 ) oikeuttaa lastensuojelulautakunnan siir-
r ä t t ämään Toivoniemen koulukodissa olevan tuul imoottor in Rengtsärin koulu-
kotiin ilman koulukotien välistä korvausta , m u t t a Bengtsärin koulukodin 
kustannuksella. 

Aitojen rakentaminen omakotitonteille. Ki inte is tölautakunnan esitettyä, 
e t tä myönnettäisi in määräraha kolmivuotiskatselmuksessa määrä t ty j en kor-
jaustöiden suori t tamista var ten kaupungin hall intaan joutuneilla omakoti-
tonteilla, kaupunginhall i tus omaksuen sen mielipiteen, ettei kaupungin 
viranomaisten vallitsevana kireänä aikana tu l lu t vaat ia sellaisten korjaus-
töiden suori t tamista, jo tka eivät olleet ehdottomast i vä l t t ämät tömiä , pää t t i 5 ) , 
e t tä sillä kertaa oli t ee te t t ävä vain kolmivuotiskatselmuksessa mää rä ty t 
aidat, jo ta vastoin vuoraustyöt voitiin siirtää tuonnemmaksi . Puheena ole-
vien aitojen rakentamiseen myönnett i in yleisten töiden pääluokkaan sisäl-
tyvis tä kaupunginhall i tuksen käyt tövarois ta 16,956 markan suuruinen 
määräraha . 

Kaupungin kiinteän omaisuuden palovakuutus. Kaupunginval tuus ton 
t eh tyä kaupungin kiinteän omaisuuden pa lovakuut tamis ta koskevan päätök-
sensä6) saadakseen vuosipalovakuutukset väliaikaisesti jär jes te tyksi vuo-
deksi 1933 pää t t i 7 ) kaupunginhall i tus kehoi t taa kaikkia niitä laitoksia ja 
lautakunt ia , joilla oli hoidossaan kiinteää omaisuutta , kiireellistä jä r jes tys tä 
noudat taen lähe t tämään kaupunginhalli tukselle perustellut ehdotuksensa 
siitä, mikä omaisuus olisi erikoisen suuren tu lenvaaran vuoksi tai muus ta 
syystä vakuute t t ava , vaikka vaarayksiö olisikin alle 10 milj. markan, tai 
mikä olisi tavallista pienemmän tu lenvaaran vuoksi j ä t e t t ävä vakuu t t a -
mat ta , vaikka vaarayksiö olisikin yli 10 milj. markan . 

x) Khs 8 p. syysk. 1,350 §. — 2) S:n 21 p. tammik. 133 §. — 3) S:n 10 p. 
marrask. 1,752 § ja 24 p. marrask. 1,830 §. — 4) S:n 10 p. marrask. 1,753 §.— 
5) S:n 21 p. heinäk. 1,184 §. — 6) Ks. tämän kert. s. 24. — 7) Khs 1 p. jouluk. 
1,890 §. 
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Yleisten töiden hallituksen esityksestä kaupunginhallitus päätti x), että 
tekeillä olevat uudisrakennukset ja sellaiset rakennukset, joissa suoritettiin 
suurehkoja muutostöitä, oli rakennustyön aikana edelleen tarpeen mukaan 
palovakuutettava ja vakuutusmaksut, kuten siihenkin saakka, suoritettava 
asianomaisista työmäärärahoista. 

Kiinteis tölautakunnan esityksestä kaupunginhall i tus pää t t i 2 ) , e t tä kau-
pungin ra jo jen ulkopuolella ki inteis tölautakunnan hoidossa olevat rakennuk-
set oli vakuu te t t ava täydes tä arvostaan ryhmävakuutuksena ja alla luetellut 
kaupungin alueella si jaitsevat puurakennukset seuraavasti : Alppilan ravin-
tola 460,000 markasta , Oulunkylässä oleva huvila Kallionokka 52,000 mar-
kasta, Rajasaaressa oleva huvila 196,800 markasta , Hie ta rannan pukusuoja 
490,000 markas ta ja Länsi Ourasaaressa oleva asuinrakennus 50,000 markasta . 

Katuvalaistus. Kaupunginhal l i tus pää t t i 3), e t tä puoliyönlamput kulu-
vana vuonna sammutettaisi in toukokuun 18 p:nä ja sytytettäisi in jälleen 
heinäkuun 30 p:nä sekä et tä kokoyönlamput sammutettaisi in toukokuun 
23 p:nä ja sytytet täisi in heinäkuun 16p:nä, kuitenkin siten, e t tä presidentin 
linnan ja Kauppa tor in altaiden edustalla olevien lamppujen kuten viimekin 
vuonna tuli palaa koko yö. 

Sähkölaitoksen alistet tua kaupunginhall i tuksen pääte t täväksi , oliko 
Kaisaniemen ranta t ien ka tuvala is tusmäärärahan jäännös, 57,354: 25markkaa , 
ja Ruoholahden alueen katuvala is tusmäärärahan jäännös, 30,960: 70 mark-
kaa, si irrettävä vuoden 1932 tileille, vai oliko työ t ka tso t tava valmiiksi tässä 
asteessaan, joten niiden ja tkamis ta varten aikanaan oli t eh tävä uusi määrä-
raha-anomus, kaupunginhall i tus päätt i 4) omaksua jälkimmäisen kannan. 

Kaupunginhal l i tus päätti5), e t tä I tämerenkadun i täosaan, I tämerenkadun 
ja Kellosaaren väliselle kadulle sekä Salmikadulle oli asete t tava pysyväiset 
valaistuslai t teet ja Laut tasaarenkadul le vas tapää tä korttelia n:o 787 oleviin 
pylväisiin nykyistä vo imakkaammat lamput; e t tä muiden paitsi Kellosaaren 
valaistuslaitteiden kustannuksien suorittamiseen sai käy t t ää satamien valais-
tuslai t teiden kor jausmäärärahaa; sekä et tä Kellosaarelle joh tavan kadun va-
laistuslaitteiden kus tannukset oli suori tet tava Kellosaaren lentosataman vii-
meistelyyn ja valaistukseen vara tus ta si i r tomäärärahasta. 

Kaupunginhal l i tus päät t i myöntää lukuun Kaasulai tos a rvaamat tomia 
ta rpe i ta var ten merkityistä käyt tövarois taan 680 markkaa erään Eteläsata-
massa olevan kaasulamppupylvään poistamiseen ja lampun siirtämiseen tulli-
paviljongin eteläseinämälle 6) sekä lukuun Sähkölaitos sisältyvistä vastaa-
vista varoista 13,000 markkaa t ievalaistuksen asentamiseen Kyläsaaren puh-
distuslaitokselle johtavalle tielle7); 5,500 markkaa valaistuksen jär jes tämi-
seen val tamaant ien ja Reijolan lastenkodin väliselle tielle 8); 20,000 markkaa 
katuvalaistuksen järjestämiseen Stenbäckinkadun ja Humal is tonkadun väli-
selle osalle Topeliuksenkatua9) ; 5,800 markkaa Nordenskiöldinkadun ali-
käytäväsil lan sähkövalaistuksen asentamiseen 10); 21,000 markkaa Kulo-
saaren sillan sähkövalaistuksen pa ran tamiseen u ) ; sekä sähkövalaistuksen 
järjestämiseen Nordenskiöldinkadulle 13,000 markkaa ja Alppikadun itäosaan 
2,500 markkaa u ) . Kysymys määrärahan osoittamisesta Huopalahdenkadun 
valaistusta var ten oli o te t tava harki t tavaksi vuoden 1933 talousarvioehdo-
tuksen käsit telyn yhteydessä. 

x) Khs 15 p. jouluk. 1,976 §. — 2) S:n 30 p. jouluk. 2,053 §. —3) S:n 6 p. tou-
kok. 798 §. — 4) S:n 28 p. tammik. 195 §. — 5) S:n 22 p. jouluk. 2,027 §. —6 ) S:n 
13 p. lokak. 1,554 §. — 7) S:n 21 p. huhtik. 704 §. — 8) S:n 2 p. kesäk. 962 §. — 
9) S:n 25 p. elok. 1,263 §. — 10) S:n 25 p. elok. 1,267§. — u ) S:n 22 p. syvsk. 1,423 §. 
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Snellmanin kansakoulun pihamaan valaistuksen parantamis ta var ten 
myönnet t i in x) vuoden 1933 talousarvion yleisten töiden pääluokkaan sisäl-
tyvis tä kaupunginhall i tuksen käyt tövarois ta 3,000 markan suuruinen määrä-
raha. 

Poliisilaitoksen kirjelmä Vallilan uu t t a ruotsinkielistä kansakoulua rajoi t-
tavien ka tu jen katuvalais tuksen jär jestämisestä ei an tanu t 2) aihet ta toimen-
piteisiin, koska koulun pihamaalle jä r jes te ty t valaistuslait teet valaisivat 
myöskin koulua ympäröivä t kadut . 

Senaat intorin valaistuksen uudelleenjärjestämissuunnitelmaa laat imaan 
asetetun komitean ehdotuksen päätet t i in 3) an taa raueta, koska valaistuksen 
parantamis ta ei p idet ty vä l t t ämät tömänä ja ehdotuksen to teu t taminen olisi 
a iheu t t anu t kustannuksia n. 320,000—500·,000 markkaa . 

Kaupunginhal l i tus pää t t i 4 ) neiti A. Bergrothil ta 3,600 markan hinnasta 
lunastaa hänen kus tan tamansa Arabiankadun ja Taivaskallion välisen valais-
tusl injan pylväineen ja lamppuineen ja osoittaa maini tun rahamäärän Sähkö-
laitos nimiseen pääluokkaan merkityistä käyt tövarois taan. 

Kaupunginhal l i tus pää t t i 5 ) hylätä sähkölaitoksen anomuksen saada siir-
t ä ä kaupunginhall i tuksen joulukuun 3 p:nä 1931 kunnalliskodille johtavan 
t ien valaistuksen jär jes tämis tä var ten myöntämän 12,000 markan suuruisen 
määrä rahan vuoden 1932 tileihin, m u t t a myönsi kuluvan vuoden talous-
arvion lukuun Sähkölaitos arvaamat tomiin tarpeisiin kaupunginhall i tuksen 
määräyksen mukaan merki tys tä määrärahas ta edellä maini tun määrän kysei-
seen tarkoitukseen. 

B. Kaupungin irtainta omaisuutta ja rahatointa 
koskevat asiat. 

Kaupungin tilinpäätös. Kaupungin teknillisten laitosten hallitus oikeu-
te t t i in 6) an t amaan vuoden 1931 ti l inpäätös helmikuun jälkipuoliskolla. 

Kaupunginhal l i tus hyväksy i 7 ) rahatoimiston laat iman vuoden 1931 tilin-
päätöksen. 

Keskuskeittolan tilinpäätös joulukuun 31 piitä 1931 merkitt i in 8) tiedoksi. 
Kaupungin taloudelliset olot. Kiertokirjeellä helmikuun 27 piitä Uuden-

maanläänin lääninkanslia tiedusteli, oliko Helsingin kaupunki vallitsevan 
taloudellisen pula-ajan johdosta jou tunu t tavalla tai toisella vaikeuksiin. 
Kir je lmän kysymyksiin kaupunginhall i tus vastasi 9) 

e t t ä vakau te t tua velkaa t ammikuun 1 pinä 1932 oli 613 milj. markkaa 
sekä vakau t t ama ton ta n. 65 milj. markkaa; 

e t tä veroäyril tä makset tavaksi pantu määrä oli 6: 50 markkaa vuodelta 
1931 sekä voitiin arvioida 8: 50—8: 75 markaksi vuodelta 1932; 

e t tä köyhäinhoitomenot vuonna 1932 oli arvioitu 48,655,046 markaksi: 
e t tä köyhäinhoi tolautakunta oli j akanu t ilmaisia elintarpeita, joiden kus-

tannukse t sisältyivät yllä maini t tuihin köyhäinhoitokustannuksiin, e t tä 
kun ta sitäpaitsi oli j akanu t ilmaisia aterioita, joita var ten kuluvan vuoden 
talousarvioon oli va ra t tu 2,500,000 markkaa , e t tä pienehköjä määriä oli 

Khs 30 p. jouluk. 2,064 §. — 2) Khn jsto 3 p. marrask. 6,827 §. —3) Khs 
18 p. helmik. 358 §. — 4) S:n 11 p. helmik. 309 §. — 5 ) S:n28 p. tammik. 194 §. 
— 6 ) Khn jsto 14 p. tammik. 3,101 §. —- 7) Khs 14 p. huhtik. 664 §. — 8) S:n 
18 p. helmik. 341 §. — 9 ) Khn jsto 3 p. maalisk. 3,767 §. 
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myönne t ty eri järjestöille samaan tarkoitukseen käyte t täväks i sekä e t tä 
lukuisat yksi tyiset jär jes töt har jo i t t iva t samanluontoista avus tus työtä 
huomat tavassa määrin, saaden huoneisto- y. m. apua kaupungilta; 

e t tä työ t tömyyden vastustamiseksi kuluvan vuoden talousarviossa oli 
osoitettu varatöi tä var ten 38 milj. markkaa sekä työtupia ja avustuskurs-
seja var ten 3 milj. markkaa , minkä ohella yleisiä tö i tä var ten oli lisäksi 
va ra t tu 6 milj. markkaa . Eri laatuisten val t ionapujen vähentäminen oli aiheut-
t a n u t kunnalle n. 9 milj . markan l isäkustannuksen; sekä 

e t tä taloudellinen pula ja siitä johtuva työ t tömyys oli Helsingissä jos-
sain määrin a iheut tanut kulkurielämän l isääntymistä ja muuta l i ikehtimistä. 

Vakuusasiakirjain tarkastus. Käsiteltäessä rahatoimiston vakuusasia-
kir jojen ta rkas tukses ta maaliskuun 15 ja 17 p:nä t eh tyä pöytäki r jaa kaupun-
ginhallitus p ä ä t t i h y v ä k s y ä ta rkas ta ja in ehdotuksen, e t tä kaupungin kiin-
ni tykset oli uudis te t tava niin hyvissä ajoin, e t tä tarkastuksissa voitiin to-
deta, ettei mikään kiinnitys mennyt umpeen seuraavaan tarkastukseen men-
nessä. Koska rahatoimisto jo oli r yh tyny t toimenpiteisiin muiden ta rkas tus -
pöytäkir jassa t eh ty jen muis tu tus ten korjaamiseksi, ei asia an tanu t a ihet ta 
muihin toimenpiteisiin. 

Vakuusasiakir jojen tarkastusmiesten pöytäki r ja marraskuun 11 ja 18 p:nä 
to imite tus ta tarkas tukses ta merkit t i in 2) tiedoksi. 

Lyhytaikaisen luoton tarpeen tyydyttäminen. Keväällä ja kesällä esiinty-
vän lyhytaikaisen luoton tarpeen turvaamiseksi kaupunginhall i tus (rahatoi-
men joh ta j an ehdotuksesta) päät t i 3) Helsingin osakepankin kanssa käy ty jen 
neuvot te lujen pohjalla avata mainitussa pankissa 5,000,000 markan suuruisen 
kont tokurant t i la inat i l in , jonka hyvityskorko oli 1/2 % yli juoksevan tilin koron 
eli siis silloin 4 1/2 % ja veloituskorko 9 % ilman provisiota. 

Raha to imen joh ta j a ilmoitti Kansallis-osake-pankin ja Pohjoismaiden 
yhdyspankin neuvottelujen jälkeen suostuneen kaupungin kont tokurant t i -
tilien korottamiseen silloisesta 500,000 markan määräs tä 5 milj. markkaan , 
kumpikin entisin ehdoin, joten hyvityskorko olisi 1/2 % yli juoksevan tilin 
koron ja veloituskorko Kansallis-osake-pankissa 2 % yli korkeimman talle-
tuskoron ja Vs % provisiota neljännesvuosit tain sekä Pohjoismaiden yhdys-
pankissa 2 V4 % yli korkeimman talletuskoron ja neljännesvuosit tain Vs % 
provisiota. Kaupunginhal l i tus päät t i 4) hyväksyä nämä tar joukset . Raha-
to imenjoh ta ja ilmoitti 5), e t tä rahatoimikamarin vuonna 1924 valt iovarain-
ministeriöltä saama 12,000,000 markan suuruinen 7 1/2 %:n lyhytaikainen 
laina oli valtion puolelta i r t isanottu makset tavaksi viimeistään huht ikuun 
23 p:nä. Kun luoton maksaminen maini t tuna aikana olisi ras i t tanut kaupun-
gin kassaa, neuvoteltiin valtiovarainministeriön kanssa maksua jan pidentä-
misestä. Si t temmin raha to imenjoh ta ja i lmoit t i 6) , e t tä puheena oleva luot to 
oli saatu jär jes te tyksi siten, e t tä kaupungin tuli an taa lainamäärälle kuuden 
kuukauden vekseli, jonka valtio diskonttoi Pohjoismaiden yhdyspankki in . 

Rahato imenj ohtaj a ilmoitti6) kaupungin kesänaikaisen lyhytaikaisen luo-
ton tarpeen tyydyt tämiseksi olleensa neuvotteluissa Pohjoismaiden yhdys-
pankin kanssa, joka oli suostunut kesän aikana jä r jes tämään kaupungille 
lyhytaikaista vekseli!uottoa toukokuun 13 p:nä 10,000,000 markkaa kuu-
deksi kuukaudeksi , toukokuun 28 p:nä 15,000,000 markkaa kuudeksi kuu-

x) Khs 31 p. maalisk. 567 §. — 2) S:n 8 p. jouluk. 1,920 §. — 3) S:n 28 p. 
tammik. 163 §. — 4) S:n 4 p. helmik. 233 §. — 5 ) S:n 11 p. helmik. 286 §. — 6) S:n 
21 p. huhtik. 699 §. 
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kaudeksi, kesäkuun 28 p:nä 15,000,000 markkaa kolmeksi kuukaudeksi sekä 
heinäkuun 28 p:nä 15,000,000 markkaa kolmeksi kuukaudeksi . Korko olisi 
a/2 % yli sen diskonttokoron, minkä Suomen pankki peri finanssivekseleistä 
j a joka silloin oli 7 % 3 kuukauden vekseleistä ja 7 1/2 % 6 kuukauden vekse-
leistä. Pankin tahol ta oli nimenomaan huomaute t tu , e t tä t ämä päätös oli 
voimassa edellyttäen, e t tä taloudelliset ja rahaolot eivät suuresti muut tunee t . 

Vielä raha to imenjoh ta ja ilmoitti, e t tä Käsityöläisosakepankki oli myön-
t ä n y t kaupungille 3 milj . markan suuruisen kuuden kuukauden kont tokurant -
t i luoton 7 1/2 %:n koroin ja 1 %:n provisioin. 

Kaupunginhal l i tus p ä ä t t i h y v ä k s y ä edellä esi tetyt luot to jär jes te lyt ja 
niiden ehdot. 

Suomen käsityöläisosakepankin kanssa t eh ty kuuden kuukauden kontto-
kurant t isopimus päätet t i in 2) s i t temmin uusia siten, e t tä se edelleen oli voi-
massa entisin ehdoin 2 kuukauden irtisanomisajoin, kuitenkin niin, e t tä enin-
t ä ä n 1 milj . markkaa voitiin sanoa irti yhden kuukauden irt isanomisajoin. 

Edellisen lisäksi r aha to imenjoh ta ja ilmoitti sopineensa Säästöpankkien 
keskus-osakepankin kanssa 10 milj . markan lyhytaikaisen luoton antamisesta 
kaupungille, jo t ta kassavarat varmast i r i i t täisivät veronkantoon saakka. 
Luotosta oli 5 milj. markkaa yhden kuukauden vekselinä ja loput 5 milj. 
markkaa kahden kuukauden vekselinä; korko oli 7 % ilman provisiota. Kau-
punginhalli tus hyväksy i 3 ) r aha to imenjoh ta jan toimenpiteen. 

Stadion-säätiön myöntämä laina. Stadion-säätiön ilmoitus, e t tä säätiön 
hallitus hyväksyi Helsingin kaupungille myöntämänsä lainan koroksi 7 1/2 % 
ja ir t isanomisajaksi 6 kuukau t t a , merkitt i in 4) tiedoksi. 

Stockholms enskilda bankin antama luotto. Raha to imenjoh ta ja ilmoitti , 
e t tä miltei päivittäisillä neuvotteluilla oli koetet tu saada Suomen pankil ta 
ja suurpankeil ta lupausta valuutan myynnis tä t ammikuun 7 p:nä langenneen5) 
7 1/2 milj. f rangin suuruisen vekselin lyhentämiseen, m u t t a e t tä va luu t taa ei 
ollut suos tu t tu kaupungille myymään muu ta kuin korkoja var ten, jota vas-
toin Stockholms enskilda bank vaati koko lankeavan määrän makset tavaksi . 
Lankeamispäivän edellisenä päivänä pankki ilmoitti jä t täneensä vekselin 
Pariisiin protestoitavaksi , ellei maksua määräpäivänä suori tet tu. Määräpäi-
vänä Suomen pankki lopulta suostui myymään 1 milj. frangia ja Pohjoismai-
den yhdyspankki 1/2 milj. frangia, m u t t a Stockholms enskilda bank ei t ähän 
t y y t y n y t , vaan ilmoitti protestoivansa vekselin. Viime hetkessä saatiin silloin 
Kansallis-osake-pankista 6 milj. frangia, joten vekseli voitiin lunastaa. 

Kaupunginhal l i tus hyväksyi maini tu t toimenpiteet sekä pää t t i 6 ) , e t tä 
Tukholmassa oli neuvotel tava lainan loppuosan uudistamisesta. Samalla 
rahatoimisto oikeutetti in p i tämään etukäteen os te t tavat va luu ta t harkin-
tansa mukaan shekkeinä tai seteleinä panemat ta niitä pankkitilille. 

Raha to imenjoh ta ja teki s i t temmin selkoa Tukholmassa käydyis tä neu-
votteluista 7) kaupungin lyhytaikaisen frangiluoton järjestämiseksi . Näitä 
neuvot te lu ja la inananta jan kanssa ja tket t i in edelleen kirjallisesti ja Stock-
holms enskilda bankin kaupungille myöntämän frangiluoton uudistamisesta 
sovittiin niiden jälkeen seuraavin ehdoin: 

1) helmikuun 8 p:nä maksetaan luotosta 1,500,000 frangia ja jäännös, 

Khs 31 p. maalisk. 573 § ja 21 p. huhtik. 699 §. — 2) S:n 27 p. lokak. 1,647 §. 
— 3) S:n 28 p. heinäk. 1,209 §. — 4) Khn jsto 4 p. toukok. 4,480 §; ks. myös v:n 
1931 kert. s. 170. — 5) Ks. v:n 1931 kert. s. 168. — 6) Khs 9 p. tammik. 29 §. — 
7) S:n 14 p. tammik. 101 § ja 21 p. tammik. 120 §. 
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16,000,000 frangia, muutetaan Ruotsin kruunuiksi sinä päivänä Tukholmassa 
noteerattavan Ranskan frangin kurssin mukaan; 

2) uudesta kruunuluotosta kaupunki antaa vekseleitä, jotka ovat mak-
se t tava t Tukholmassa; 

3) t ä s t ä luotosta makse taan 300,000 kruunua 8 p:nä maal iskuuta 1932, 
200,000 kruunua 8 p:nä huh t ikuu ta ja 300,000 kruunua 8 p:nä toukokuuta . 
Luoton loppuosasta suori tetaan V3 syyskuun 25 p:nä ja 2/3 lokakuun 25 p:nä 
1932; 

4) korko on 8 % maalis-, huhti- ja toukokuussa lankeaville erille ja 81/2 % 
syys- ja lokakuussa maksettavil le erille ja maksetaan etukäteen helmikuun 
8 p:nä; sanot tuna päivänä lankeavan erän korko on jo aikaisemmin makse t tu . 

Raha to imenjoh ta ja huomaut t i tässä yhteydessä, e t tä Suomen pankin 
ja yksi tyispankkien kanssa käydyissä neuvotteluissa oli käyny t ilmi, ettei pan-
keilla ollut mi tään muis tu te t tavaa t ämän lainanuudistuksen johdosta ja e t tä 
lyhennyksiin t a rv i t t ava t va luut taerä t tu l ivat olemaan saatavissa. Suurin 
osa helmikuun 8 p:nä t a rv i t t avas ta f rangimääräs tä oli jo va ra t tuna . 

Puheena olevan luoton jäännösmäärä muutet t i in x) s i t temmin helmi-
kuun 8 p:nä Ruotsin kruunun määräiseksi kurssiin 20: 45, minkä jälkeen sen 
määrä oli 3,272,000 kruunua. 

Syksyllä kaupunginhall i tus pää t t i 2 ) , ettei kruunuluotolle pyydettäisi 
uudistusta, vaan että e rääntyvä t lyhennykset maksettaisiin määräpäivinä, 
m u t t a Suomen pankin pää joh ta jan i lmoitet tua 3) jyrkäst i vastustavansa täl-
laista menettelyä, koska se osaltaan olisi omansa pahentamaan va luut ta -
t i lannet ta , sekä Suomen pankin kie l täytyvän enää myymäs tä kaupungille 
Ruotsin k ruunuja uudistetti in 4) lokakuun 25 p:nä makset tavaksi erään-
tyväs tä kruunuvekselistä 1 milj. Ruotsin kruunua 7 %:n koroin kuudeksi 
kuukaudeksi . 

Vuoden 1932 ensimmäinen obligatiolaina. Raha to imenjoh ta ja ilmoitti, 
e t tä kaupungin 8 %:n 68 milj. markan obligatiolainasta siihen mennessä oli 
merki t ty 61 milj. markkaa, josta noin 20 milj. markkaa Ruotsiin. Jäljellä 
olevasta 7 milj. markan määräs tä oli 3 milj. markalle ostaja alustavasti tie-
dossa, ja loput, 4 milj. markkaa, Aktiebolaget Wilh. Bensow osakeyhtiö 
voi saada sijoitetuksi Ruotsiin, jos ti l i tyksen ei t a rv innu t t apah tua t ammikuun 
kuluessa, vaan vähitellen heinäkuun 15 p:ään mennessä, pankkiir iyhtiön kui-
tenkin mennessä takuuseen täs tä määräs tä . Kaupunginhal l i tus pää t t i 5 ) 
suostua edellä maini t tuun tili tyksen lykkäykseen. 

Viikkoa myöhemmin koko kyseinen laina oli täy teen merki t ty ja sen 
määräs tä noin puolet rahatoimistoon makset tu 6). Sit temmin, kun lainasta 
enää 8 milj. markkaa oli rahatoimistoon maksamat ta , kaupunginhall i tus muu t -
taen aikaisempaa päätös tään päät t i 7) oikeuttaa Aktiebolaget Wilh. Bensow 
osakeyhtiön t i l i t tämään t ämän jäljellä olevan määrän siten, et tä kuukausi t -
tain suoritetti in n. 2 milj. markkaa, jolloin viimeinen tilitys tapahtuis i kesä-
kuun 15 p:nä. Niiden obligatioiden, joista suoritus t apah tu i helmikuun 15 p:n 
jälkeen, korkolippu n:o 1 oli varus te t tava suori tuspäivän leimalla ja lunas-
t e t t ava obligatioiden maksupäivään saakka vain Suomen rahalla sekä vasta 
suorituspäivän jälkeiseltä a ja l ta valinnan mukaan Ruotsin valuutalla. 

Edelleen kaupunginhall i tus päät t i 7), e t tä Ruotsiin menevät obligatiot voi 
lähet tää Stockholms enskilda bank ja Aktiebolaget Kredi tbanken nimisille 

Khs 11 p. helmik. 284 §. —2) S:n 15 p. syysk. 1,389 §. — 3 ) S:n 29 p. syysk. 
1,465 §. — *) S:n 20 p. lokak. 1,604 §. — 5 ) S:n 14 p. tammik. 102 §. — 6 ) S:n 21 p. 
tammik. 121 §. — 7 ) S:n 11 p. helmik. 283 §. 
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pankeille, jotka vaihtoivat obligatiot niiden ruotsalaisten ostajien hallussa 
oleviin väliaikaisiin kuitteihin ja sitten palauttivat nämä. 

Rahatoimiston ilmoitus, että kaupungin vuoden 1932 obligatiolainan 
lainamäärä oli kokonaan kaupunginkassaan suoritettu, merkittiin tiedoksi. 

Kaupunginhal l i tus päät t i 2) suostua Aktiebolaget Wilh. Bensow osake-
yhtiön anomukseen saada lunastaa kaupungin vuoden 1932 8 %:n obligatio-
lainan korkolippuja, jotka ensimmäisen kerran lankesivat makset tavaksi 
heinäkuun 1 p:nä. 

Vuoden 1932 toinen obligatiolaina. Kaupunginhal l i tus päätti3) edellyttäen, 
e t tä kaupunginval tuusto myönsi kaupunginhall i tuksen anomat val tuudet 
uuden obligatiolainan ottamiseen, hyväksyä Aktiebolaget Wilh. Bensow osa-
keyhtiön kanssa t eh tävän ehdollisen sopimuksen 20 milj. markan obligatiolai-
nan ottamisesta, obligatioiden myymisestä ja niiden t i lausten vas taanot ta-
misesta, kuitenkin niin, e t tä lainan virallinen liikkeeseen lasku ja prospektien 
levit täminen y. m. julkinen myynt i sai t apah tua vasta valt ioneuvoston hyväk-
sy t tyä kaupunginval tuuston päätöksen lainan ottamisesta. 

Kaupunginhall i tuksen hyväksymä sopimus oli sanamuodoltaan seuraava: 
1 §. Helsingin kaupunki ot taa 1 p:nä lokakuuta 1932 päivätyn kahden-

kymmenenmil j oonan (20,000,000: —) Suomen markan suuruisen obligatio-
lainan, josta koko la inamäärästä kaupunki an taa haltijalle ase te t tu ja obli-
gatioita, jo tka t u o t t a v a t kahdeksan (8) prosentt ia vuotuis ta korkoa ja joilla 
on seuraavat arvomäärät : 

Li t t . A. ä 10,000 markkaa 15,000,000 markan arvosta 
Li t t . B. ä 5,000 » 5,000,000 » » 
Obligatiot varus te taan puolivuosittain, 1 p:nä huht ikuuta ja 1 p:nä loka-

kuuta , makset taviksi lankeavilla korkolipuilla, joista ensimmäinen lankeaa 
1 p:nä huh t ikuu ta 1933. 

Obligatiot annetaan suomen- ja ruotsinkielisinä. 
2 §. Laina, joka kasvaa korkoa obligatioiden yl lämainitusta liikkeeseen-

antopäivästä alkaen, maksetaan takaisin 1 p:stä huh t ikuu ta 1935 alkaen ja 
viimeistään 1 p:nä huht ikuuta 1947, joko puolivuosittaisten kuoletusten 
t apahdu t tua , jolla tavalla kahdeksansa taa tuha t ta (800,000: —) Suomen 
markkaa arvotaan, tai tekemällä ostetut obligatiot kelpaamattomiksi tahi 
myös molempia menet te lytapoja käyt täen; kaupungille on kuitenkin pidä-
t e t t y oikeus 1 p:stä huht ikuuta 1935 alkaen, kolme kuukau t t a sitä ennen 
tapahtuneen Suomen virallisissa lehdissä i lmoittamalla to imite tun irtisano-
misen jälkeen maksaa koko jäljellä oleva lainamäärä, jolloin kui tenkin on 
huomioon otet tava, e t tä tällainen irt isanominen ei saa ta rko i t taa muina päi-
vinä kuin 1 p:nä huht ikuuta ja 1 p:nä lokakuuta t apah tuvaa kuoletusta. 

Kuoletuksen tapahtuessa arvonnalla to imite taan arvonta kaup ungin raha -
toimistossa tammi- tai heinäkuun kuluessa julkisen notaarin valvonnan alai-
sena. 

Arvot tu obligatio lunastetaan 1 p:nä seuraavaa huh t ikuu ta tai vastaa-
vasti 1 p:nä seuraavaa lokakuuta . 

1 p:nä huht ikuuta 1947 lankeavat kaikki vielä silloin a rpomat tomat 
obligatiot. 

*) Khs 19 p. toukok. 871 §. — 2 ) S:n 22 p. kesäk. 1,108 §. — 3 ) S:n 8 p. syysk. 
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Arvonta j ä te tään to imi t t amat t a , jos kaupunki ennen arvontapäivää on 
ostanut kyseessä olevaan kuoletukseen t a rv i t t avan määrän obligatioita. 

Siinä tapauksessa, e t tä kaupunki olisi os tanut ainoastaan osan maini-
tus ta määräs tä , on obligatioiden puu t tuvan määrän arvonta to imi te t tava 
asianmukaisessa järjestyksessä. Jos kuoletus t apah tuu ostamalla obligatioita, 
on ostetut obligatiot esi tet tävä julkiselle notaarille, mistä on laadi t tava pöytä-
kir ja . 

Jokaisen arvonnan tulos tai ilmoitus siitä, e t tä arvonta äsken maini tus ta 
syystä ei ole t apah tunu t , sekä ostamalla lunas te t tu jen obligatioiden numero-
luettelo on v i ipymät tä julkaistava Suomen virallisissa lehdissä. 

1 p:stä huh t ikuu ta 1935 alkaen kaupungilla on oikeus lisätä kuoletus-
määrää joko ostamalla tai arpomalla, mikä to imi te taan sinä aikana ja siinä 
järjestyksessä kuin yllä on maini t tu . Täs tä i lmoitetaan sillä tavalla ja sinä 
aikana kuin aikaisemmin on maini t tu . 

3 §. Maksettaviksi langenneille obligatioille hyvi te tään korkoa ainoas-
taan lankeamispäivään saakka, t ämä mukaan luet tuna, kumminkin niin, e t tä 
jos kaupunki on j ä t t ä n y t p i t ämä t t ä käsillä varoja obligatioiden lunastami-
seen, sellaisista obligatioista lasketaan määrä t ty korko siihen päivään, joka 
sa t tuu kahdeksan päivää sen jälkeen kun näiden lunastamiseen t a rv i t t ava t 
vara t ovat tulleet Suomen pankkiin. 

Obligatioita tulee seurata kaikkien siihen kuuluvien vielä e rääntymät tö-
mien korkolippujen. Muussa tapauksessa vähennetään puut tuvien korkolippu-
jen nimellismäärä itse pääomasta. 

4 §. E r ä ä n t y m ä t t ö m ä t obligatiot ja korkoliput eivät ole velkasuhteiden 
vanhentumisesta voimassa olevien lakimääräysten alaisia. Siinä tapauksessa, 
e t tä langenneita obligatioita ei ole 15 vuoden kuluessa eikä korkolippuja 10 
vuoden kuluessa niiden lankeamispäivästä esitet ty lunastet taviksi , on hal t i ja 
mene t t äny t kaiken oikeutensa maksun saamiseen. 

5 §. Maksettaviksi langenneiden obligatioiden ja korkolippujen lunas-
tus t apah tuu kaupungin rahatoimistossa, Suomen pankissa, Kansallis-osake-
pankissa, osakeyhtiö Pohjoismaiden yhdyspankissa ja Aktiebolaget Wilh. 
Bensow osakeyhtiöllä, jos t ä t ä ta rkoi tus ta var ten t a rv i t t ava t r ahamäärä t 
pidetään varalla Suomen pankissa vähintään 8 päivää ennen lankeamis-
päiviä. 

Sille määrälle, jonka edellä maini tu t laitokset lunastavat , ovat he oikeu-
t e tu t lukemaan hyväkseen 1/4, % langenneista korkolipuista ja 1/8 % lan-
genneiden obligatioiden nimellisarvosta, mikä toimipalkkio suoritetaan saman-
aikaisesti lunastamissumman kera. 

6 §. Maksettaviksi langenneet obligatiot ja korkoliput lunaste taan 
aina, vähen tämät t ä niistä minkäänlaista Suomessa kanne t tua tai kannet ta -
vaa maksua, veroa tai leimamerkkiä. Mikäli niitä tul laan määräämään , suo-
r i t taa kaupunki ne. 

7 §. Kyseessä olevista obligatioista ot taa Aktiebolaget Wilh. Bensow 
osakeyhtiö kiinteästi 96 %:iin net to 10 milj. markkaa ja loput kaupinnoin 
(kommissio) myydäkseen, ollen liikkeeseenantokurssi 98 % ja myyntipalkkio 
1 % kaupinnoin myy ty j en obligatioiden nimellisarvosta. Tämän lisäksi on 
Bensow kuitenkin oikeutet tu käy t t ämään mainontakustannuksi in enintään 
1 % kaupinnoin myy ty j en obligatioiden nimellisarvosta. Puheena oleviin 
mainontakustannuksi in voi sisältyä V4 % väli tyspalkkiota pankeille ja maa-
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seutumyyjil le. Vakuutuslaitoksille oli Aktiebolaget Wilh. Bensow osake-
yhtiöllä velvollisuus ja oikeus myydä obligatioita 97 1/2 %:n mukaan , ja oli siinä 
tapauksessa yhtiön välityspalkkio 1/2 %. Myyntisopimus oli voimassa 1 p:ään 
joulukuuta 1932 ja sen jälkeen asianosaisten välisen sopimuksen mukaan. 

8 §. Kaupunk i pi tää huolen obligatiöiden ja korkolippujen painat tami-
sesta sekä vastaa siitä aiheutuvista kustannuksis ta . 

9 §. Jos syntyy erimielisyyttä t ämän sopimuksen ja obligatioiden mää-
räysten tulkinnasta , on suomenkielinen tekst i ratkaiseva. 

10 §. Tämä sopimus on voimassa siinä tapauksessa, e t tä kaupunginval-
tuus to syyskuun 21 p:nä 1932 antaa kaupunginhallitukselle tarpeelliset 
va l tuudet ja sisäasiainministeriö vahvistaa lainan ottoa koskevan kaupungin-
val tuuston päätöksen. 

11 §. Tä tä sopimusta on t eh ty kaksi kappalet ta , toinen kaupungille ja 
toinen Aktiebolaget Wilh. Bensow osakeyhtiölle. 

Kaupunginval tuus ton p ä ä t e t t y ä l a i n a n otet tavaksi valt ioneuvoston 
enemmistö kuitenkin suhtautu i kielteisesti sitä koskevan päätöksen vah-
vistamiseen katsoen valtion lainan emissioon ja pitäen 8 %:n korkoa liian 
korkeana 2). Neuvot te lujen jälkeen ja kaupungin s i toudut tua siihen, e t tä 
puheena olevasta obligatiolainasta ker tomusvuonna emittoiti in enintään 
20,000,000 markkaa , ettei siihen kuuluvia obligatioita t a r j o t t u merki t tä-
väksi sanomalehti-ilmoituksilla sekä e t tä kaupunginhall i tus tuli neuvotte-
lemaan lainan ehdoista valtiovarainministerin kanssa, ennenkuin vuonna 
1933 emit toi tava osa lainaa laskettiin liikkeeseen, valtioneuvosto kuitenkin 
mainituin edellytyksin vahvisti 3) lainan ot tamista koskevan kaupungin-
val tuuston päätöksen. 

Edellä maini tun obligatiolainan kiinteästi merki t ty jen obligatioiden 
maksuaika pidennet t i in 4 ) nimellisarvolta 10 milj. markan obligatiomäärän 
osalta t ammikuun 1.5 p:ään 1933. 

Bensow-yhtiön anomuksesta pidennetti in 5) edelleen sopimus puheena 
olevan 20 milj. markan obligatiolainan väli t tämisestä joulukuun loppuun. 
Ennen vuodenvaihdet ta ilmoitettiin 6) koko liikkeeseen lasketun la inamää-
rän tulleen merkityksi . 

Kaupunginval tuus ton hyväksymän lainan loppuosan, 35,000,000 markan , 
emittoiminen pidetti in useista syistä edullisempana suori t taa heti vuoden 1933 
alussa. Koska lainaehtoja ei ollut onnis tut tu saamaan kaupungille edulli-
semmiksi, kaupunginhall i tus pää t t i 7 ) siinä tapauksessa, e t tä lainaehdoille 
saatiin valtiovarainministerin suostumus, laskea liikkeeseen puheena olevat 
obligatiot samoin korko- ja provisioehdoin kuin lainan alkuosan, kui tenkin 
siten, e t tä Bensow-yhtiö saisi V2 % ylimääräistä provisiota ulkomaille myy-
dylle määrälle ja e t tä kaupungilla oli milloin tahansa oikeus korot taa emissio-
kurssi 98 %:sta enintään pariin, jos rahamarkkinain tila parani siinä mää-
rin, ettei sellainen korotus vaa ran tanu t obligatioiden myynt iä . Laina oli päi-
vä t t ävä t ammikuun 1 p:nä 1933 ja maksettaisiin takaisin alkaen heinäkuun 
1 p:stä 1935. Bensow-yhtiö ottaisi siitä kiinteästi 15,000,000 markkaa, joka 
määrä oli suori te t tava 5,000,000 markan suuruisin erin tammi-, maalis- ja 
huht ikuussa. Sopimus olisi voimassa heinäkuun 31 p:ään 1933. 

Dollarilaina. Raha to imenjoh ta jan ehdotus, e t tä rahatoimisto oikeutet-

*) Ks. tämän kert. s. 44. — 2) Khs 3 p. marrask. 1,678 §. —3) S:n 17 p. mar-
rask. 1,758 §. — 4) S:n 27 p. lokak. 1,632 §. — 5 ) S:n 1 p. jouluk. 1,896 §. — e ) S:n 
30 p. jouluk. 2,049 §. — 7 ) S:n 15 p. jouluk. 1,980 §. 
KunnaU. kert. 1932. 13 
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täisiin seuraavan vuoden kuoletusta var ten ostamaan vuoden 1930 6V2 %-n 
dollariobligatioita 50,000 dollarin nimellisarvosta, ei a n t a n u t a i h e t t a toi-
menpiteisiin. 

Muut taen joulukuun 3 p:nä 1931 tekemäänsä pää tös tä 2 ) kaupungin-
hallitus pää t t i 3 ) , et tä vuoden 1930 6 1/2 %:n dollarilainan korkoliput. lunastet-
taisiin rahatoimistossa lunastamispäivänä liikepankkien vahvis tamaan dolla-
rin shekkiostokurssiin. 

Valuutiaostot. Kaupunginhall i tuksen hankkimis ta 4 ) t iedoista kävi 
i lmi5) , e t tä heinäkuuhun mennessä tarvi t t i in seuraavat määrä t va luut taa : 
1,000,000 Ruot i in kruunua, 366,000 Saksan markkaa , 50,000 puntaa , 
464,000 dollaria ja 1,500,000 Ranskan frangia eli silloisten kurssien mu-
kaan Suomen rahana yhteensä n. 50,000,000 markkaa . Suurimpana osana 
t ä s t ä va luutan ta rpees ta olivat vuosien 1909 ja 1911 puntalainain ja vuo-
sien 1924 ja 1930 dollarilainain annui teet i t sekä frangiluoton lyhennys 
ja korot samoinkuin vanhempien, jo loppuun a rvot tu jen lainain vielä jäl-
jellä olevat lunastukset . Va luu tan ta rve t ta pidetti in pankkien taholla väl t-
t ämät tömänä ja siis sellaisena, e t tä siihen tul t i in myymään va luu t taa . 
Valuut taos to t oli käytännössä jä r jes te t tävä siten, e t tä pienet määrä t 
ostettaisiin suoraan asianomaisten laitosten toimesta ja rahatoimisto 
niiden pyynnöstä hankkisi muun valuutan raha to imenjohta jan ohjeiden 
mukaan . 

Kaupungin dollariobligatiolainojen korkoihin syyskuussa tarvi t t i in 
n. 315,000 dollaria ja kruunuluoton lyhennyksiin samaan aikaan 900,000 
kruunua sekä lokakuussa yli 1,500,000 kruunua. K u n kaupungin laitokset 
myöskin syksyllä lisäksi ta rv i t s iva t säännöllisiin tarpeisiinsa va luut taa 
ja va luut ta t i lanne näyt t i jonkin verran epävarmalta , joten näin suurten 
va luut tamäär ien ostaminen yhta ikaa syksyllä saattoi käydä vaikeaksi, 
kaupunginhall i tus pää t t i 6 ) e t tä syksyllä t a rv i t t avaa va luut taa oli ostet tava 
vähitellen jo etukäteen sopivissa erissä. 

Obligatioiden lunastaminen. Pariisissa olevan Banque privée nimisen pan-
kin, joka siihen asti oli to iminut vuoden 1902 lainan obligatioiden ja korko-
l ippujen lunastuspaikkana Ranskassa, i lmoitet tua lopet tavansa to imintansa 
kaupunginhall i tus pää t t i 7 ) hyväksyä sen seuraajaksi t ähän teh tävään Société 
générale de credit industriel et commercial nimisen pankin. 

Association nationale des porteurs Français de valeurs mobilières nimisen 
yh tymän esitettyä, e t tä vuoden 1902 lainan obligatioiden lunas tushinta koro-
tettaisiin 38 dollarista aikaisemmin nouda te t tuun hintaan, 48 dollariin, kau-
punginhallitus pää t t i 8 ) , e t tä puheena olevista obligatioista riippuen kursseista 
johtaj is ton harkinnan mukaan sai maksaa 38 dollaria korkeammankin hinnan. 
Tämän jälkeen mainit tu yh tymä oli kaupunginhalli tukselle i lmoit tanut , e t tä 
erinäiset obligationomistajat olivat esit täneet t yy tymä t tömyy tensä 38 dolla-
rin hintaan ja pyytäneet , e t tä lunastus korotettaisiin 48 dollariin. Kaupun-
ginhallitus pää t t i 9 ) näissä tapauksissa poikkeuksellisesti suori t taa obligatioi-
den lunastuksen 48 dollarin mukaan, m u t t a samalla i lmoittaa yhtymälle, e t tä 
lunastushinta t ämän jälkeen oli 38 dollaria. 

x) Khs 25 p. helmik. 385 §. — 2) Ks. v:n 1931 kert. s. 170. — 3) Khs 
20 p. lokak. 1,597 §. — 4) Ks. v:n 1931 kert. s. 173. — 5) Khs 4 p. helmik. 
248 §. — 6) S:n 21 p. heinäk. 1,174 §. — 7) S:n 10 p. maalisk. 469 §. — 
8) S:n 21 p. tammik. 134 §. — 9) S:n 18 p. helmik. 340 §. 



182 II. Kaupunginhallitus. 195 

Ranskalaisen tehtaantyömiehen O. Nestorin anomuksen, joka koski kau-
pungin, vuoden 1902 lainan obligatioihin n:ot 7,930 ja 11,796 kuuluvain vuo-
sien 1918—21 korkolippujen lunastamista, kaupunginhallitus e p ä s i k o s k a 
kyseiset korkoliput lainasopimuksen mukaan olivat vanhentuneet. 

Kaupunginhallitus päät t i 2) oikeuttaa johtajiston johtaja H. Michaelse-
nilta ostamaan vuonna 1933 tarvit tavan määrän, 37 kappaletta, vuoden 1930 
dollarilainan obligatio]ta, jos ne saatiin kurssiin 50, tai tarjouksen ollessa kor-
keamman 20 kappaletta. 

Samaten hyväksyttiin 3) Deutsche Bank- und Diskontogesellschaft 
nimisen pankkiliikkeen tekemä tarjous myydä kaupungille vuoden 1930 
obligatioita 15,000 dollarin nimellisarvosta kurssiin 48 V4 % netto. Raha-
toimisto oikeutettiin siirtämään puheena olevat obligatiot suoraan Brown 
Brothers & C:o nimisen pankkiliikkeen säilytettäviksi seuraavaa kuoletusta 
varten. 

Obligatioiden arvonta. Vuonna 1932 arvottiin seuraavat määrät kaupun-
gin obligatiolainoihin kuuluvia obligatioita: heinäkuun 1 p:nä vuoden 1913 
5 %:n lainasta 315 obligatiota ä 536 markkaa, kesäkuun 1 p:nä vuoden 1917 
5 %:n lainasta 18 obligatiotaä 10,000 markkaa, marraskuun 1 p:nä vuoden 1922 
7 %:n lainasta 182 obligatiota ä 5,000 markkaa. Arvottavaksi määrätyn 
obligatiomäärän sijasta kaupunki lunasti: vuoden 1909 4 1/2 %:n lainasta 89 
obligatiota ä 2,515 markkaa, vuoden 1911 4 1/2 %:n lainasta 113 obligatiota 
ä 2,515 markkaa ja 140 obligatiota ä 503 markkaa, vuoden 1916 5 %:n velka-
kirjalainasta 20 velkakirjaa ä 25,000 markkaa, vuoden 1917 5 %:n lainasta 
1 Obligation ä 10,000 markkaa, 15 obligatiota ä 5,000 markkaa ja 19 obligatiota 
ä 1,000 markkaa, vuoden 1919 ensimmäisestä 5 1/2 %:n lainasta 16 obligatiota 
ä 10,000 markkaa, 17 obligatiota ä 5,000 markkaa ja 80 obligatiota ä 1,000 
markkaa, vuoden 1919 toisesta 5 1/2 %:n lainasta 94 obligatiota ä 1,000 mark-
kaa ja 16 obligatiota ä 500 markkaa, vuoden 1922 7 %:n lainasta 78 obli-
gatiota ä 5,000 markkaa, vuoden 1924 6 1/2 %:n lainasta 53 obligatiota ä 1,000 
dollaria ja 4 obligatiota ä 500 dollaria, vuoden 1930 6 1/2 %:n ensimmäisestä 
lainasta 100 obligatiota ä 1,000 dollaria sekä vuoden 1930 7 V2 %:n toisesta 
lainasta 52 obligatiota ä 10,000 markkaa. 

Kaupungin lainasopimuksiin sisältyvät kultaklausulit. Koska Suomen 
pankki oli vaat inut 4) vuoden 1930 kotimaisen 7 V2 %'.n obligatiolainan joulu-
kuun 1 p:nä 1931 ja kesäkuun 1 p:nä 1932 erääntyneiden puolivuotismaksujen 
suorittamista kultamarkoissa ilmoittaen kultamarkan vastaavan edellisenä 
erääntymispäivänä 1.32352 ja jälkimmäisenä 1.46996 paperimarkkaa, kaupungin-
hallitus päätti5) tehdä sanotun obligatiolainan omistajien kanssa sopimuksen, 
jonka mukaan kaupunki suostui lunastamaan edellä mainittuina päivinä sekä 
joulukuun 1 p:nä 1932 erääntyvät puoli vuotismaksut 20% korotettuina ehdoin, 
että lähes kaikki obligatioiden ja kuponkien omistajat sitoutuivat luopumaan 
muista kultaklausuliin perustuvista vaatimuksista puheena oleviin suorituk-
siin nähden. Tämä sitoumus sisälsi, että kuponki joulukuun 1 p:nä 1932 joko 
leimattiin, heti detashoitiin Suomen pankkiin tai että omistajat sitoutui-
vat olemaan luovuttamatta sitä kolmannelle henkilölle, ja oli kaupunkia sitova 
ainoastaan siinä tapauksessa, että valtuusto sen syksyllä hyväksyi. 

2) S:n 25 p. elok. 1,255 §. —3) S:n 24 p. marrask. 4) S:n 16 p. kesäk. 1,051 §. — 5) S:n 7 p. heinäk. 
Khs 3 p. maalisk. 429 §. — 

1,812 § ja 8 p. jouluk. 1,930 §. —-
1,142 §. 
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Pöy täk i r j aan merki t t i in Vaasan kaupungin raastuvanoikeuden *) ja Vaa-
san hovioikeuden2) päätökset Säästöpankkien keskus-osake-pankin ja Vaa-
san kaupungin välisessä Vaasan kaupungin o t taman obligatiolainan kul ta-
klausulin soveltamista koskevassa r i i ta jutussa sekä Turun hovioikeuden päätös 
eräässä kul taklausul imääräystä koskevassa lainhakuasiassa3) . Niinikään 
merkit t i in 4) tiedoksi ulkoasiainministeriön kaupunginhallitukselle lähet tämä 
Suomen Tukholman lähett i lään raport t i , jossa vertailtiin kaupungin vuoden 
1930 kotimaisen obligatiolainan kultaklausulia Ruotsin vas taavaan järjes-
telmään, 

Avustuslainat pienasuntojen rakentamisen edistämiseksi. Sosialiminis-
teriön t iedustelun johdosta kaupunginhall i tus päät t i 5) suostua kaupungille 
vuonna 1922 pienasuntojen rakentamisen edistämiseksi anne t tu jen 6) kahden-
toista eri avustuslainan muuntamiseen kuoletuslainoiksi i lman sellaista edel-
t ävää arvioimista, josta ta rkemmin määrä tään valtioneuvoston marraskuun 
1 p:nä 1929 tekemässä päätöksessä, sekä an taa kaupunginlakimiehen teh tä-
väksi ryh tyä asian vaatimiin toimenpiteisiin. 

Lahjoitusrahastoista myönnetyt lainat. O. Y. Tuntur i laaksonkatu 11 nimi-
selle yhtiölle myönnet t i in 7) 1,100,000 markan suuruinen kiinnityslaina kau-
pungin lahjoi tusrahastois ta ensimmäistä ki innitystä vastaan yhtiön omista-
maan Tuntur ikadun taloon ja tont t i in n:o 11 8 %:n koroin ja kuuden kuukau-
den molemminpuolisin irt isanomisajoin sekä ehdoin, et tä palovakuutus oli 
j ä r jes te t ty ainaiseksi vakuutusyht iön suostuessa rahatoimistolle i lmoitta-
maan, jos vakuu tusmaksu t laiminlyötiin. 

Kaupunginhal l i tus pää t t i 8 ) va l tuu t taa kaupunginlakimiehen edustamaan 
kaupunkia neiti T. Soldanin kuolinpesän vararikon velkojainkokouksessa, 
jossa m. m. tuli pää te t täväks i kuolinpesän omistaman kiinteistön myynnis tä , 
antaen hänelle ohjeen, e t tä neiti Soldanille kaupungin lahjoi tusrahastoista 
myönnetyt , puheena olevaan kiinteistöön ki inni tetyt lainat oli makse t tava 
takaisin vararikkopesän rahaks imuuton yhteydessä sekä e t tä kaupungin 
edus ta jan valvonnassa tuli vaat ia kaupunginlakimiehen tai jonkun muun 
kaupunginkansl ian lakimiehen määräämis tä vararikon toimitsijamieheksi. 
Viimeksi maini tus ta vaat imuksesta kaupunginhall i tus s i t temmin kuolinpesän 
uskotunmiehen esityksestä luopui9) . 

Ammattienedistämislaitos-säätiölle myönnetty laina. Ammatt ienedistämis-
laitos-säätiön i lmoitettua, e t tä säätiö jär jes tämäl lä kaupunginval tuuston 
t ammikuun 20 p:nä 1932 tekemän päätöksen1 0) mukaiset talonmies- ja silitys-
kurssit oli t ä y t t ä n y t val tuuston ase t taman ehdon vapautuksen myöntämiselle 
säätiön korko velan suorit tamisesta, kaupunginhall i tus päät t i n ) , e t tä kau-
pungin säätiölle myöntämän 1,000,000 markan lainan korot vuosilta 1931 ja 
1932 oli ka t so t tava kui ta tuiksi . 

Suomen punaiselle ristille myönnetty laina. Kaupunk i oli maaliskuun 
30 p:nä 1931 al lekir joi tet tua velkakir jaa vas taan myön täny t 1 2 ) Suomen punai-
selle ristille 15,000,000 markan suuruisen lainan sairaalan rakentamis ta ja 
sisustamista var ten edellyttäen, e t tä yhdistys sijoitti sairaalaan 5,000,000 
markkaa . Koska si t temmin oli selvinnyt, e t tä sairaalan rakentaminen ja 

!) Khs 16 p. kesäk. 1,051 §. — 2) S:n 3 p. marrask. 1,673 §. — 3) S:n 24 p. mar-
rask. 1,805 §. —4) S:n 6 p. lokak. 1,500 §. — 5)S:n 3 p. maalisk. 420 §. — 6) Ks. 
v:n 1922 kert. s. 249. — 7) Khs 15 p. syysk. 1,392 §. — 8) S:n 4 p. helmik. 244 §. 
— 9 ) S:n 31 p. maalisk. 572 §. — 10) Ks. tämän kert. s. 45. — n ) Khs 27 p. huhtik. 
762 §. — 12) Ks. v:n 1930 kert. s. 162. 
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sisustaminen olikin tul lut maksamaan vain n. 18 milj. markkaa , m u t t a kau-
pungin laina kuitenkin oli kokonaan nostet tu , raha to imenjoh ta ja ehdotti , e t tä 
Suomen punaiselta risti l tä pyydettäisi in t i l iotetta sen sairaalan rakennus- ja 
s isustuskustannuksia koskevista tileistä, sekä e t tä yhdis tystä siinä tapauk-
sessa, e t tä lopputili t pää t ty ivä t 20 milj. markkaa pienempään summaan, 
kehoitettaisiin suor i t tamaan kaupungille takaisin kolme neljännestä erotuk-
sesta. Kaupunginhal l i tus pää t t i 1 ) j ä t t ä ä asian suullisten neuvottelujen 
varaan, eikä sitä vuoden varrella ra tkais tu . 

Kaupungin rahastoista annettujen lainain korko. Kaupunginhal l i tus 
pää t t i 2 ) , e t tä val tuuston päätös tä 3) yleishyödyllisen rakennustoiminnan 
edistämislainarahastosta anne t tu jen lainain kiinteän koron alentamisesta 
7 ZU %:sta 7 %:iin oli sovellettava 1 p:stä t ammikuu ta 1933 lukien. 

Kreikkalaiskatoliselta seurakunnalta perittävä saatava. Kaupungin-
hallitus pää t t i 4 ) , e t tä kaupungilla kreikkalaiskatoliselta seurakunnal ta oleva 
30,000 markan suuruinen saatava oli per i t tävä seurakunnan kanssa paraikaa 
käytävien aluevaihtoneuvottelujen yhteydessä. 

Velan suoritusehtojen lieventäminen. Kirvesmies K. Salmisen anomus, et tä 
kaupunki ottaisi hoitaakseen hakijan hallussa olevaan Kumpulan korttelin 
n:o 935 vuokratont t i in n:o 43 ki inni tetyt velat ja e t tä haki ja saisi suorit taa 
velkansa kuukausi t ta in lyhentämällä 850 markkaa , hylätt i in5) , mu t t a haki ja 
oikeutettiin suor i t tamaan korko velkansa kaupungille vähi t tä ismaksuin 
kuukausi t ta in suorit tamalla 500 markan suuruinen lyhennysmaksu, kunnes 
velka oli kokonaan makset tu . Lisäksi kaupunginhall i tus pää t t i siirtää velan 
suorit tamiseksi saadun tuomion täy täntöönpanon, kunnes havait t i in, voiko 
anoja ylläsanotulla tavalla suori t taa velkansa kaupungille. 

Kiinnityksen siirtämiseen myöhemmäksi kaupunginhall i tus myönty i 6 ) 
kahdessa tapauksessa huomioon ottaen, e t tä kaupungin kiinnitys tulee vielä-
kin vas taamaan 60 %:n rakennuksen arvosta, 

Osakkeiden osto. Kaupunginhal l i tus pää t t i 7 ) ostaa kaupungille t a r j o t u t 
280 kappale t ta Helsingin makasiiniosakeyhtiön osakkeita 400 markan hin-
taan osakkeelta. 

Kaupunginval tuus ton pää t e t t yä 8 ) ostaa 67 kappale t ta Aktiebolaget 
Gräsviksgatan 5 osakeyhtiön osakkeita 30,000 markan yksikköhinnasta ja 
s i toudut tua yhden kuukauden kuluessa kauppaki r jan allekirjoittamisesta 
lunas tamaan jäljellä olevat 16 osaketta samasta hinnasta, kuitenkin siten, 
e t tä hinta suoritettaisiin kokonaan lokakuun 1 p:nä 1935 erääntyvillä velka-
kirjoilla, kaupunginhall i tus pää t t i 9 ) ennen kaupan lopullista vahvistamista 
toimeenpanna yhtiön tilien tarkas tuksen ja valitsi t i l intarkastaj iksi kaupun-
ginkamreeri P. Björkin ja kaupunginreviisori J . Toiviaisen. Sen jälkeen kun 
puheena oleva yhtiö ylimääräisessä yhtiökokouksessa oli val innut kaupungin-
halli tuksen ehdot tamat henkilöt joh tokunnan jäseniksi ja kaupungin mää-
räämät t i l in ta rkas ta ja t tarkas tuksensa suor i te t tuaan olivat i lmoittaneet, 
ettei yhtiön kir janpi to an t anu t a ihet ta muistutuksi in sekä asianomaiset osak-
keenomistajat al lekirjoit taneet si toumuksen, e t tä yhtiöllä ei ollut mui ta vel-
koja kuin mitä kir janpidosta kävi ilmi, päätetti in1 0) kauppa lopullisesti. Määrä-

x) Khs 24 'p . marrask. 1,806 §. — 2) Khs 17 p. marrask. 1,769 §. — 3) Ks. 
tämän kert. s. 45. — 4) Khn jsto 30 p. kesäk. 5,041 §. — 5) Khs 27 p. huhtik. 
766 §, 26 p. toukok. 904 § ja 16 p. kesäk. 1,066 §. — 6) S:n 2 p. kesäk. 936 § ja 22 p. 
kesäk. 1,101 §. — 7) S:n 21 p. huhtik. 701 § ja 27 p. huhtik. 764 §. — 8 ) Ks. tämän 
kert. s. 29. — 9 ) Khs 12 p. toukok. 824 §. —10) S:n 26 p. toukok. 907 §. 
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a jan kuluessa ta r jo t t i in kaupungille s i t temmin 12 yhtiön osaket ta , joiden 
hinta, 360,000 markkaa , oli merki t tävä vuoden 1935 talousarvioon. Osak-
keista annettavil le velkakirjoille oli luet tava korkoa heinäkuun 1 p:stä lukien. 
Samalla kaupunginhall i tus pää t t i osakkeenomistaji l ta vaat ia samanlaisen 
si toumuksen kuin aikaisempia osakkeita ostettaessa. 

Kaupunginval tuus ton pää te t tyä *) ostaa kaupungille Helsingfors fastig-
hetsaktiebolag nimisen yhtiön, joka omisti Lastenkodinkadun talon ja tont in 
n:o 1 b, kaikki osakkeet, kaupunginhall i tus päät t i 2) , e t tä ennen kaupan tekoa 
oli to imi te t tava yhtiön tilien ta rkas tus sekä et tä t i l intarkastaj iksi oli valit-
t ava kaupunginreviisori J . Toiviainen ja kaupunginkamreeri P . Björk; e t tä 
m y y j ä n tuli kutsua koolle ylimääräinen yhtiökokous ennen heinäkuun 1 p:ää 
yhtiön johtokunnan jäsenten ja t i l in tarkas ta jan valitsemista varten, jolloin 
joh tokuntaan oli va l i t tava talonisännöitsijä S. Puranen, vara tuomari T. 
Törnblom ja isännöitsijä V. Uusisaari sekä t i l intarkastajaksi kaupunginkam-
reeri Björk; e t tä kauppahin ta maksettaisi in niin pian kuin t i l intarkastus oli 
to imi te t tu ja myy jä an t anu t si toumuksen, ettei yhtiöllä ollut mui ta lainoja 
tahi si toumuksia kuin ne, jo tka oli otet tu huomioon kertomusvuoden heinä-
kuun 1 p:n tileissä ja joista oli j ä t e t t ävä eri luettelo, sekä takauss i toumuksen 
jälkeenpäin mahdollisesti ilmenevien velkojen suorittamisesta; sekä e t tä osa-
kesiirron leimaveron kustantaisi puoleksi ostaja ja puoleksi myyjä . 

Sit temmin toimitetussa t i l intarkastuksessa kävi kuitenkin ilmi, e t tä 
yht iötä ras i t tava t velat olivat suuremmat kuin val tuuston päätöstä tehtäessä 
oli edellytetty. Yhtiö oli sen takia es i t tänyt mahdollisten jälkeenpäin ilmene-
vien velkojen suorit tamisesta takaussi toumuksen, jonka kaupunginhall i tus 
hyväksyi 3) päät täen samalla kehoit taa yhtiön joh tokuntaa ryh tymään toi-
menpiteisiin vuosihaasteen ot tamista varten yhtiölle. 

Erään köyhäinhoitolautakunnan saatavan turvaaminen. Kaupunginhal l i tus 
myönsi 4) köyhäinhoitolautakunnalle 12,000 markan suuruisen määrärahan 
köyhäinhoidon huollossa olevan pa ran tumat toman mielisairaan O. F.. Sini-
salon omistaman osakehuoneiston ostamiseksi huutokaupal la , koska köy-
häinhoitolautakunnalla oli Sinisalolta sairaanhoitokustannuksista a iheutunut 
14,820 markan saatava ja osakehuoneisto muussa tapauksessa todennäköisesti 
myytäisi in polkuhinnasta. Myönnet ty rahamäärä oli a ikanaan t i l i te t tävä 
takaisin sen jälkeen kun huoneisto oli saatu myydyksi . 

Raitiotie- ja omnibusosakeyhtiöltä kaupungille tuleva osinko. Rait iotie- ja 
omnibusosakeyhtiön esitykseen, e t tä kaupungille tu levan osingon vuodelta 
1931, 3,750,000 markkaa, saisi suori t taa siten, e t tä 2,750,000 markkaa 
maksettaisiin vähitellen kevään kuluessa ja viimeistään kesäkuuhun men-
nessä, kaupunginhall i tus päät t i 5) suostua ehdoin, e t tä maksamat tomal le 
osingolle suoritetti in 5%:n korko maaliskuun 14 p:stä lukien maksupäivään 
saakka. 

Kellokosken mielisairaala. Kaupunginval tuus ton pää te t tyä vara ta kau-
pungille 80 Kellokosken piirimielisairaalan sairassijaa ja merkitä vuoden 1933 
talousarvioon 2,000,000 markkaa sairaalan uudisrakennuksen rahoi t tamista 
varten sekä oikeutet tua kaupunginhall i tuksen käy t t ämään täs tä määrä-
rahasta tarpeellisen osan jo kuluvana vuonna kaupunginhall i tus hyväksy i 6 ) 

x) Ks. tämän kert. s. 10. — 2) Khs 22 p. kesäk. 1,088 §. — 3) S:n 28 p. 
heinäk. 1,218 § ja 11 p. elok. 1,239 §. — 4) S:n 7 p. huhtik. 652 §. — 5 ) S:n 16 p. 
maalisk. 508 §. — 6) S:n 21 p. heinäk. 1,198 §. 
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sairaalan rakennustoimikunnan ehdotuksen, että kaupungin myöntämästä 
määrärahasta heti suoritettaisiin 1,000,000 markkaa sekä sairaalan ollessa 
vesikatossa 500,000 markkaa ja rakennustöiden päättyessä loput, 500,000 
markkaa. 

Kellokosken piirimielisairaalan rakennustoimikunnan Kansallis-osake-
pankin Järvenpään konttorissa olevalle tilille suoritettiin sittemmin kaksi 
ensiksi mainittua erää sekä viimeksi mainitusta 200,000 markkaa 2). 

Stockmannin talon kauppahinnan suoritus. Sen johdosta, että kaupungin-
hallituksen asettama ja Aktiebolaget Stockmann osakeyhtiön Suomen pan-
kissa diskonttaama 2 milj. markan suuruinen vekseli erääntyi maksettavaksi 
maaliskuun 20 p:nä ja Suomen pankki oli vaatinut osamaksuna suoritetta-
vaksi 500,000 markkaa, yhtiö oli esittänyt, että kaupunginhallitus asettaisi 
uuden 1,500,000 markan määräisen vekselin, jonka yhtiö voisi myydä Suo-
men pankkiin. Kaupunginhallitus päät t i 3) hyväksyä tämän esityksen. 

Edelleen rahatoimenjohtaja huomautti, että kaupunki aikoinaan oli 
Aktiebolaget Stockmann osakeyhtiölle entisen Stockmannin talon oston joh-
dosta asettanut apuvekseleitä 14 milj. markan kokonaismäärästä, josta yhtiö 
oli lyhentänyt 2 milj. markkaa. Kun kaupungilla oli vekseleiden vakuutena 
kiinnitettyjä velkakirjoja 14 milj. markan määrästä ja kun koko kauppa-
hinta vuoden 1933 alussa lankeaisi maksettavaksi, yhtiö oli pyytänyt, että 
kaupunki asettaisi lisää vekseleitä 2 milj. markan arvosta. Kaupunginhalli-
tus päät t i4) myöntyä tähän anomukseen. 

Kaupunginhallitus hyväksyi5) toimenpiteen, että Aktiebolaget Stockmann 
osakeyhtiöllä Stockholms enskilda bank nimisestä pankista olleen lokakuun 
22 p:nä erääntyvän vekseliluoton uudistamiseksi oli kaupungin puolesta ase-
tet tu yhdeksän 1 milj. markan määräistä, Tukholmassa joulukuun 31 p:nä 
maksettavaa vekseliä. 

Koska ent. Stockmannin talo vuosien 1932 ja 1933 vaihteessa lopullisesti 
siirtyi kaupungin haltuun ja kauppahinta tällöin oli suoritettava, rahatoimen-
johtaja, jotta kauppahinta, 18,500,000 markkaa, ei liiaksi rasittaisi kaupun-
ginkassaa ja koska sen suorittamista varten otettavan obligatiolainan sijoit-
taminen oli epävarmaa, oli neuvotellut6) Aktiebolaget Stockmann osakeyhtiön 
luotonantajain kanssa siitä, että luotot saisivat jäädä toistaiseksi edelleen 
voimaan siirtyen kaupungin nimiin. Kiinteistöä rasitti 4,430,000 markan 
arvosta kiinnityksiä, joista 1,000,000 markkaa oli irtisanottu maaliskuun 
1 p:ään, mutta luultavasti voitiin uudistaa, jos korosta sovittiin. Muita kiin-
nityksiä ei toistaiseksi ollut irtisanottu, ja rahatoimenjohtaja oli sitä mieltä, 
ettei niitä vielä ollut kaupunginkaan puolelta irtisanottava, vaan että vuoden 
1933 alkupuolella oli neuvoteltava koron alentamisesta. 9,000,000 markkaa 
kauppahinnasta oli yhtiön hyväksyminä ja kaupungin asettamina joulukuun 
31 p:nä erääntyvinä vekseleinä Stockholms enskilda bankissa ja pankki oli 
ilmoittanut suostuvansa uudistamaan ainakin 8,000,000 markkaa kaupungin 
vekseleitä vastaan 7 %:n koroin, kuitenkin niin, että luotto muutettiin Ruot-
sin kruunuiksi päivän kurssin mukaan. Vaikkakin tällainen luoton uudistami-
nen aiheutti kurssiriskiä, oli se kuitenkin rahatoimenjohtaj an mielestä hyväk-
syttävä, koska kotimaiset rahamarkkinat olivat perin kireät ja koska kau-

2) Khs 21 p. heinäk. 1,198 § ja 13 p. lokak. 1,565 §. — 2) S:n 15 p. jouluk. 
2,002 §. — 3) S:n 16 p. maalisk. 507 §. — 4) S:n 20 p. lokak. 1,606 §. — 6) S:n 
20 p. lokak. 1,605 §: vrt. v:n 1930 kert. s. 255 ja v:n 1931 kert. s. 167. —6) Khs 
15 p. jouluk. 1,977 §. 
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pungin tä rke immän luotonanta jan , Pohjoismaiden yhdyspankin, samoin kuin 
myöskin Suomen pankin tahol ta oli p idet ty tärkeänä, ettei pääomia kireim-
pänä aikana ilman vä l t t ämä tön tä pakkoa makse t tu pois maasta . Edelleen 
oli joulukuun 20 p:nä makset tavia Aktiebolaget Stockmann osakeyhtiön ja 
kaupungin vekseleitä 2,000,000 markan arvosta Pohjoismaiden yhdyspan-
kissa, joka oli suostunut uudis tamaan ne yksistään kaupungin nimellä 3 
kuukaudeksi 7 1/2 %:n koroin, sekä Suomen pankissa samana päivänä erääntyvä 
1,000,000 markan suuruinen vekseli, jonka pankki oli suostunut uudis ta-
maan samaksi ajaksi ja samoin koroin liikevekselin luontoisena Rai t io t ie - ja 
omnibusosakeyhtiön esiintyessä siinä ase t ta jana . Suomen pankin kanssa oli 
sovit tu vekselin uudistamisesta ensi veronkantoon saakka, ja yhdyspankki 
sekä Stockholms enskilda bank olivat luvanneet harki ta samanlaista uudis-
tamista . Kauppahinnan loppuosa, n. 2,150,000 markkaa , tuli makset tavaksi 
käteisellä, koska sen uudistaminen neuvotteluissa oli osoi t tautunut mahdot -
tomaksi . Vaikka kauppaki r ja allekirjoitettaisiin ja kauppahin ta suoritettaisiin 
vasta vuoden vaihteessa, siirtyisivät yllä maini tu t yhdyspankin ja Suomen 
pankin vekselit jo joulukuun 20 p:nä yksistään kaupungin nimiin. Kauppa -
hinnan käteisosaa suoritettaessa vähennettäisi in t ä t ä ennakkomaksua vas-
taava korko kauppahinnasta . 

Kaupunginhal l i tus p ä ä t t i l ) hyväksyä edellä selostetun kauppahinnan 
suor i tus tavan. Edellä selostetun päätöksensä mukaisesti kaupunginhall i tus 
s i t temmin pää t t i 2 ) , e t tä Stockmann osakeyhtiön 9 milj. markan vekseliluo-
tosta Stockholms enskilda hankissa siirrettäisiin 8 milj . markkaa kaupungin 
nimiin siten, et tä sanot tu luotto muute t tuna Ruotsin kruunuiksi Tukhol-
massa viimeksi maini t tuna päivänä noteera t tavan Suomen markan kurssin 
mukaan uudistet t i in 7 % %:n nettokoroin juoksevia rahastovekseleitä vas-
taan kolmen kuukauden ajaksi . 

Pakkohuutokaupalla kaupungille takaisin joutuneet tontit. Kaupungin-
hallitus pää t t i 3 ) hyväksyä ki inteistölautakunnan päätöksen, e t tä maan 
vuokra veloitus pakkohuutokaupoissa kaupungin hall intaan takaisin joutu-
neista tonteista vastedes oli peruute t tava pakkohuutokauppapäiväs tä lukien, 
sekä poistaa tileistä lau takunnan talo-osastolta rahatoimiston toimesta vuo-
sina 1930 ja 1931 toimitetuissa pakkohuutokaupoissa kaupungin hall intaan 
joutuneista vuokratonteis ta per i tyt maanvuokra t , yhteensä 35,770 markkaa , 
osoittaen niitä var ten maini tun rahamäärän sekalaisten menojen pääluokkaan 
poistoja ja palautuksia varten merk i tys tä määrärahas ta . 

Tontin hinnasta myönnettävä alennus. Kaupunginhal l i tuksen jäsenen 
A. Jana tu isen tekemä aloite, joka tarkoi t t i 15 %:n alennuksen myöntämis tä 
tont t ien kauppahinnas ta niille tontinostajil le, jo tka kuluvana vuonna osti-
va t kaupungista tont in ja rakensivat sen täysin valmiiksi 14 kuukauden kulu-
essa huutokauppapäiväs tä lukien sekä rakennustöissä käy t t ivä t yksinomaan 
Helsingissä kot ipaikkaoikeutta naut t ivia työläisiä, ei an t anu t 4 ) aihet ta toi-
menpiteisiin. 

Tontin hinnan suorittamistapaa koskeva ohje. Kaupunginhal l i tus päät t i 5) 
kehoit taa ki inteis tölautakuntaa huoleht imaan siitä, e t tä samalla kuin kau-
pungin myymien tont t ien ostajille luovutet t i in takaisin rakennus vei volli-

!) Khs 15 p. jouluk. 1,977 §. — 2) S:n 22 p. jouluk. 2,014 §. — 3 ) S : n l l p . 
helmi k. 299 §. — 4) S:n 3 p. maalisk. 441 § ia 10 p. maalisk. 478 — 5) Khn isto 11 
p. helmik. 3,488 §. 
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suuden t äy t t ämis t ä koskevat asiakirjat , t ä s tä samalla kirjeellisesti ilmoi-
te t t i in rahatoimistolle t ä m ä n t iedonannon merkitsemistä var ten toimiston 
tont t ien kauppahinto ja koskeviin maksuunpanokir jöihin. 

Tontinhinnan suorittaminen. Kaupunginhal l i tus p ä ä t t i m y ö n t y ä vara-
tuomari J . H. Lauri lan perus te t tavana olevan Asunto-osakeyhtiö Arkkialan 
puolesta tekemään anomukseen, e t tä I lmarinkadun tont in n: o 2 maksamaton 
kauppahinta , 857,230 markkaa, saisi edelleen jäädä tont t ia ras i t tamaan enti-
sin ehdoin. 

Asunto-osakeyhtiö Caloniuskatu 3:lle myönnet t i in 2 ) lykkäystä loka-
kuussa 1931 makset tavaks i erääntyneen 72,675 markan suuruisen tont inhin-
nan lyhennysmaksun suorittamisessa heinäkuun 1 p:ään 1932 ehdoin, e t tä 
yhtiö suoritti 9 %:n koron alkuperäisestä erääntymispäivästä maksupäivään 
saakka. 

Vuokramaksujen suorittamisen lykkääminen. Kaupunginhal l i tus p ä ä t t i 3 ) 
oikeuttaa puuseppä V. Hil tusen suor i t tamaan Vallilassa Teollisuuskadun var-
rella olevan tehdastont in n:o 21 vuoden 1931 kolmannelta ja neljänneltä 
nel jänneksel tä maksama t t a olevan vuokran, 4,500 markkaa , vuokrasopi-
muksen mukaisine korkoineen syyskuun 1 p:ään mennessä sekä kehoit taa 
kiinteistötoimistoa main i t tuun päivään saakka keskeyt tämään haki jaa vas-
t aan kohdis te tu t uloshakutoimenpiteet . 

Eteläsatamassa olevan kahvikojun vuokraa ja A. Koponen oikeutet t i in 4) 
suor i t tamaan makset tavaks i langennut loka- j a marraskuun vuokra, 600 mark-
kaa, vuoden 1933 kesäkuun 1 p:ään mennessä, ehdoin, e t tä maksamat tomal le 
määrälle suoritett i in 10 %:n korko alkuperäisistä erääntymispäivistä maksu-
päivään saakka. 

Takaajien hyväksyminen. Asunto-osakeyhtiö Kasarminka tu 14 nimisen 
yhtiön kaupungin lahjoi tusvaroista saaman 75,000 markan suuruisen, 9 %:n 
korolla juoksevan lainan pant t ina olevissa kiinnitetyissä velkakirjoissa mai-
nitun, osittain viiden, osittain kuuden prosentin koron yli menevän korko-
määrän suorit tamisen vakuudeksi hyväksyt t i in 5) takaaj iks i isännöitsijä M. 
Korhonen ja kamreeri H. V. Lehtoniemi. 

Arkkiteht i B. Brunilan kaupungin lahjoi tusrahastoista saaman kuoletus-
lainan takausmieheksi edesmenneen apteekkari I. R. Lindqvist in sijaan hyväk-
sytt i in 6) insinööri K. Löfhje lm edellyttäen, e t tä muu t t a k a a j a t hyväksyivä t 
t ä m ä n päätöksen. 

Kaupunginhal l i tus pää t t i 7 ) vapau t t aa osakeyhtiö Rakennusmestar ien 
talo — Byggmästarenas gård aktiebolag nimiselle yhtiölle kaupungin lahjoi-
tusrahastois ta myönnetyn 30,000 markan lainan takausmiehet , kunnallis-
neuvos N. L. Eskolan ja rakennusmestar i A. W. Malmin, maini tun lainan 
takaukses ta . 

Kaupunginhal l i tus pää t t i 8 ) hyväksyä Kansallis-osake-pankin an taman 
sitoumuksen, jonka mukaan pankki sitoutui täy te takaukseen joh ta ja K. 
Fazerin ohella pro ra ta par te Bostadsaktiebolaget Floravägen 6^—8 asunto-
osakeyhtiölle Helsingin kaupungin lahjoitusrahastoista myönnetyn lainan 
maksamisesta, mikäli sitä ei saataisi ki inni tetystä omaisuudesta. Sit temmin 
kaupunginhall i tus epäsi9) edellä maini tun yhtiön anomuksen, e t tä hallitus 

x) Khs 26 p. toukok. 905 §. — 2) S:n 7 p. huhtik. 625 §. — 3) S:n 16 p. 
maalisk. 510 §. — 4) S:n 15 p. jouluk. 1,972 §. — 5) S:n 4 p. helmik. 
246 §. — 6) S:n 19 p. toukok. 877 §. — 7) S:n 25 p. elok. 1,250 §. — 8) S:n 
19 p. toukok. 878 §. — 9) S:n 17 p. marrask. 1,764 §. 
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vapaut ta is i yht iön velvollisuudesta hankkia uuden t a k a a j a n puheena olevan 
kuoletuslainan maksamisen vakuudeksi edesmenneen kauppaneuvos K. 
Fazerin tilalle ja samalla vapaut tais i myöskin Kansallis-osake-pankin sitou-
muksestaan lainan t akaa jana . Uudeksi t akaa jaks i hyväksyt t i in 1 ) sen jälkeen 
Helsingin osakepankki. 

Käteiskassat ja etuannit. Köyhäinhoi to lautakunta oikeutetti in2) p i tämään 
uudessa Vilhonvuorenkadun 7—9:ssä olevassa avustuskansliassa päivittäisen 
ti l i tyksen ehdoin köyhäinhoidon pääkassasta anne t tavaa etuant ia enintään 
10,000 markkaa, mikä määrä samalla vahvistet t i in puheena olevan avustus-
kanslian käteiskassaksi. 

Kiinteistötoimiston vahtimestari H . Holmberg oikeutettiin 3) kertomus-
vuonna p i tämään 2,500 markan suuruista käteiskassaa. 

Kaupunginhal l i tus epäsi4) ki inteistölautakunnan esityksen 500 markan 
suuruisen päiväkassan myöntämisestä Kaisaniemen verkkopallokenttien hoi-
taji l le kuluvaksi kesäksi päät täen, e t tä edelleenkin oli noudate t tava siihen-
astista menettelyä, jonka mukaan kansanpuistojen valvojan määräyksestä 
kent t ien hoitajille palautet t i in sadesään takia pelaamasta estyneille kent tä in 
tilaajille etukäteen makse tu t ken t tävuokra t asianomaisille kui t t ia vastaan 
suoritettaviksi . 

Terveydellisten tu tk imus ten laboratoorin johtajal le B.Willbergille5) mää-
rät t i in t i l i tyksen ehdoin etukäteen makset tavaksi 600 markkaa kerrallaan 
laboratoorin tarverahoista, terveydenhoi tolautakunnan kanslian johtajal le 
E. Andströmille 6) samoin ehdoin 3,000 markkaa lukuun Lääkäri t , eläinlää-
käri t ja sairaanhoitohenkilökunta merki tys tä tilapäisen työvoiman määrä-
rahasta sekä 7,000 markkaa terveydenhoi tolautakunnan matka- ja kul-
je tuskus tannusmäärärahas ta , tuberkuloosilääkäri I. Rosqvistille 7) enintään 
800 markkaa kuukaudessa tuberkuloosihuoltotoimiston tarverahoista sekä 
kesän aikana enintään 15,000 markkaa kuukaudessa Oulunkylän kesä-
päiväparantolan määrärahasta , henkisesti sairaiden miesten keskuskodin 
sairaanhoitajat tarel le H. Andelinille8) enintään 5,000 markkaa kuukaudessa 
huoltotoimiston määrärahasta , kouluhammasklinikan johtajal le T. H. E k m a -
nille 9) klinikan tarverahoista, enintään 500 markkaa kuukaudessa sekä kau-
pungineläinlääkäri W. Ehrströmille1 0) enintään 1,500 markkaa . 

Kansanpuis tojen isännöitsijälle vuonna 1925 myönnet ty 8,000 markan 
suuruinen etuantioikeus peruutettiin11) ja sen sijaan myönnett i in Elä intarhan 
rehumestarille 1,000 markan suuruinen sekä Korkeasaaren ja Seurasaaren 
kaitsijoille kummallekin 500 markan suuruinen etuanti . 

Kaupunginhal l i tus päät t i 1 2 ) oikeuttaa urheilukenttien rahavarojen hoi-
t a j a n saamaan kentt ien jär jestysmiesten ja l ipunmyyjäin palkkaamiseen sekä 
tarverahoiksi 3,000 markan suuruisen^ etuannin kerrallaan jälkeenpäin tapah-
tuvan ti l i tyksen ehdoin. 

Kapteeni A. Öster oikeutetti in 13) ker tomusvuonna saamaan enintään 
15,000 markkaa kerrallaan e tuant ina höyrylaiva H 5:n aiheuttamien juokse-
vien menojen suori t tamista varten. 

x) Khs 15 p. jouluk. 1,985 §. — 2) S:n 13 p. lokak. 1,560 §. — 3) S:n 
21 p. tammik. H26 §. — 4) S:n 19 p. toukok. 872 §. — 5) S:n 28 p. tammik. 
167 §. — 6) S:n 28 p. tammik. 166 §. — 7) S:n 28 p. tammik. 168 §. — 8) S:n 
28 p. tammik.170 §. — 9) S:n 28 p. tammik. 169 §. — 10) S:n 28 p. tammik. 
171 §. — n ) S:n 14 p. tammik. 93 §. — 12) S:n 6 p. toukok. 792 §. — 13) S:n 
6 p. toukok. 790 §. 
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Siirtomäärärahain ylijäämäin käyttö. Kaupunginhal l i tus p ä ä t t i l ) kehoit-
t ä a teknillisten laitosten hall i tusta ja yleisten töiden hall i tusta vuoden 1931 
t i l inpäätöksestä pa lau t tamaan ne si ir tomäärärahain y l i jäämät , jo tka olivat 
säästyneet jo valmistuneista töistä. Jos osa asianomaisella määrärahalla suo-
r i te t tavis ta töistä vielä oli kesken, oli kuluvaan vuoteen siirrettävä ainoastaan 
se osa määrärahas ta , mikä niiden valmistamiseen tarvi t t i in , muun osan palau-
tuessa. 

Kaupunginhal l i tus pää t t i 2 ) yleisten töiden hallitukselle i lmoittaa käsi-
tyksenään, e t tä Kellosaaren lentosataman tasoi tustöi tä ja Taivallahden tei-
den ja varastoalueiden tasoi tusta var ten va ra tu t s i i r tomäärärahat voitiin 
j ä t t ä ä pa l au t t ama t t a vuoden 1931 t i l inpäätöksestä. 

Katu- ja laiturivalaistuksen sähkövoima. Koska vuoden 1931 talousar-
vioon katu- ja laiturivalaistuksen sähkövoimaa var ten merki t ty 1,750,000 
markan määräraha ei r i i t t äny t sähkölaitoksen kaupunginhallitukselle anta-
main, t ä l t ä tililtä makset tavien yhteensä 1,940,005: 75 markan laskujen suo-
r i t tamiseen, kaupungin teknillisten laitosten hallitus oli suostunut myöntä-
mään 10 %:n alennuksen maini tus ta määräs tä , joka siten väheni 1,746,005: 20 
markkaan . Kaupunginreviisorin i lmoitettua, ettei hänellä ollut mi tään muis-
tu t t amis t a alennusta vastaan, kaupunginhall i tus pää t t i 3 ) , e t tä sähkölaitok-
sen an tama 194,000: 55 markan suuruinen hyvityslasku merkittäisiin vähen-
nykseksi aikaisemmin lähetet tyihin veloituslaskuihin. 

Lumenajo kaupungin taloista. Vuoden 1931 talousarvioon lumenajoa var-
ten kaupungin taloista merki tyn määrärahan tu l tua ylitetyksi kaupungin-
hallitus pää t t i 4 ) , e t tä sanotun yl i t tävän määrän, 10,844: 05 markkaa, sai viedä 
kor jausmäärärahojen tileille siten jae t tuna , e t tä kunkin kiinteistön viimeksi 
a iheu t t amat lumenluontimenot suoritetti in sen kor jausmäärärahas ta . 

Määrärahain siirto. Yleisten töiden hallitus oikeutettiin 5) käy t t ämään 
vuoden 1931 talousarvion työkoneiden hankin tamäärärahas ta j ääny t 
37,568:25 markan suuruinen säästö satamaosastolle hanki tun mammutpum-
pun asentamiskustannusten peittämiseen. 

Ensimmäinen kaupunginlääkäri oikeutetti in 6) käy t t ämään terveyden-
hoi to lautakunnan tarveainemäärärahas ta 3,950 markkaa vuonna 1930 han-
ki tun spriiastian hinnan suorittamiseen. 

Kurssitappion korvaaminen. Hugo Mainz & C:o nimisen hampurilaisen 
pankkiiriliikkeen i lmoitet tua aikovansa nostaa oikeudenkäynnin Helsingin 
kaupunkia vastaan sen johdosta, ettei kaupunki ollut suostunut korvaa-
maan toiminimen kärsimää 314: 60 Saksan markan suuruista kurssi tap-
piota sekä pyyde t tyä kaupunginhall i tusta hyväksymään Hampur in kau-
pungin t ämän korvaus ju tun oikeuspaikaksi kaupunginhall i tus päät t i 7 ) evätä 
esityksen. 

Mankala for s aktiebolag nimisen yhtiön t a r j o t t u a pankkital letuksina 
olevat, n. 250,000 markkaan nousevat varansa kaupungin käyte t täviks i kor-
keinta käypää tal letuskorkoa vastaan kaupunginhall i tus pää t t i 8 ) ava ta yht i-
ölle rahatoimistossa konttokurant t i t i l in , jonka hyvityskorko oli sama kuin 
kulloinkin käypä suurpankkien korkein talletuskorko. 

x) S:n 9 p. tammik. 19 §. — 2) S:n 11 p. helmik. 304 §. — g:n 21 p. 
tammik. 147 §. — 4) S:n 14 p. tammik. 109 §. — 5) S:n 9 p. tammik. 37 §. — 
6) Khn jsto 18 p. helmik. 3,593 §. — 7) Khs 9 p. tammik. 20 §. — 8) S:n 4 p. 
helmik. 243 §. " 
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Sairaalain saatavien maksunpano ja kertyneiden tulojen tosittaminen. 
Kaupunginhal l i tus pää t t i 1 ) , e t tä sairaalahallitus toistaiseksi sai nouda t taa 
entistä menet te lytapaa saatavien maksuunpanossa j a kertyneiden tuloj en tosit-
tamisessa, kui tenkin siten, e t tä sa i raa la tarkas ta jan oli jä t te iden ja poistet tu-
jen esineiden myynti in joka kerta anne t tava suostumuksensa, josta hänen oli 
t eh tävä merkintänsä myynnis tä a iheutuvaan reversaaliin. Käyttökelpoisen 
kaluston tai esineiden myynt i in tai luovuttamiseen oli kussakin eri t apauk-
sessa hanki t t ava kaupunginhall i tuksen suostumus. 

Palokunnalle suoritetun vakuutusmäärän käyttö. Kaupunginhallitus, 
pää t t i 2 ) myöntyä palopäällikön anomukseen, e t tä palolaitoksen vuoden 1931 
kaluston kunnossapitotiliä hyvitettäisiin 11,000 markalla, minkä määrän 
Vakuutusosakeyhtiö Fennia oli palokunnalle suor i t tanut yhteenajossa sa t tu-
neen vahingon johdosta. 

Eräiden lämpölaskujen hyväksyminen. Kaupunginhal l i tus pää t t i 3 ) , e t tä 
Hämeent ien talon n:o 39 isännöitsijän tuli veloittaa köyhäinhoi to lautakuntaa 
sen talossa sijaitsevan työ tuvan sekä samassa talossa olevan las tentarhan 
ku lu t tamas ta koko lämpömääräs tä ja köyhäinhoi tolautakunnan puolestaan 
periä lastentarhain johtokunnal ta 3/7 kaupungin suori tet tavista lämpökus-
tannuksis ta . 

Naisten työtuvan tulot. Naisten työ tuvan joh tokunta oikeutett i in4) käyt -
t ämään kertyviä tu lo jaan menojensa suorittamiseen. 

Kaupunginorkesterin ylimääräisten konserttien tulojen tilittäminen. Mu-
si ikkilautakunta oikeutetti in 5) edelleenkin t i l i t tämään kaupunginorkesterin 
ylimääräiset konserti t niistä saa tu jen net totulojen mukaan . 

Sähkömaksujen vakuutusjärjestelmä. Kaupunginhall i tuksen eräiden sähkö-
laitoksen saatavien poistamista koskevan kysymyksen 6 ) yhteydessä pää te t tyä 
pyy tää sähkölaitokselta selvitystä siitä, mistä johtui , ettei kaikissa tapauksissa 
ollut vaadi t tu asianmukaista t akaus ta tai vakuu t t a ennen sähkövirran 
antamis ta , ja mihin toimenpiteisiin t ämän epäkohdan korjaamiseksi oli ryh-
dy t ty , ja sähkölaitoksen lähete t tyä selvityksensä ja i lmoitet tua ryhtyneensä 
toimenpiteisiin kyseisten epäkohtain korjaamiseksi merkit t i in 7) annet tu sel-
vi tys tiedoksi. 

Laiminlyödyistä maksuista suoritettava sakkokorko. Kaupunginhal l i tus 
päät t i 8 ) vahvistaa laiminlyötyjä yksityisoikeudellisiin sopimuksiin perustuvia 
vuokra- y. m. maksu ja perittäessä kanne t tavan yleisen sakkokoron toukokuun 
1 p:stä lukien toistaiseksi 10 %:ksi, jota korkoa oli sovellettava myös niissä 
tapauksissa, jolloin kaupunginhall i tus myönsi maksua jan lykkäyksen. 
Samalla päätet t i in kehoit taa niitä kaupungin laitoksia, jo tka suori t t ivat töi tä 
yksityisten laskuun, o t tamaan sopimus- ja t i lauskaavakkeihinsa velallista 
sitova sitoumus 10 %:n sakkokoron maksamisesta maksun myöhästyessä. 

S/S Petsamon satamamaksun suoritus. Kaupunginhal l i tuksen yleisistä 
käyt tövarois ta myönnet t i in 9) 2,216: 40 markkaa konsuli H. Elfvingin kalas-
tuslaivueeseen kuuluvan S/S Petsamon sa tamamaksun suorit tamiseksi sen 
käydessä syyskuussa Helsingissä yleisölle näy te t t ävänä lastenpäivien yhtey-
dessä. 

!) Khs 18 p. helmik. 330 §. — 2) S:n 14 p. tammik. 92 §. — 3) S:n 2 p. 
kesäk. 941 §. — 4) S:n 28 p. tammik. 174 §. — 5) S:n 14 p. tammik. 97 §. — 
6) Ks. tämän kert. s. 47. — 7) Khs 6 p. lokak. 1,506 S. — 8) S:n 14 p. huhtik. 
659 §. — 9 ) S:n 15 p. syysk. 1,412 
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Matkailualusten satamamaksut. Hamburg—Amerika Linie nimisen laiva-
yht iön anomus helpotusten myöntämisestä matkailualuksille sa tamamaksujen 
suorit tamisessa ei a n t a n u t a i h e t t a toimenpiteisiin. Kaupunginhal l i tus 
pää t t i kuitenkin, e t tä kysymys matkailulaivoille myönnet täväs tä helpotuk-
sesta sa tamamaksujen suorittamisessa oli o te t tava uudelleen käsiteltäväksi 
sa tamamaksutar i f f in uudistamisen yhteydessä. 

Tuulaakimaksu. Sisäasiainministeriö i lmoit t i 2) valt ioneuvoston määrän-
neen tuu laakimaksun vuodeksi 1932 m.m. Helsingin kaupungissa 2 %:ksi 
tuulaakiverotuksen alaisen t ava ran tul l imaksusta . Sisäasiainministeriön 
maaherran välityksellä pyytämässä lausunnossa kaupunginhall i tus pää t t i 3 ) 
ehdot taa ministeriölle, e t tä sanot tu tuu laakimaksun prosent t imäärä Hel-
singissä vuodeksi 1933 vahvistettaisi in entisen suuruiseksi ja ettei sitä 
missään tapauksessa alennettaisi. 

Rakennustarkastuskonttorin taksa. Sitten kun talousarvion käsit telyn 
yhteydessä oli käyny t selville, e t tä rakennustarkas tuskont tor in toimituksista 
voimassa oleva t aksa ei enää vas tannut ta rkoi tus taan , kaupunginhall i tus 
pää t t i 4 ) pyy tää mais t raat t ia t a rk i s tamaan taksan ja a ikanaan tekemään 
esityksen siihen teh täv is tä muutoksis ta . 

MjölbollstacLin parantola. Pöy täk i r j aan merkit t i in 5), e t tä Mjölbollstadin 
parantolan osakkaat syyskuun 19 p:nä pidetyssä edustajakokouksessa oli-
va t määränneet vuoden 1933 sairaanhoitovuorokausimaksun 18 markaksi 
kul takin potilaalta, jonka osakkaana oleva kunta sijoitti köyhäinhoito- tai 
vapaapaikalle, minkä maksun kun ta suorit t i va ra t toman potilaan puo-
lesta, vuoden 1933 si jaosuusmaksun 5,800 markaksi kul takin pysyväiseltä 
sijaosuudelta ja makset tavaksi nel jänneksi t täin sekä sairaanhoitovuorokausi-
maksun 20 markaksi sellaisilta potilailta, jo tka itse kustansivat oleskelunsa 
parantolassa. 

Valtion mielisairaaloissa hoidetut kriminaalimielisairaat. Kaupungin-
hallitus pää t t i 6 ) tehdä valtioneuvostolle esityksen joulukuun 4 p:nä 1931 
annetun, valtion mielisairaaloissa hoidet tu jen kriminaalimielisairaiden hoito-
maksu ja koskevan asetuksen muut tamises ta siten, ettei kunt ia veloitettaisi 
valtion mielisairaaloissa hoidet tu jen kriminaalimielisairaiden hoidosta. 

Puolustuslaitoksen alaisten henkilöiden hoito kulkutautisairaalassa. Lää-
kintöhalli tuksen pyyde t tyä lausuntoa puolustusministeriön esityksestä, 
joka koski sairaalamaksujen suori t tamista kulkutautisairaalassa hoide-
tuis ta puolustuslaitokseen kuuluvista henkilöistä, kaupunginhall i tus pää t t i 7 ) 
lausua, ettei kaupungilla ollut syytä luopua voimassa olevasta menettely-
tavas ta . 

Kunnallisverotus. Verotusvalmistelukunnan i lmoitet tua, e t tä veroäyrien 
lukumäärä vuodelta 1931 toimitetussa kunnallisverotuksessa oli 28,187,471, 
kaupunginhall i tus ottaen huomioon veroäyrien lukumäärän todennäköisen 
alenemisen tu tk i ja lau takunnassa päät t i 8 ) alustavast i mää rä t ä veroäyrin suu-
ruuden 8: 50 markaksi , josta määräs tä ensimmäisessä kannannassa oli mak-
set tava 2: 50 markkaa sekä toisessa, kolmannessa ja neljännessä 2 mark-
kaa kussakin. Sitten kun oli i lmoitet tu tu tk i j a l au takunnan vähentäneen edellä 

!) Khs 15 p. jouluk. 1,992 §. — 2) S:n 14 p. tammik. 105 §. — 3) S:n 1 p. 
jouluk. 1,891 §. — 4) S:n 15 p. jouluk. 1,979 §. — 5) S:n 29 p. syysk. 1,461 §. — 
6) S:n 7 p. heinäk. 1,154 §. — 7) S:n 31 p. maalisk. 595 § ja 26 p. toukok. 914 §. 
— 8 ) S:n 9 p. kesäk. 1,029 §. 



182 II. Kaupunginhallitus. 206 

mainitusta veroäyrimäärästä 262,148, hallitus päätti1) lopullisesti vahvistaa 
edellä mainitun, veroäyrin suuruutta koskevan päätöksensä. 

Vuoden 1931 kunnallisverojen kannanta määrätt i in2) tapahtuvaksi 
neljässä erässä, nimittäin elokuun 23—31 p:nä, syyskuun 22—30 p:nä, loka-
kuun 22—31 p:nä ja marraskuun 22—30 p:nä. 

Kaupunginhallitus päät t i3) oikeuttaa rahatoimiston kertomusvuonna 
käyttämään verolippujen jakeluun kokeilutarkoituksessa työttömiä kontto-
risteja, joita työn suorittamiseen tarvittiin n. 40 henkilöä 1,000 markan suu-
ruisin kuukausipalkoin 1 1/3 kuukauden ajaksi. Kaikki maaseudulle ja laita-
kaupungille osoitetut samoinkuin tarkkoja osoitteita vailla olevat veroliput 
oli kuitenkin lähetettävä postitse. Töiden lähintä järjestelyä ja jatkuvaa 
valvontaa hoitamaan määrättiin veronkannantaosaston päällikkö Hj. Storkäll 
ja rahatoimiston yli vahtimestari A. W. Juselius. Kaikki edellä mainitusta 
menettelystä aiheutuvat kulut oli suoritettava rahatoimiston tarverahoista, 
joihin talousarviota tehtäessä oli varattu niitä varten tarpeellinen määrä-
raha. 

Rahatoimenjohtajan sittemmin esitettyä selostuksen edellä mainitulla 
tavalla järjestetyn vuoden 1931 kunnallis verolippujen jakelun suorittamisesta 
oikeutettiin4) rahatoimisto vastedeskin käyttämään samaa jakelutapaa. 

Rahatoimenjohtaja ilmoitti5), että vuoden 1931 kunnallisverojen kan-
nannassa oli kertynyt n. 178,565,000 markkaa eli 75.23 % maksuunpannusta 
määrästä. Edellisen vuoden vastaava prosenttiluku oli 76.27 %. 

I. Lybeck nimisen toiminimen omistajia vastaan, joka toiminimi tili-
kirjojensa väärentämisen johdosta oli joutunut maksamaan veroja vuosilta 
1922 ja 1923 yli 18,000 markkaa liian vähän, päätettiin6) yhdessä valtion 
kanssa nostaa vahingonkorvauskanne. 

Varatyöläisten kunnallisverojen ulosmittaus. Kaupunginhallitus hyväksyi7) 
rahatoimistossa noudatetun käytännön, jonka mukaan varatyöläisten viikko-
palkasta sen ollessa erittäin pieni oli kaupungin verojen suorittamiseksi ulos-
mitattava ainoastaan vähäinen osa. 

Moottoriajoneuvojen verovapaus. Valtiovarainministeriön päätös erinäis-
ten Helsingin kaupungin omistamien moottoriajoneuvojen vapauttamisesta 
säädetystä moottoriajoneuvoverosta merkittiin 8) tiedoksi. 

Valtiovarainministeriöltä päätettiin9) anoa, että yksinomaan yleishyö-
dyllisiin tarkoituksiin käytetyt kaupungin omistamat moottoriajoneuvot 
vapautettaisiin moottoriajoneuvoverosta vuodeksi 1933. 

Koiravero. Erinäisten sokeiden anomus saada vapautus koiraveron suo-
rittamisesta ei antanut1 0) aihetta toimenpiteisiin, koska kaupungilla ei ollut 
oikeutta selittää määrättyä koiranomistajaryhmää vapaaksi laissa määrätyn 
veron suorittamisesta. 

Kulosaaren silta. Diakonissalaitoksen kodinhoitokoulun oppilaat ja 
opettajat oikeutettiin11) enintään 24 henkilön suuruisina ryhminä kesällä mak-
sutta kulkemaan Kulosaaren sillan yli. 

Niinikään myönnettiin12) Pelastusarmeijan Mustikkamaan kesäsiirtolassa 
käyville n. 40 lapselle ja heidän Pelastusarmeijan merkeillä varustetuille hoita-

x) Khs 25 p. elok. 1,256 §. — 2) S:n 12 p. toukok. 816 §. —3) S:n 16 p. kesäk. 
1,057 §. — 4) S.n 21 p. heinäk. 1,170 §. — 5) S:n 8 p. syysk. 1,338 §, 6 p. lokak. 
1,509 § ja 8 p. jouluk. 1,931 §. — 6) S:n 29 p. syysk. 1,437 §. —7) S:n 31 p. maalisk. 
583 §. — 8) Khn jsto 25 p. helmik. 3,682 §. — 9) Khs 15 p. jouluk. 1,963 §. —10) S:n 
29 p. syysk. 1,441 §. — n ) S:n 30 p. kesäk. 1,129 §. — 12) S:n 2 p. kesäk. 939 §. 
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jilleen oikeus kesän aikana maksuttomasti kulkea mainitun sillan yli siirtolaan 
mennessään ja sieltä palatessaan. 

Vielä kaupunginhallitus suostui1) Helsingin maalaiskunnan työttömyys-
lautakunnan anomukseen, että Degerön saarella valtion varatyömaalla työs-
kentelevät 15—20 maalaiskunnan työläistä, jotka työhön tullessaan ja sieltä 
poistuessaan joutuivat linja-autoilla kulkemaan Kulosaaren sillan yli, vapau-
tettaisiin suorittamasta siltamaksua. 

Sitä vastoin evättiin Osakeyhtiö K. H. Renlund aktiebolagin 2), Helsin-
gin nuorten naisten kristillisen yhdistyksen 3) sekä kapteeni E. Lindhin 4) 
samaa vapautusta tarkoit tavat anomukset. 

Halkokonttorin tappion poistaminen kirjoista. Kaupunginhallitus päät t i 5 ) 
kirjoista poistaa halkokonttorin tappiosta kaupungin kirjoissa jäljellä ole-
van määrän, 349,740:73 markkaa. 

Viikin latokartanon sähköjohdot ja muuntajatomi. Kiinteistölautakunnan 
esitettyä, että sähkölaitos velvoitettaisiin sen toimiston maatalousosastolle 
korvaamaan Viikin latokartanon sähköjohtojen ja muuntaj atomin arvo, 
kaupunginhallitus päätt i6) oikeuttaa kiinteistölautakunnan sanomaan irti 
Viikin latokartanoa koskevan sähkövirran käyttösopimuksen sekä pyytää 
revisionikonttorilta lausuntoa teknillisten laitosten hallituksen ehdotuk-
sesta, että kiinteistölautakunta oikeutettaisiin kirjanpidostaan poistamaan 
puheena olevien sähkölaitteiden arvo. 

Kiinteistötoimiston maatalousosasto oikeutettiin7) sittemmin poista-
maan kirjanpidostaan mainittujen sähkölaitteiden arvo. 

Valtionavut. Kaupunginhallituksen anottua 8), että Helsingin kaupunki 
vapautettaisiin kunnallisille mielisairaaloille ja tuberkuloosia sairastavien 
hoitolaitoksille y.m. annettavasta valtionavusta toukokuun 31 p:nä 1929 
annetun lain toimeenpanosta heinäkuun 31 p:nä 1929 annetun asetuksen 
5 §:n määräämästä sairaalain palo vakuutus velvollisuudesta menettämättä 
oikeutta valtionavun saantiin, sisäasiainministeriö oli katsonut, että edellä 
mainitun pykälän säännös ei koskenut Helsingin kaupunkia, koska se ei 
ollut saanut valtionapua kyseisten sairaalainsa ja hoitolaitostensa perustamis-, 
laajentamis- tai peruskorjauskustannuksiin, minkä vuoksi kaupunginhalli-
tuksen anomus ei ollut antanut sisäasiainministeriölle toimenpiteen 
aihetta. 

Kaupunginhallituksen anomuksen9) johdosta valtioneuvosto myönsi10) 
kaupungille valtionapua tuberkuloosisairaalan sekä mielisairaalain vuoden 
1931 kunnossapito-ja käyttökustannuksiin, tuberkuloosisairaalalle 9 markkaa 
ja mielisairaaloille 8 markkaa sairaanhoitovuorokautta kohden. 

Kaupunginhallituksen anottua11) valtionapua kaupungin vuoden 1931 
kansakoulukustannuksiin kouluhallitus oli vahvistanut mainitun valtionavun 
yhteensä 6,814,400 markaksi, mihin päätökseen kaupunginhallitus tyytyi12). 

Kevätlukukaudeksi 1932 kauppa- ja teollisuusministeriö myönsi valtion-
apua yleiselle ammattilaiskoululle 52,800 markkaa13), kirjapainokoululle 
44,400 markkaa13), valmistavalle poikain ammattikoululle 245,000 markkaa14) 
ja valmistavalle tyttöjen ammattikoululle 240,000 markkaa14). Syyslukukau-

Khs 1 p. jouluk. 1,900 §. — 2) S:n 7 p. huhtik. 626 §. — 3) S:n 12 p. toukok. 
821 §. —4) S:n 12 p. toukok. 822 §. — 5) S:n 29 p. syysk. 1,442 §. — 6) S:n 9 p. 
tammik. 34 §. — 7) S:n 4 p. helmik. 264 §. — 8) S :n l l p. helmik. 288 §. —9) S:n 
28 p. tammik. 198 §. — 10) S:n 21 p. huhtik. 714, 716 ja 717 §. — u ) S:n 23 p. 
maalisk. 558 §. —12) S:n 9 p. kesåk. 1,041 §. — 13) S:n 7 p. huhtik. 648 §.— 14) Khn 
jsto 24 p. maalisk. 3,998 §. 
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deksi myönnett i in vastaavast i 35,200 markkaa, 29,000 markkaa, 165,000 
markkaa , 160,000 markkaa . 

Raha-arpaja is ten voit tovaroista opetusministeriö m y ö n s i 1 0 0 , 0 0 0 mark-
kaa kaupunginorkesterin voimassapitoon vuonna 1932. Edelleen ilmoitett i in 
ministeriön tahol ta , e t tä kaupunki kuluvana vuonna tuli saamaan maini-
tuis ta varoista orkesterin valt ionavuksi yhteensä 400,000 markkaa nel jänä 
eränä, joista ny t myönnet ty oli ensimmäinen. Valt ionavun saamisen ehtona 
oli, e t tä kaupungin ennen maaliskuun 1 p:ää 1933 tuli an taa opetusminis-
teriölle selostus myönne t ty jen varain käytös tä . Selostuksen antaminen mää-
rät t i in musi ikki lautakunnan tehtäväksi . 

Sosialiministeriö ilmoitti2) evänneensä kaupungin uudistetun anomuksen3) 
val t ionavun myöntämisestä naisten työ tuvan ylläpitämiseen sekä ammat t i -
ja talouskurssien järjestämiseen vuonna 1931. 

Sit temmin sosialiministeriö kaupunginhall i tuksen anomuksesta myönsi 4 ) 
kaupungille ammatt ikurssien jär jestämiseen työttömille naisille yhteensä 
630,000 markkaa, siitä 300,000 markkaa kevätkauden ja 330,000 markkaa 
syyskauden kursseja varten. Valt ionavun myöntämisen ehdoksi määrät t i in , 
ettei val t ionavun turv in järjestetyil le kursseille ote t tu henkilöitä, jo tka kuu-

' luivat köyhäinhoidon pysyvästi huollettaviin, sekä e t tä sosialiministeriö 
aikanaan sai t i l i tyksen myönnetyn apurahan käytöstä . Tilityksen antaminen 
määrät t i in naisten työ tuvan johtokunnan tehtäväksi . 

Sosialiministeriö epäsi5) kaupunginhall i tuksen anomuksen saada valtion-
apua kuluneena talvena nuorille miehille j ä r j e s t e t ty j en 6 ) ammatt ikurssien 
kustannusten suorittamiseen. 

Kaupunginhall i tuksen anomuksen johdosta sosialiministeriö myönsi 7 ) 
vahvis tetuin yleisin ehdoin 16—20 vuoden ikäisille nuorille miehille syksyllä 
jä r jes te t täv iä ammat t ikursse ja var ten valt ionapua 50,000 markkaa, mu t t a 
epäsi anomuksen val t ionavun myöntämisestä 20—35 vuoden ikäisille mie-
hille jä r jes te t täv iä ammat t ikursse ja varten. 

Kaupunginhal l i tus pää t t i 8 ) t ehdä valtioneuvostolle anomuksen valtion-
avun myöntämisestä työttömille miehille talvella 1933 jä r jes te t täv iä kursseja 
varten. 

Kaupunginhal l i tuksen anot tua 9) voimassa olevan tielain 91 §:n mukais ta 
korvausta kaupungin alueella olevien, yhteensä 5,681 metrin pituisten maan-
t ienja tkojen kunnossapidosta vuodelta 1931 ja i lmoitet tua maini t tu jen kun-
nossapi tokustannusten nousseen yhteensä 131,884: 75 markkaan maaherra 
ottaen huomioon, e t tä valtion väl i t tömässä hoidossa olevien läänin maan-
teiden kesäkunnossapito vuonna 1931 oli tu l lu t maksamaan keskimäärin 
6,603: 34 markkaa kilometriä kohden, vahvist i kaupungille maant ien ja tkojen 
kunnossapidosta sanotul ta vuodelta tu levan korvauksen yhteensä 37,513: 55 
markaksi . Kaupunginhal l i tus päätti10) t y y t y ä maaherran päätökseen. 

Korvaus vesijohtotyöstä. Nyländska jaktk lubben niminen seura oikeu-
tettiin11) lykkäämään vesijohtokaapelin laskemisesta aiheutuneen 6,660 mar-
kan suuruisen laskun suori t taminen t ammikuun 15 p:ään 1933 ehdoin, e t tä 
laskun määrälle suoritett i in 10 %:n korko alkuperäisestä erääntymispäivästä 
maksupäivään. 

x) Khs 23 p. maalisk. 529 §. — 2) S:n 3 p. maalisk. 427 §. — 3) Ks. v:n 
1931 kert. s. 179. — 4) Khs 28 p. huhtik. 753 § ja 15 p. syysk. 1,388 §. — 5 ) S:n 
30 p. kesäk. 1,127 §. — 6 ) Ks. tämän kert. s. 245. — 7) Khs 6 p.lokak. 1,529 § ja 
27 p. lokak. 1,646 §. — 8) S:n 15 p. jouluk. 1,978 §. — 9) Khn jsto 18 p. helmik. 
3,587 §. —10) S:n 4 p. elok. 5,218 §. — n ) Khs 29 p. syysk. 1,459 §. 
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Korvaukset katutöistä. Asunto-osakeyhtiö Punavuorenkatu 18 niminen 
yhtiö ja C. E. Lindgrenin kuolinpesä oikeutetti in lykkäämään rakennuskont-
torin to imi t tamas ta hakijain katuosuuksien asfaltoimisesta veloitet tujen 
maksujen suori t taminen kesäkuun 1 p:ään 1932, kuitenkin ehdoin, et tä mak-
sumäärille, jo tka olivat edellisen haki jan osalta 10,434 markkaa ja jälkimmäi-
sen haki jan osalta 11,742 markkaa, suoritettiin 9 %:n korko erääntymispäi-
västä maksupäivään. 

Niinikään oikeutett i in2) Merimiehenkadun talon n:o 22 omistaja lykkää-
mään rakennuskont tor in 5,046 markan suuruisen laskun suorit taminen mai-
ni tun talon katuosuuden asfaltoimisesta siten, e t tä 1,500 markkaa suoritetti in 
maaliskuun 5p:nä , 1,500 markkaa kesäkuun 5 p:nä ja loput ynnä 9 %:n korko 
erääntymispäivästä maksupäiviin elokuun 5 p:nä. 

Helsingin konservatorion säätiölle myönnett i in 3) lykkäystä rakennus-
konttorin kadunpääl lystystöis tä veloi t taman 12,000 markan suuruisen las-
kun suorittamisessa siten, e t tä 5,000 markkaa oli makse t tava maaliskuun 
15 p:nä ja loput toukokuun 15 p:nä ehdoin, e t tä säätiö maksamattomil le 
määrille suoritti laskun erääntymispäivästä maksupäiviin saakka koron, 
joka säätiön yleishyödylliseen tarkoitukseen katsoen määrät t i in 6 %:ksi. 

Asunto-osakeyhtiö Fredr ik inkatu n:o 58:lle myönnett i in 4) lykkäystä 
rakennuskont tor in kadun päällystystyöstä veloit taman 12,894 markan suu-
ruisen laskun suorittamisessa toukokuun 1 p:ään ehdoin, e t tä yhtiö suoritt i 
9 %:n koron laskun erääntymispäivästä maksupäivään. 

Asunto-osakeyhtiö Pengerkatu 7 nimisen yhtiön anot tua saada maksu-
a jan pidennystä Pengerkujan kuntoonpanemisesta johtuvien maksujen 15,000 
markan suuruisen jäännöserän maksamisessa sekä täydellisen vapautuksen 
yhtiön makset tavaksi määrä t ty j en korkojen suorit tamisesta kaupunginhalli-
tus päät t i 5) hylätä anomuksen jälkimmäisen osan. Koska maksua jan aikai-
sempi pidennys meni umpeen vasta marraskuun 30 p:nä, ei kaupunginhall i tuk-
sen mielestä ollut syytä myöntää uu t t a pidennystä muussa suhteessa kuin 
e t tä makset taviksi langenneiden korkojenkin suoritus lykätt i in samaan päi-
vään. Koska takaussi toumuksessa olevat johtokunnan jäsenet ilmoituksensa 
mukaan olivat maksukyvy t tömät , oli yhtiön lisäksi annet tava uusi hyväksyt -
t ävä t akuu maksujen suorittamisen vakuudeksi . Sit temmin kaupunginhalli-
tus pää t t i 6 ) oikeuttaa yhtiön lykkäämään maini tun velan suorit tamisen 
siten, e t tä 5,000 markkaa oli makse t tava marraskuun 30 p:nä ja loput kah-
tena 5,000 markan eränä marraskuun 30 p:nä vuosina 1933 ja 1934. Lykkäyk-
sen ehdoksi määrät t i in ehdoton vaat imus kaikkien tähän asti langenneiden 
korkojen suorit tamisesta ja 10 %:n koron maksamisesta myöskin lykätyille 
pääomansuorituksil le kaupunginhall i tuksen aikaisemmin tekemän yleisen 
päätöksen mukaisesti. Edelleen yhtiön oli to teu te t t ava kaupunginhall i tuksen 
aikaisempi vaat imus hyväksy t t ävän t akuun asettamisesta. 

Korvaus takavarikoitujen moottoriajoneuvojen ja alkoholipitoisten aineiden 
säilyttämisestä y.m. Rahato imikamar in anot tua , e t tä Helsingin kaupungin 
poliisilaitoksen takavarikoimien moottoriajoneuvojen säilyttämiseksi vara-
tuis ta tai vastedes vara t tavis ta varastosuojista määrättäisi in valtion varoista 
suori tet tavaksi Helsingin kaupungille arvioitava kohtuullinen vuokra sekä 
et tä kaikki poliisilaitoksen takavar ikoimat alkoholipitoiset aineet mää-

!) Khs 21 p. tammik. 129 §. — 2 ) S:n 4 p. helmik. 249 §. — 3 ) S:n 4 p. helmik. 
250 §. — 4) S:n 3 p. maalisk. 423 §. — 5 ) S:n 22 p. kesäk. 1,111 §. — 6) S:n 13 p. 
lokak. 1,546 §. 
Kunnall. hert, 19-32. 14 
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rattaisiin heti takavar ikon t a p a h d u t t u a siirrettäviksi valtion alkoholiva-
rastoon, sisäasiainministeriö ilmoitti*), e t tä kaupungilla oli oikeus saada ano-
muksessa maini t tu korvaus. Moottoriajoneuvon säilyttämisen laka t tua oli 
lasku säi lytyskustannuksista v i ipymät tä to imi te t tava Helsingin tullikamarille, 
joka suoritti korvauksen. Tämä ei kui tenkaan koskenut kaupungin poliisi-
laitokselle väli t tömästi kuuluvissa suojissa sä i ly te t ty jä moottoriajoneuvoja, 
vaan ainoastaan tapauksia , jolloin kaupunki oli erikoisesti ta rkoi tus ta varten 
luovut tanu t jonkin säilytyspaikan. Anomuksen toisen osan johdosta minis-
teriö ilmoitti, e t tä takavar ikoidut alkoholipitoiset aineet nyt temmin ensi 
tilassa toimitet t i in valtion alkoholiliikkeelle. 

Korvaus rakentamisoikeuden lisäämisestä. Kaupunginhal l i tus päätti2), e t tä 
kaupungil la Asunto-osakeyhtiö Aamutäh t i bostadsaktiebolag nimiseltä yh-
tiöltä rakentamisoikeuden lisäämisestä oleva saatava, 75,000 markkaa, perit-
täisiin pidät tämällä yhtiön omistamassa talossa sijaitsevan, Barnabon lasten-
ta rhan hallussa olevan huoneiston vuokra, 4,845 markkaa kuukaudel ta , yhtiön 
velan lyhentämiseksi, kunnes se ynnä 6 %:n korko erääntymispäivästä , maa-
liskuun 10 p:stä 1931, maksupäivään oli kokonaan makse t tu . 

Sit temmin Asunto-osakeyhtiö Aamutäh t i anoi, e t tä kaupunki luopuisi 
edellä maini tusta vuokran pidät tämisestä sekä et tä yhtiö saisi suori t taa vuo-
den 1930 kunnallisveron, 60,623: 05 markkaa , kuukausi t ta in 10,000 markan 
erissä. Kaupunginhal l i tus epäsi s) anomuksen jälkimmäisen osan, mut ta 
päät t i , e t tä Barnabon lastentarhan vuokrasta heinäkuun 1 p:stä lähtien pidä-
tettäisiin kaupungille ainoastaan 2,500 markkaa kuukaudessa. Samalla mää-
rät t i in apulaiskaupunginkamreeri E. Tavasti la olemaan saapuvilla kaikissa 
yhtiön johtokunnan kokouksissa. Myöhemmin i lmoitet t i in4) , e t tä huuto-
kauppa yhtiön kiinteistöstä oli kuulu te t tu ja tuli mää rä t tynä aikana toimi-
te t tavaksi . 

Kaupunginhall i tus pää t t i 5 ) oikeuttaa Asunto-osakeyhtiö Teh taanka tu 12 
nimisen yhtiön suori t tamaan tornirakennuksen sisustamisoikeudesta kau-
pungille tulevan 60,000 markan korvauksen suorit tamalla huht ikuun 7 p:nä 
10,000 markkaa ja sen jälkeen joka kuukauden 7 p:nä 5,000 markkaa , kun-
nes korvaus oli kokonaan makset tu , ehdoin, et tä maksamattomil le määrille 
suoritetti in 10 %:n korko velan alkuperäisestä erääntymispäivästä lukien. 

Osakeyhtiö Rakennusmestar ien talo oikeutetti in 6) maksamaan elokuun 
20 p:nä makset tavaksi langennut, l isätystä rakentamisoikeudesta joh tunu t 
180,000 markan suuruinen korvausmäärä syyskuun 20 p:nä 8 %:n koroin 
alkuperäisestä erääntymispäivästä maksupäivään. 

Turun hovioikeuden vahvis te t tua Helsingin raastuvanoikeuden päätök-
sen, jolla raastuvanoikeus hylkäsi Helsingin kaupungin Kiinteistö-osakeyhtiö 
Torni fastighets-aktiebolag nimistä yht iö tä vas taan nostaman kanteen, joka 
koski yhtiön velvoit tamista suor i t tamaan kaupungille korote tus ta rakennus-
oikeudesta sovitun korvausmäärän, kaupunginhall i tus päät t i 7) hakea kor-
keimmasta oikeudesta muutos ta hovioikeuden tuomioon. 

Tulipalojen aiheuttamien vahinkojen korvaaminen. Kaupunginhal l i tus 
päät t i &), e t tä Vallilan kansakoulurakennuksella huht ikuun 28 p:nä sat tuneen 
tulipalon 9) a iheu t tamat kor jauskus tannukse t sai suori t taa rakennusmäärä-
rahoista sekä et tä tulipalossa turmeltuneis ta työvaat te is ta sai samoista 

x) Khs 16 p. maalisk. 517 §. — 2) S:n 9 p. tammik. 26 §. — 3) S:n 11 p. 
helmik. 295 § ja 16 p. kesäk. 1,058 §. — 4) S:n 20 p. lokak. 1,621 §. — 5) S:n 14 p. 
huhtik. 671 §. — 6) S:n 8 p. syysk. 1,335 §. — 7) S:n 7 p. heinäk. 1,139 §. — 
8) S:n 26 p. toukok. 909 §. — 9 ) Ks. myös tämän kert. s. 162. 
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määrärahois ta suori t taa asianomaisille työntekijöille korvausta kaikkiaan 
515 markkaa . 

Kaupunginhal l i tus p ä ä t t i l ) oikeuttaa yleisten töiden hallituksen asian-
omaisesta työmäärärahas ta suor i t tamaan Turunt ien varatyömaalla sat tu-
neen tulipalon erinäisille kaupungin työntekijöille aiheut tamien vahinkojen 
korvauksen 5,430 markkaa . Vielä halli tus päät t i 2 ) , e t tä mainitussa tulipalossa 
tuhoutuneen kaupungin omaisuuden arvo, 22,374: 50 markkaa, oli poistet tava 
rakennuskont tor in varaston tileistä laadi tun luettelon mukaan ja myönsi ruo-
kalanpi tä jä M. I. Himaselle yleisistä käyt tövarois taan 2,000 markan suurui-
sen korvauksen palon a iheut tamasta vahingosta. 

Hert toniemen varatyömaalla helmikuun 12 p:nä ja kesäkuun 15 p:nä 
sattuneissa tulipaloissa tuhoutuneen kaupungin omaisuuden arvo, 31,678: 80 
markkaa, päätet t i in 3) poistaa tileistä. Palossa tuhoutuneen yksityisomaisuu-
den korvaamiseksi kaupunginhall i tus oikeutti yleisten töiden hallituksen 
käy t t ämään 1,589 markkaa työn suoritukseen osoitetusta määrärahas ta . 

Kaupunginhall i tus oikeutti 4) yleisten töiden hallituksen suori t tamaan 
Kyläsaaren puhdistuslaitoksen työmaalla huht ikuun 16 ja 18 p:n välisenä 
aikana sattuneessa tulipalossa tuhoutuneen työläisten yksityisomaisuuden 
korvaukseksi heille 493 markkaa . 

Autonomistaja K. Hj. Virralle suoritettava korvaus. Helsingin kaupun-
gin raastuvanoikeuden velvoitet tua Helsingin kaupungin suor i t tamaan auton-
omistaja K. H j . Virralle vahingoit tuneesta autosta ja hukkaantunees ta ir-
taimesta omaisuudesta korvausta kaikkiaan 5,631 markkaa 5 %:n vuotuisine 
korkoineen kesäkuun 10 p:stä 1931, kunnes maksu oli kokonaan suori tet tu, 
sekä 4,000 markkaa Virran oikeudenkäyntikulujen korvaamiseks ipa Turun 
hovioikeuden, jonka tu tk i t t avaks i Helsingin kaupunki oli saa t t anu t asian, 
antamallaan tuomiolla j ä t e t tyä asian raastuvanoikeuden päätöksen varaan 
ja velvoitet tua kaupungin lisäksi 400 markalla korvaamaan Virran kulu t 
hovioikeudessa, oli kaupungin puolesta i lmoitet tu t y y t y m ä t t ö m y y t t ä hovi-
oikeuden tuomioon ja aiottu saa t taa asia korkeimman oikeuden tu tk i t t a -
vaksi, mu t t a koska Virta oli j ä t t äny t tuomion ulosottoon ja halusi takauksen 
nojalla nostaa tuomi tu t määrä t , päätet t i in 5) osoittaa tuomion sisällön maksa-
miseen t a rv i t t ava t vara t kaupunginhal l i tuksen yleisistä käyt tövarois ta . 

Autonkuljettaja E. A. Mansnerille suoritettava korvaus. Helsingin kau-
pungin raastuvanoikeuden samoin velvoitet tua Helsingin kaupungin suorit-
t amaan au tonkul je t t a ja E. A. Mansnerille auton vahingoit tumisesta korvausta 
2,631: 70 markkaa 5 %:n vuotuisine korkoineen haastepäivästä, kesäkuun 
9 p:stä 1931, kunnes maksu oli kokonaan suori tet tu, sekä oikeudenkäynti-
kulunkeina 3,900 markkaa, ja Turun hovioikeuden, johon asiassa Helsingin 
kaupungin puolesta oli vedot tu, j ä t e t tyä asian raastuvanoikeuden päätöksen 
varaan ja velvoitet tua kaupungin 400 markalla korvaamaan Mansnerille 
hovioikeudessa aiheutuneet kulut , mihin tuomioon oikeudenkäymiskaaren 
30 luvun 2 §:n mukaan ei saanut hakea muutos ta , kaupunginhall i tus p ä ä t t i 6 ) 
osoittaa t a rv i t t ava t vara t tuomion sisällön suorittamiseen yleisistä käy t tö-
varoistaan. 

Korvaus tapaturman johdosta. Kaupunginhall i tus pää t t i 7 ) oikeut taa 

Khs 27 p. huhtik. 768 §. — 2) S:n 16 p. kesäk. 1,075 §. — 3) S:n 22 p. 
kesäk. 1,115 § ja 30 p. kesäk. 1,135 §. — 4) S:n 4 p. elok. 1,230 §. — 5) S:n 12 
p. toukok. 811 §. — 6) S:n 12 p. toukok. 809 §. — 7 ) S:n 20 p. lokak. 1,622 §. 
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yleisten töiden hallituksen asianomaisesta määrärahas ta suor i t tamaan Turun 
hovioikeuden erään Koskelantien varatyömaalla tammikuussa 1931 sat tu-
neen t apa tu rman johdosta työn joh ta j a J . O. Ählgrenin ja työmies S. Hirvo-
sen makset tavaksi tuomitseman korvauksen kivusta ja särystä sekä oikeuden-
käynt ikulu t ja todis ta ja in palkkiot, yhteensä 3,650 markkaa. 

H. Etmgren Sz C:o nimiselle välitysliikkeelle suoritettava vahingonkorvaus. 
Rahatoimiston korkeimman oikeuden tuomion perusteella määrä t tyä H. Elm-
gren & C:o nimiselle välitysliikkeelle makset tavaksi vahingonkorvausta 
35,192: 85 markkaa myönnett i in tähän t a rv i t t ava t varat kaupunginhalli-
tuksen vuoden 1931 yleisistä käyttövaroista . 

Hinaajalaiva H 2:n ja höyryalus Ledan yhteentörmäys. Sitten kun kau-
punginhallitus tekemänsä päätöksen 2) mukaisesti oli vaa t inut Suomen höyry-
laivaosakeyhtiöltä yhteensä 198,616: 90 markkaa korvausta yhtiön omista-
man höyrylaivan Ledan ja kaupungin hinaajalaivan H 2:n yhteentörmäyksen 
kaupungille a iheut tamista vahingoista yhtiö oli kaupunginhallitukselle lähet-
tämässään kirjelmässä ehdot tanut , e t tä kysymys, kumpi alus oli syypää 
yhteentörmäykseen, annettaisiin välitysmiesten tu tk i t tavaks i . Kaupungin-
hallitus ilmoitti 3) yhtiölle, ettei hallitus voinut hyväksyä teh tyä ehdotusta, 
vaan pysyi vaat imuksessaan ja katsoi, e t tä asia oli uskot tava laillisen tuomio-
istuimen käsiteltäväksi. 

Lasten koulunkäynti vieraassa kunnassa. Uudenmaan läänin maaherran 
pyyde t tyä selitystä Keiteleen kunnan vaat imuksesta , joka koski lasten L. K. 
Jauhiaisen ja K. O. Leppäsen koulukustannusten suori t tamista, kaupungin-
hallitus päät t i 4) maaherralle annet tavassa selityksessä ilmoittaa asianomaiset 
laskut suoritetuiksi ja pyy tää asian jä t tämis tä sillensä. 

Helsingin kaupungin rakennusosakeyhtiöt. Kaupunginhal l i tus päät t i 5) 
suostua Helsingin kaupungin rakennusosakeyhtiö n:o 3 ja Helsingin kau-
pungin rakennusosakeyhtiö n:o 4 nimisten yhtiöiden anomuksiin, e t tä yhtiöi-
den vuokralaisille myönnettäisiin lykkäystä osakkeiden lyhennysmaksujen 
suorittamisessa kertomusvuoden 1932 loppuun. 

Kaupunginhal l i tus päät t i 6), e t tä Helsingin kaupungin rakennusosake-
yhtiöiden n:ot 3 ja 4 johtokunt ia oli kehoi te t tava aikanaan pi tämään huoli 
siitä, e t tä taloissa asuvat vuokralaiset, mikäli he tah to iva t lunastaa itselleen 
huoneistoihin o ikeut tavat osakkeet ennen lyhennysajan pää t tymis tä antoivat 
si toumuksen, jonka nojalla kaupungille taa t t i in osinko siltä ajal ta , jonka 
osakkeet olivat olleet kaupungin hallussa. 

Helsingin kaupungin rakennusosakeyhtiö n:o 2 nimisen yhtiön osakkei-
den lunas tusmaksujen viimeisen erän tu l tua rahatoimistoon maksetuksi kau-
punginhallitus päät t i 7) , e t tä osakkeet sai an taa asianomaisille, sekä hyväksyi 
ehdotuksen yhtiön nimen muut tamises ta Asunto-osakeyhtiö Vallilan pien-
asunnot n:o 2:ksi samoinkuin yhtiön muute tun yht iöjär jes tyksen. 

Kassanhoitaja W. Erikssonin kavallukset. Kaupunginlakimiehen tu tk i t -
t u a otsikossa maini t tua asiaa ja anne t tua siitä vaadi tun 8) lausunnon kau-
punginhallitus t ämän ja erinäisten muiden asiaa valaisevien selitysten ja 
lausuntojen perusteella katsoen siihen, e t tä k i r janpi tä jä J . Norbäck laimin-

Khs 11 p. helmik. 298 §. — 2) Ks. v:n 1931 kert. s. 182. —3) Khs 14 p. 
tammik. 89 §. — 4) S:n 26 p. toukok. 917 §. — 5) S:n 18 p. helmik. 334 §. — 
6) S:n 6 p. toukok. 788 §. — 7) S:n 29 p. syysk. 1,456 §. — 8) S:n 18 p. helmik. 
324 §. 
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lyöden hänelle uskotun ta rkas tus teh tävän oli t ehny t mahdolliseksi ent. kas-
sanhoi ta jan W. Erikssonin kavallusten syntymisen ja e t tä osastonpäällikkö 
E. Jerns t röm ei ollut r i i t täväst i valvonut alaisensa k i r janpi tä jän tehtäviä , 
pää t t i x ) virkasäännön 12 §:n nojalla an taa k i r janpi tä jä Norbäckille ja osaston-
päällikkö Jernströmille varoituksen sekä ryh tyä toimenpiteisiin k i r janpi tä jä 
Norbäckin siirtämiseksi toiseen kaupungin toimeen niin pian kuin mahdol-
lista. 

Siltalan tilan myymisestä kannettu välityspalkkio. Koska oli i lmennyt, e t tä 
Ry t ty l än koulukodin joh ta ja T. Rönkä oli kan tanu t väli tyspalkkiota Siltalan 
tilan myymisestä kaupungille, kaupunginhall i tus päät t i 2 ) pyytää asianomaista 
virallista syy t t ä j ää tu tk imaan , oliko joh ta ja Rönkä vas taano t tanu t puheena 
olevan väl i tys tehtävän yksinomaan tar jo takseen Siltalan tilaa Helsingin 
kaupungille ostettavaksi , sekä myönteisessä tapauksessa nostamaan syytteen 
hän tä vas taan asianomaisessa tuomioistuimessa. 

Sit temmin kaupunginhall i tus pää t t i 3 ) antaa kysymyksen syyt teen nos-
tamisesta joh ta ja Rönkää vastaan virkarikoksesta raueta sekä kehoit taa 
las tensuojelulautakuntaa i lmoit tamaan asian asianomaiselle kansakoulun-
tarkastajal le , jo t ta hän tutkisi kysymystä kansakoulun jär jes tysmuotoa kos-
kevan asetuksen 30 §:ssä edellytetyllä tavalla ja jos siihen oli aihetta, nostaisi 
syytteen joh ta ja Rönkää vastaan asianomaisessa kansakoulunjohtokunnassa . 
Lisäksi kehoitetti in lastensuojelulautakuntaa selvit tämään, voitiinko voi-
massa olevien säännösten mukaan katsoa Ry t ty l än koulukodin joh ta jan toi-
men olevan erotettavissa siihen yhdis te tystä kansakoulunopet ta jantoimesta 
siten, e t tä koulukodin joh ta ja voitiin sanoa irti toimestaan pysyt tämäl lä hänet 
laitoksen kansakoulunopet ta jana , ja kielteisessä tapauksessa an tamaan kau-
punginhallitukselle lausunto siitä, oliko kasvatuksellisista tai muista syistä 
näiden toimien yhteenkuuluvaisuut ta ja tkuvas t i yl läpidet tävä. 

Puhtaanapitolaitoksessa tapahtuneet väärinkäytökset. Sitten kun puhtaana-
pitolaitoksen ostoissa tapahtuneiksi vä i te t ty jen väär inkäytösten johdosta 
oli t eh ty poli is i tutkintopöytäkir ja ja revisionikonttori oli an tanu t asiasta 
lausuntonsa, kaupunginhall i tus pää t t i 4 ) antaa kaupunginlakimiehen tehtä-
väksi ryh tyä toimenpiteisiin kaupungille tulevien varojen perimiseksi sekä 
kehoit taa puhtaanapi tohal l i tus ta ryh tymään toimenpiteisiin laitoksen ostojen 
valvonnan järjestämiseksi nykyis tä tehokkaammalla tavalla. 

Maksunnostajain henkilöllisyyden toteaminen. Kaupunginhal l i tus päät t i 5) 
kehoit taa rahatoimistoa kussakin tapauksessa soveliaaksi katsomallaan 
tavalla to teamaan rahojennosta jan henkilöllisyyden. 

Kaupungin ja Helsingin makasiiniosakeyhtiön sopimus. Helsingin maka-
siiniosakeyhtiön hallintoneuvoston puheenjohta jan i lmoitettua, ettei hallinto-
neuvosto p i tänyt kannannas ta suori te t tavan korvauksen alentamista nyky-
oloissa kohtuullisena, kaupunginhall i tus pää t t i 6 ) uudistaa sa tamakannan taa 
haaraosastoissa IV ja V koskevat sopimukset entisin ehdoin ja oikeuttaa 
sa tamalautakunnan , jos liikenneolot sen sallivat, luovut tamaan osan Länsi-

Khs 25 p. helmik. 384 § ja 3 p. maalisk. 416 ja 417 §; ks. myös tämän kert. 
s. 52. — 2) Khs 28 p. tammik. 203 §. — 3) S:n 25 p. elok. 1,268 §. — 4) S:n 
15 p. jouluk. 1,993 §. — 5) S:n 23 p. maalisk. 538 §. — 6) S:n 29 p. syysk. 
L458 §. 
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sa taman G varastosuojasta yhtiön vapaast i käyte t täväks i kaupungin suori-
t e t t avan korvauksen vas taavaa alennusta vastaan, josta a ikanaan oli kau-
punginhallitukselle t eh tävä esitys. 

Erinäisten pumppu- y. m. laitteiden hinnan suorittaminen Saksan valuu-
tassa. Rakennuskont tor in t i la t tua täkäläisen Har tkopp & Kruger nimisen 
toiminimen kau t t a eräitä saksalaista valmistet ta olevia pumppu- y. m. lait-
teita, joiden hankinta-aika pää t ty i syyskuun alussa, mu t t a t i lauksen Sak-
sassa vallinneiden työolojen takia myöhäs ty t tyä ja laitteiden Saksan valuu-
tassa määrä tyn hinnan Suomen rahan arvon alenemisen johdosta sentähden 
huomat tavas t i noustua yleisten töiden hallitus oli t iedustellut, voiko kau-
punki vaatia, e t tä laskun saisi suori t taa syyskuun alkupäivien kurssien 
mukaan, vai oliko lasku täysimääräisenä suori te t tava Saksan valuutassa. 
Kaupunginhal l i tus p ä ä t t i i l m o i t t a a yleisten töiden hallitukselle, e t tä koska 
hankin ta oli asianmukaisesti to imi te t tu , puheena olevan laskun sisällön suo-
r i t taminen voi t apah tua tavallisessa järjestyksessä. 

Kyläsaaren puhdistuslaitoksen koneiston hinta. Kaupunginhal l i tus päät t i 2 ) , 
e t tä Kyläsaaren puhdistuslaitokselle hanki tun koneiston hinnalle oli lasket-
tava korko huht ikuun 12 p:stä 1932. 

Kaupungin irtaimiston palovakuutus. Sen jälkeen kun kaupunginhal l i -
tukse t ja l au takunna t kaupunginhall i tuksen kehoituksesta 3) olivat antaneet 
kaupunginhallitukselle luettelot erikoisen palonvaaran tai muun syyn takia 
pa lovakuute t tavas ta i r taimistostaan kaupunginhall i tus lautakunta in ehdo-
tus ten mukaisesti pää t t i 4 ) määrä tä niissä maini tun irtaimiston palovakuu-
te t tavaksi . Vakuutuski r ja in säi lyt täminen annett i in 5) rahatoimiston tehtä-
väksi, minkä ohessa toimiston tuli huolehtia vakuutus ten määräaikaisesta 
uudistamisesta, vuosit tain i lmoittaa niiden voimassapitämiseen t a rv i t t ava 
määräraha menoarvioon merki t täväksi sekä saat taa asianomaisten hallitus-
ten, lauta- ja johtokunt ien tietoon vakuutus ten ot taminen, lähet täen niille 
jäl jennökset vakuutuskir jois ta . Lisäksi kaupunginhall i tus päät t i velvoittaa 
asianomaiset lauta- ja joh tokunna t kolmea kuukau t t a ennen vakuu tusa jan 
pää t tymis tä tai muulloinkin tarpeen vaatiessa i lmoit tamaan kaupunginhalli-
tukselle vakuutussopimuksiin tarpeellisista muutoksista . 

Rakennuskont tor in satamaosaston viiden aluksen sekä yhden moottori-
veneen palovakuuttamiseen myönnett i in 6) 254: 10 markan suuruinen määrä-
raha tililtä Vakuutusmaksu t . 

Kaupunginhal l i tus pää t t i 7 ) j ä t t ää Solhälla, Alppimaja, Hemgård ja 
Vuokko nimisten lastentarhain irtaimistot pa lovakuut tamat ta . 

Kaupunginhallinnossa noudatettavaa säästäväisyyttä koskeva kiertokirje. 
Koska ankara taloudellinen lamakausi oli pako t t anu t tun tuvas t i alenta-
maan ker tomusvuoden meno- ja tuloarvioon o te t tu ja määrärahoja edellisen 
vuoden vastaaviin eriin verraten ja koska oli erikoisen tä rkeä tä , ettei määrä-
rahoja vuoden kuluessa yl i tet ty, kaupunginhall i tus lähett i 8) kaikille kau-
pungin lautakunnil le kiertokirjeen, jossa samalla kuin asianomaisia lauta-
kunt ia kehoitett i in jo vuoden alusta suunnit te lemaan toimintansa niin, 

!) Khs 4 p. helmik. 236 §. — 2) S:n 2 p. kesäk. 944 §. — 3) Yrt. v:n 1931 
kert. s. 46. — 4) Khs 21 p. tammik. 137 §, 3 p. maalisk. 421 §, 10 p. maalisk. 
461 § ja 8 p. jouluk. 1,924 § sekä khn jsto 18 p. elok. 5,266 §. — 5) Khs 30 p. 
kesäk. 1,125 §. — 6 ) Khn jsto 14 p. huhtik. 4,245 §. — 7) Khs 12 p. toukok. 812 § 
ja khn jsto 8 p. syysk. 5,707 §. — 8) Khs 9 p tammik. 21 §. 
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et tä myönne ty t määrä raha t tu l iva t r i i t tämään, erikoisesti kiinnitett i in 
huomio seuraaviin menojen vähentämismahdollisuuksiin: 

Tarverahojen säästämiseksi oli esim. sanomalehtien t i laukset ra jo i te t tava 
vä l t t ämät tömäs t i tarpeellisiin, samoin myös kirjallisuuden osto ja ilmoitusten 
koko ja määrä. Kir joi tuspaperi voitiin edullisimmin hankkia painatustöiden 
valvojan välityksellä siirtyen samalla standardikokoihin ja halvempiin 
paperilaatuihin. 

J o t t a t i lapäistä työvoimaa varten myönnety t määräraha t , joita kau t t a 
koko talousarvion oli vähennet ty 10 %, t ä s t ä huol imatta r i i t täisivät , oli vuo-
den aikana otettaville tilapäisille apulaisille makse t tava vähintäin 20 % vas-
taavien vakinaisten viranhalt i jain vuonna 1931 nau t t imaa pohjapalkkaa 
alempi määrä huolimatta siitä, olivatko he huoltovelvollisia vai eivät. Alempi-
kin palkka voi tulla kysymykseen, milloin vas taavan vakinaisen viranhal t i jan 
palkka oli suhteellisen korkea eikä tilapäiseksi otetulle asetet tu erikoisia 
pätevyysvaat imuksia . Myöskin ja tkuvas t i toimessa olleiden tilapäisten toi-
menhalt i jain palkkoja oli a lennet tava määrärahojen alentamista silmällä-
pitäen; missään tapauksessa ei alennus saanut olla val tuuston joulukuun 
16 p:nä 1931 pää t t ämää pienempi. Edellisen lisäksi oli t i lapäisten apulaisten 
käyt täminen koetet tava supistaa mahdollisimman vähiin. Kaupunginval-
tuus ton edellä maini t tu päätös koski myöskin lautakunt ien sihteerien palk-
kioita. 

Sairasloma- ja kesälomasijaisten palkkaamisessa oli noudate t tava samoja 
periaat tei ta kuin tilapäisten apulaisten suhteen edellä on sanot tu . Kaikissa 
tapauksissa oli koete t tava mikäli mahdollista -jakamalla työ t vakinaisille 
viranhaltijoille tulla ilman sijaisia toimeen. 

Yli työkorvausten suori t tamista oli koetet tava vä l t tää ja jollei se ollut 
mahdollista, korvausmäärä t jo vuoden alusta huomat tavas t i a lennet tava. 

Yirkain joutuessa avoimiksi oli mikäli mahdollista töiden uudestaan-
järjestelyllä koete t tava päästä siihen, e t tä erinäisiä virkoja tahi toimia voi-
tiin lakkaut taa . 

Virkasäännön tulkitseminen. Yleisten töiden hallituksen t iedustel tua, 
oliko heinäkuun 1 p:nä 1931 voimaan tu l lu t ta virkasääntöä sovellettava 
ennen t ä t ä päivää alkaneeseen ja sen jälkeenkin kestäneeseen sairaslomaan; 
voitiinko viranhaltijalle, jonka sairasloma kesti yli vuoden, suori t taa virka-
säännön 29 §:ssä myönnety t palkkaedut siitä huolimatta, oliko hän palannut 
työhön, uuden kahdentoista kuukauden jaksolta ja oliko t ämä jakso myön-
teisessä tapauksessa lasket tava palkallisten sairaslomakuukausien alusta vai 
lopusta; sekä vaikut t iko sairasloma kesäloman saanti oikeuteen, kaupungin-
hallitus pää t t i 1 ) vastaukseksi yleisten töiden hallitukselle i lmoittaa seuraavaa: 
Virkasäännön 29 §:n 1 mom:sta ilmeni selvästi, et tä viranhalt i jal la oli oikeus 
maini tun pykälän edellyttämässä sairaustapauksessa 12 kuukauden ajan-
jaksona, kulloinkin kysymyksessäolevasta a jankohdas ta taaksepäin lasket-
tuna , kahden kuukauden aikana saada täysi palkkansa ja kolmen kuukauden 
aikana kaksi kolmannesta pohjapalkas taan ynnä ikäkorotuksensa, eikä se 
seikka, milloin virkasääntö astui voimaan, yh tä vähän kuin kalenterivuosi-
kaan voinut mitään va iku t taa laskutapaan. Puheena olevan pykälän mää-
räyksiä ei voinut muu t t aa se mahdollisuus, e t tä viranhal t i jan oli ollut pakko 

l) Khs 21 p. tammik. 125 §. 
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ja tkaa palkallista sairaslomaansa palkat tomalla lomalla, jollei hän ollut 
eronnut tai häntä ollut erotet tu toimestaan. Eri kysymys oli, katsoiko asian-
omainen viranomainen olevan syytä myöntää hänelle enää j a tke t tua lomaa, 
mu t t a jos se myönnett i in, oli pykälän määräyksiä ' luonnoll isest i noudatet-
tava . Virkasäännön 26 §:n viimeisen momentin mukaan ainoastaan yksityis-
asioita varten myönnet ty vi rkavapaus saattoi va ikut taa kesälomaoikeuden 
menettämiseen. 

Sairaalahallituksen esityksen johdosta kaupunginhall i tus pää t t i 1 ) , e t tä 
kaupungin virkasäännön 17 §:n viimeinen kohta oli tu lk i t tava siten, e t tä 
viranhal t i jan saadessa luontoisetuna kalustetun asunnon, ruoan ja makuu-
vaat teet , asunto oli ka tso t tava hänen virkavapautensa tai lomansa aikana 
luovutetuksi laitoksen käyte t täväksi sijaisen asunnoksi, jollei viranhalt i ja 
ollut asianomaisen viranomaisen suostumuksella nimenomaan p idä t täny t 
itselleen asunto-oikeutta mainituksi ajaksi. 

Alistet tuaan käsiteltäväkseen sairaalahallituksessa esillä olleen kysy-
myksen viransijaisten oikeudesta kesälomaan kaupunginhall i tus pää t t i 2 ) 
hallitukselle virkasääntöä täydentäväksi ohjeeksi i lmoittaa, et tä viran-
haltijalle, joka ei ollut vakinainen toimessaan, voitiin myöntää kesälomaa 
virkasäännön 26 §:ssä maini t tu jen perusteiden mukaan ainoastaan siinä 
tapauksessa, e t tä hän oli ollut vähintään 6 kuukau t t a yhtäjaksoisesti kaupun-
gin palveluksessa ennen sen a jan päät tymis tä , jolloin lomia yleensä annett i in. 

Ruotsinkielisten kansakoulujen johtokunnan t iedustel tua, oliko kansa-
koulujen vuosisijaisilla ja tunt iopet taj i l la oikeutta sairasavun saamiseen heille 
lääkärintodistuksen nojalla myönnetyn sairasloman aja l ta , kaupunginhall i tus 
pää t t i 3 ) molemmille kansakoulujen johtokunnille i lmoit taa, e t tä vuosisijai-
set ilmeisesti virkasäännön määräysten alaisina olivat oikeutetut saamaan 
sen 29 §:n myöntämän sairasavun, ei kui tenkaan yli sen a jankohdan, jolloin 
heidän virkamääräyksensä loppui, jota vastoin tunt iopet ta j ien, jo tka yleensä 
otettiin lukuvuodeksi kerrallaan velvollisina hoi tamaan mää rä ty t viikkotun-
nit ja jo tka saivat vahvis te tun palkkion tunnil ta , ei voitu katsoa naut t ivan 
kuukausipalkkaa, joka virkasäännön 1 §:n mukaan oli edellytys, jo t ta viran-
halt i ja olisi virkasäännön alainen, joten heillä siis ei ollut oikeutta palkan 
saamiseen sairasloman ajal ta . 

Samaten päätet t i in 4) kotitalous!autakunnalle t iedustelun johdosta ilmoit-
taa, et tä erinäiset sen palveluksessa olevat ope t t a ja t t a re t tun t ipa lkkaa naut t i -
vina eivät olleet virkasäännön alaisia eivätkä siis o ikeute t tu ja nau t t imaan sen 
myöntämää kesälomaa. 

Lastentarhain johtokunta oli myön täny t Kallion suomalaisen lasten-
ta rhan johtajat tarel le H. Immoselle palkatonta lomaa helmikuun 25 p:stä 
28:nteen 1931 sekä suor i t tanut hänelle helmikuulta vastaavast i vähennetyn 
palkan opet ta ja t ta ren toimesta ja lisäksi lyhen tämät tömän palkkion lasten-
tarhan joh ta ja t ta ren toimesta sekä myöhemmin lääkärintodistuksen nojalla 
myöntäny t hänelle osittaista v i rkavapaut ta puolin palkoin maaliskuun 
2 pistä toukokuun 30 p:ään 1931 maksaen hänelle kuitenkin pääsiäis-
loman ajal ta täyden palkan ja koko a ja l ta joh ta ja t t a ren palkkion lyhentä-
mät tömänä , jonka palkkakysymyksen johtokunta oli al istanut kaupungin-
hallituksen harki t tavaksi . Koska joh ta ja ta r Immonen oli anonut virka-
vapau t t a ainoastaan opet ta ja t ta rento imestaan ja koko loma-ajan olikin hoi-

!) Khs 21 p. tammik. 131 §. — 2) S:n 22 p. kesäk. 1,087 §. — 3) S:n 6 p. tou-
kok. 783 a §. —4) S:n 16 p. kesäk. 1,055 §. 
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t a n u t kaikki joh ta ja t t a ren teh tävä t , kaupunginhall i tus katsoi, ettei johta-
ja t ta ren palkkiota ollut vähennet tävä, ja p ä ä t t i i l m o i t t a a lastentarhain 
johtokunnalle, et tä joh ta ja t a r Immosen palkka oli helmikuulta oikein mak-
settu, jota vastoin hänelle huht ikuul ta oli makset tu pääsiäisen a ja l ta 364 
markkaa liikaa, mikä määrä oli per i t tävä takaisin. 

Edellä maini t tu päätös perustui kaupunginhall i tuksen omaksumaan 
virkasäännön tulkintaan, jonka mukaan virkaloma-aika oli käsiteltävä koko-
naisuutena ja sen aikana sa t tuva t pyhä t tai vapaapäivät eivät voineet oikeut-
taa viranhal t i jaa saamaan suurempaa palkkaa näiltä päiviltä kuin mitä hänelle 
oli muilta päiviltä myönnetyn virkaloman ajaksi hyväksy t ty . Koska viran-
hal t i ja t nau t t iva t kuukausipalkkaa, joka oli samansuuruinen kaikkina vuoden 
kuukausina, r i ippumat ta niiden päiväluvusta, oli 30 päivän laskuperustet ta 
käyte t tävä , milloin oli kysymys virkalomasta, jota ei ollut määrä t ty täysin 
kuukausin. 

Erinäisissä muissakin tapauksissa kaupunginhall i tus lastentarhain johto-
kunnan tiedustelun johdosta ratkaisi 2) kysymyksiä, jotka koskivat palkan 
suori t tamista viranhaltijoille loman ja vi rkavapauden ai alta. 

Kansakoulunopettajien osittainen virkavapaus. Kaupunginhal l i tus pää t t i 3 ) 
antaa sosialijohtajalle tehtäväksi valmistella ehdotusta yleisiksi perusteiksi, 
joita oli noudate t tava osittaista v i rkavapaut ta myönnettäessä kansakoulun-
opettajille ja joiden tuli selvittää m.m. seuraavat seikat: onko osittaista 
v i rkavapaut ta myönnet tävä vain harjoitusaineista vai kaikista aineista; mihin 
korkeimpaan tun t imäärään osittainen virkavapaus saa nousta ja onko osit-
ta inen virkavapaus kokonaan kiellettävä opet ta ja l ta , jolla on sivutoimi. 

Kaupungin viranhaltijain palkkajärjestely. Kaupunginhall i tuksen pää-
t e t t y ä 4 ) oikeuttaa yleisjaostonsa kaupunginval tuuston joulukuun 16 p:nä 
1931 vahvistamia 5) perusteita noudat taen ratkaisemaan kysymykset viran-
halt i jain huoltovelvollisuudesta väliaikaisen palkanalennuksen suuruuden 
määräämiseksi jaosto pää t t i 6 ) omaksua noudate t tavaksi seuraavat yleiset 
periaatteet; 

usean viranhal t i jan huoltaessa samaa läheistä omaista on jokaiselta las-
ke t tava vähennystä 5 %:n mukaan; 

vaimon ansiotyö otetaan huomioon ainoastaan sikäli kuin hän on kau-
pungin viranhalt i ja; 

miehen ansiotyö otetaan huomioon kaikissa tapauksissa ja huol imatta 
siitä, onko hän kaupungin viranhalt i ja vai ei; 

kuluvana vuonna toimeen astuvien viranhalt i jain palkan vähennys toi-
meenpannaan ensimäisestä palkanmaksusta alkaen, laskien 5 tai 10 %:n alen-
nuksin kuukausi t ta in; 

niiden lomalla olevien viranhalt i jain palkan vähennys, joiden huolto-
velvollisuudesta ei ole i lmoitusta tehty , on lasket tava 10 %:n mukaan, mut t a 
s i t temmin oikaistava, jos esitetty selvitys sen aiheuttaa; sekä 

yleisjaoston päätökseen tyy tymät tömäl lä on oikeus, esittämällä tarkem-
pia selvityksiä, saa t taa häntä koskeva ratkaisu uudelleen yleisjaoston har-
kit tavaksi . 

Lisäksi yleisjaosto päät t i kaikille kaupungin laitoksille huomaut taa , e t tä 
jokainen viranhalt i ja oli velvollinen huoltovelvollisuuden lakatessa tai muu t 

x)Khs 11 p. helmik. 289 §. — 2) Khn jsto 14 p. huhtik. 4,237—4,239 §. — 
3) Khs 27 p. lokak. 1,639 §. — 4) S:n 14 p. tammik. 103 §. — 5) Ks v:n 1931 kert. 
s. 49—-54. — 6) Khn jsto 22 p. tammik. 3,204 §. 
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taessa t ä s tä heti esimiehelleen ilmoittamaan, jolloin laitoksen tuli siitä vas-
t aavaa to imenpidet tä varten kaupunginhallitukselle i lmoittaa. 

Merkittiin tiedoksi, e t tä kaikki raastuvanoikeuden vakinaiset viranhalti-
j a t 1 ) sekä kaupunginviskaal i t 2 ) paitsi kaupunginviskaali M. Enebäckiä 3 ) 
olivat suostuneet palkkainsa väliaikaiseen alentamiseen kuluvana vuonna. 

Alistet tuaan 4) tu tk i t tavakseen suomen- ja ruotsinkielisten kansakoulu-
jen johtokunt ien tekemät päätökset viranhalti jain palkkojen ja palkkioiden 
alentamisesta vuonna 1932 kaupunginhall i tus pää t t i 4 ) hyväksyä kansakoulu-
johtokunt ien omaksuman kannan, e t tä vuosisijaisten palkkojen alennuksen 
suhteen tuli olla samassa asemassa kuin vakinaisten opet tajain sekä et tä 
sairassijaisille oli suor i te t tava 10 % alemmat palkat kuin mitä vakinaisten 
opettaj ien kuukausipalkat olivat vuonna 1931. Sen sijaan kaupunginhalli-
tus päätt i johtokunnalle i lmoittaa, et tä myöskin koulunjohtaj ien palkkioita 
oli p idet tävä palkanlisinä, joihin val tuuston päätös palkan alentamisesta 
oli sovellettava. 

Käsitellessään kysymyksiä palkkain alentamista koskevan val tuuston 
päätöksen soveltamisesta kaupunginreviisori J . Toiviaisen 5) ja köyhäinhoidon 
to imi tus johta jan B. Sarlinin 6) palkkaetuihin kaupunginhall i tus katsoen, e t tä 
henkilökohtainen palkanlisäys oli ka tso t tava sopimuspalkan luontoiseksi, 
jota val tuuston päätös nimenomaan koski, päätt i , e t tä palkasta teh tävä 
vähennys oli lasket tava myöskin henkilökohtaiselle palkanlisäykselle. 

Terveydenhoi tolautakunnan esitettyä, et tä niiltä lau takunnan alaisten 
laitosten palveluksessa olevilta henkilöiltä, joiden kokonaispalkka ei ylit-
t ä n y t 400 markkaa kuukaudessa, ei vähenneltäisi palkkaa, jos kyseessä oleva 
toimi oli asianomaisen ainoa toimi kaupungin palveluksessa, sekä että niiltä, 
joiden kuukausipalkka oli 400—900 markkaa , vähennettäisiin vain 5 %, 
kaupunginhall i tus pää t t i 7 ) lautakunnal le i lmoittaa, e t tä kaupunginval tuus-
ton tekemää päätöstä palkkain alentamisesta oli noudate t tava . 

Koska kaupunginval tuusto ei ollut ase t tanut mi tään alarajaa palkkojen 
vähentämiselle, kaupunginhall i tus ei voinut suostua 8) lastentarhain johto-
kunnan anomukseen, ettei val tuuston päätöstä palkkojen alentamisesta 
ulotettaisi lastentarhoissa palveleviin aputyt töihin . Joh tokunnan sit temmin 
tekemän esityksen a lara jan määräämisestä viranhalt i jain palkkojen vähen-
tämiselle kaupunginhall i tus epäsi9). 

Luokittelemattomien pysyväisten viranhaltijain viransijaisten palkkojen 
alentaminen. Kaupunginhal l i tus pää t t i 1 0 ) hyväksyä sairaalahallituksen esi-
tyksen, e t tä otsikossa mainituista palkoista niiden ollessa I palkkaluokan 
mukaisia pienemmät, saisi vähentää ainoastaan 15 % kaupunginhall i tuksen 
aikaisemmin määräämän u ) 20 %:n asemesta. 

Palkan suorittamista viranhaltijoille koskevat ohjeet Kaupunginhall i tus 
päät t i 1 2 ) , e t tä kaupunginreviisorin ehdot tama taulukko kuluvan vuoden 
palkanmaksuja var ten oli laadi t tava ja jae t tava asianomaisille virastoille. 
Edelleen päätet t i in , e t tä kuukausipalkat oli makse t tava tasaisin markoin 
ja yl i jäämäpennit t a sa t t ava vuoden viimeisessä palkanmaksussa tai viran-
hal t i jan sitä ennen erotessa toimestaan hänen saadessaan viimeisen palk-
kansa. 

Khs 25 p. hei mi k. 391 §. — 2 ) S:n 16 p. maalisk. 515 §. — 3) S:n 7 p. huhtik. 
630 §. — 4) S:n 18 p. helmik. 327 §. — *) S:n 28 p. tammik. 182 §. — 6) S:n 18 p. 
helmik. 332 §. — 7) S:n 3 p. maalisk. 426 §. — 8) S:n 11 p. helmik.296 §. — 
9) S:n 27 p. huhtik. 763 §. — 10) S:n 10 p. maalisk. 463 §. — Ks. tämän 
kert. s. 215. — 12) Khs 10 p. maalisk. 466 §. 
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Vielä kaupunginhall i tus p ä ä t t i e t t ä valmistavien ammatt ikoulujen 
tunt i opet ta ja in palkkiot vuoden 1933 alusta oli suori tet tava kultakin 
työkuukaude l ta lyhentämät töminä . 

Ylityöstä suoritettava korvaus. Kaupunginhall i tuksen kertomusvuonna 
käsit telemää kysymystä kaupungin viranhaltijoille yli työstä suori tet tavan 
korvauksen perusteiden määräämisestä ei ra tkais tu 2) vuoden varrella. 

Puhtaanapi tola i toksen henkilökunnan vuoden 1931 t i l inpäätöksen yhtey-
dessä suori t t aman ylityön korvaamiseksi kaupunginhall i tus pää t t i 3 ) myöntää 
pääluokkaan Puhtaanap i to merki tyis tä käyt tövarois taan 4,908 markkaa . 

Palkan suorittaminen sairaanhoitajatarkoulun oppilaille. Kaupungin-
hallitus pää t t i 4 ) , e t tä sa i raanhoi ta ja tarkoulun kolmannen vuosiluokan oppi-
laille sai maksaa palkan sen sairaalan varoista, jossa hän kolmannella vuosi-
kurssillaan toimi al ihoi ta jat tarena, myös siltä a jal ta , jonka hän poikkeus-
tapauksissa opinto-ohjelman mukaisesti joutui käy t t ämään harjoi t te luun 
sairaalan ulkopuolella. 

Palkan suorittaminen itsenäisyydenpäivänä työssä olleille viranhaltijoille. 
Kaupunginhall i tus päät t i 5) e t tä i tsenäisyydenpä!vältä kaupunginval tuuston 
päätöksen 6) mukaan oli suori tet tava palkka niille, joiden silloin oli oltava 
työssä, siitä r i ippumat ta , sat tuiko i tsenäisyydenpäivä a rk i -va i pyhäpäivälle. 

Musiikkilautakunnalle myönnet t i in 7 ) kaupunginhall i tuksen yleisistä 
käyt tövaroista 5,876 markan suuruinen määräraha ylimääräisen palkan 
suorittamiseksi niille kaupunginorkesterin jäsenille, jo tka olivat olleet työssä 
vuoden 1931 i tsenäisyydenpäivänä. 

Samoin myönnett i in 8) erinäisille terveydenhoi tolautakunnan alaisille 
henkilöille, jo tka olivat olleet työssä vuoden 1932 i tsenäisyydenpäivänä, 
kaupunginhall i tuksen yleisistä käyt tövarois ta palkkioita yhteensä 303: 05 
markkaa . 

Lastentarhoissa työskentelevät harjoittelijat, jo tka olivat työssä lastentar-
hain koko aukioloajan, oikeutet t i in9) kerran päivässä saamaan lapsille valmis-
t e t t ua ruokaa 1 markan maksusta . 

Luontoisetujen vahvistaminen. Kaupunginhal l i tus päät t i 10), e t tä viran-
halti jain naut t imis ta luontoiseduista suori te t tavan korvauksen laskemisessa 
heinäkuun 1 p:ään 1933 oli noudate t tava samoja perusteita kuin siihen 
asti. Teknilliselle johtajal le ia sosialijohtajalle annetti in tehtäväksi kiireel-
lisesti valmistella kysymystä uusien perusteiden määräämisestä. 

Lisäksi kaupunginhall i tus lukuisissa yksityistapauksissa vahvisti11) viran-
halt i jain palkoista naut i t tu jen luontoisetujen perusteella vähennet tävä t raha-
määrä t . 

Oikeus lukea hyväkseen virkavuosia ikäkorotusten saamiseksi. Raas tuvan-
oikeuden ensimmäinen siviili notaari K. Herrmann oikeutettiin1 2) lukemaan 
ikäkorotuksiin oikeuttaviksi virkavuosiksi vuoden 1920 toukokuun 1 p:n ja 
vuoden 1923 toukokuun 1 p:n välinen aika, jolloin hän vi rkaatoimit tavana oli 
hoitanut nuoremman oikeusneuvosmiehen virkaa sekä toiminut vlimääräi-

i) Khs 30 p. jouluk. 2,043 §. — 2) S:n 23 p. maalisk. 532—533 §, 9 p. kesäk. 
1,023 § ja 16 p. kesäk. 1,061 §. — 3) S:n 21 p. huhtik. 691 §. — 4) S:n 22 p. kesäk. 
1,121 §. — 5) S:n 25 p. helmik. 392 ja 393 §. — 6) Ks. v:n 1929 kert. s. 62. — 
7) Khs 21 p. huhtik. 694 §. — 8) Khn jsto 15 p. jouluk. 7,557 §. — 9 ) Khs 27 p. 
lokak. 1,668 §. — 10) S:n 26 p. toukok. 897 § ja 22 p. jouluk. 2,008 §. — n ) S:n 
14 p. tammik. 91 §, 31 p. maalisk. 577 §, 14 p. huhtik. 661 §, 21 p. huhtik. 692 
ja 693 §, 6 p. toukok. 784 §, 2 p. kesäk. 925, 926 ja 937 22 p. kesäk. 1,097 a-d 
§, 4 p. elok. 1,222 §, 13 p. lokak. 1,537 §, 20 p. lokak. 1,602 §, 27 p. lokak. 1,634 
ja 1,635 § sekä 8 p. jouluk. 1,921 §. —12) S:n 18 p. helmik. 326 §. 
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senä rikosasiainnotaarina, ylimääräisenä oikeusneuvosmiehenä ja virkaa 
to imi t tavana rikosasiainnotaarina, ja siten nostamaan kolme ikäkorotusta 
vuoden 1932 maaliskuun 1 p:stä lukien. 

Rahatoimiston konttoriapulainen L. Miller oikeutettiin 1) ikäkorotusten 
saamiseksi lukemaan hyväkseen verotusvalmistelukunnan kansliassa palvele-
mansa 9 vuoden aika siten, e t tä hänelle myönnett i in kolme ikäkorotusta 
vuoden 1931 heinäkuun 1 p:stä lukien. Kyseiseen tarkoitukseen myönnett i in 
8,100 markan suuruinen määräraha talousarvion määrärahas ta Ikäkorotuk-
set ja palkankorotukset . 

Satamahall intotoimiston apulaisvaakamestari N. V. Ahlqvist ja saman 
toimiston konttorikir juri C. Enckell, joista edellinen oli to iminut ylimääräi-
senä vaakamestar ina ja v i rkaatoimit tavana apulaisvaakamestarina vuoden 
1927 toukokuun 9 p:n ja vuoden 1928 elokuun 1 p:n välisenä aikana sekä jäl-
kimmäinen ylimääräisenä kont tor ikir jur ina vuoden 1929 joulukuun 1 p:n ja 
vuoden 1931 maaliskuun 1 p:n välisenä aikana, oikeutett i in2) ikäkorotusten 
saamiseksi lukemaan hyväkseen maini tu t a ja t . Ahlqvistille myönnett i in 
toinen ikäkorotus kesäkuun 1 p:stä 1933 lukien ja Enckellille ensimmäinen 
ikäkorotus joulukuun 1 pistä 1932 lukien; viimeksi maini tun ikäkorotuksen 
suorittamiseen kuluvana vuonna myönnett i in 190 markkaa talousarvion 
määrärahas ta Ikäkorotukset ja palkankorotukset . 

Työnväli tystoimiston vaht imestar i T. T. Leander oikeutetti in 3) ikä-
korotusten saamiseksi lukemaan hyväkseen vuoden 1930 tammikuun 1 pin ja 
joulukuun 31 pin välinen aika, jolloin hän oli to iminut tilapäisenä vahti-
mestarina; ensimmäisen ikäkorotuksen Leander saisi nostaa vuoden 1933 
t ammikuun 1 pistä lukien. 

Terveydenhoi tolautakunnan toimiston sa i raanhoi ta ja tar E. Öhman 
oikeutet t i in4) ikäkorotusten saamiseksi lukemaan hyväkseen kulkutaut i -
sairaalassa toimimansa aika. 

Kivelän sairaalan hoi ta ja E. Skogster ja kyseisen sairaalan al ihoitajatar 
K. Ahonen oikeutettiin 5) lukemaan ikä korotuksiin oikeuttaviksi virkavuosiksi 
edellinen vuoden 1929 maaliskuun 1 pin ja vuoden 1930 toukokuun 1 pin väli-
nen aika ja jälkimmäinen vuoden 1929 t ammikuun 1 pin ja vuoden 1930 
toukokuun 1 pin välinen aika, jolloin he vi rkaatoimit tavina olivat hoitaneet 
kyseisiin virkoihin kuuluvia tehtäviä . Näin ollen myönnett i in Skogsterille 
ensimmäinen ikäkorotus vuoden 1932 maaliskuun 1 pistä ja Ahoselle samoin 
ensimmäinen ikäkorotus vuoden 1932 t ammikuun 1 pistä lukien. 

Nikkilän sairaalan al ihoi ta ja tar S. Haapaniemi oikeutettiin 6) ikäkoro-
tus ten saamiseksi lukemaan hyväkseen vuoden 1925 maaliskuun 10 pin ja 
joulukuun 1 pin välinen aika, jolloin hän oli toiminut al ihoi tajat taren viran-
sijaisena Marian sairaalassa. Ensimmäinen ikäkorotus oli makset tava hänelle 
t ammikuun 1 pistä 1932 lukien. 

Kunnalliskodin al ihoi tajatar E. Tähtinen oikeutettiin 7) lukemaan ikä-
korotuksiin oikeuttaviksi virkavuosiksi vuoden 1929 helmikuun 1 pin ja vuo-
den 1931 toukokuun 7 pin välinen aika, jona hän oli palvellut Marian sairaa-
lan vakinaisena al ihoi tajat tarena, sekä vuoden 1931 toukokuun 7 pin ja vuo-
den 1932 maaliskuun 1 pin välinen aika, jona hän toimi kunnalliskodin virkaa-
to imi t tavana al ihoi tajat tarena. Ensimmäinen ikäkorotus myönnett i in hänelle 
vuoden 1932 helmikuun 1 pistä lukien. 

!) Khs 10 p. maalisk. 467 §. —2) S :n l9 p. toukok. 875 §. — 3) Sin 15 p. svysk. 
1,387 §. —4) Khn jsto 8 p. syysk. 5,698 §. — 5) Khs 31 p. maalisk. 578 — «) Sm 
14 p. huhtik. 667 §. —7) Sin 23 p. maalisk. 534 §. 
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Ruotsinkielisten kansakoulujen ope t ta ja t t a re t G. Wikberg ja S. Nord-
man o i k e u t e t t i i n l u k e m a a n ikäkorotuksiin oikeuttaviksi virkavuosiksi 
vuosisijäisinä toimimansa a j a t eli edellinen vuoden 1929 syyskuun 15 p:n ja 
vuoden 1930 elokuun 1 pin välinen aika ja jälkimmäinen vuoden 1930 syys-
kuun 1 p:n ja vuoden 1931 elokuun 1 p:n välinen aika. Tämän nojalla ensim-
mäinen ikäkorotus myönnett i in Wikbergille vuoden 1932 lokakuun 1 p:stä 
ja Nordmanille vuoden 1933 syyskuun 1 pistä lukien. 

Kaupunginorkesterin konsertt imestari A. Hannikainen oikeutet t i in 2) 
ikäkorotusten saamiseksi lukemaan hyväkseen vuosina 1918—19 orkesterin 
ensimmäisenä viulunsoi t ta jana toimimansa yhden vuoden aika. Hänen 
kolmas ikäkorotuksensa oli makset tava vuoden 1932 syyskuun 1 pistä lukien. 

Sähkölaitoksen jakeluosaston insinööri S. Schalin oikeutettiin 3) luke-
maan ikäkorotuksiin oikeuttaviksi virkavuosiksi vuoden 1929 huht ikuun 
1 pm ja vuoden 1931 t ammikuun 1 pin välinen aika, jona hän oli toiminut 
sähkölaitoksen propagandainsinöörinä. Ensimmäinen ikäkorotus myönnett i in 
hänelle vuoden 1932 huht ikuun 1 pistä lukien. 

Puhtaanapi to la i toksen varas tonhoi ta ja L. Bogdanoff oikeutet t i in4) 
ikäkorotusten saamiseksi lukemaan hyväkseen vuoden 1929 toukokuun 1 pin 
ja vuoden 1930 t ammikuun 1 pin välinen aika, jona hän oli toiminut virkaa-
to imi t tavana varas tonhoi ta jana. Näin ollen ensimmäinen ikäkorotus oli 
makse t tava hänelle vuoden 1932 toukokuun 1 pistä lukien. 

Palkankorotukset. Kaupunginval tuuston pää te t tyä korottaa rahatoimis-
ton veronkannantaosaston osastopäällikönviran huht ikuun 1 pistä lukien 
10 palkkaluokasta 13inteen myönnett i in L) korotetun palkan suorittamiseen 
kuluvana vuonna 11,970 markkaa määrärahas ta Ikäkorotukset ja palkan-
korotukset . 

Lastentarha]n joh tokunta oli esi t tänyt , e t tä las tentarha Kotikallion apu-
ty tön T. Rannan vuosipalkka seuraavan vuoden alusta korotettaisiin 4,600 
markas ta 6,000 markkaan sekä saman las tentarhan apu ty tön A. Raidan 
palkka kesäkuun 1 pistä lukien 4,120 markas ta 8,400 markkaan, koska hänen 
toimensa maini tusta päivästä lukien muutet taisi in lastenhoitajantoimeksi . 
Kaupunginhal l i tus päät t i 6) hyväksyä edellisen esityksen mut t a evätä jäl-
kimmäisen huomaut taen, e t t ä maini tun aputytöntoimen lakkaut tamisesta ja 
uuden lastenhoitajantoimen perustamisesta oli t eh tävä perusteltu esitys 
kaupunginvaltuustolle. Joh tokunnan esityksen lastentarhain aputy t tö jen 
palkkain yleisestä korottamisesta kaupunginhall i tus epäsi7). 

Kaupunginhall i tus päät t i 8) niinikään, ettei t i lastotoimiston vahti-
mestarintoimen korot tamista ensimmäisestä palkkaluokasta kolmanteen 
koskeva esitys a iheut tanut toimenpidet tä . 

Palvelusvuosien perusteella korotetti in erinäisten ensimmäisen kaupun-
ginvoudin konttorin 9), kaupungintalon puhelinkeskuksen 10), maidontarkas-
tamon n ) , Marian sairaalan1 2), kulkutautisairaalan1 3) , Kivelän sairaalan 14), 
Nikkilän sairaalan 15), tuberkuloosisairaalan 16), sa i raanhoi ta ja tarkoulun 17), 

Khs 27 p. huhtik. 759 §. — 2) Sin 22 p. syysk. 1,417 §. — 3) S:n 18 p. hel-
mik. 325 — 4) Sin 19 p. toukok. 874 §. — 5) Sin 23 p. maalisk. 537 §. — 6) S:n 
9 p. kesäk. 1,044 §. — 7) Sin 9 p. kesäk. 1,025 §. — 8) Sin 25 p. elok. 1,251 §. — 
9) Sin 24 p. marrask. 1,794 §. — 10) Sin 11 p. helmik. 301 §. — n ) Sin 11 p. elok. 
1,237 §. — 12) Sin 9 p. tammik. 24 §, 31 p. maalisk. 579 § ja 27 p. huhtik. 756 §. — 
13) Sin 31 p. maalisk. 579 §, 27 p. huhtik. 756 §, 2 p. kesäk. 927 §, 29 p. syysk. 
1,440 § ja 27 p. lokak. 1,633 §. — 14) Sin 31 p. maalisk. 579 §, 27 p. huhtik. 756 § 
ja 29 p. svysk. 1,439 §. — 15) Sin 14 p. huhtik. 666 § ja 27 p. huhtik. 756 §. — 
16) Sin 31 p. maalisk. 579 §, 27 p. huhtik. 756 § ja 2 p'. kesäk. 927 §. — 17) Sin 
27 p. huhtik. 756 §. 
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kunnalliskodin 1), työlaitoksen 2), köyhäinhoi tolautakunnan työtupain 3), 
Sofianlehdon pikkulastenkodin 4), Kul la torpan lastenkodin 4), Reijolan 
lastenkodin 4), vastaanottokodin 5), Bengtsärin koulukodin 4), Rv t ty l än 
koulukodin 6), Toivolan koulukodin 4), ruotsinkielisten kansakoulujen 7), 
kaupunginkir jaston 8), rakennuskont tor in 9) ja ki inteis tölautakunnan 10) 
palkkasääntöön merki tsemät tömäin pysyväisten virkain haltijoiden kuukausi-
palkkoja. 

Vahvistetut palkat. Kaupunginhall i tus päät t i n ) , e t tä v. t . sa tamakapteeni 
A. Lindforsille oli asianomaiselta palkkati l i l tä suori te t tava marraskuun 8 ja 
30 p:n väliseltä a ja l ta 5,000 markan viransijaisuuspalkkio sekä joulukuun 
1 p:n jälkeiseltä a ja l ta hänelle tulevan eläkkeen lisäksi 4,400 markkaa kuu-
kaudelta. 

V. t . tuberkuloosilääkäri I. Rosqvist oikeutettiin 12) joulukuulta saamaan 
koko kuukauden palkka sekä vuoden 1933 t ammikuul ta eläkkeen lisäksi 
4,600 markan suuruinen sijaispalkkio. Palkkiot oli makse t tava asianomaisesta 
palkkamäärärahas ta . 

Ruotsinkielisten kansakoulujen taloudenhoitajal le E. Pontänille määrä t -
tiin1 3) \ u o d e n 1933 alusta lukien suori tet tavaksi 3,000 markan sopimuspalk-
ka kuukaudel ta . 

Kaupunginval tuus ton pääte t tyä 1 4 ) perustaa kir japainokouluun kuluvan 
vuoden alusta lukien palkkasääntöön merki tsemättömien pysyväisten toi-
mien ryhmään kuuluvan vaht imestar intoimen ja myönne t tyä sen palkkaa-
miseen 7,000 markkaa uusien virkain palkkoja ja palkankorotuksia varten 
talousarvioon merki tystä määrärahas ta kaupunginhall i tus päätti1 5) vahvistaa 
kir japainokoulun vahtimestarin pohjapalkan 1,005 markaksi kuukaudessa. 
Koska toimen nykyisen hal t i jan aikaisempaa to imintaa ei voitu kokonaan 
ot taa huomioon palkankorotuksia palvelusvuosien perusteella määrät täessä , 
vaht imestar in toimi kun aikaisemmin oli sivutoimi ja laadul taan erilainen, 
myönnet t i in sanotulle toimenhalt i jal le 76 markan suuruinen palkankorotus 
kuukaudessa t ammikuun 1 p:stä 1932 lukien. Pa lkka oli ker tomusvuonna 
suori tet tava siten, e t tä kir japainokoulun tilapäisen työvoiman määrärahas ta 
käytet t i in siihen 6,000 markkaa ja loput otettiin val tuuston myöntämäs tä 
määrärahas ta . Edelleen kaupunginhall i tus epäsi ammatt iopetuslai tosten 
johtokunnan esityksen korvauksen myöntämisestä vahtimestaril le asunto-
edun supistumisesta. Virastotalon, uuden raatihuoneen, keskuspoliisitalon 
ja rahatoimiston yhteisen talonmiehen O. V. Lindholmin palkka vahvistet-
tiin 16) t a m m i k u u n i pistä 1932 lukien 900 markaksi kuukaudel ta ja hänen 
luontoisetukorvauksensa 604 markaksi kuukaudel ta ; ot taen huomioon, et tä 
palkasta kuluvana vuonna oli vähennet tävä 5 %, myönnett i in tarkoitukseen 
5,340 markkaa ikä- ja palkankorotuksia varten kaupunginhall i tuksen käy-
te t täväksi talousarvioon merki tys tä määrärahas ta . 

Khs 24 p. marrask. 1,796 ja 1,797 § sekä 23 p. maalisk. 535 §.— 2) S:n 23 p. 
maalisk. 535 §. — 3 ) S:n 11 p. helmik. 300 §, 23 p. maalisk. 559 § ja 24 p. marrask. 
1,796 §. — 4) S:n 24 p. marrask. 1,795 §. — 5) S:n 25 p. helmik. 388 § ja 24 p. mar-
rask. 1,795 §. — 6) S:n 25 p. helmik. 388 § ja 24 p. marrask. 1,795 §. — 7) S:n 
27 p. huhtik. 757 § ja 2 p. kesäk. 928 §. —. 8) S:n 22 p. kesäk. 1,102 § ja 4 p. 
elok. 1,223 §. — 9) S:n 22 p. kesäk. 1,106 §. — 10) S:n 2 p. kesäk. 929 § ja 22 p. 
kesäk. 1,106 §. — n ) S:n 24 p. marrask. 1,821 §; ks. mvös tämän kert. s. 250 ja 291. 
—12) Khs 8 p. jouluk. 1,926 §; ks. mvös tämän kert. s. 129. —13) Khs 17 p. marrask. 
1,783 §. — 14) Ks. tämän kert. s. 126. — 15) Khs 11 p. helmik. 314 §. — 16) S:n 
21 p. tammik. 130 §. 



182 II. Kaupunginhallitus. 223 

Korkeasaaren eläintenhoitajan A. Humalan palkka vahvistet t i in 
t ammi—toukokuul ta 1,550 markaksi ja kesäkuun 1 p:stä alkaen 1,725 mar-
kaksi. Tästä päätöksestä aiheutuva lisämeno oli suori te t tava edellisessä 
kohdassa maini tusta määrärahas ta . 

Erinäisiä palkkakysymyksiä. Koska rahatoimiston palkkaosastolla 5—10 
vuot ta palvelleet ylimääräiset apulaiset E. Lowenetsky, S. Lindberg, E.Tukiai-
nen, H. Törrönen, R. Ervast i ja V. Meinander, jos kohtakin he saivat palk-
kansa tilapäisen työvoiman tililtä, yhtämit ta isen pitkäaikaisen palveluksensa 
perusteella olivat verrat tavissa vakinaiseen työvoimaan, kaupunginhall i tus 
päät t i , e t tä heidän palkkojensa alentamisessa oli nouda te t t ava samoja perus-
tei ta kuin vakinaisten viranhalt i jain palkkain alentamisessa. 

Kaupunginhal l i tus hyväksyi työnväli tystoimiston johtokunnan esi-
tyksen, e t tä toimiston vahtimestaril le T. Leanderille, joka kertomusvuoden 
tammi-—helmikuun aikana hoiti toimistoapulaisen tehtäviä , suoritettaisiin 
vaht imestar in ja toimistoapulaisen toimien peruspalkkojen erotus, 190 mark-
kaa kuukaudessa, eli yhteensä 380 markkaa; t ä m ä lisäpalkkio oli suori te t tava 
toimiston tilapäisen työvoiman määrärahas ta . 

Terveydenhoi tolautakunta oikeutettiin 4) suor i t tamaan kesäkuun 28 p:nä 
1932 virastaan eronneen lau takunnan toimiston sai raanhoi ta ja t taren S. von 
LIellensin heinäkuun palkasta 1,500 markan suuruinen palkkio henkilölle, 
joka otettiin virkaatekeväksi sairaanhoitajat tareksi täksi ajaksi. 

Terveydenhoi tolautakunnan anot tua , e t tä ammat t ien ta rkas tuksen sii-
voojalle kuluvanakin vuonna saisi maksaa 160 markan suuruisen kuukausi-
palkkion, vaikka ta rkas tuksen supistet tu si ivousmääraraha siten ei riittäisi-
kään tarkoitukseensa, kaupunginhall i tus p ä ä t t i 5 ) i lmoittaa terveydenhoito-
lautakunnalle, e t tä ammat t ien tarkas tuksen siivoaminen oli j ä r jes te t tävä 
talousarvioon t ä t ä tarkoi tus ta varten merki tyn määrärahan puitteissa. 

Suomenkielisten kansakoulujen johtokunnan evä t tyä kansakoulun-
opet ta ja W. Sippolalta oikeuden kaupunginkir jas ton Pasilan haaraki r jas ton 
johta janto imen hoitamiseen sivutoimena kaupunginhall i tus pää t t i 6 ) kir jas-
ton johtokunnalle i lmoittaa, e t tä opet ta ja Sippolalle ei syyskuun 1 p:n jälkeen 
enää ollut makse t tava palkkaa maini tun toimen hoitamisesta. 

Kaupunginhal l i tus pää t t i 7 ) oikeuttaa musi ikki lautakunnan k ä y t t ä m ä ä n 
kaupunginorkesteria varten talousarvioon merki tystä määrärahas ta enintään 
89,000 markkaa ylimääräisten johtajien, solistien ja kuorojen pa lkkaa-
miseen. 

Alistettuaan tu tk i t tavakseen musi ikki lautakunnan helmikuun 22 p:nä 
tekemän päätöksen, et tä orkesterin jäsenelle Kaalbekille kertomusvuoden 
aikana toistaiseksi ylimääräisten avustusten määrärahas ta suoritettaisiin 
145 markkaa kuukaudessa fagot insoi t ta jan toimen hoitamisesta, hallitus 
päät t i 8) kehoit taa musi ikki lautakuntaa siten oikaisemaan päätöksensä, e t tä 
Kaalbekille vuodeksi 1932 myönnett i in 155 markan suuruinen henkilökoh-
tainen palkanlisäys kuukaudessa, jolloin kaupunginval tuuston pää t t ämä 
palkanalennus oli lasket tava niin hyvin peruspalkalle kuin henkilökohtaiselle 
lisäykselle. 

Kansanpuis tojen isännöitsijän K. Soinion viransijaiselle S. Puraselle 
myönnett i in 9) Sijaispalkkiot virkavapaustapauksissa nimiseltä tililtä huhti-

i) Khs 30 p. kesäk. 1,126 §. — *) S:n 18 p. helmik. 331 §. — 3) Khn jsto 31 p. 
maalisk. 4,046 §. — *) Khs 16 p. kesäk. 1,081 §. — 5) S:n 3 p. maalisk. 425 §. — 
*) S:n 15 p. syysk. 1,383 §. — 7) S:n 22 p. syysk. 1,428 §. — *) Khs 25 p. helmik. 
383 §. — 9) S:n 26 p. toukok. 896 §. — 
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kuun a ja l ta 2,000 markan sijaispalkkio ja herra Soini olle korvaukseksi hänen 
virkavapautensa aikana maalis- ja huhtikuulla suor i t tamastaan työstä asian-
omaiselta palkkatil i l tä 3,165 markkaa , minkä ohessa hänelle toukokuun 
1 pistä lähtien oli makse t tava täysi palkka. 

Kaupunginhal l i tus myöntyi 1 ) heinäkuun 1 piään i r t isanot tujen entisten 
rai t t iudenvalvojien J . E. Leivon, F. Nyströmin ja R. Nyholmin anomukseen 
saada kesälomakuukaudel taan heinäkuulta nostaa entiset palkkansa edel-
lyt täen, e t te ivät he samanaikaisesti naut t ineet muuta korvausta kansan-
puisto-osaston palveluksessa. 

Nauttimatta jääneen kesäloman korvaaminen. Kaupunginhal l i tus oikeutti2) 
Sofianlehdon pikkulastenkodin osastonhoitajat taren E .Ka tz in , joka erosi toi-
mestaan kesäkuun 1 pinä, saamaan kolmen viikon palkan kesäkuun 1 pin jälkei-
seltä a ja l ta korvaukseksi hänen kuluvana vuonna menet tämästään kesälomasta. 

Viransijaisena toimineen oikeus kesälomaan. Kaupunginhal l i tus pää t t i 3 ) 
sairaalahallitukselle i lmoittaa, e t tä Nikkilän sairaalan kolmannella alilääkä-
rillä E. E. Helsingius-Tepposella, joka kesäkuun 1 pinä ryhty i sanot tua vir-
kaa hoi tamaan, oli oikeus kesäloman saantia varten lukea hyväkseen vuosina 
1926—28 viransijaisena Nikkilän sairaalassa toimimansa a ja t , yhteensä 
4 kuukau t t a 19 päivää. 

Matkakulujen korvaaminen. Provisioihin y. m. kuluihin varatusta talous-
arvion määrärahas ta myönnett i in raha to imenjohta ja Hupiin kaupungin 
laina-asiain jär jestelyä varten Tukholmaan tekemän matkan matkalaskun 
suorittamiseen 3,293: 30 markkaa 4) sekä samasta määrärahas ta 1,323 mark-
kaa raha to imenjoh ta ja Hupiin ja ki inteistöjohtaja v. Frenckellin frangi-
luoton jär jestelyä var ten Tukholmaan tekemällään matkalla tarvitsemien 
matkal ippujen ja -kortt ien lunastamisesta aiheutuneen laskun maksamiseen5) . 

Kaupunginhal l i tuksen yleisistä käyt tövarois ta myönnett i in alla mainit-
tu jen matkakulu jen suorittamiseen seuraavat rahamäärä t : 

kaupunginval tuuston puheenjohta jan kauppaneuvos I. Lindforsin kau-
pungin edustamisesta Norden-yhdistyksen Tukholmassa pidetyllä Islannin-
viikolla esi t tämän matkalaskun suorittamiseen 4,462 markkaa 6); 

kaupunginval tuuston syyskuun 25 p:nä tekemällä tarkas tusmatkal la 
käy te t ty jen l inja-autojen vuokran maksamiseen 1,312: 50 markkaa 7); 

sosiali- ja opetusasiain joh ta jan Kedon osanotosta Hangon kaupunki-
päiviin a iheutuvan matkalaskun suorittamiseen 551 markkaa 8) sekä hänen 
lokakuun 19 p:nä Bengtsärin koulukotiin tekemänsä matkan kustannusten 
peittämiseen 232 markkaa 9); 

kansliasihteeri A. Blombergille hänen Bengtsärin tilalle tekemiensä mat-
kojen matkalaskujen suorit tamiseen etukäteen nostetut , yhteensä 1,200 mar-
kan suuruiset määrärahat 1 0 ) sekä 100 markan määrärahan matkustussäännön 
mukaisena päivärahana hänen t ammikuun 24 p:nä Kellokosken piirimieli-
sairaalaan tekemästään matkas ta u ) ; 

rakennuskont tor in insinöörille R. Granqvistille, vesijohtolaitoksen toi-
mitusjohtajal le A. Skogille sekä ensimmäiselle kaupunginlääkäril le F. Hisin-
gerille kullekin 100 markan suuruisen matkustussäännön mukaisen korvauk-
sen heidän Kellokosken piirimielisairaalaan tekemästään t a rkas tusmat -
kasta 12); sekä 

!) Khn j st o 7 p. heinäk. 5,086 §. — 2) Khs 2 p. kesäk. 935 §. — - 3) S:n 2 p. 
kesäk. 930 §. —4) Khn jsto 13 p. lokak. 6,451 § ja 20 p. lokak. 6,596 §. —5) S:n 21p. 
tammik. 3,174 §. — 6) S:n 29 p. syysk. 6,127 §. — 7) S:n 6 p. lokak. 6,314 §. —-
8) S:n 1 p. syysk. 5,522 §. — 9) S:n 20 p. lokak. 6,597 §. — 10) S:n 3 p. marrask. 
6,828 §. — u ) S:n 4 p. helmik. 3,391 §. — 12) S:n 10 p. maalisk. 3,834 §. 
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kaupungininsinööri O. Martikaisen Korian—Helsingin rautat ien raken-
tamista käsit televään neuvottelukokoukseen tekemän ma tkan matkalaskun 
suorittamiseen 364: 75 markkaa 1). 

Köyhäinhoi tolautakunnan anomuksesta kaupunginhall i tus päät t i 2) 
oikeuttaa maini tun lau takunnan suori t tamaan matkakus tannusmäärärahas ta 
5 ,625markkaa köyhäinhoi tolautakunnan kanslian apulaisjohtajalle J .G. A. Ja -
cobssonille korvaukseksi hänen omalla autollaan tekemistään virkamatkoista . 

Raitiotievuosikortit. Kaupunginhall i tus päätt i3) , että vastedes myönnet tä-
vä t raitiotievuosikortit asetettaisiin asianomaisten virastojen nimiin sellaisissa 
tapauksissa, jolloin t ämän harkitt i in tuot tavan säästöä. Lisäksi tehtiin4) joukko 
päätöksiä, jotka koskivat raitiotievuosikortin myöntämistä eri kaupungin 
viranhaltijoille. 

Kertomusvuoden lopussa Raitiotie- ja omnibusosakeyhtiö ilmoitti 5) 
päät täneensä vastedes olla a n t a m a t t a kollektiivisiä vuosikortteja. 

Vakanssisäästö. Sen johdosta, e t tä erinäiset raastuvanoikeuden virat 
olivat vuonna 1931 olleet avoimina, kaupunginhall i tus myönsi6) vuoden 1931 
määrärahas ta Sijaispalkkiot virkavapaustapauksissa 30,350 markkaa mak-
settavaksi vakanssisäästönä siviili v i rkakunnan leski- ja orpokassalle. 

Oikeus palkan nauttimiseen virkavapauden ajalta. Satamahallintotoimis-
ton sihteeri T. Nordberg oikeutetti in 7) saamaan t äyde t palkkaetunsa kesä-
kuun 13 p:n ja heinäkuun 12 p:n väliseltä ajal ta , joksi hänelle oli myönnet ty 
v i rkavapaut ta sotaväen reserviharjoituksiin osallistumista varten. 

Kulkutaut isa i raalan alihoitajat.taret L. Puust inen ja I. Ja lovaara oikeu-
tet t i in 8) saamaan palkkaetunsa vähen tämät töminä siltä kolmen kuukauden 
ajal ta , jolloin he ollen virkavapaina har joi t te l ivat Marian sairaalan lasten-
osastolla ja Sofianlehdon pikkulastenkodissa. 

Kunnalliskodin al ihoi ta ja tar A. Stenholm oikeutett i in9) saamaan ikäkoro-
tuksensa kuuden kuukauden a ja l ta marraskuun 1 p:stä lukien, jolloin hän 
oli v i rkavapaana osallistuakseen sa i raanhoi ta ja t tar ien täydennyskursseihin. 

Lastensuojelulautakunnan naisopastajan E. Rädyn anomus saada 
hänelle maaliskuun ajaksi synnytyksen johdosta myönnetyn vi rkavapauden 
a ja l ta nostaa palkastaan 410 markkaa hyväksyt t i in 10). 

Kul la torpan lastenkodin las tenhoi ta ja tar I. Hannen, jolle oli myönnet ty 
v i rkavapaut ta kesäkuun 1 p:n ja elokuun 1 p:n väliseksi ajaksi lastentarhain 
kesäsiirtolakursseihin osallistumista varten, oikeutettiin11) tä l tä a ja l ta nosta-
maan ikäkorotuksensa, 180 markkaa kuukaudessa eli yhteensä 360 markkaa. 

Reijolan lastenkodin las tenhoi ta ja tar E. Haapala , joka suorit taakseen 
keskikoulun loppututkinnon oli saanut v i rkavapau t t a maaliskuun 1 p:n ja 
toukokuun 1 p:n väliseksi ajaksi, oikeutettiin1 2) t ä l t ä a ja l ta nostamaan ikä-
korotuksensa, 360 markkaa kuukaudessa. 

Toivoniemen koulukodin ope t t a ja ta r I. Pesonen, jolle osallistuakseen 
kansakoulunopet ta ja in yliopistollisiin jatkokursseihin oli myönnet ty virka-
vapau t t a syyskuun 1 p:n ja joulukuun 31 p:n väliseksi ajaksi, oikeutett i in1 3) 
tä l tä a ja l ta nostamaan palkastaan ikäkorotuksiaan vastaava määrä eli 
750 markkaa kuukaudessa. 

2) Khn jsto 22 p. jouluk. 7,745 §. —2) S:n 14 p. tammik. 3,092 §. — 3) Khs 28 p. 
tammik. 176 §. —4) Khn jsto 21 p. huhtik. 4,334 §, 22 p. jouluk. 7,722 §, 14 p. tam-
mik. 3,099 §, 15 p.syysk. 5,728 §, 21 p. tammik. 3,203 a§, 21 p. tammik. 3,195 §, 1 p. 
jouluk. 7,386 §, 29 p. jouluk. 7,794 §, 25 p. helmik. 3,686 §, 14 p. tammik. 3,098 §, 
4 p. helmik. 3,378 §, —5) Khs 15 p. jouluk. 1,970 §. — 6 ) S : n l 4 p. huhtik. 662 §. — 
7) S:n 16 p. kesåk. 1,054 §. — 8) S:n 10 p. marrask. 1,746 §. — 9) S:n 17 p. marrask. 
1,761 §. — 10) S:n 7 p. huhtik. 629 §. — n ) S:n 26 p. toukok. 895 §.— 12) S:n 25 p. 
helmik. 389 §. — 13) S:n 15 p. svysk. 1,382 §. 
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Ry t ty län koulukodin opet ta ja K. E. Ahtinen, joka hänelle helmikuun 
1 p:n ja huht ikuun 30 p:n väliseksi ajaksi k a n s a k o u l u n o p e t t a j a t yliopistolli-
siin jatkokursseihin osallistumista var ten myönnetyn vi rkavapauden aikana 
osittain hoiti tehtäviään, oikeutettiin 1) maini tul ta a ja l ta nostamaan palkas-
taan 1,500 markkaa kuukaudessa. 

Koti talousneuvoja A. Salonen oikeutetti in2) hänelle lokakuun 10 ja 22 p:n 
väliseksi ajaksi auskultoimista var ten myönnetyn virkavapauden aja l ta 
nostamaan ikäkorotuksensa. 

Solhälla nimisen lastentarhan kokopäivänosaston ope t ta ja ta r A. Sirola, 
joka t ammikuun 14 ja 27 p:n välisenä aikana oli ollut v i rkavapaana hoitaak-
seen äitiään t ämän ollessa vaikeasti sairaana, oikeutettiin 3) maini tul ta a ja l ta 
saamaan puolet palkkaeduistaan. 

Vesijohtolaitoksen putkenlaskijalle K. Virtaselle myönnett i in 4) 1,955: 50 
markan rahamäärä vuoden 1931 määrärahas ta Kaupunginhall i tuksen yleiset 
käy t tövara t palkaksi vuoden 1931 kesäkuun 8 p:n ja heinäkuun 7 p:n väliseltä 
ajal ta , joksi hänet oli ku t su t tu sotaväen reserviharjoituksiin. 

Rakennuskont tor in katu- ja viemäriosaston työpäällikkö K. J . Willandt 
oikeutet t i in 5) nau t t imaan täysiä pa lkkaetu jaan marraskuun 15 ja 19 p:n 
väliseltä ajal ta , jolloin hän naut t i v i rkavapaa t t a osanottoa var ten Kööpen-
haminassa pidet tävään kunnallisteknikkojen kokoukseen. 

Sitä vastoin kaupunginhall i tus pää t t i 6) evätä toisen kaupunginvoudin 
konttorin kassantarkkail i jan K. Lugaksen oikeuttamista nau t t imaan palkka-
etuja hänelle tammi—helmikuuksi raskauden takia myönnetyn virkavapau-
den aja l ta koskevan maistraat in esityksen, koska voimassa olevia määräyksiä 
ei voinut soveltaa kyseiseen tapaukseen. 

Samoin evätti in 7) köyhäinhoi tolautakunnan esitys, e t tä lau takunnan 
kodissakävijä F.Wallin oikeutettaisiin saamaan palkkaetunsa vähentämät tö-
minä hänelle vuoden 1931 marraskuun 21 p:n ja joulukuun 31 p:n väliseksi 
ajaksi myönnetyn sairasloman ajal ta , ot taen huomioon, e t tä hänellä viimeksi 
kuluneiden 12 kuukauden aikana oli jo ollut kahden kuukauden sairasloma 
täysin palkkaeduin. 

Viransijaisuuspalkkiot muun syyn kuin sairauden takia myönnetyn virka-
vapauden ajalta. Talousarvion määrärahas ta Sijaispalkkiot virkavapaus-
tapauksissa myönnett i in alla maini t tu jen viranhalt i jain sijaisille seuraavan 
suuruiset palkkiot: 

Virasto tai laitos. Virkavapaa viran-
halt i ja . Virka. Virkavapaus 

kesti. 

Sijaiselle 
myönnetty 

palkkio, 
Smk. 

Raastuvanoikeus 
Kaupunginkanslia 
Satamahallinto 

S:n 
S:n 

Tilastotoimisto 

Stambej, A. Th.8) 
Nordberg, T.9) 
Nordberg, T.10) 
Björkman, H.11) 
Parviainen, L.12) 

1 Kuhlefelt, V.13) 

Kaupunginpalvelij a 
Kansliasihteeri 
Sihteeri 
Satamakonstaapeli 
Tarkastuskonstaapeli 
Amanuenssi 

1/1 —31/1 
13/6 —12/7 
13/6 —13/7 
1/9 —31/12 
1/9 —31/12 

16/4 — 1/8 

1 2,100 — 
2,750 — 

800—1 

4,800 — 
5,560 — 
7,350 •— 

x) Khs 11 p. helmik. 297 §.—2) S:n 3 p. marrask. 1,676 §.—3) S:n 10 p. maalisk. 
460 §. — 4) S:n 14 p. tammik. 90 §. — 5) S:n 10 p. marrask. 1,735 §. — 6) S:n 21 p. 
tammik. 135 §. — 7) S:n 14 p. tammik. 100 —8) Khn jsto 11 p. helmik. 3,413 §.— 
9) S:n 30 p. kesäk. 5,079 §. —1°) Khs 16 p. kesäk. 1,054 §. — u) Khn jsto 25 p. elok. 
5,283 §. —12) S:n 25 p. elok. 5,284 §. — 13) Khs 7 p. huhtik. 633 §, 
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Sijaiselle 
myönnetty 

palkkio, 
Smk. 

Verotusvalmistelukunta Lagerberg, E.1) 
1 

Kanslia-apulainen j 1/4 --31/4 1,100 
Sairaaloihin kuulumaton 

1 
Kanslia-apulainen j 

lääkäri- ja sairaanhoito-
henkilökunta Forsius, R.2) Aluelääkäri 1 22/7 --22/8 2,080 — 

S:n Sillman, E.C. K. 1 
A.3) » i 29/6 --12/7 • 970 — 1 

S:n Blomstedt, J. O.4) » 1 22/8 --31/8 693 — 

Maidontarkastamo Karsten, A.5) V.t. laboratooriapu-
lainen 1/11--15/11 600 — ! 

Ammattient ar kast u s Sundbäck, E.M.6) V.t. ammattienyli-
-15/11 

tar kastaja 1/1 --12/2 2,690' 
S:n Levanto, A.-L.7) Ammattienylitar-

j kastaja i 1/4 --13/5 3,600 | 
Tuberkuloosihuoltotoimisto Tallberg, P. Hj.8) Apulaislääkäri 9/4 --25/5 3,635 
Kouluhammaspoliklinikka Sjöblom-Söder- | Avustava kouluham-

ström, E.B.S.9) maslääkäri 15/9 -- 1/11 2,208 ! 
Mielisairaiden vastaanotto-

asema Elgh, M. C.10) Sairaanhoitajatar 15/9 -- 6/12 4,084 — 

Köyhäinhoito kansliat Törnqvist, P.11) 1 Vahtimestari 1/4 -- 1/5 1,200 — 

S:n Ek, I.12) Kodissakävijä 1/8 -- 1/9 1,200 — 

Lastensuoj elulautakunta Kallia, R. G. I.13) Lastenvalvoja 1/4 --30/4 | 3,500 • — 

S:n Räty, E.14) Naisopastaja 1/3 -- 1/4 1,500 1 
Sofianlehdon pikkulasten-

koti Auer, A.15) Osastonhoitaja 15/4 -- 1/5 540 
S:n i Michelsson, L.16) Lastenhoitajatar 1/9 --31/12 4,320 i— 

Kullatorpan lastenkoti Hannén, I.17) ! >> 1/6 -- 1/8 2,160;— 
S:n Nässling, K.18) » 15/10--15/11 1,080 1 

Ryttylän koulukoti Ahtinen, K. E.19) Opettaja 1/2 -- 1/5 | 4,050 — 

Toivoniemen koulukoti Pesonen, I. E.20) | Opettajatar 1/9 --31/12 ! 10,400 — | 

| S:n Koivisto, H.21) Hoitajatar 16/8 --29/8 600 1—• 
Kotitalouslautakunta Salonen, A. M.22) Kotitalousneuvoja 10/10--22/10 900 1 i 
Lastentarhat Fogelholm, G.23) Opettajatar 14/3 --14/4 1,680 ! | ! 
Kaupunginkirjasto Levander, K.24) i Amanuenssi 20/9 --31/12 5,000 1 

S:n Vaula, E.25) 1 » 16/10--31/12 3,800 
Kiinteistötoimisto Soinio, K.26) Kansanpuistojen 1 

isännöitsijä 1/4 --30/4 ! 2,000 — 

Sairauden aikaiset viransijaisuuspalkkiot. Seuraavien viranhalti jain 
sijaisille kaupunginhall i tus myönsi alla maini tut palkkiot talousarvioon t ä t ä 
tarkoi tusta varten merki tystä määrärahasta: 

Virasto tai laitos. Virkavapaa viran-
halti ja. Virka. Virkavapaus 

kesti. 

x) Khn jsto 14 p. huhtik. 4,250 §. — 2) S:n 2 p. kesäk. 4,794 §. — 3) S:n 
14 p. heinäk. 5,111 §. — 4) S:n 4 p. elok. 5,208 §. — 5) S:n 17 p. marrask. 
7,093 §. — 6 ) S:n 21 p. tammik. 3,182 §. — 7) S:n 14 p. huhtik. 4,252 §. — 8) S:n 
14 p. huhtik. 4,251 §. —9) S:n 6 p. lokak. 6,301 §. —10) S:n 22 p. syysk. 5,997 §, 3 p. 
marrask. 6,824 § ja 17 p. marrask. 7,092 §. — l r ) S:n 14 p. huhtik. 4,264 §. —12) S:n 
7 p. heinäk. 5,081 §. —13) Khs 31 p. maalisk. 597 §. —14) Khn jsto 14 p. huhtik. 
4,253 §. —35) S:n 21 p. huhtik. 4,338 §. —16) S:n 8 p. syysk. 5,695 §. —17) S:n 26 p. 
toukok. 4,729 §. — 18) S:n 1 p. jouluk. 7,379 §. — 19) Khs 11 p. helmik. 297 §. — 
20) Khn jsto 8 p. syysk. 5,696 §. — 21) S:n 2 p. kesäk. 4,805 §. — 22) S:n 20 p. lokak. 
6,589 §. —23) S:n 14 p. huhtik. 4,254 §. —24) S:n 6 p. lokak. 6,310 §. —25) S:n 1 p. 
jouluk. 7,371 §. — 26) Khs 26 p. toukok. 896 §. 



182 II. Kaupunginhallitus. 228 

Virasto tai laitos. Virkavapaa viran-
halti ja. 

Virka. 
! Sijaiselle 

Virkavapaus ¡myönnett 
kesti. palkkio, 

! Smk. 

Maistraatti 

S:n 
Raastuvanoikeus 

S: n 

Ulosottolaitos 
S:n 
S-n 

S:n 

Kaupunginkanslia 

Rahatoimisto 

S: n 

Satamahallinto 
S:n 
S:n 

Tilastotoimisto 
S:n 

Verotus valmistelukunta 
Poliisilaitos 
Terveydenhoitolautakun-

nan kanslia 
S:n 
S: n 

Sairaaloihin kuulumaton 
lääkäri- ja sairaanhoito-
henkilökunta 
S: n 

Tuberkuloosihuoltotoi-
misto 

I Kouluhammaspoliklinikka 
S:n 

Tervevstoimisto 

Toppelius, W.1) 

Nikiforow, I.2) 
Allardt, A.3) 
Beyrath, E. S. M.4) 

Berg, X. E.5) 
Lugas, K. A.6) 
Gahnström, 

M. M. G.7) 
Österberg, A. V.8) 

Pai in, K. E.9) 

Fröding, G. L. G.10) 

Scholin, H. M.11) 

Kilpinen, M. D.12) 
Ehrsson, K. J.13) 
Grönberg, K. E.14) 
Emeléus, A. A.15) 
Montell, H.16) 
Lagerberg, E. B.17) 
Lindroos, A.18) 

Salonen, A.19) 
Aminoff, I.20) 
Helo, H.21) 

Toinen julkinen no-
taari 

Kaupunginpalvelij a 
Rikosasiainnotaari 
Puhtaaksikirjoitta-

jatar 
Tarkastusapulainen 
Kassantarkkailij a 

Konttoriapulainen 
Ulosottoapulainen 

Ylim. vahtimestari 

Toimistoapulainen 

Koneenkäyttäj ä 
Satamakonstaapeli 
Laskuapulainen 

» 
Kansli a-apulainen 
Sairaanhoitajatar 

Kanslisti 
Päivystäjä 
Siivoojatar 

Lagus, R.22) 
Lundin, E. O.23) 
Tandefelt, R.24) 

1/1 — 1/4 

4 /10 -
15/8 -

3/11 
1/11 

1/10—31/10 
1/6 — 1/10 
1/1 — 1/3 

15/3 — 1 5 / 4 
23/11 32 — 

23/1 33 
J112/7—10/9 
1)10/10-31/12 
23/8 —22/10 
i l / l — 2 3 / 5 

23/6 32 — 
l 1/2 33 
16/6 — 1 6 / 1 0 
12/9 — 1 5 / 1 0 

1/5 — 1 5 / 8 
21/6 — 2 1 / 1 1 

1 /12—31/12 
1/3 — 1/4 
1/6 — 1/7 

22/2" — 1/4 
24 /11—31/12 
17/12 31 — 

17/2 32 

Aluelääkäri 
Sairaanhoitajatar 
Laboratoorihoitaj a-

tar 
Haaraklinikan joht. 

Blumenthal, H. W.26) Kouluhammaslääk. 
Lojander, J. F.27) | Lääkäri 

23/1 
7/3 

30/5 

- 1/3 
- 2 2 / 3 
- 4/6 

Hjelmman, Α.2δ) 12/2 — 1 8 / 3 I 
27/4 — 2 7 / 5 : 

22/7 — 1/8! 

2,494 
1,050 

368 

3,840 
1,840 
1,216 

') Khn jsto 7 p. tammik. 3,003 §. — 2) S:n 13 p. lokak. 6,443 §. — 3) S:n 
15 p. syysk. 5,714 §. — 4) S:n 20 p. lokak. 6,580 §. — 5 ) S:n 2 p. kesåk. 4,803 §. — 
6) S:n 14 p. tammik. 3,077 §. — 7) S:n 31 p. maalisk. 4,052 § .— 8 ) S:n 1 p. jouluk. 
7,367 §. — 9) Khs 11 p. elok. 1,235 § sekå khn jsto 14 p. heinåk. 5,116 § ja 6 p. 
lokak. 6,305 §. — l 0 ) Khn jsto 22 p. syysk. 5,988 §. — n ) S:n 11 p. helmik. 3,493 §, 
10 p. maalisk. 3,835 § ja 15 p. jouluk. 7,568 § sekå khs 22 p. kesåk. 1,103 § ja 
17 p. marrask. 1,759 §. — 12) Khn jsto 21 p. heinåk. 5,144 §. —13) S:n 22 p. 
syvsk. 5,990 §. — 14) S:n 19 p. toukok. 4,609 § ja 30 p. kesåk. 5,076 §. — 
15) S:n 21 p. heinåk. 5,143 § ja 25 p. elok. 5,404 § sekå khs 21 p. heinåk. 1,172 § ja 
27 p. lokak. 1,640 §. —16) Khs 8 p. jouluk. 1,922 §. —1 7) Khn jsto 24 p. maalisk. 
4,002 §. — 18) Kh.s 16 p. kesåk. 1,086 §. — 19) Khn jsto 3 p. maalisk. 3,777 § ja 14 p. 
huhtik. 4,248 §. — 20) S:n 8 p. jouluk: 7,530 §. — 21) S:n 14 p. tammik. 3,078 §. 
— 22) S:n 18 p. helmik. 3,604 § ja 17 p. maalisk. 3,936 §. —2 3) S:n 17 p. maalisk. 
3,935 §. — 24) S:n 16 p. kesåk. 4,905 §. — 25) S:n 3 p. maalisk. 3,776 § ja 31 p. 
maalisk. 4,053 §. — 26) S:n 12 p. toukok. 4,586 §. — 27) S:n 22 p. kesåk. 5,024 §. 
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Virasto tai laitos. Virkavapaa viran-
halt i ja. 

Virka. Virkavapaus 
kesti. 

Sijaiselle ( 
myönnetty; 

palkkio, ; 
Smk. i 

Terveystoimisto Holmberg, G. A.1) Kaitsija 1/10— - 1/2 ; 600 — 
S:n Hiltunen, J.2) Vahtimestari J'l/6 -

11/9 -
-1/8 ; 
- 1/12 

2,400 — 
3,600 —1 

Terveysolojen valvonta Hörnan, G. R.3) Kaitsija J 30/3— 
1 1/9-

-15/6 
-31/12 

4,200 —; 
6,720 — 

Am m att i ent ar ka s t u s Sundbäck, E. M.4) Ammattientarkast. ; 12/2 -- 1/4 3,360 — 
Maidontarkastamo Lundberg, M.5) Kanslia-apulainen (24/2-

1 1/9-
-24/7 
-31/12 

5,400—! 
4,320 — 

S:n Berglund, G. E. M.6) Laboratooriapulain. : 9/2 -- 9/3 1,080 — 
S:n Räsänen, W.7) » 1/8 --15/8 600 — 
S:n Luoto, A. A.8) Ylikaitsija 14/1 --24/1 ; 500 — 

L i hant ar kast a mo Wulff, E. E.9) Lei maa ja : 4/4 -- 1/6 ' 2,280 — 
Köyhäinhoitokansliat Kilpinen, M.10) Diakonissa 1/3 --12/3 ' 608 — 

S:n Lyytikäinen, O.11) » 1/7 --15/7 600 — 
S:n 1 Renfors, A. G.12) » 1/8 --30/9 3,000 — 
S:n Amirchanjanz, 

! S. M. J.13) Kodissakävijä (17/2—16/3 
\ 10/10-29/11 

1,500 — 
1,950!— 

S:n | Eklund, R. H. F.14) » ¡22/7 -- 2/9 1,650 — 
S:n ! Kohonen, I. D.15) » 115/8 -- 5/9 800 — 
S:n | Nieminen, S. M.16) » 47/5 --17/7 2,000'— 
S:n Ritz, A. L. G. M.17) » ¡118/1— 

1l/io— 
-29/2 
- 1/12; 

2,178 65 
2,400 - -

S:n Sandholm, E.18) » 6/8 -- 6/10 2,400 — 
S:n Stenbäck, A. A.19) » 22/7 --31/8 1,600 — 
S:n Stjern vall, S.20) » 1/1/3 -

1(5/9 -
- 5/3 . 
-12/9 ; 

200 — 
300 

S:n Wallin, F. K.21) » 1/1 -- 1/2 ; 1,200 -
S:n Koivisto, L. W.22) Kanslianhoitaja 15/8 --15/9 : 1,940 — 
S:n Lundén, A. A.23) Apulaiskanslianhoit 

» 
I/II— 14/12 1,500 —1 

S:n Mellberg, E. I.24) 
Apulaiskanslianhoit 

» =19/5 --18/6 ; 2,070 — 
S:n Paulin, H. A.25) » J4/4 -

41/12-
-25/4 ! 
-31/12: 

1,064 — 
1,300 — 

S:n Winter, E. E.26) » 118/2— 
•123/8— 

-12/3 1 

- 6/9 -
960 — 
600 — 

S: n Kostiainen, E.27) Kanslisti :16/8 --30/9 1,620 — 
S:n Leino, O.28) Ylim. kanslisti ) 16/4— 

( 1/6-
- 2/5 ; 
-18/6 ; 

540 — 
648 — 

S:n 1 Johansson, E. E.29) Kir janpi täjä i 1/5 -- 1/7 ! 3,760 — 
S:n : Korhonen, S. T.30) ; Ylim. kirjuriapulain J 5/9 -- 3/10! 840 — 

l) Khn jsto 6 p. lokak. 6,302 §. — 2) S:n 16 p. kesäk. 4,904 § ja 8 p. syysk. 
5,689 §. — 3) S:n 14 p. huhtik. 4,249 §, 19 p. toukok. 4,610 §, 8 p. syysk. 
5,688 § ja 27 p. lokak. 6,720 §. — 4) S:n 18 p. helmik. 3,603 §. — 5) S:n 24 p. 
maalisk. 3,999 §, 12 p. toukok. 4,594 § ja 22 p. syysk. 5,996 §. — 6 ) S:n 3 p. maa-
lisk. 3,775 §. — 7) S:n 30 p. kesäk. 5,077 §. — 8) S:n 4 p. helmik. 3,372 §. — 
9) S:n 12 p. toukok. 4,582 §. — 10) S:n 17 p. maalisk. 3,931 §. — n ) S:n 4 p. elok. 
5,205 §. — 12) S:n 8 p. syysk. 5,692 §. — 13) S:n 17 p. maalisk. 3,933 §, 17 p. 
marrask. 7,086 § ja 22 p. jouluk. 7,738 §. — 14) S:n 4 p. elok. 5,203 §. — 15) S:n 
8 p. svysk. 5,693 §. — 16) S:n 9 p. kesäk. 4,885 §. — 17) S:n 4 p. helmik. 3,374 §, 
13 p. lokak. 6,442 § ja 17 p. marrask. 7,083 §. — 18) S:n 8 p. syysk. 5,691 §. — 
19) S:n 7 p. heinäk. 5,084 §. —20) S:n 17 p. maalisk. 3,934 § ja 13 p. lokak. 6,441 §. 
— 21) S:n 14 p. tammik. 3,076 §. — 22) S:n 4 p. elok. 5,206 §. — 23) S:n 17 p. 
marrask. 7,087 §. —24) S:n 9 p. kesäk. 4,880 §. —25) S:n 12 p. ' toukok. 4,587 § ja 
22 p. jouluk. 7,735 §. — 26) S:n 17 p. maalisk. 3,932 § ja 8 p. syysk. 5,694 §. — 
27) S:n 4 p. elok. 5,204 §. —28) S:n 12 p. toukok. 4,589 § ja 7 p. heinäk. 5,082 §. — 
29) S:n 12 p. toukok. 4,588 §. — S:n 13 p. lokak. 6,440 §. 
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Köyhäinhoitokansliät 
S:n 

i Köyhäinhoidon kassa- ja 
tilivirasto 

S:n 

S:n 
Kunnalliskoti 

1 S:n 
S:n 

S:n 
S:n 
S: n 
S:n 
S:n 
S:n 
S:n 

Lastensuo j elulautakunta 

| S:n 
' S: n 

S:n 

S:n 
Sofianlehdon pikkulasten-

koti 

S:n 
S:n 
S:n 
S:n 
S:n 

Ryttylän koulukoti 

: Toivolan 

Paulin, V. M. H.1) 
Törnqvist, P. M.2) 

Sjöblom, E. M.3) 

Ahlgren, M.4) 

Nyman, A. K.5) 
Koivisto, A.6) 
Lehto, I.7) 
Neuvonen, L.8) 

Par 1111, S,9) 
Niemi, A.10) 
Salin, A.11) 
Kaukonen, A.12) 
Pylkkönen, A.13) 
Männistö, L.14) 
Pihlainen, T.15) 
Lindén, E. O.16) 

Ahlberg, A. M.17) 
Ramstedt, M. M.18) 

Wessman, V. M.19) 

N i e m u r a , H.1 9a) 

Boström, E. M.20) 

Auer, A.21) 
Katz, E.22) 
Henriksson, S.23) 
Michelsson, L.24) 
Rehn, B.25) 
Rönkä, T.26) 
Pastell, T. S.27) 
Timonen, I.28) 
Högström, S.29) 
Kurkela, K. A.30) 

Ylim. kirjuriapulain. 
Nuorempi vahtimes-

tari 
Avustava kassanhoi-

ta ja 
Ylim. avustava kas-

sanhoitaja 
Vahtimestari 
Alihoit ajatar 

» 
» 

Yöhoit ajatar 
Ylikeittäjätär 
Keit tä jätär 

» 
Leipojatar 
Siivoojatar 
Lastensuojelulaitos-

ten lääkäri 
Naistarkastaja 

Vahtimestari 

Johtajatar 

Osastonhoit aj at ar 

Lastenhoitaj atar 

Johtaja 
Hoitajatar 

» 
Hoitaj atarhar j oittel 
Johtaja 

¡16/9 — 7/11 
119/5 —18/6 

1/12—31/12 
31 

12/10— 7/11 
18/11—18/12 

3/1 — 1 7 / 1 
21/3 — 4/4 
110/5—10/7 

i 10/8—31/8 
115/11—12/12 
¡23/11— 7/12 
I 8/11— 6/12 
122/3 —25/4 
! 1/12— 7/12 
'21/11— 5/12 
20/5 —31/5 

21/4 —16/5 
1/7 — 1/8 
1/2 — 1/3 

[8/2 —20/2 
1/7 — 1/8 

U / 1 2 — 1 4 / 1 2 
10/3 —10/5 

f 15/2—15/4 
\ 15/6—15/7 

8/1 — 8/2 
10/2 —24/2 

1/8 —15/8 
24/2 —24/7 
20/5 — 1/7 
23/5 —23/7 
10/6 —18/6 

j 7/3 — 7/5 
121/6 —28/6 
! 1/1 —15/2 

2,660 -
1,200 -

1,360 -

8 0 0 -
i,ooo|-

5 6 0 -
5 6 0 -

2 , 4 0 0 -
8 8 0 -

1 , 0 0 0 -
6 0 0 -
784! -
793 2, 
168-
3 3 6 -
280 — 

1,590 — 
1,680:-
1 , 5 0 0 -

600 -
i , 5 o o -

7 1 0 -
2,200-

2,804 -
1,450 -
1 , 1 7 3 -

5861— 
540!— 

5,400|— 
1,620'-
4 , 0 0 0 -

3 1 5 -
2,6501— 

100!— 
1 , 5 0 0 -

Khn jsto 17 p. marrask. 7,085 §. — 2) S:n 7 p. heinåk. 5,083 §. — 
3) S:n 14 p. tammik. 3,079 §. — 4) S:n 17 p. marrask. 7,084 §. — 5) S:n 22 p. 
jouluk. 7,739 §. — 6) S:n 4 p. helmik. 3,373 §. — 7) S:n 12 p. toukok. 4,591 §. — 
8) S:n 9 p. kesåk. 4,881 § ja 4 p. elok. 5,207 §. — 9) S:n 22 p. jouluk. 7,734 §. — 
10) S:n 14 p. tammik. 3,081 §. — n ) S:n 22 p. jouluk. 7,736 §. — 12) S:n 12 p. 
toukok. 4,590 §. — 13) S:n 14 p. tammik. 3,080 §. — 14) S:n 22 p. jouluk. 7,737 §. 
— 15) S:n 9 p. kesåk. 4,882 §. — 16) S:n 4 p. toukok. 4,470 § ja 19 p. toukok. 
4,608 §. — 17) S:n 30 p. kesåk. 5,073 §. —1 8) S:n 18 p. helmik. 3,606 §. — 19) S:n 
18 p. helmik. 3,605 §, 2 p. kesåk. 4,800 § ja 22 p. jouluk. 7,732 §. — 19a) S:n 7 p. 
huhtik. 4,151 § ja 21 p. huhtik. 4,337 §. —20) S:n 3 p. maalisk. 3,778 §, 7 p. huhtik. 
4,149 ja 16 p. kesåk. 4,913 §. — 21) S:n 21 p. tammik. 3,184 §. — S:n 3 p. 
maalisk. 3,779 §. — 23) S:n 8 p. syysk. 5,690 §. — 24) S:n 3 p. maalisk. 3,780 §, 
4 p. toukok. 4,469 § ja 2 p. kesåk. 4,802 §. —25) S:n 2 p. kesåk. 4,804 §. —26) S:n 
2 p. kesåk. 4,801 § ja 28 p. heinåk. 5,191 §. — 27) S:n 30 p. kesåk/5,072 §. — 
28) S:n 7 p. huhtik. 4,150 §. —29) S:n 28 p. heinåk. 5,190 §. —30) S:n 7 p. tammik. 
3,002 
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Sijaiselle 

Virka tai laitos. Virkavapaa viran- Virka. Virkavapaus myönnetty Virka tai laitos. haltija. 

i 

Virka. 
kesti. i palkkio, : haltija. 

i i 
Smk. 1 

Toivolan koulukoti Mäkelä, L.1) Hoitajatar 7/12— -28 /12 700 -
Toivoniemen koulukoti Nurmi, M. L.2) Emännöitsijä 6/1 -- 6 /3 3,000 — 
Suomenk. kansakoulut Jotuni, J. A.3) Toinen tarkastaja 1/9 --31 /10 2,425·—. 
Kirjapaino koulu Westerlund H. W.4) Vahtimestari 1/10— -31 /12 2,160 — 
Kotitalouslautakunta Salonen, A. M.5) Kotitalousneuvoja 5/12— -10 /12 360,— 
Kaupunginkirjasto Therman ,U.6) Kir jastonhoitaja 25/11 — -25/12 2,880 — 

S:n 
S:n 

Grönroos, A.7) | 
Sivén, S.7) 1 

Amanuenssi 
» j 1/3-- 1 3 / 3 659 - -

S:n Hertz, A.8) » 7/3 -- 2 0 / 3 ) 
S:n Vaula, E.8) » f 1 / 3 - - 4 /3 1,723 — Vaula, E.8) 

1 7 / 3 -- 2 2 / 3 i S:n Hertz, A.9) » f 1 /1 - - 9/2 1,975 — Hertz, A.9) 
1 2 / 5 -- 8/5 355 — 

S:n ; Kytömaa, E.10) » 3/5 -- 3 0 / 6 2,938 — 
S:n Lindström, H.11) » 1/8 -- 3 0 / 9 3,000 — 
S:n Levander, K.11) » 4/8 -- 2 0 / 9 2 , 3 5 0 — 
S:n Nordström, E. M.12) ». 9/11-- 3 1 / 1 2 2,635 — 
S: n Pettersson, A.13) » i 1/2-- 7/3 1,824'—: Pettersson, A.13) 

125/9— - 2 9 / 9 250 — 

S: n Savonen, E.14) » 
2 1 / 3 -
21/4-

128/4— 

- 9/4 
- 2 3 / 4 

- 4/5 

963 — : 

} 5 0 7 — 1 

S: n Sivén, S.15) » 25/10-- 3 0 / 1 0 300 — 
S:n Weckman, I.16) » 27/5 -- 1 0 / 7 i 2,280 — 
S:n Lindgren, E.17) 1 Vahtimestarin apul. 5/1 -- 1 3 / 1 324 — 
S:n Hartikka, M.7) Siivooja 25/2 -- 1 4 / 3 i 438 —! 
S:n Willman, A.18) » 5/11-- 1 0 / 1 2 1 620 
S: n Saarela, A.19) Apulaissiivooja 3/3 -- 1 9 / 3 317 — 

Kaupunginorkesteri Hannikainen, V.20) Harpunsoittaja 1/4 -- 3 0 / 4 3,000 — 
Rakennuskonttori 1 Randelin, D. D.21) Konttoriapulainen 1/1 -- 1/9 10,880 

S:n ! Piponius, E.22) I Ylim. konttoriapul. 1 /11-- 3 1 / 1 2 2,400 — 
Puhtaanapitolaitos ! Caselius, E.23) Tuntikirjuri 15/8 -- 3 1 / 1 2 I 4,500 — 
Iviinteistötoimisto i Andersin, H. L.24) Piir täjä 1/9 -- 1/11 2,400:— 

S:n Hagelberg, A.25) Sillanvartija 30/1 -- 1/4 i 2,400 — 
S:n | Laine, R.26) j Siivooja 8/12-- 1 1 / 1 2 69 35 

Sitä vastoin kaupunginhall i tus epäsi palkkion myöntämistä kaupungin-
viskaalien M. Enebäckin2 7) ja K. Fröjdmanin 28) sairaslomasijaisille koskevat 
maistraatin esitykset. 

Kaupunginhall i tus päätti2 9), e t tä lastentarhain johtokunnan tuli palkata 
ope t ta ja ta r M. Åbergin sijainen lastentarhain menosääntöön tällaisia tarkoi-
tuksia varten merkityistä määrärahoista. 

Khn j s to 22 p. jouluk. 7,733 §. — 2) S :n21p . tammik. 3,183 §. — 3) Khs 
8 p. jouluk. 1,925 §. — 4) Khn jsto 13 p. lokak. 6,445 §. — 5) S:n 29 p. jouluk. 
7,788 §. — 6) Khs 24 p. marra.sk. 1,833 §. — 7) Khn jsto 24 p. maalisk. 3,997 §. — 
8) S:n 7 p. huhtik. 4,148 §. — 9) S:n 11 p. helmik. 3,494 §, 25 p. helmik. 3,677 § ja 
12 p. toukok. 4.592 §. — 10) S:n 22 p. kesäk. 5,023 §. — n ) S:n 22 p. syysk. 
5,984 §. — 12) S:n 1 p. jouluk. 7,370 §. — 13) S:n 24 p. maalisk. 3.997 § ja 13 p. 
lokak. 6,439 §. —14) S:n'21 p. huhtik. 4,336 § ja 12 p. toukok. 4,593 §. — 1<5) S:n 3 p. 
marrask. 6,819 §. — 16) S:n 14 p. heinäk. 5,106 §. — 17) S:n 11 p. helmik. 3,494 §. 
— 18) S:n 1 p. jouluk. 7,370 § ja 22 p. jouluk. 7,729 §. — 19) S:n 21 p. huhtik. 
4,336 §. — 20) S:n 26 p. toukok. 4,728 §. — 21) S:n 14 p. tammik. 3,075 §, 25 p. 
helmik. 3,678 § ja 26 p. toukok. 4,727 §. — 22) S:n 10 p. marrask. 6,909 § ja 8 p. 
jouluk. 7,531 §. — 23) S:n 8 p. syvsk. 5,687 §, 10 p. marrask. 6,907 §, 1 p. jouluk. 
7,364 § ja 22 p. jouluk. 7,731 §. —24) S:n 8 p. syysk. 5,686 §. — 25) S:n 11 p. helmik. 
3,463 § ja 10 p. maalisk. 3,831 §. — 26) S:n 29 p. jouluk. 7,786 §. — 27) S:n 12 p. tou-
kok. 4,584 ja 4,585 §. — 28) S:n 3 p. marrask. 6,817 §. —29) S:n 14 p. huhtik. 4,255 §. 
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Kesälomasi]aisten palkkiot. Talousarvion kesälomasi]aisten määrärahas ta 
myönnett i in vanhemman oikeusneuvosmiehen A. W. Nymanin kesälomasijai-
selle heinäkuun a ja l ta 2,700 markkaa 1 ) sekä nuoremman oikeusneuvosmiehen 
G. A. R. Liljebladin kesälomasijaiselle elokuun 29 p:n ja lokakuun 22 p:n 
väliseltä a ja l ta 2,700 markkaa 2). 

Lastentarhain johtokunnan anot tua määrärahaa Kotikallion las tentarhan 
lastenseimen kesätoiminnan järjestämiseen siten, e t tä sinne palkattaisiin 
yksi ylimääräinen lastenhoitaja kahden kuukauden ajaksi, kaupunginhall i tus 
päät t i 3) myöntää etukäteen kaupunginkassasta 1,000 markan määrärahan 
kesälomasijaisen palkkaamiseksi maini t tuun lastenseimeen, minkä toimenpi-
teen hyväksymistä aikanaan oli pyyde t tävä kaupunginval tuustol ta . 

Kaupunginvaltuuston huoneiston siivoamisesta myönnett i in 4) siivojatar 
A. Vainiolle 275 markan kuukausipalkkio, joka oli suori tet tava kaupungin-
val tuuston si ivoamismäärärahasta. 

Kaupunginkanslian tilapäinen työvoima. Kaupunginkansl ian t i lapäistä 
työvoimaa varten talousarvioon merki tystä määrärahas ta myönnett i in kerto-
musvuonna alla mainituille henkilöille seuraavat rahamäärä t : 

kuukausipalkkaa painatustöiden valvojan apulaiselle V. Stenmanille 
2,250 markkaa ,y l im. kanslistille B. Lindforsille 1,530 markkaa, ylim. vahtimes-
tarinapulaiselle K. E. Palmille 1,440 markkaa ja ylim. vahtimestarinapulai-
selle A. Lekanderille 700 markkaa 5); 

kansliasihteeri A. Blombergille hänen työt tömyysasiain valmistelun joh-
dosta suor i t tamastaan ylityöstä 1,000 markkaa 6/, hänen etukäteen nosta-
mansa 1,500 markan suuruinen yli työkorvaus joulukuul ta 7 ) ja edelleen ylityö-
korvauksena yhteensä 5,000 markkaa 8); 

kansliasihteeri A. Danielsonille 9,000 markan korvaus hänen vuoden 1933 
talousarviota laadittaessa suori t tamastaan yli työstä sekä kansliasihteeri G.Bro-
therukselle 10,000 markan palkkio talousarvioehdotuksen ruotsintamisesta 9); 

filosofianmaisteri O. Wiherheimolle, joka otett i in ylimääräiseksi apulai-
seksi kaupunginkansliaan heinäkuun 1 pistä lukien vuoden loppuun, yhteensä 
16,000 markkaa siten, e t tä hänelle heinä- ja elokuulta maksett i in 2,000 markan 
kuukausipalkkio ja syyskuun 1 p:stä vuoden loppuun 3,000 markkaa kuukau-
delta 10); 

osastopäällikkö E. Jernströmille 4,500 markan yli työkorvaus talous-
arvioehdotuksen laatimisesta n ) ; 

tuomari I. Cavoniukselle kaupungin vararikkoasioita koskevan selvityk-
sen toimit tamisesta vuoden 1931 joulukuun 21 p:n ja kertomusvuoden heinä-
kuun 20 p:n välisestä a ja l ta hänen esittämiensä laskujen mukainen kor-
vaus, yhteensä 21,000 markkaa 1 2 ) ; 

neiti I. Tobiassonille, joka otettiin ylimääräiseksi kanslistiksi kaupungin-
kansliaan t ammikuun 14 p:stä lukien toistaiseksi, kuukausipalkkaa 1,350 
markkaa 13); 

kanslia-apulaiselle Andersinille 2,100 markan palkkio kanslialuettelon 
laatimisesta helmikuun 1 ja 29 p:n väliseltä ajal ta1 4) ; 

x )Khn jsto 30 p. kesåk. 5,074 §.—2) S:n 1 p. syysk. 5,527 §.—3) Khs 7 p.heinåk. 
1,140 §.— 4) Khn jsto 25 p. helmik. 3,675 §. —5) S:n 11 p. tammik. 3,008 §. —«) S:n 
11 p. helmik. 3,481 §. — 7) S:n 22 p. jouluk. 7,724 §. — 8) S:n 6 p. lokak. 6,294 §, 3 p. 
marrask. 6,826 § ja 1 p. jouluk. 7,365 §. — 9) Khs 15 p. jouluk. 1,984 §. — 10) Khn 
jsto 16 p. kesåk. 4,915 §. — n ) S:n 15 p. jouluk. 7,555 §. — 12) S:n 14 p. tammik. 
3,070 §, 18 p. helmik. 3,584 §, 17 p. maalisk. 3,926 §, 14 p. huhtik. 4,186 §, 12 p. 
toukok. 4,605 a §, 16 p. kesåk. 4,895 §, ja 14 p. heinåk. 5,115 § — 13) S:n 11 p. 
tammik. 3,007 §. —1 4) S:n 3 p. maalisk. 3,697 §. 
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ylim. kanslistille B.Lindforsille t ammikuun aikana suori tetusta yli työstä 
hänen esi t tämänsä laskun mukainen korvaus, 285 markkaa 1); • 

vaht imestar i R. W. Ahlholmille 225 markkaa puhelinkeskuksen ajoi t tai-
sesta hoitamisesta t ammikuun lp :n ja helmikuun 15 p:n välisenä aikana2); sekä 

herra J . Olinille, joka otettiin tilapäiseksi vahtimestarinapulaiseksi kau-
punginkansliaan heinäkuun 13 p:stä lukien toistaiseksi, kuukausipalkkaa 
600 markkaa 3). 

Siivoamisen määrärahas ta myönnett i in siivoojatar S. Saleniukselle 650 
markkaa ja siivoojatar A. Vesterbergille 600 markkaa 4 ) . 

Palkkioksi kaupunginhallituksen autojen kul jet tamisesta myönnett i in 
vahtimestareille E. Niemuralle ja K. E. Palmille kummallekin 600 markkaa 
autokulumäärärahas ta 5). 

Kaupunginkanslian sihteereille tulevat käännäspalkkiot. Kaupunginval-
tuuston painet tu jen asiakirjain ja kaupunginhall i tuksen esityslistain sekä näi-
hin kuuluvien asiakirjain kääntämisestä, mikäli ne tuo t t iva t tavallista runsaam-
min y l i - j a varsinkin pyhäpäivätyötä ja jos kysymyksessä eivät olleet asian-
omaisten kansliasihteerien omien asioiden valmistelun yhteydessä olevat kään-
nöstyöt, päätet t i in 6) kansliasihteereille suori t taa korvausta 25 markkaa koneella 
kir joi tetul ta ison arkin sivulta ja 60 markkaa kaupunginval tuuston paine-
tun asiakirjan sivulta sekä 50 markkaa valtuuston asiakirjain välikesivulta. 

Palkkiot eri tehtävistä. Kaupunginhall i tuksen yleisistä käyt tövarois ta 
myönnett i in seuraavat erilaatuiset palkkiot: 

hallintoneuvoksille 1. Ahavalle ja M. Auralle kummallekin 2,000 markkaa 
erinäisten maistraat in virkain uudelleenjärjestämistä koskevan lausunnon 
antamisesta 7); 

hallintoneuvos I. Ahavalle 1,000 markkaa köyhäinhoidon kir janpi toa 
koskevan a s i a n t u n t i j a l a u s u n n o n antamisesta 8); 

professori Y. Renqvistille 1,000 markkaa työt tömien vapaita ruoka-
aterioita koskevan lausunnon antamisesta 9); 

Eugen Teschen asianajotoimisto osakeyhtiölle sen esiintymisestään neiti 
T. Soldanin kuolinpesän konkurssin valvontatilaisuudessa esi t tämän laskun 
mukainen korvaus, 540 markkaa 10); 

Eugen Teschen asianajotoimisto osakeyhtiölle sen esiintymisestään Etelä-
Poh janmaan pankki osakeyhtiön konkurssin valvonnassa Lapualla esi t tämän 
laskun mukainen korvaus, 2,001: 80 markkaa 1 1 ) ; 

Eugen Teschen asianajotoimisto osakeyhtiölle 2,002 markkaa esiinty-
misestä Ete lä -Pohjanmaan pankki osakeyhtiön konkurssin esiinhuudossa ja 
velkojain kokouksessa12); 

Asianajotoimisto Lindqvist & Rothelle sen esi t tämän asianajolaskun 
mukainen korvaus, 509 markkaa 13); 

merikapteeni J . S. Södermanille hänen esi t tämänsä.laskun mukainen 485 
markan korvaus kaupunginlakimiehen pyytämien hinaajalaiva H 2:n haaksi-
rikkoa koskevien tietojen antamisen hänelle aiheut tamista kuluista 14); 

S/S Ledan ja hinaajalaiva H 2:n yhteentörmäyspaikan tarkastuksen 
toimittaneille 4 luotsille yhteensä 260 markkaa 15); 

x) Khn jsto 28 p. tammik. 3,259 §. — 2) S:n 4 p. helmik. 3,387 §. — 3 ) S:n 14 p. 
heinäk. 5,139 §. — 4) S:n 11 p. tammik. 3,008 §. — 5) S:n 11 p. tammik. 3,008 §. 
— 6) S:n 28 p. tammik. 3,274 §. — 7) S:n 2 p. kesäk 4,755 §. — 8) S:n 10 p. 
maalisk. 3,833 §. — 9 ) S:n 21 p. huhtik. 4,332 §. —1 0) S:n 7 p. huhtik. 4,077 §. — 
n ) S:n 4 p. toukok. 4,465 §. — 12) S:n 2 p. kesäk. 4,750 §. — 13) S:n 22 p. jouluk. 
7,748 §. — 14) S:n 10 p. maalisk. 3,789 §. — 15) S:n 7 p. huhtik. 4,079 §. 
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kaupungin ja Osakeyhtiö Runeberginkatu 28 nimisen yhtiön välisessä 
vahingonkorvausjutussa kuulluille 4 todistajalle yhteensä 375 markkaa 

kaupungin ja E. Enrothin välisessä oikeudenkäynnissä kuulluille 3 todis-
tajalle yhteensä 310 markkaa 2); 

Mellunkylässä olevan Borgsin tilan toimitetussa rajankäynnissä toimi-
neille uskotuille miehille ja apulaisille 422: 10 markkaa 3); 

Bengtsärin koulukodin maanmittausinsinööri H. Vikbergille Bengtsärin 
kylässä olevien yhteisten saarien jakotoimituksen suorittamisesta maksaman 
ennakon peittämiseen 335 markkaa 4); 

terveydenhoitolautakunnan henkilökunnalle 900 markkaa korvaukseksi 
siitä työstä, jonka he suorittivat holhouslautakunnan kokousten väliajoilla 
vastatessaan lukuisiin holhouslautakuntaa koskeviin puhelintiedusteluihin ja 
jakaessaan kokouksiin aikoville henkilöille numeroituja vuorolippuja 5); 

siivoojatar A. Vainiolle 75 markkaa rahatoimiston pikkujoulujuhlan joh-
dosta toimitetun siivouksen korvaamiseksi6); 

Svenska teaternin vahtimestareille ja päällysvaatteiden vartijoille 345 
markkaa korvaukseksi kansakoululapsille järjestetyn näytännön heille aiheut-
tamasta työstä 7); sekä 

Helsingin kalakauppiasyhdistykselle sen kalakauppaa koske vain tietojen 
antamisesta esittämän laskun mukainen korvaus, 1,300 markkaa 8). 

Kaupunginhallituksen vuoden 1931 yleisistä käyttövaroista myönnet-
tiin 9) vuositilintarkastajille 723 markkaa heidän ent. kassanhoitajan W. Eriks-
sonin kavallusasian selvittämisen yhteydessä suorittamiensa käännöstöiden 
korvaamiseksi. 

Sairaalahallituksen esitettyä, että röntgenologi H. G. Haahdelle myön-
nettäisiin 1,000 markan palkkio röntgentyön järjestämistä koskevan ehdo-
tuksen laatimisesta kaupunginhallitus päätti 10) kehoittaa sairaalahallitusta 
suorittamaan kyseisen palkkion omasta palkkiomäärärahastaan. 

Sitä vastoin evättiin n ) varatuomari G. Bergrothin anomus, että kaupunki 
maksaisi hänelle 2,050 markkaa korvaukseksi varatuomari H. Brofeldtin kon-
kurssipesän pesäluettelon laatimisesta, mitä tehtävää suorittamaan raastu-
vanoikeus oli hänet määrännyt, sekä velkojain kuulustelun aiheuttamista 
kuluista. 

Komitea- y.m. palkkiot. Valiokunta- ja komiteamenoia varten talous-
arvioon merkitystä määrärahasta maksettiin seuraavan suuruiset rahamäärät 
alla mainittujen komiteain jäsenille ja muille seuraavassa mainituille henki-
löille: 

kaupunginvoudinkonttorin uudelleenjärjestämiskomitean jäsenille 1,260 
markkaa 12); 

kaupungin viranhaltijain virkasivutuloja koskevaa kysymystä selvittä-
mään asetetun komitean eräälle jäsenelle 180 markkaa13) ja saman komitean 
sihteerille 2,500 markkaa 14); 

kaupunginlakimiehen ja kiinteistötoimiston asiamiehen virkatehtävien 
keskittämiskysymystä selvittämään asetetun komitean jäsenille 810 mark-
kaa 15); 

x) Khn jsto 22 p. kesäk. 4,960 §. — S:n 13 p. lokak. 6,423 §. — 3) S:n 14 p. 
heinäk. 5,135 §. — 4) S:n 15 p. jouluk. 7,552 §. — 5) S:n 19 p. toukok. 4,607 §. — 6) 
S:n 15 p. jouluk. 7,554 §. —7) S:n 11 p. helmik. 3,475 §. —8) S:n 30 p. kesäk. 5,048 §. 
—9) S:n 14 p. tammik. 3,094 §. —10) S:n 29 p. jouluk. 7,791 §. — S:n 4 p. helmik. 
3,299 §. — 12)S:n 22 p. kesäk. 4,962 §. _ S:n 22 p. kesäk. 4,961 §.—14) S:n 9 p. 
kesäk. 4,858 §. — 15) S:n 7 p. huhtik. 4,076 §. 
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vuositi l intarkastajil le ent. kassanhoitajan W. Erikssonin kavallusasian 
käsittelyä varten pidetyistä kokouksista 4,275 markkaa 

kanslianeuvos O. Hallstenille 16,000 markan palkkio hänen laat imastaan 
selvityksestä suunnitel tujen leski- ja orpoeläkkeiden todennäköisesti aiheut-
tamista kustannuksista 2); 

kaupunginhalli tuksen vakuusasiakirjain tarkastusmiehille 540 markkaa 3); 
verojen perimisen uudelleenjärjestelyä varten asetetun komitean jäse-

nille 1,260 markkaa 4); 
toisen kaupunginlääkärin ja poliisilääkärin virkain uudelleenjärjestämis-

komitean jäsenille 1,620 markkaa 5); 
aluelääkärinvirkain uudelleenjärjestämistä valmistelevan komitean jäse-

nille 360 markkaa 6); 
erikoismaitoa koskevaa sääntöehdotusta ta rk is tamaan asetetun komitean 

jäsenille 900 markkaa 7): 
maidontarkastamon neuvottelukunnan jäsenille 720 markkaa 3); 
kodittomien tuberkuloott isten miesten asuntokysymystä käsit televän 

komitean jäsenille 787: 50 markkaa 9); 
ruumishuoneen aikaansaamiseksi asetetun komitean jäsenille 1,102: 50 

markkaa 10); 
kalakaupan jär jestämiskomitean jäsenille 990 markkaa ja saman komi-

tean sihteerille 1,500 markkaa n ) ; 
kaupunginval tuuston keskussairaalakomitean jäsenille 1,850 markkaa 12); 
Nikkilän sairaalakomitean jäsenille 1,350 markkaa ja saman komitean 

sihteerille 3,000 markkaa 13); 
yleishyödyllisten yri tysten avustamismäärärahaa jakamaan asetetun 

komitean jäsenille 180 markkaa 1 4) ; 
Helsingin ammatillisen paikallisjärjestön avustuskomiteassa olevalle 

kaupunginhalli tuksen edustajalle 2,625 markkaa 15); 
ruoanjakelukomitean jäsenille 8,595 markkaa 1 6) sekä saman komitean 

sihteerille 800 markkaa 17); 
työt tömien ammat t i - ja opintokurssien jär jestämiskomitean jäsenille 

7,740 m a r k k a a j a saman komitean sihteerille T.Nordbergille 2,200 markkaa19)· 
kansliasihteeri T. Nordbergille 1,000 markkaa ammat t i - ja opintokurs-

sien järjestämiskomitean mietinnön laatimisesta2 0); 
työt tömäin yöpymispaikkakysymystä selvittelemään asetetun komitean 

jäsenille 585 markkaa 21); 
työt tömyyskomitean jäsenille 810 markkaa 22); 
työt tömien matka-avustuskomitean jäsenille 405 markkaa 23); 
ta idelautakunnan asiantuntijajäsenille 2,430 markkaa ja saman lauta-

kunnan sihteerille 400 markkaa 24); 

!) Khs 21 p. tammik. 123 §. — 2) S:n 22 p. jouluk. 2,010 §. — 3) Khn jsto 24 p. 
marrask. 7,112 §. — 4) S:n 22 p. jouluk. 7,657 §. — 5) S:n 7 p. huhtik. 4,166 § ja 
13 p. lokak. 6,450 §. —6) S:n 14 p. heinäk. 5,112 §. — 7) S:n 28 p. huhtik. 4,433 §. 
— 8) S:n 14 p. heinäk. 5,132 § ja 13 p. lokak. 6,450 §. — 9) S:n 14 p. heinäk. 
5,113 § ja 13 p. lokak. 6,450 §. —10) S:n 7 p. huhtik. 4,165 § ja 14 p. heinäk. 5,114 §. 
— n ) S:n 12 p. toukok. 4,603 §. - 1 2 ) S:n 21 p. tammik. 3,112 13) S:n 20 p. lokak. 
6,595 14) S:n 29 p. syysk. 6,133 §. — 15) S:n 21 p. heinäk. 5,149 §. —16) S:n 
21 p. heinäk. 5,150 §, 6 p. lokak. 6,312 § ja 29 p. jouluk. 7,787 §. —17) S:n21 p. heinäk. 
5,151 §. —18) S:n 28 p. tammik. 3,262 §, 26 p. toukok. 4,718 § ja 6 p. lokak. 6,312 §. 
19) S:n 2 p. kesäk. 4,806 § ja 6 p. lokak. 6,313 §.—20) S:n 14 p. tammik. 3,095 §.— 
21) S:n 11 p. helmik. 3,482 §. — 22) S:n 28 p. huhtik. 4,344 §, 30 p. kesäk. 5,069 § 
ja 29 p. syysk. 6,133 §. —23) S:n 6 p. lokak. 6,312 §. —24) S:n 22 p. jouluk. 7,656 §. 
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Hert toniemen öl jysa tamakomitean jäsenille 395 markkaa 1 ) ; 
puhtaanapi tola i toksen alue- y.m. kysymyksiä selvittelemään asetetun 

komitean jäsenille 325 m a r k k a a 2 ) sekä saman komitean sihteerille 3,000 
markkaa 3); 

kansanpuisto-osaston talousarvioehdotusta t a rkas tamaan asetetun komi-
tean jäsenille 675 markkaa 4): 

sanoma- j a aikakauslehtien ka tumyynt i ä järjestelemään asetetun komitean 
jäsenille 3,285 markkaa sekä saman komitean sihteerille 800 markkaa 5); 

kaupungin varastopaikkain vuokria ta rk is tamaan asetetun komitean 
jäsenille 225 markkaa 6 ) ; 

insinööri A. Willbergille 5,000 markan suuruinen asiantunti janpalkkio 
hänen suori t tamistaan varastotarkastuksis ta 7 ) ; sekä 

talviurheilukeskuskomitean jäsenille 4,865 markkaa ja saman komitean 
sihteerille 2,712: 50 markkaa 8); 

Matka-apurahat. Kaupunginhall i tus päät t i myöntää kertomusvuoden 
talousarvion opintomatkast ipendimäärärahasta seuraaville henkilöille alla 
maini tu t rahamäärä t : 

Marian sairaalan laboratooriapulaiselle M-L. Åbergille 5,000 markkaa 
opintojen harjoit tamiseksi Saksassa, Sveitsissä ja Skandinaviassa ta rkempaa 
tu tus tumis ta varten laboratoorimenetelmiin, varsinkin veri tutkimuksia koske-
viin 9); 

saman sairaalan toimitsijalle J . Stenforsille 2,500 markkaa osanottoa 
varten Tukholmassa marraskuun 12—29 p:nä toimeenpantuihin Svenska 
landstingsförbundet nimisen liiton toimitsijakursseihin samalla oikeuttaen 
hänet nostamaan täyden palkkansa maini tul ta ajal ta1 0) ; sekä 

rakennuskonttor in kacu- ja viemäriosaston avustavalle insinöörille 
W. Starckille 4,500 markkaa hänen Osloon ja Tukholmaan tehtäväksi suun-
nittelemaansa, katu- ja reunakivien standardoimista sekä kokoojaviemärien 
ja kaapelitunnelien tu tk imis ta ta rkoi t tavaa opintomatkaa varten1 1) . 

Kaupunginhall i tuksen yleisistä käyt tövarois ta myönnetti in1 2) 500 mar-
kan suuruinen apuraha keskuspoliisin komisariolle A. Niemelle hänen suun-
nit telemaansa, Tukholmaan ja mahdollisesti Göteborgiin t eh t ävää opintomat-
kaa varten, jonka tarkoi tuksena oli tu tus tuminen liikenneoloihin. 

Petos palkan nostossa. Kaupunginhall i tuksen yleisistä käyt tövarois ta 
määrät t i in työnteki jä P. Liukolle13) makset tavaksi hänelle tuleva 176 markan 
paikkamäärä, jonka joku toinen henkilö väärentäen Liukon nimen oli nosta-
nut ja ku i tannut rahatoimistossa. Niinikään myönnet t i in mainituista varoista 
työnteki jä J . I. Virralle14) 1,395 markkaa , minkä suuruinen sairasavustus 
häneltä oli samalla tavoin ri istetty. 

Lastensuojelulautakunnan alaisten työntekijäin kesäloma. Lastensuojelu-
lau takunnan anomuksen, joka koski 15,190 markan määrärahan myöntä-
mistä kesälomien järjestämiseksi Bengtsårin, Ry t ty l än ja Toivolan koulu-
kotien maataloustyöntekijöil le ja palvelijoille, kaupunginhall i tus pää t t i 1 5 ) 
evätä, koska kyseiset työntek i jä t kesäloman suhteen olivat työsopimus-
lain alaiset. 

x) Khn jsto 29 p. jouluk. 7,787 §. — 2) S:n 14 p. tammik. 3,096 §. — 3) S:n 29 p. 
jouluk. 7, 790 §. — 4 ) S:n 15 p. svysk. 5,712 §. — 5) S:n 31 p. maalisk. 4,037 §. — 
6) S:n 31 p. maalisk. 4,037 §. — ' S : n 3 p. maalisk. 3,768 §. — 8) Khs 13 p. lokak. 
1,547 §. — 9) Khs 2 p. kesäk. 961 §. — 10) S:n 8 p. jouluk. 1,956 §. — n ) Khn jsto 
18 p. elok. 5,277 § ja khs 25 p. elok. 1,266 §. — 12) Khs 22 p. kesäk. 1,093 §. — 
13) S:n 21 p. heinäk. 1,171 §. —14) S:n 15 p. jouluk. 1,971 §. —15) S:n 9 p. kesäk. 1,028 §. 
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Vesijohtolaitoksen työntekijäin kesäloma. Suomen kunnantyönteki jä in 
liitto r .y :n esityksen johdosta, et tä vesijohtolaitoksen työntekijöille kesä-
loman aja l ta maksettaisiin palkka 8 tunnin eikä kuten kuluneena kesä-
kautena 7 tunnin työpäivän mukaan, kaupunginhall i tus p ä ä t t i i l m o i t -
taa teknillisten laitosten hallitukselle, e t tä kesälomapalkka oli suori tet tava 
loman aikana voimassa olleen, kyseisessä tapauksessa siis 7 tunnin työ-
päivän mukaan. 

Ylityön korvaaminen hinaus- ja ruoppaustöissä. Hinaus- ja ruoppaustöissä 
kuukausipalkoin olevan päällystön ja miehistön ylityön korvausperusteita 
koskevan yleisten töiden hallituksen tiedustelun johdosta kaupunginhal-
litus päät t i 2 ) , e t tä hinaajan päällysmiehelle, koneenkäyttäjäl le, lämmit-
täjälle ja kansimiehelle oli suori tet tava korvausta ylityöstä työaikalain 
määräysten mukaan ja e t tä ruoppaajan päällysmiehen ylityön korvaami-
sessa oli sovellettava virkasäännön 24 §:n 3 momentin määräyksiä. Korvaus 
oli suori tet tava rahatoimikamarin t ammikuun 25 p:nä 1924 vahvistamien 
perusteiden mukaan, kunnes kaupunginhall i tus oli vahvis tanut uudet ylityön-
korvausperusteet. 

Eräiden puhtaanapitolaitoksen työntekijäin palkan korottaminen. Puhtaana-
pitolaitoksen ammatt iosaston esi tet tyä eräiden puhtaanapitolai toksen palk-
kain korot tamista kaupunginhall i tus puhtaanapitohall i tuksen asiasta tekemän 
ehdotuksen mukaisesti pää t t i 3 ) korot taa erikoisautojen kuormaajain ja hevos-
miesten tun t ipa lka t 7 markas ta 7: 50 markkaan , m u t t a koska kaupunginval-
tuus ton vuonna 1931 tekemän päätöksen mukaan urakkatyötar i ff ien valmista-
minen oli asianomaisen hallituksen asia, ei esitys makkiast iain puhdistus-
työn toimit tamisesta Malmin kaatopaikalla talvella suor i te t tavan maksun 
korottamisesta 15 pennistä 25 penniin astiaa kohden an tanu t aihet ta toimen-
piteisiin. 

Työajan vähentäminen kaupungin työmailla. Annet tuaan teknilliselle joh-
tajalle tehtäväksi tu tk ia , voitaisiinko mahdollisesti työaikaa vähentämällä 
lisätä kaupungin työnteki jäin työnsaantimahdollisuuksia, kaupunginhall i tus 
maini tun joh ta jan käsityksen mukaisesti päät t i 4 ) , ettei asia an tanu t aihetta 
toimenpiteisiin, ottaen huomioon esimerkiksi, e t tä erinäisten laitosten työn-
teki jä t omasta aloitteestaan olivat alkaneet viikoittain pitää palkat tomia 
lomia, jo t ta t yö t tömä t saisivat t i lapäistä ansiota. 

Urakkajärjestelmä kaupungin töissä. Yhtyen yleisten töiden hallituksen 
esitykseen kaupunginhalli tus päät t i 5 ) , ettei Suomen rakennusteollisuuksien 
keskusvaltuuston esitys, et tä urakkajär jes te lmää nykyistä enemmän ryhdyt -
täisiin soveltamaan kaupungin töissä, an tanu t aihetta erikoisiin toimenpitei-
siin, m u t t a et tä kussakin erikoistapauksessa ja varsinkin kun oli kysymys 
sellaisista erikoislaatuisista töistä, jo tka kaupungin töinä eivät olleet toistuvia 
tai tavallisia, mu t t a joiden suorittamisessa yksityinen yr i t t ä jä oli saavu t tanu t 
r i i t tävän suuren kokemuksen, voitiin harkinnan mukaan j ä t t ää joko koko-
naan tai osaksi urakoitsi jan suoritet tavaksi . 

Kaupungin johtotöiden suorittaminen. Suomen kunnantyönteki jä in liiton 
Helsingin kaupungin teknillisten laitosten ammatt iosaston anomus, e t tä kau-
punginhallitus määräisi kaupungin omistamissa kiinteistöissä tee te t tävä t vesi-
ja viemäri johtotyöt kaupungin omien työnteki jä in suoritet taviksi eikä antaisi 

*) Khs 8 p. syysk. 1,331 §. — 2) S:n 9 p. kesäk. 1,024 §. — 3) S:n 8 p. 
jouluk. 1,949 §. — S:n 23 p. maalisk. 553 §. — 5) S:n 21 p. huhtik. 706 §. 
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niitä yksityisille urakoitsijoille, ei a n t a n u t 1 ) kaupunginhallitukselle toimen-
piteen aihetta, vaan päätet t i in edelleen noudat taa entistä tapaa antaa tällai-
sia töi tä tarpeen vaatiessa yksityisillekin urakoitsijoille. 

Kaupungin lumitöiden suorittaminen. Puhtaanapitolai toksen annet tua 
selvityksen kaupungin lumitöiden suori t tamistavasta kaupunginhall i tus 
päätt i2) , e t tä lumitöihin t a rv i t t ava t ylimääräiset työnteki jä t oli val i t tava työn-
välitystoimiston kirjoissa olevista työt tömistä , varatyön luontoiseen työhön 
tarpeellisia etumiehiä ja lumenkaatopaikoilla t a rv i t t avaa miehistöä lukuun 
o t tamat ta . 

Työttömäin lähettäminen kotipaikkakunnilleen. Kulkulai tosten ja yleisten 
töiden ministeriön lähettämässä kiertokirjeessä ilmoitettiin 3), e t tä työt tömien 
lähet täminen kotipaikkakunnalleen oli t apah tuva köyhäinhoi tolautakunnan 
välityksellä, joten työ t tömyys lau takunnan tuli osoittaa työ t tömät toispaikka-
kuntalaiset köyhäinhoitolautakunnan puoleen. 

Työttömäin sijoittaminen varatöihin. Väärinkäsitysten välttämiseksi kau-
punginhallitus päät t i 4 ) kehoittaa yleisten töiden hallitusta uusien varatyömai-
den avaamisessa olemaan yhteistoiminnassa työnväli tystoimiston kanssa 
huomaut taen, e t tä varatöiden aloittamisessa ja jatkamisessa tarkoin oli seu-
ra t tava ti lanteen kehitystä työmarkkinoilla ja e t tä käynnissä oleviakin 
varatöi tä oli supistet tava, jos varatöihin halukkai ta työt tömiä ei ollut työn-
välitystoimiston kau t t a r i i t tävästi saatavissa. 

Koska kaupungin omiin varatöihin jo oli o te t tu kaupunginval tuuston 
päätöksen5) sallima suurin työnteki jämäärä , mu t t a valtion jär jestämiin vara-
töihin vielä kuluvana talvena voitiin ot taa useita satoja työt tömiä , oli raken-
nuskonttorin kanssa sovittu sellaisesta menettelystä6) , e t tä varatöistä jostakin 
syystä erotet tujen tai eronneiden työnteki jä in tilalle ei toistaiseksi otettaisi 
uusia, jo t ta keväämmällä t apah tuva varatyönteki jä in lukumäärän vähentä-
minen voitaisiin to imit taa tasaisemmin ja erottamalla mahdollisimman vähän 
työt tömiä . 

Työt tömäin varatöihin osoittamista koskevien voimassa olevien mää-
räysten ja ohjeiden mukaisesti kaupunginhall i tus oikeutti7) työnvälitystoimis-
ton lähet tämään pari Helsingissä kotipaikkaoikeuden omaavaa ulkomaiden 
kansalaista vuorollaan kaupungin varatöihin. 

Kaupunginhall i tus hyväksyi 8 ) samoin erään inkeriläisen pakolaisen ano-
muksen päästä vuorollaan kaupungin varatöihin, koska hän oli asunut täällä 
vuodesta 1925 alkaen, m u t t a pää t t i 9 ) myöhemmin, ettei valtion pakolais-
avustuskeskuksen anomus pakolaisten ottamisesta kunnan jär jestämiin vara-
töihin an tanu t toimenpiteen aihetta. 

Erinäisten Kumpulan omakotirakentajain anomuksen johdosta kaupungin-
hallitus päätti1 0) oikeuttaa työ t tömät omakot i rakenta ja t , jo tka edelleen omisti-
vat talonsa ja asuivat siinä sekä esit t ivät kiinteistötoimiston tontt iosaston 
todistuksen tästä , pääsemään kaupungin varatöihin ennen muita työnhaki-
joita, ellei kaupungin omien työnteki jäin suhteen toisin pääte t ty . 

Suomen kunnan työntekijäin liitto r.y:n esitys, e t tä kaikille kaupungin 
vakinaisissa töissä työskennelleille henkilöille, jo tka jostakin syystä nykyään 
tul ivat erotetuiksi, varattaisiin tilaisuus heti, vuoroaan odot tamat ta , päästä 

x) Khs 22 p. jouluk. 2,025 §. — 2) S:n 9 p. tammik. 42 §. — 3) S:n 10 p. maa-
lisk. 465 §. — 4) S:n 9 p. tammik 25 §. — 5) Ks. t ä tä kert. s. 72-73. —6) Khs 11 p. 
hei mi k. 294 §. — 7) Khs 6 p. lokak. 1,501 § ja 27 p. lokak. 1,643 §. — 8) S:n 14 p. 
tammik. 99 §. — é) S:n 18 p. helmik. 328 §. — 10) S:n 4 p. helmik. 237 §. 
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kaupungin varatöihin, ei sillä kertaa an tanu t *) kaupunginhallitukselle aihetta 
toimenpiteisiin. 

Myöskään Helsingissä kotipaikkaoikeuden omaavien työnteki jä in ot ta-
mista satamissa suoritettaviin kuormaus- ja purkaustöihin koskevat Helsingin 
sa tamatyönteki jä in ammatt iosasto r.y:n esitykset2) eivät antaneet kaupungin-
hallitukselle toimenpiteen aihetta. 

Ehdot ja ohjeet työttömyyden lieventämistä tarkoittavaa valtion toimintaa 
varten. Jou lukuun 10:ntenä 1931 ja kesäkuun 16:ntena 1932 päivätyissä kierto-
kirjeissä kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriö ilmoitti valtion ehdot ja 
ohjeet työ t tömyyden lieventämistä ta rkoi t tavaa valtion toimintaa varten. 
Kir jeet merkitt i in 3) tiedoksi ja lähetetti in työnvälitystoimiston johtokunnalle, 
naisten työ tuvan johtokunnalle, yleisten töiden hallitukselle ja köyhäinhoito-
lautakunnalle. 

Uudenmaan läänin maaherralle lähetettiin4) työt tömyyst i lannet ta koske-
via selvityksiä. 

Valtion järjestämät varatyöt. Kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriö 
ilmoitti, e t tä 40,000 markkaa oli myönnet ty 5) eräitä Vallilan vaihteen kohdalla 
sa tamaradan eteläpuolella suori te t tuja töi tä varten sekä e t tä rautatiehall i tus 
oli saanut 6) 500,000 markkaa käytet täväkseen Nordenskiöldinkadun alikäy-
tävän leventämiseen edellyttäen, et tä Helsingin kaupunki osoitti samaan tar-
koitukseen sovitut 7) 1,000,000 markkaa sekä rautat iehall i tus uudistyömäärä-
rahastaan sen määrän, joka lisäksi tarvi t t i in työn loppuunsuorit tamiseen; 
160,000 markkaa Kar j aan aseman luona olevan halkokentän täyttämiseen; 
90,000 markkaa Pasilassa suori tet tavia tasoitustöitä varten; sekä 90,000 mar-
kan l isämääräraha radan oikaisutöihin Espoossa. Vallilan, Kar j aan ja Espoon 
työ t oli pan tu käynti in ja kaupungille ta r jo t t i in tilaisuus työnvälitystoimis-
tonsa välityksellä si joit taa niihin helsinkiläisiä työt tömiä , 30 työnteki jää 
ensimmäiseen, 40 sekatyöläistä toiseen ja 20 kivi työnteki jää kolmanteen mai-
n i t tuun työhön. Lähet täen t ämän kir jelmän työnvälitystoimistolle kaupun-
ginhallitus sen johdosta pää t t i 6 ) antaa kaupunginlakimiehelle tehtäväksi 
laatia kaupungin ja rautat iehall i tuksen välisen sopimuksen Nordenskiöldin-
kadun al ikäytävän laa jentamis työn suori t tamisesta. 

Edelleen kaupungille suotiin tilaisuus työnhaki ja in sijoittamiseen seuraa-
viin valtion jär jestämiin varatöihin: Leppävaarassa suori tet tuihin ojitus- ja 
tasoitustöihin, Lovi isan—Kvarnbyn t ienrakennustöihin 150 miestä, radan 
oikaisutyöhön P i tä jänmäen aseman lähelle n. 30 miestä ja Pasilan ja Huopa-
lahden välille niinikään n. 30 miestä, tietöihin Tammisaaren lähelle n. 50 meri-
miestä, Suomenlinnan telakkatöihin, Helsingin—Karjaan radan oikaisutöihin 
Inkoon ja Kaunislahden välille n. 30 miestä sekä Espoon aseman läheisyyteen 
43 miestä samoinkuin Meilahden sairaala-alueella suoritettaviin kallionlou-
hintatöihin n. 200 miestä 8). 

Kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriön ilmoituksen mukaan valtio 
kesän aikana, jolloin vara työt yleensä tul ivat olemaan keskeyte t ty inä 9 ) , 
tuli p i tämään Uudenmaan läänissä käynnissä seuraavat vara työt ja hankki-
maan niissä toimeentulon alla mainitulle määrälle helsinkiläisiä työt tömiä: 

x) Khs 18 p. helmik. 329 §. — 2) S:n 19 p. toukok. 882 § ja 4 p. elok. 1,229 §. 
—- 3) S:n 28 p. tammik. 173 § ja 21 p. heinåk. 1,168 § / — 4) Khn jsto 7 p. 
huhtik. 4,158 § ja 14 p. heinåk. 5,109 §. — 5) Khs 21 p. tammik. 127 §. — 6) S:n 
28 p. tammik. 183 §. — 7) Ks. v:n 1931 kert. s. 35. — 8) Khs 11 p. helmik. 291 ja 
292 §, 25 p. helmik. 387 §, 10 p. maalisk. 471 § ja 19 p. toukok. 868 §. — 9) S:n 
2 p. kesåk. 932 §. 
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tasoitus töitä Pasilassa n. 27 miehelle; radan oikaisutöitä Pasilassa ja P i tä jän-
mäen kohdalla 35 miehelle; Nordenskiöldinkadun al ikäytävän laajentamistyöt ; 
radan oikaisemistöitä Espoon ja Kauklahden välillä 35 miehelle; Loviisan— 
Kvarnby n t ienrakennustyöt 40 miehelle; sekä Meilahden sairaala-alueen louhi-
mis-, raivaus- ja tasoi tus työt 1 ) . Syyskuun 1 p:nä pantiin kesäksi keskeytetyt 
työ t uudelleen käyntiin2) . Työt tömiä, Helsingissä kotipaikkaoikeuden omaa-
via merimiehiä voitiin sijoit taa n. 35 Espoon ja Kauniaisten välillä suoritet-
tuihin radanoikaisutöihin ja n. 40 Vallilan vaihteelle jä r jes te t tävän varasto-
alueen tasoitustöihin, joista töistä luvatt i in 3) 3: 70 markan tunt ipalkka. Seu-
raaviin valtion jär jestämiin varatöihin ta r jo t t i in kaupungin työnväli tystoi-
mistolle tilaisuus syksyn aikana lähet tää toimiston kirjoissa olevia työnhaki-
joita: Pas i lan—Pitä jänmäen rataosan tasoitustöihin 56 miestä, louhimistöihin 
Pasilaan 10 miestä; Kauniaisten—Espoon rataosan oikaisemistöihin, joissa jo 
oli 35 miestä, 40 miestä lisää; Kaunis lahden—Karjaan rataosan oikaisemistöi-
hin 25 miestä; sekä erilaisiin Seurasaaren ulkomuseon alueella suoritettuihin 
töihin 4). 

Jou lukuun alussa oli yhteensä 350 Helsingistä kotoisin olevaa työnteki jää 
valtion vara- tai ylimääräisissä yleisissä töissä 5). 

Valtion varatöiden suunnitelma talveksi 1932—33. Siihen katsoen, e t tä tal-
ven työt tömyyst i lanne kaupungissa uhkasi muodostua äärimmäisen vakavaksi 
ja e t tä kaupungille tuskin oli mahdollista vuonna 1933 käy t tää niinkään pal-
jon varoja työ t tömyyden torjumiseen kuin kuluvana vuonna, kaupunginhal-
litus päät t i 6) kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriölle esittää, e t tä valtio 
syksyn ja talven työt tömyystoimenpi te i tä suunnitellessaan erikoisesti ottaisi 
huomioon Helsingin vakavan työt tömyyst i lanteen sekä järjestäisi pääkau-
punkiin ja sen läheisyyteen koko talveksi töi tä useille tuhansille miehille. 

Loviisan varatyömaa. Valtio oli pannut Loviisan kaupungin läheisyydessä 
käynti in tietöitä7), joihin Helsingin kaupungin työnväli tystoimisto oli välit-
t ä n y t kirjoihinsa merk i t ty jä työnhaki joi ta . Työpalkat olivat 2: 40 markkaa 
tunnilta8) . Asunnot oli työnteki jäin itsensä hanki t tava joko Loviisan kaupun-
gista tai työmaan läheisyydestä, m u t t a työnjohto huolehti heidän kul je tuk-
sestaan kaupungista työpaikalle 1 markan maksusta vuorokaudelta. Erää t 
työnhaki ja t olivat kuitenkin kiel täytyneet o t tamasta vastaan t a r j o t t ua työtä , 
ja t ämän johdosta työnvälitystoimistolle oli annet tu määräys, että sen tuli 
kiel täytyä leimaamasta nuorten naimattomien miesten kort teja , ellei valtion 
t i laamia 150 miestä muuten voitu saada lähtemään edellä mainitulle työ-
maalle. Niiden työnteki jä in , jo tka olivat ot taneet vastaan passituksen työ-
paikalle ja avustuksen matkustaakseen sinne, mu t t a sitten jääneet pois työstä , 
tuli menet tää oikeutensa päästä kaupungin varatöihin keväällä 1932 ja koko 
seuraavana talvena sekä sitäpaitsi oikeus saada työnväli tystoimiston kau t ta 
yksi tyistä työtä . Kaupungin avustuksena työnhaluiset työpaikalle lähtiessään 
saisivat matkal iput , jota vastoin köyhäinhoi tolautakunnan työmaalle palk-
kaama edusta ja vasta siellä päivi t täin antaisi työssä olleille työntekijöille ruo-
karahan ensimmäiseen ti l ipäivään saakka ja tarpeen vaatiessa vaatetusavus-
tus ta . Vuokra maksettaisiin yleensä suoraan asunnon vuokraajal le 9) . 

Kun edellä maini tu t toimenpiteet eivät olleet osoit tautuneet r i i t tävän 

x) Khs 2 p. kesäk. 933 §. — 2) S:n 8 p. syysk. 1,336 §. — 3) S:n 29 p. syysk. 
1,447 §. — 4) S:n 6 p. lokak. 1,504 §, 20 p. lokak. 1,599 § ja 22 p. jouluk. 2,011 §. — 
5) S:n 22 p. jouluk. 2,012 §. — 6) S:n 7 p. heinäk. 1,143 §. — 7 ) S:n 11 p. helmik. 
291 §. — 8) S:n 25 p,helmik. 394 §. —9) S:n 3 p. maalisk. 434 § ja 10 p. maalisk. 
459 §. 



182 II. Kaupunginhallitus. 241 

tehokkaiksi, kaupunginhall i tus päät t i 1 ) , et tä niiltä työt tömil tä apureilta ja 
sekatyöläisiltä, jo tka kie l täytyivät o t tamasta vastaan t a r jo t tua työtä , oli 
kiellettävä oikeus maksut tomien ateriain saamiseen kaupungin vapaaruoka-
loissa. Siten toivotti in saatavan vielä puu t t uva t 80 miestä lähtemään tietyö-
maalle. 

Maaliskuun 31 p:nä raha to imenjohta ja i lmoit t i2) , e t tä siihen asti 350 
perheetöntä työ tön tä oli o t t anu t passituksen Loviisan työmaalle, m u t t a e t tä 
näistä ainoastaan 60 todella oli saapunut töihin. Edellä maini t tu jen lisäksi 
oli vielä 350 miestä osoitettu kyseiseen työhön, m u t t a he olivat kiel täytyneet 
lähtemästä . He olivat saaneet jäädä toimiston kirjoihin, m u t t a olivat menet-
täneet ruokakort t insa. Myöskään köyhäinavustuksia ei annet tu työttömille, 
jo tka olivat kiel täytyneet o t tamasta vastaan t a r j o t t u j a paikkoja tai jo tka 
olivat poistuneet työmail ta. Niiden paikkain lukumäärä, jo tka alkuaan oli 
va ra t tu Helsingistä kotoisin oleville työttömille, oli maaliskuussa vähennet ty 
150:stä 120:een sen jälkeen kun 30 paikkaa oli luovute t tu muista kunnista 
kotoisin oleville työttömille. Huht ikuussa voitiin näissä töissä pitää ainoas-
taan 100 miestä3). Saman kuukauden 25 p:nä lopetettiin4) pakkolähetys 
mainitulle työmaalle, koska työntekijäin lähettäminen sinne lyhyeksi ajaksi 
kävi kaupungille taloudellisesti liian raskaaksi. Samalla lopetetti in vaate-
tusavustus ten jakaminen, mu t t a muut jär jes telyt saivat jäädä entiselleen 
toukokuun loppuun saakka. 

Työt tömyyden seurausten lieventämiseksi myönnetyistä käyttövarois-
taan kaupunginhalli tus myönsi5) 143,780:40 markkaa köyhäinhoitolautakun-
nalle edellä mainitulla tavalla käyte t täväksi avustuksiksi Helsingistä kotoisin 
oleville, Lovi isan—Kvarnbyn tietyömaalla työskenteleville henkilöille sekä 
l au takunnan työmaalla olevan edusta jan palkkaamiseen; main i t tu ja avustuk-
sia ei ollut vaadi t tava takaisin. 

Kulkulai tosten ja yleisten töiden ministeriön i lmoitettua, e t tä Loviisan— 
Kvarnbyn t ienrakennustyötä tult i in j a tkamaan syksyllä ja e t tä Helsingistä 
kotoisin olevia työt tömiä voitiin ot taa näihin töihin, kaupunginhall i tus päätti6) 

e t tä Loviisan varatyömaalle otettaville työttömille oli köyhäinhoitolauta-
kunnan välityksellä annet tava samanlaisia avustuksia kuin talvella ja keväällä 
1932, että näitä avustuksia ei vaadittaisi takaisin sekä et tä niitä varten aika-
naan hankittaisiin määräraha kaupunginhalli tukselta; sekä 

aset taa komitean laat imaan ehdotusta siitä, millä tavalla ja millaisia 
avustuksia oli myönnet tävä kauempana sijaitseville valtion varatyömaille 
lähetettäville helsinkiläisille työttömille. 

Puheena olevalla työmaalla suori te tut palkat, jotka aluksi olivat liian al-
haiset, korotetti in kaupunginhall i tuksen esityksestä7) 3:10 markkaan tunni l ta . 

Matkarahan y.m. avustusten myöntäminen varatyöläisille. Työt tömyyden 
seurausten lieventämiseksi myönnetyis tä käyt tövarois taan kaupunginhall i tus 
myönsi8) 15,000 markkaa köyhäinhoi tolautakunnan käyte t täväksi avustuk-
siksi henkilöille, jo tka työnväli tystoimiston välityksellä lähetett i in muilla 
paikkakunnilla oleville valtion varatyömaille. Näitä avustuksia ei saanut vaa-
t ia takaisin. Samalla köyhäinhoi tolautakunta velvoitettiin työnväli tystoi-
mistolle i lmoit tamaan, miten se tuli j ä r jes tämään avustusten jaon. 

Khs 23 p. maalisk. 542 §. — 2) S:n 31 p. maalisk. 582 §. — 3) S:n 21 p. 
huhtik. 696 §. — 4) S:n 7 p. huhtik. 637 § ja 21 p. huhtik. 697 §. — 5) S:n 10 p. 
maalisk. 459 § ja 30 p. kesäk. 1,124 §. — 6) S:n 15 p. syysk. 1,395 §. — 7 ) S:n 
7 p. huhtik. 637 §, 14 p. huhtik. 663 § ja 19 p. toukok. 869 §. — 8) S:n 28 p. 
tammik. 184 §. 
Kunnall. kert. 1932. 16 
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Samoista varoista osoitettiin seuraavat r ahamäärä t Helsingissä asuvien 
ja siellä kotipaikkaoikeuden omaavien vara työnteki j öiden matkojen kus-
tantamiseksi alla mainituille valtion varatyömaille ja takaisin; matkoja 
va r ten Espooseen ja takaisin 11,880 markkaa1), matkoja var ten Kiloon ja 
takaisin 3,000 markkaa makset tavaksi niin pian kuin eräs Suomen merimies-
ten ja l ämmit tä jä in unionin samaan tarkoitukseen myöntämä avustus oli 
käy te t ty loppuun2); P i tä jänmäkeen ja takaisin tehtäviä matkoja varten 7,020 
markkaa 3); matkoja varten Espoon ja P i tä jänmäen asemain lähellä oleville 
työmaille ja takaisin 36,225 markkaa 4); sekä matkoja varten Espoon ja Kau-
niaisten asemain välillä olevalle työmaalle 22,470 markkaa 5). 

Kaupunginhall i tus päätt i6) , e t tä jaettaessa avustuksia kauempana sijait-
seville valtion varatyömaille lähetetyille työntekijöille oli noudate t tava samaa 
menettelyä kuin Loviisan t ienrakennustyössä sekä et tä avustuksia ei saanut 
vaat ia takaisin. 

Joulukuussa saapui ilmoitus, e t tä n. 500 Helsingissä kotipaikkaoikeuden 
omaavaa työ töntä tammikuussa 1933 voitiin ot taa Helsingin—Lohjan tien-
rakennustyöhön, sekä t iedustelu, oliko kaupunki halukas suori t tamaan työn-
tekijäin matkas ta työpaikoille a iheutuvat kustannukset . Rauta t ie l ippujen 
hinnoista myönnettäisiin 50 %:n alennus. Tämän johdosta kaupunginhall i tus 
pää t t i 7 ) , e t tä kaupunki kustansi edellä maini tu t ma tka t Espoon asemalle 
perheellisten työnteki jäin puolesta sekä et tä näitä avustusmääriä ei tarvin-
nut maksaa takaisin. Työnvälitystoimiston tehtäväksi uskotti in jär jes tää 
t ämä avustustoiminta sekä aikanaan pyy tää määrärahaa sitä varten. 

Kar jaan—Kaunis lahden vara työnteki j äin asunnoksi vuokrat t i in 8) rau-
tat ievaunu lämpöineen ja valaistuksineen 50 markas ta vuorokaudelta. 
Kevätkauden vuokra, yhteensä 6,150 markkaa, suori tet t i in9) työ t tömyyden 
lieventämiseksi talousarvioon merkityistä kaupunginhall i tuksen käyt tö-
varoista. Koska myöskin Haagan kauppalasta kotoisin olevat työnteki jä t oli-
vat käyt täneet hyväkseen vaunua, oli kauppalal ta per i t tävä sen vuokraosuu-
tena 350 markkaa kuukaudel ta . 

Syyskaudeksi hankitt i in1 0) samoin ehdoin makuuvaunu , joka maksu t t a 
luovutet t i in asunnoksi Helsingistä kotoisin oleville, valtion Karjaal le ja Kaunis-
lahteen jär jestämiin varatöihin otetuille työntekijöille. 

Maksuton ruoanjakelu työttömillen). Kaupunginval tuuston työt tömien 
ruoanjakelun jatkamiseen myöntämän 1 2) , 410,000 markan suuruisen määrä-
rahan kaupunginhall i tus osoitti13) ruoanjakelukomitean käyte t täväksi mak-
su t toman ruoanjakelun jatkamiseen huh t ikuun 1 p:stä enintään 18 p:ään 
toukokuuta . Komitean s i t temmin i lmoitet tua, ettei määräraha tul lut r i i t tä-
mään, hanki t t i in professori Y. Renqvist i l tä as iantunt i janlausunto ruoka-
annosten vähentämisen mahdollisuuksista. Koska professori Renqvist kui-
tenkaan ei ollut p i t äny t t ä t ä suositeltavana, komitea val tuutet t i in1 4) ja tka-
maan ruoanjakelua annoksia supis tamat ta kesäkuun 18 p:ään ja saamaan 
tähän tarkoi tukseen t a rv i t t ava t vara t ennakkona kaupunginkassasta . Kau-
punginhalli tuksen esityksestä15) kaupunginval tuusto si t temmin päätti1 1), e t tä 

x) Khs 4 p. helmik. 234 §. — 2) S:n 3 p. maalisk. 433 §. — 3) S:n 7 p. huhtik. 
634 §. — 4) S:n 16 p. kesäk. 1,053 § ja 29 p. syysk. 1,449 §. — 5) S:n 27 p. lokak. 
1,645 §. — 6 ) S:n 20 p. lokak. 1,607 §. — 7) S:n 22 p. jouluk. 2,012 §. — 8) S:n 28 
p. tammik. 183 § ja khn jsto 18 p. helmik. 3,611 §. — 9) Khs 22 p. kesäk. 1.104 §. 
— 10) S:n 13 p. lokak. 1,540 § ja khn jsto 3 p. marrask. 6,823 §. — u ) Ks. myös tä-
män kert. s. 78—79. —12) S:n s. 79. — 13) Khs 23 p. maalisk. 539 §. — 14) S:n 14 
p. huhtik. 669 § ja 27 p. huhtik. 761 §. — 15) S:n 9 p. kesäk. 1,031§. 
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työt tömien ilmainen ruokinta sai j a tkua vuoden loppuun, ja oikeutti halli-
tuksen vaat imaan ateriain saaji l ta vastasuoritukseksi työtä . Tämän johdosta 
val tuutet t i in *) hallituksen jäsenet Estlander ja Halme ruokakort t ien jake-
lussa määräämään henkilöt, joilla ei ollut hyväksy t tävää syytä kiel täytyä 
työstä, rakennuskonttor in osoittamille työmaille. Töissä olevien henkilöiden 
tuli työaikana saada vo imakkaammat ruoka-annokset . Yhden viikon työ 
oikeuttaisi kahdeksan viikon ilmaisiin aterioihin. Heinäkuun lopulla kiin-
te is töjohta ja ilmoitti , e t tä ruoanvastiketöihin oli i lmoi t tautunut 4,886 hen-
kilöä, joista 3,115 miestä ja 808 naista, yhteensä 3,923 henkilöä, oli osoitettu 
puheena oleviin töihin ja 963 henkilöä eli 20 % vapau te t tu työvastasuori tuk-
sesta saamainsa ateriain korvaukseksi. Vapautetuis ta oli 230 yli-ikäisiä, 316 
alaikäisiä, 300 sairaita, 37 invaliideja ja 80 perhesyiden takia vapau te t tu ja . 
Ensimmäisenä viikkona oli n. 27 % ja toisena viikkona 33 % töihin osoite-
tuis ta j ääny t niihin saapumat ta . Työnantaj i l la ei ollut ollut mitään huomaut-
tamis ta työtehoa vastaan. Työnteki jä t olivat toivoneet saavansa enemmän 
ruokaa keskipäivällä, ja main i t tuun ateriaan lisättiinkin yksi litra keittoa. 
Syyskuussa kaupunginhall i tus pää t t i 3 ) , e t tä miesten ruoanvast iketöi tä tois-
taiseksi jatket taisi in ainakin kahdeksan viikkoa. Ne loppuivat si t temmin 
marraskuun 12 ja 19 p:n välisenä viikkona, ja ruoanvast ikekomitea velvoi-
tet t i in 4) an tamaan yksityiskohtainen tilitys osoitettujen varain käyt tämi-
sestä. Vas taavat naisten työ t lopetetti in 3) syyskuun 17 p:nä. 

Helsingin ammatillisen paikallisjärjestön työt tömyyskomitean esitys, 
e t tä työttömille anne t tua ruokaa parannettaisi in ja työkorvausvaat imuksesta 
luovuttaisiin, ei a iheut tanut 5) muuta toimenpidet tä kuin et tä terveyden-
hoi to lautakuntaa kehoitettiin valvomaan kaupungin keskuskeittolan työt tö-
mille henkilöille t a r joaman ruoan laatua. 

Koska oli i lmoitet tu, e t tä työnväli tystoimiston varatyömaille osoi t tamat 
henkilöt olivat kiel täytyneet o t tamas ta vastaan heille t a r j o t t ua työtä tai 
estet tä i lmoi t tamat ta jääneet pois työstä , kaupunginhall i tus pää t t i 6 ) , e t tä 
asianomaisilta tällaisissa tapauksissa oli o te t tava pois ruokakor t i t tai, ellei 
t ämä syystä tai toisesta käyny t päinsä, heidän työt tömyyskor t t i insa painet-
tava leima, jonka perusteella heiltä oli evät tävä pääsy kaupungin maksut to-
miin ruoanjakelupaikkoihin. Työvelvollisuuden tuli kohdis tua 7 ) myöskin 
työt tömien miesten ammat t i - ja opetuskurssien osanottaji in. Eräiden työn-
tekijäin, jo tka olivat kiel täytyneet lähtemästä valtion t ienrakennustöihin 
Loviisan tienoille ja joilta sen johdosta oli o te t tu pois ruokakort i t , tuli kui-
tenkin saada ne takaisin kesäkuun 1 p:nä, jolloin maini t tu varatyö lopetet-
tiin 8). Ruoanvast iketyökomiteaa kehoitetti in 9) t u tk imaan kaikki tapauk-
set, joissa maksut tomia aterioita naut t ineet henkilöt eivät olleet t äy t t änee t 
työvelvoll isuuttaan, sekä p idä t tämään ruokakor t i t kahdeksaksi viikoksi 
niiltä henkilöiltä, jotka ilman pätevää syytä olivat laiminlyöneet työvelvolli-
suutensa suorit tamisen, jota vastoin ne, jo tka olivat voineet uskot tavast i ja 
päteväst i selittää jäämisensä pois työstä , oli vapau te t t ava kaikista rangais-
tusseuraamuksis ta . 

Ruoanjakelukomitea antoi kaupunginhalli tukselle selostukset maksut to-
masta ruoanjakelusta 10). Sen jälkeen kun t ämä toiminta oli j a t k u n u t vuo-

!) Khs 7 p. heinäk. 1,144 §. — 2) S:n 28 p. heinäk. 1,219 §. — 3) S:n 8 p. syysk. 
1,349 §. — 4) S:n 27 p. lokak. 1,642 §. — *) S:n 15 p. syysk. 1,385 §. — 6 ) S:n 18 p. 
helmik. 342 §. — 7) S:n 20 p. lokak. 1,608 §. — 8) S:n 27 p. huhtik. 754 §. — 9) S:n 
3 p. marrask. 1,679 §. — 10) S:n 28 p. tammik. 172 §, 18 p. helmik. 333 §, 10 p. 
maalisk. 473 §, 16 p. maalisk. 514 §, 14 p. huhtik. 669 §, 28 p. heinäk. 1,208 §, 25 p. 
elok. 1,254 §, 13 p. lokak. 1,538 §, 17 p. marrask. 1,762 § ja 15 p.jouluk. 1,966 §. 
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den a jan ja oli saatu runsaast i kokemusta sovelletusta jär jestelmästä, komitea 
kaupunginhalli tukselle osoittamassaan kirjelmässä esitti eräitä sitä koskevia 
näkökohtia. Maksuton ruoanjakelu, joka alkuaan oli ollut ta rkoi te t tu tila-
päiseksi hätäavuksi työttömille henkilöille, oli vähitellen ulotet tu väestö-
aineksiin, joille se ei lainkaan soveltunut. Työtön mies, jolle oli annet tu ruoka-
kortt i , oli näet samalla myös saanut oikeuden tuoda perheensä kaupungin 
ruoanjakelupaikkoihin. Siten ruoanjakelutoiminta oli u lo t tunut aloille, jo tka 
oikeastaan kuuluivat kaupungin lailliselle köyhäinhoidolle. Kaupunginhalli-
tus pää t t i l) sentähden, e t tä joulukuun 12 p:stä lähtien ainoastaan työt tö-
millä henkilöillä, jotka olivat kokonaan perheettömiä tai joilla ei ollut 16 
vuo t ta nuorempia lapsia, oli oikeus käy t t ää hyväkseen kaupungin ilmaista 
ruoantar joi lua sekä e t tä muille puu te t t a kärsiville henkilöille oli köyhäin-
hoitoviranomaisten toimesta jä r jes te t tävä runsaampaa ja monipuolisempaa 
ravintoa kuin mitä oli t a r jona kaupungin vapaaruokaloissa. 

Ruoanjakelun jatkamiseksi vuoden 1933 alussa ruoanjakelukomitea val-
tuu te t t i in 2) saamaan käyte t täväkseen ennakkovaroja kaupunginkassasta, 
kunnes kaupunginval tuusto ehti osoittaa t a rv i t t ava t määräraha t . 

Ruoanvast iketyökomitea antoi niinikään selostuksen suoritetuista ruoan-
vastiketöistä sekä ti l i tyksen käyt tämis tään varoista, yhteensä 634,085: 85 
markasta , minkä menon kaupunginhall i tus päät t i suori t taa talousarvion 
määrärahas ta Yleiset työt kaupunginval tuuston määräyksen mukaan. Komi-
tean jäsenille filosofianmaisteri G. Estlanderille ja ta loudenhoitaja A. Halmeelle 
hallitus lausui kiitoksensa hyvin suoritetusta työstä. 

Yöpymispaikkain järjestäminen työttömille. Kysymys tä yöpymispaikkain 
jär jestämisestä kodittomille työttömille harki tsemaan asetetun komitean 
anne t tua mietintönsä kaupunginhall i tus pää t t i 4 ) , koska hi l jat tain oli myön-
ne t ty Nuorten miesten kristilliselle yhdistykselle avustus ta tilapäisen yöpy-
mispaikan järjestämiseksi työttömille, ettei asia an tanu t aihet ta enempiin 
toimenpiteisiin. 

Työttömäin sähkö- ja kaasumaksut. Teknillisten laitosten hallitus oli esit-
t ä n y t helpotuksien myöntämis tä työttömille ja muille hätääkärsiville sähkö-
jä kaasumaksujen suorittamisessa, m u t t a ot taen huomioon m.m. käy te t tä -
vinään olevien varojen niukkuuden kaupunginhall i tus pää t t i 5) antaa asian 
raueta . 

Työttömyyskorttien väärinkäyttö. Työnväli tystoimiston joh tokunnan 
anne t tua kaupunginhalli tukselle ilmoituksen työt tömyyskor t t ien väärin-
käyt tämises tä hallitus pää t t i 6 ) kehoit taa kaupunginlakimiestä an tamaan esi-
tyksen räikeimpiin väärinkäytöksiin syyllisten saat tamisesta lailliseen edes-
vastuuseen. Kaupunginlakimies oli t ämän johdosta t u t k i n u t asiaa ja toden-
nut , e t tä syyllisiksi i lmoitetut joko olivat 1) hankkineet ruoansaanti in oikeut-
tavia s isäänkir joi tuskort teja tai saaneet ne leimatuiksi väärin i lmoittamalla 
omaavansa kotipaikkaoikeuden Helsingissä ta ikka myös salaamalla, e t tä he 
jo aikaisemmin olivat saaneet kortin; 2) esit täneet toisen henkilön nimelle ase-
t e tun sisäänkirjoituskortin käydessään ruokatarjoi lussa; 3) olleet avusta j ina 
edellisessä kohdassa maini t tuihin rikoksiin luovut tamal la kort t insa tähän tar-
koitukseen; tai 4) itse tehneet muutoksia saamiinsa sisäänkirjoituskortteihin 
siten, e t tä sen halt i ja näy t t i olevan oikeutet tu saamaan vapaa-aterioi ta. Kau-
punginlakimies ehdott i , e t tä kaupunki asianomistajana tekisi kaupunginvis-

!) Khs 1 p. jouluk. 1,887 §. — 2) S:n 30 p. jouluk. 2,048 §. — 3) S:n 8 p. 
jouluk. 1,927 §. — 4) S:n 11 p. helmik. 287 §. — 5) S:n 18 p. helmik. 336 §. — 6) S:n 
19 p. toukok. 876 §. 
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kaalinvirastolle ilmoituksen syyt teen nostamiseksi kaikkia kohdissa 1, 2 ja 4 
main i t tu ja henkilöitä vastaan. Kaupunginhall i tus päät t i*) kuitenkin, e t tä 
yleiselle syyt tä jäl le tehtäisiin ilmoitus vain niistä henkilöistä, jotka hyvi tys tä 
vastaan olivat luovut taneet työt tömyyskor t t insa muiden käyte t täväksi . 
Työnvälitystoimiston johtokunnan si t temmin teh tyä uuden ilmoituksen esiin-
tyneistä väär inkäytöksis tä hallitus päät t i 2) antaa kaupunginlakimiehelle teh-
täväksi tehdä viralliselle syyt tä jäl le ilmoituksen niistä henkilöistä, jotka oli-
vat tehneet muutoksia saamaansa työt tömyyskor t t i in siten, e t tä sen halt i ja 
oli n ä y t t ä n y t olevan oikeutet tu saamaan vapaa-aterioita. Koska työnväli tys-
toimiston johtokunta oli poistanut kaikki väärinkäytöksiin osallistuneet hen-
kilöt kolmeksi kuukaudeksi asiakasluettelostaan, ei asia a iheut tanut toimen-
piteitä muihin väärinkäytöksiin syyllisiä vastaan. 

Opinto- ja ammattikurssien järjestämistä työttömille nuorille miehille kos-
kevan kaupunginval tuuston päätöksen 3) johdosta kaupunginhall i tus pää t t i 4 ) 

1) e t tä Helsingissä kot ipaikkaoikeut ta nauttiville miespuolisille työt tö-
mille kuluvan vuoden t ammi—huh t ikuun aikana järjestet täisi in tarpeen 
mukaan seuraavat kurssit noudat taen pääkohdi t ta in kaupunginval tuuston 
kursseja var ten hyväksymää ohjelmaa: opetuskurssit enintään 180 alle 20-
vuotiaalle nuorukaiselle, metall i tekniikan kurssi enintään 200 miehelle, maa-
larien kurssi enintään 50 miehelle, verhoilijain kurssi enintään 40 miehelle, 
puuseppien kurssi enintään 40 miehelle, rakennusmiesten kurssi enintään 100 
miehelle ja työväenopistokurssi t enintään 200 miehelle; 

2) e t tä main i t tu jen kurssien osanottajille oli keskuskeittolan toimesta 
jä r jes te t tävä päivällisateria, minkä ohessa kurssilaisilla oli oikeus saada vapaa-
aterioi ta kaupungin vapaissa ruokailupaikoissa; 

3) aset taa kurssien jär jes tämis tä ja valvontaa varten erityisen kurssi-
to imikunnan, johon valittiin puheenjohta jaks i kaupunginhall i tuksen jäsen 
V. V. Salovaara sekä jäseniksi Ammatt ienedistämislai toksen joh ta ja insinööri 
V. Valkola ja kaupungin ammatt iopetuslai tosten t a rkas ta ja insinööri A. 
Breitholtz; 

4) kehoit taa Ammattienedistämislai tos-säätiötä toimeenpanemaan kurs-
sit, jotka säätiö oli velvollinen jä r jes tämään maksu t ta 5 ) t ammi—huht ikuun 
aikana, mikäli tarpeellinen määrä osanottaj ia i lmoit tautui , mu t t a muussa 
tapauksessa si ir tämään kurssit tahi osan niistä syksyyn kaupunginhalli tuksen 
vastedes määrä t t ävään aikaan; 

5) myöntää Ammattienedistämislai toksen tammi-huht ikuun aikana mak-
sut tomast i jär jestämien kurssien osanottajille samat ruokailuoikeudet kuin 
kaupungin kustantamil la kursseilla oleville; 

6) uskoa myöskin Ammattienedistämislai toksen t ammi—huh t ikuun 
aikana kus tantamien työt tömien kurssien valvonnan edellä maini tun kurssi-
to imikunnan tehtäväksi ; 

7) osoittaa kaupunginval tuus ton tarkoitukseen myöntämäs tä määrä-
rahas ta kurssi toimikunnan käyte t täväks i kurssiopetuksen aiheut tamien me-
nojen peit tämiseen 195,000 markkaa ja erikoisen päivällisaterian jär jestämi-
seen niin hyvin kaupungin kuin Ammattienedistämislaitoksen kus tantamien 
yllä main i t tu jen kurssien osanottajille 185,000 markkaa; kurssi toimikunnan 
asiaksi jäi alentamalla kurssien opettajille makset tavia tunt ipalkkioi ta 10— 
20 % sekä mui ta kustannuksia tarpeen mukaan saada kurssien menot supis-
tetuiksi niin, ettei määrärahoja yl i te t ty; 

x) Khs 8 p. syysk. 1,334 §. — *) S:n 17 p. marrask. 1,763 §. — 3) Ks. tämän 
kert. s. 75—78. — 4) Khs 21 p. tammik. 122 §. — 5) Ks. tämän kert. s. 15 
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8) kehoit taa kurssi toimikuntaa niin jä r jes tämään kurssit, e t tä vähin 
oppilasmäärä opinto- ja luentokursseilla yleensä ei a l i t tanut 20:tä eikä am-
mattikursseil la 30:tä; 

9) määrä tä , e t tä rahatoimenjohtaja l le viikoittain oli anne t tava ilmoitus 
eri kursseilla ja luennoilla käyneiden opiskelijain lukumääräs tä sekä kaupun-
ginhallitukselle kuukausi t ta in selostus kurssitoiminnasta ja kurssien pää ty t tyä 
t i l i tys käyte ty is tä varoista; sekä 

10) anoa kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriöltä valt ionapua 
puheena oleville kursseille. 

Syksyn tu l tua kaupunginhall i tus kehoitti 3) edellisenä talvena työt tömien 
nuorten miesten opetus- ja ammat t ikursse ja jä r jes tämään asete t tua toimi-
kun taa an tamaan lausuntonsa siitä, oliko maini t tua kurssitoimintaa talvella 
1932—33 jälleen j a tke t t ava . Kaupunginval tuus ton määrä t tyä 2), e t tä niin 
oli teh tävä , kaupunginhall i tus päät t i 2) 

1) an taa edellä mainitulle toimikunnalle tehtäväksi ryh tyä valmistaviin 
toimenpiteisiin seuraavien kurssien järjestämiseksi Helsingissä kotipaikka-
oikeutta nauttiville työttömille miehille noudat taen pääkohdi t ta in valtuus-
ton kursseille hyväksymää ohjelmaa, nim.: opetuskurssit 16 vuot ta t äy t t ä -
neille, m u t t a alle 20 vuoden ikäisille nuorukaisille sekä puuseppien, sähkö-
työnteki jä in , levyseppien ja talonmiesten kurssit ynnä tietopuoliset työväen-
opistokurssit 20—35 vuotiaille miehille; 

2) oikeut taa to imikunnan aloi t tamaan kurssit johtaj is ton suostumuk-
sella, jos val t ionapua saatiin ja r i i t tävä osanot ta jamäärä i lmoit tautui; 

3) osoit taa kaupunginval tuus ton tähän tarkoitukseen myöntämän 
300,000 markan määrärahan toimikunnan käyte t täväks i siten, e t tä kurssi-
opetuksen aiheuttamiin menoihin sai käy t t ää enintään 160,000 markkaa ja 
ruokalippujen ostamiseen keskuskeittolasta enintään 140,000 markkaa, kehoit-
taen to imikuntaa kurssien järjestelyssä nouda t t amaan mitä suurinta säästä-
vä isyyt tä sekä tällöin myös harki tsemaan, voitaisiinko kurssien osanottajien 
lukumääräs tä suoranaisesti riippuvien kus tannusten ohella muitakin kustan-
nuksia supistaa; 

4) määrä tä , ettei kurssia tahi luentosarjaa saanut aloittaa, ellei vähin-
tään 40 osanot ta jaa ollut i lmoi t tau tunut , sekä e t tä kurssin kestäessä oppilas-
määrä vain poikkeustapauksissa sai al i t taa 20 eikä missään tapauksessa 15 ja 
e t tä kurssi oli keskeytet tävä tahi yhdis te t tävä toiseen, jos oppilaiden luku-
määrä aleni näiden lukujen alle; sekä 

5) kehoit taa to imikuntaa rahatoimenjohta ja l le viikoittain an tamaan 
ilmoituksen eri kursseilla ja luennoilla käyneiden oppilaiden lukumääräs tä 
sekä kurssien pää ty t t yä kaupunginhallitukselle selostuksen kurssitoiminnasta 
ja t i l i tyksen varojen käytös tä . 

Työpajoissa työskenteleville nuorukaisille, joiden kodit olivat kaukana 
heidän työpaikoil taan, annett i in 3) iltaisin t apah tuvaa kot imatkaa var ten 
rait iotiealennuslippuja, mihin tarkoitukseen sai käy t t ää kursseja var ten myön-
netys tä määrärahas ta kevätlukukaudella 1,000 markkaa ja syyslukukaudella 
samoin 1,000 markkaa . 

Kurssi toimintaa valvova to imikunta lähet t i 4) kaupunginhallitukselle 
selostukset kurssien toiminnasta . 

Naisten työtupa ja sen yhteyteen järjestetyt ammattikurssit. Naisten työ-

x)Khs 15 p. syvsk. 1,390 §. — 2) S:n 13 p. lokak. 1,539 §. — 3) S:n 3 p. maalisk. 
431 § ja 24 p. marrask. 1,798 §. — 4) S:n 18 p. helmik. 337 §, 3 p. maalisk. 430 §. 
16 p. maalisk. 511 §, 14 p. huhtik. 668 § ja 2 p. kesäk. 931 §. 
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tuvan ylläpitämiseksi kaupunginhall i tus myönsix) kuluvan vuoden talous-
arviossa olevasta määrärahas ta vuoden alkupuoliskoa var ten 300,000 mark-
kaa ja vuoden jälkipuoliskoa var ten loppuerän, 200,000 markkaa . Tärkeän 
osan työ tuvan tuotannos ta muodost ivat puolustusministeriön a n t a m a t sotilas-
hankinnat , jo tka olivat tärkei tä senkin vuoksi, ettei niiden työaineisiin tar-
v innut sitoa pääomaa. Eri kunt ien välisen epäterveen kilpailun johdosta oli 
kuitenkin näistä hankinnoista makse t tu ja valmistushintoja yhtämit taisest i 
a lennettu, jopa siinä määrin, e t tä eräissä työtuvissa oli t ä y t y n y t maksaa työn-
tekijöille enemmän palkkaa kuin hankinnoista saatiin valmistushintaa. 

Saatuaan t ietoja mainituista seikoista kaupunginhall i tus pää t t i 2 ) pyy-
tää kunnallista keskustoimistoa ku tsumaan koolle niiden kaupunkien työ-
tupien joh ta ja t , joissa valmistett i in sotilashankintoja, neuvottelemaan ja 
sopimaan yhteisistä, kohtuullisista hinnoista. 

Jou lukuun30 p:nä 1931 kaupunginhall i tus hyväksyi naisten työ tuvan esi-
tyksen ammatt ikurssien jär jestämisestä Suvilahden kasarmiin 150 työt tömälle 
naiselle kolmeksi kuukaudeksi t ammikuun 7 p:stä lukien — m y ö h e m m ä n pää-
töksen3) mukaan t ammikuun 11 ja h u h t i k u u n 9 p : n väliseksi a j a k s i — j a osoitti 
t ä t ä ta rkoi tus ta var ten 230,000 markkaa . Lisäksi oli t ammikuun 7 p: nä Kotkan-
kadun talossa n:o 9 pantava toimeen 4) kolmen kuukauden ammat t ikurss i t 
450 työt tömälle naiselle sekä näiden kurssien yhteyteen jä r jes te t tävä talous-
osasto, jonka kummankin vuoron työnteki jöis tä sille osalle, jolla ei muuten 
olisi tarpeeksi työtä , annettaisiin ohjausta yksinkertaisissa, taloudessa esiin-
tyvissä ompelutöissä, minkä ohessa he saisivat suori t taa matonkute i t ten leik-
kaamista. Vielä hallitus päät t i 

oikeuttaa naisten työ tuvan johtokunnan väliaikaisesti j ä r jes tämään ruoan 
valmistamisen ammatt ikurssien osanottajille, kunnes kaupunginhall i tus joh-
tokunnan uuden ehdotuksen perusteella toisin päät t i ; 

myöntää edellä main i t tu jen ammatt ikurssien jär jes tämistä var ten nais-
ten työ t tömyyden varal ta kaupunginhall i tuksen käyte t täväks i talousarvioon 
merki tys tä määrärahas ta 668,000 markkaa kuukausi t ta in t apah tuvaa t i l i tystä 
vastaan; sekä 

määrä tä , e t tä kursseille voi ot taa työnväli tystoimiston välityksellä myös-
kin sellaisia työt tömiä , jo tka olivat olleet aikaisemmin toimeenpannuilla kurs-
seilla, kuitenkin niin, e t tä niille otettiin etusijassa sellaisia henkilöitä, jo tka 
yhden vuoden kuluessa ennen kurssien alkamista eivät olleet olleet kaupungin 
jär jestämil lä ammat t i - ja talouskursseilla. 

Kotkankadun 9:ssä työskentelevät kurssit sa iva t 5 ) sitten j a tkua huhti-
kuun loppuun asti ja Suvilahden kasarmiin jä r jes te ty t kurssit vielä koko 
toukokuun. Tarkoi tus ta var ten kaupunginhall i tus myönsi 5) 126,000 markkaa 
naisten työ t tömyyden varal ta talousarvioon merkityistä käyt tövarois taan. 
Työtuvan joh tokunta oikeutetti in heti Kotkankadun kurssien pää ty t t yä näiltä 
kursseilta si ir tämään 100 edistyneintä kurssilaista Suvilahden kasarmin kurs-
seille, joille lisäksi jäi siellä ennestään olevista 50 eniten edis tynyt tä henkilöä. 

Syksyllä oli kurssitoiminta jälleen aloi tet tava 6). Suvilahden kasarmissa 
pantiin käynti in kurssit 100 henkilölle syyskuun 15 p:n ja joulukuun 31 p:n 
väliseksi ajaksi, Pohjoisrannan talossa n:o2 kurssit 425 henkilölle syyskuun 15 
ja 30 p:n väliseksi ajaksi ja 725 henkilölle lokakuun alusta vuoden loppuun. 
Näiden kurssien a iheu t tamat kustannukset , jotka arvioitiin 1,350,000 mar-

*) Khs 28 p. tammik. 175 §. — 2 ) S:n 15 p. jouluk. 1,975 §. — 3 ) S:n 4 p. hel-
mik. 245 §. — 4 ) S:n 9 p. tammik. 28 § ja 21 p. tammik. 136 §. — 5) S:n 7 p. huhtik. 
628 §. 6) S:n 16 p. kesäk. 1,052 §. 
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kaksi, oli suoritettava edellisessä kohdassa mainituista kaupunginhallituksen 
käyt tövarois ta . Lisäksi kaupunginhall i tus päät t i anoa tarkoitukseen valtion-
apua, jonka suuruus olisi puolet kurssimenoista, sekä vahvistaa kursseille 
pääsemisen ehdoiksi kevätkautena voimassa olleet vaat imukset , huomaut taen 
naisten työ tuvan johtokunnalle, e t tä jo ennen kursseilla olleiden ja ammat t i -
ta idol taan kehit tyneempien kurssit oli mahdollisuuden mukaan jä r jes te t tävä 
työ tuvan luontoisiksi, ja kehoit taen työnväli tystoimistoa työ t tömiä kursseille 
osoittaessaan o t tamaan huomioon heidän edellytyksensä oppimiseen kursseilla. 

Työnväli tystoimisto s i t temmin ilmoitti osoittaneensa työttömille nai-
sille järjestetyil le käsityö- ja talouskursseille vain sellaisia henkilöitä, jo tka 
itse ja yksinään huolehtivat toimeentulostaan, m u t t a ei esim. vaimoja, joiden 
miehet olivat työkykyisiä, vaikkakin työt tömiä. Suuri joukko tällaisia vai-
moja oli kuitenkin useasti toimistossa va l i t tanut , e t tä heidän perheensä asema 
oli kovin vaikea, kun molemmat puolisot —joissakin tapauksissa myös kaikki 
kotona asuvat aikuiset lapset — olivat työt tömiä , ja esittäneet, e t tä heidät 
osoitettaisiin kursseille siksi aikaa, kunnes mies pääsi vuorollaan varatöihin. 
Toinen ryhmä naispuolisia työnhaki joi ta , jotka olivat vaat ineet pääsyä kurs-
seille, m u t t a joita toimisto ei ollut voinut niille osoittaa, koska se olisi ollut 
kaupunginhall i tuksen aikanaan antamien ohjeiden vastaista, olivat sellaiset 
itsensä e lä t tävät , jo tka olivat viimeisillä edellisillä kursseilla. Nämä perus-
tel ivat vaa t imus taan sillä, e t tä heidän taloudellinen asemansa oli huonompi 
kuin niiden, jo tka kylläkään eivät olleet olleet viimeisillä kursseilla, m u t t a 
jo tka olivat olleet työssä myöhemmin kuin he, joista toiset eivät kurssien pää-
t y t t y ä olleet lainkaan olleet työssä, toiset vain lyhyitä aikoja. 

Sen jälkeen kun asianomaisen valtion viranomaisen taholta t iedustelun 
johdosta oli i lmoitet tu, e t tä valtion taholta ei asetet tu esteitä myönteiselle 
suhtautumiselle puheena oleviin tapauksi in , kaupunginhall i tus päät t i e t tä 
naimisissa olevan naisen, jonka mies oli työtön, voi lähet tää ammat t ikurs -
seille, jos m u u t aikaisemmin Vahvistetut edellytykset olivat olemassa. 

Valittaessa osanottaj ia kursseille oli etusija anne t tava niille, jotka ennen 
eivät olleet kursseilla olleet, ja sen jälkeen niille, joiden olosta kursseilla oli 
pisin aika kulunut; jos noin kuukauden kuluessa kursseille i lmoit tautumisen 
alkamisesta vielä oli vapai ta paikkoja, voi niille lähet tää myös edellisillä kurs-
seilla olleita. 

Naisten työ tuvan joh tokunnan laat iman kevään 1933 kurssitoiminnan 
ohjelman kaupunginhall i tus hyväksyi 2 ) eräin muutoksin siten, e t tä Suvilah-
den kasarmiin t ammikuun 16 p:n ja toukokuun 31 p:n väliseksi ajaksi järjes-
tettäisiin ompelu- ja käsityökurssit 100 henkilölle ja Meritullinkadun l:ssä 
olevaan taloon t ammikuun 16 pin ja helmikuun 16 pin väliseksi ajaksi ompelu-, 
käsityö- ja talouskurssit 350 henkilölle, sekä viimeksi maini tun ja toukokuun 
1 pin väliseksi ajaksi 725 henkilölle. Tämän ohjelman toteut tamisen las-
kettiin maksavan 1,230,000 markkaa , nim. Suvilahden kasarmin kurssien 
210,000 markkaa ja Meritull inkadun kurssien 1,020,000 markkaa. Sosiali-
ministeriöltä päätet t i in ennen kurssien alkamista anoa valt ionapua niitä 
var ten. Määrärahan myöntäminen kursseja var ten siirrettiin vuoden 1933 
alkuun, talousarvion vahvistamisen jälkeen. 

Kaupunkilähetyksen työtupa. Kaupunkilähetykselle myönnett i in naisten 
työ t tömyyden torjumiseen vara tus ta määrärahas ta 111,000 markkaa 3) nais-
ten työ tuvan ylläpitämiseen t ammikuun 1 pin ja toukokuun 31 pin välisenä 

Khs 27 p. lokak. 1,641 §. — 2) S:n 1 p. jouluk. 1,889 §. — 3) S:n 9 p. tam-
mik. 23 §. 
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aikana ehdoin, et tä sosialiministeriö myönsi tähän tarkoitukseen samansuu-
ruisen määrärahan, sekä 155,400 markkaa 1 ) sen ylläpitämiseen kesäkuun 
1 p:n ja joulukuun 31 p:n välisenä aikana huol imat ta siitä, e t tä sosialiminis-
teriö täksi ajaksi oli myön täny t vain 130,000 markkaa. 

Kaupunki lähetys antoi kaupunginhallitukselle t i l i tykset naisten työ-
tuvan ylläpitämiseen vuoden 1931 syyskuun 1 p:n ja joulukuun 31 p:n väli-
senä a ikana 2 ) sekä kertomusvuoden t ammikuun 1 p:n ja toukokuun 31p:n 
välisenä aikana 3) myönnetyis tä varoista. 

Helsingin ammatillisen paikallisjärjestön työttömyyskomitealle kaupungin-
hallitus myönsi yleisistä käyt tövarois taan komitean juoksevien menojen peit-
tämiseen 16,000 markan 4 ) suuruisen avustuksen sekä toimitsijan palkkaami-
seen y.m. kansliamenoihin kesäkuun 1 p:n ja joulukuun 31 p:n väliseksi ajaksi 
yhteensä 22,400 markkaa 5). 

Helsingin ammatillisen paikallisjärjestön työt tömyyskomitea lähetti kau-
punginhallitukselle ker tomukset 6 ) toiminnastaan vuonna 1931 sekä vuoden 
1932 edellisellä puoliskolla. 

Helsingin nuorten miesten kristilliselle yhdistykselle myönnett i in 7) työt tö-
myyden seurausten lieventämistä var ten kaupunginhalli tuksen käyte t täväksi 
vara tus ta määrärahasta 23,000 markkaa maini tun yhdistyksen yömajan kun-
toonpanokustannuksi in sekä samoin 15,000 markkaa sen yömajan ja hätä-
apuaseman ylläpitämiseen kertomusvuoden loppukuukausina. 

Työttömien konttoristien avustaminen 8). Helsingin konttorist iyhdistys ja 
Helsingfors svenska kontoristförening nimisille yhdistyksille myönnett i in 
työt tömyyden seurausten lieventämiseksi kaupunginhalli tuksen käyte t tä -
väksi vara tus ta määrärahas ta edelliselle 50,000 markkaa 9 ) ja jälkimmäiselle 
35,00010) markkaa ruokalippujen ostamiseen kaupungin keskuskeittolasta 
täällä kot ipaikkaoikeutta nauttiville työttömille konttoristeille tilitysvelvolli-
suuksin ja ehdoin, e t tä yhdistykset i lmoit t ivat avustuksensaaja t työnväli tys-
toimistolle. Lisäksi myönnett i in ensin mainitulle yhdistykselle samoista va-
roista vielä 5,000 markkaa11) ruokalippujen ostoon sekä kaupunginhall i tuksen 
yleisistä käyt tövarois ta 2,500 markkaa 9) sen avustuskanslian menojen osit-
tais ta pei t tämistä varten. Saman yhdistyksen anomus, e t tä sille myönnet-
täisiin 75,000 markan määräraha ruokalippujen ostoon ja 2,500 markan mää-
räraha avustukseksi niiden jakelukustannusten peittämiseen seuraavaksi vuo-
deksi, siirrettiin n ) tulevana vuonna käsiteltäväksi. 

Helsingin konttorist iyhdistys antoi1 2) kaupunginhallitukselle selostukset 
sille aikaisemmin myönnet ty jen 30,000 markan 1 3 ) ja 25,000 markan 1 4 ) mää-
rärahain käyttämisestä . 

Työttömille konttoristeille järjestettyjen kurssien valvominen. Kaupungin-
val tuuston myönnettyä1 5) Liikealalla toimivien keskusavustustoimisto r. y. 
nimiselle yhdistykselle 75,000 markkaa ja Helsingin konttori työnteki jäin 
osasto n:o 44 nimiselle yhdistykselle 40,000 markkaa ammatt ikurssien toi-
meenpanemista var ten liikealan työttömille m.m. ehdoin, et tä kaupungille 
varat t i in tilaisuus valvoa kursseja, kaupunginhall i tus päätti16) antaa asetta-

x) Khs 6 p. toukok. 785 § ja 26 p. toukok. 898 §. — 2) S:n 28 p. tammik. 200 §. 
— 3) S:n 22 p. kesäk. 1,098 §. — 4) S:n 14 p. tammik. 94 §. — 5) S:n 16 p. kesäk. 
1,059 §. — 6) S:n 23 p. maalisk. 530 § ja 25 p. elok. 1,253 §. — 7) S:n 4 p. helmik. 
235 § ja 6 p. lokak. 1,503 §; ks. myös tämän kert. s. 155. — 8) Ks. myös tämän kert. 
s. 80. — 9) Khs 25 p. helmik. 390 §. — 10) S:n 7 p. huhtik. 631 §. — n ) S:n 24 p. 
marrask. 1,799 §. —12) S:n 25 p. helmik. 390 § ja 12 p. toukok. 828 §. — 13) K s. 
v:n 1931 kert. s. 77. — 14) Ks. v:n 1930 kert. s. 108. — 15) Ks. tämän kert. s, 80. — 
16) Khs 24 p. marrask. 1,810 §. 
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mansa työt tömien miesten kurssi toimikunnan tehtäväksi puheena olevien 
yhdistysten saamien avustusten käytön ja kaupunginval tuuston asettamien 
ehtojen noudat tamisen valvomisen. 

Työntekijäin eläkesäännön tulkitseminen. Koska oli s a t tunu t , e t tä kau-
pungin työläinen ennen eläkkeelle si ir tymistään oli useita kuukausia ollut 
varatöissä säännöllistä pienemmällä palkalla tahi e t tä hänen työaikansa oli 
ollut tavalla tahi toisella supistet tu työn hankkimiseksi useammalle työläiselle, 
joten hänen eläkemääränsä t ämän vuoksi huomat tavas t i alenisi siitä, mitä 
hän muuten olisi voinut saada, kaupunginhall i tus päät t i 1 ) tu lki ta työnteki jä in 
eläkesäännön 3 §:n määräyksen täysistä kuukausista eläkepohjan laskemista 
var ten siten, ettei täysiksi kuukausiksi katsota aikaa, jona vakinainen työn-
tekijä on ollut kaupungin varatöissä tai jona hänen työaikansa on viran-
omaisten toimenpiteestä ollut supistet tu. 

Myönnetyt eläkkeet. Kaupunginhall i tus myönsi voimassa olevien eläke-
ohjesääntöjen määräysten mukaisesti alla mainituille viranhaltijoille ja työn-
tekijöille elinkautiset eläkkeet, joiden kuukausimäärät olivat seuraavat: 

Virasto ta i laitos, jossa 
eläkkeensaaja on toiminut. 

Eläkkeensaaja. Eläkkeensaajan^siihen-
astinen virka tai toimi. 

Ajankohta , 
josta al-

kaen eläke 
maksetaan. 

Eläke-
määrä kuu-
kaut ta koh-
den, Smk. 

Maistraatti 

Ulosottolaitos 
Satamahallinto 

S:n 

S:n 
S:n 

Sairaaloihin kuulumaton 
lääkäri ja sairaanhoito-
henkilökunta 

Tervevstoimisto 
S:n 

Tuberkuloosihuoltotoimisto 
Marian sairaala 
Kulkutautisairaala 

Kivelän sairaala 
S:n 

Nikkilän sairaala 
Kunnalliskoti 

S:n 
Lastensuoj elulautakunta 
Suomenk. kansakoulut 

S: n 

Toppelius, W.2) 

Holmberg, K. H.3) 
Lindfors, A. I.4) 
Gran dell, E. V.5) 

Forsman, E. M.6) 
Strömstén, W. H.7) 

von Hellens, S. A.8) 
Hiltunen, J 9) 
Wallén, J. J . K.10) 
Rosqvist, I.11) 
Pihlgren, E. V.12) 
Wilén, A. E.13) 

Virtanen. A. S.14) 
Heikkilä, M. E.15) 
Dahlberg, A. F.16) 
Ikonen, L.17) 
Week, I.18) 
Wessman, V.19) 
Hannula, I.20) 

Kalervo, P.21) 

Toinen julkinen no-
taar i 

Ulosottoapulainen 
Satamakapteeni 
Ilmoitustoimiston 

esimies 
Parmaajain vanhin 
Yaakavahtimestari 

Sairaanhoitaj atar 
Vahtimestari 
Naisapulainen 
Tuberkuloosilääkäri 
Pesuapulainen 
Liinavaatevaraston 

johtajatar 
Osastonhoitaja 
Alihoitajatar 
Toimitsija 
Alihoitajatar 
Pesijätär 
Naisopastaja 
Yläkoulun opettaja-

tar 
Yläkoulun opettaja 

19 V4 32 2,778 
19 Vi 33 1 2,007 
19 Via32 2,296 

19 Va 32 
19 Vi 32 
19 V5 32 

19 V7 32 1,020 
19 Via32 ! 1,003 
19 V7 32 I 599 
19 Vi 33 ! 2,957 
19 Vs 32 i 391 

19 V4 32 [ 871 
19 Vi 32 i 1,004 
19 V4 32 I 772 
19 Vö 32 ; 1,484 
19 V6 32 1,203 
19 V7 32 474 
19 Vi 33 

19 1I2 32 
19 Vn31 

x) Khs 10 p. maalisk. 464 §. — 2) Khn jsto 18 p. helmik. 3,610 § ja 17 p. maalisk. 
3,941 §. —3) S:n 1 p. jouluk. 7,368 §. — 4) S:n 17 p. marrask.7,074 §. — 5) S:n 10 p. 
maalisk. 3,841 §. —-6) S:n 21 p. tammik. 3,177 §. — 7) S:n 19 p. toukok. 4,620 §. — 
8) S:n 14 p. heinåk. 5,108 §. — 9) S:n 22 p. jouluk. 7,723 §. — 10) S:n 8 p. syysk. 
5,702 §. — u) S:n 27 p. lokak. 6,722 §. — 12) S:n 10 p. maalisk. 3,837 §. — 13) S:n 
14 p. huhtik. 4,242 §. —14) S:n 14 p. tammik. 3,086 § ja 28 p. tammik. 3,263 §. — 
15) S:n 28 p. huhtik. 4,420 §. — 16) S:n 22 p. kesåk. 5,029 §.—17) S:n 12 p. toukok. 
4,598 §. — 18) S:n 12 p. toukok. 5,499 § ja khs 22 p. kesåk. 1,099 §. — 19) Khs 
24 p. marrask. 1,808 §. — 20) Khn jsto 28 p. tammik. 3,265 §. —21) S:n 14 p. tam-
mik. 3,082 §. 
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Virasto tai laitos, jossa 
eläkkeensaaja on toiminut . 

Eläkkeensaaja. Eläkkeensaajan siihen-
astinen virka tai toimi 

Ajankohta , 
josta al-

kaen eläke 1 
maksetaan. 

Suomenk. kansakoulut 

S:n 
Ruotsink. kansakoulut 

S:n 
Lastentarhat 

S:n 
Kaupunginorkesteri 
Teknilliset laitokset 

S: n 
S:n 
S:n 
S:n 
S:n 

Rakennuskonttori 
S:n 
S:n 
S:n 
S: n 
S:n 
S:n 
S:n 
S:n 
S:n 
S:n 
S:n 
S:n 
S:n 
S:n 
S:n 
S:n 
S:n 
S:n 
S:n 

Puhtaanapitolaitos 
S:n 
S:n 
S:n 
S:n 
S:n 

Oinola, L. K.1) 

Lehtonen, H.2) 
vonNandelstadh,D.3) 
Ghristersson, E.4) 
Wendell, L.5) 
Streng, E.6) 
Kajanus, R.7) 
Lahti, H.8) 
Lindberg, J . E.9) 
Uramo, J. D.10) 
Ahokangas, O.11) 
Vaara, H.12) 
Åvall, K. V. 13) 
Ahlqvist, V. A14) 
Fallström, G. R.15) 
Holmroos, E. F.16) 
Kalliokoski, H. O.17) 
Korhonen, A.18) 
Laine, J.19) 
Lehto, J . E.20) 
Lindqvist, G. F.21) 
Putkonen, A.22) 
Rosbäck, F. F.23) 
Rosendahl, A.24) 
Rosendahl, F. S.25) 
Sacklén, A.26) 
Salminen, A.27) 
Smal, D.28) 
Taavitsainen, O.29) 
Teräs, K. Hj.30) 
Westlin, J.31) 
Viitanen, J . G.32) 
Ahman, G. R.33) 
Ahomaa, D.34) 
Hassel, H.35) 
Holmén, K. E.36) 
Holmgren, G. E.37) 
Munter, R. W.38) 
Nordström, A. G.39) 

Alakoulun opettaja-
tar 

Vahtimestari 
Laulunopettajatar 
Siivooja 
Johta ja tar 

» 
Johta ja 
Lampunhoitaja 
Rahastaja 
Kirvesmies 
Työmies 

Rakennusmestari 
Työmies 

» 
» 

Puuseppä 
Työmies 

Kirvesmies 
Työmies 

» 
» 
» 
» 
» 

Rahtimies 
Työmies 

19 Vi 33 
19 V8 32 
19 Vi 32 
19 Vi 32 
19 Vi 33 
19 Vi 33 
19 V6 32 
19 V6 32 
19 V8 32 
191 6 /9 32 
19 V n 3 2 
19 Vi 32 
19 1 / 1 32 
19 V7 32 
191 8/6 32 
191 1 /5 32 
19 5/io32 
19 Vi 33 
1923/7 32 
19 9 / 4 32 
191 7 /8 32 
191 8/6 32 
191 2/2 32 
192 8 /5 32 
19 Vi232 
19 V9 32 
19 Vi232 
192 4 /6 32 
191 5 /6 32 
19 V3 32 
19 V9 32 
19 4 /6 32 
19 Vio32 
19 V n 3 2 
19 4 /5 32 
191 6 / i032 
19 V8 32 
192 3 /1 032 
1916/9 32 

x) Khn jsto 22 p. jouluk. 7,742 §.—2) S:n 8 p. syysk. 5,703 §. —3) S:n 14 p. tam-
mik. 3,085 §. — 4) S:n 14 p. tammik. 3,084 §. — 5) S:n 17 p. marrask. 7,078 §. — 
6) S:n 24 p. marrask. 7,115 §. — 7) S:n 2 p. kesåk. 4,795 §. — 8) S:nl9 p. toukok. 
4,619 §. — ») S:n 17 p. maalisk. 3,939 §. — 10) S:n 15 p. syysk. 5,722 §. — S:n 
13 p. lokak. 6,426 §. —12) S:n 14 p. tammik. 3,083 §. —13) S:n 28 p. tammik. 3,264 §. 
— 14) S:n 22 p. kesåk. 5,028 §. — 15) S:n 7 p. heinåk. 5,088 §. — 16) S:n 26 p. toukok. 
4,741 §. — ") S:n 9 p. kesåk. 4,873 §. — *8) S:n 22 p. jouluk. 7,741 §. — 19) S:n 22 p. 
syysk. 5,989 §. —20) S:n 22 p. kesåk. 5,027 §. — 21) S:n 1 p. syysk. 5,526 §. — 22) S:n 
9 p. kesåk. 4,871 §. — 23) S:n 10 p. maalisk. 3,839 §. — 24) S:n 22 p. kesåk. 5,030 §. 
— 25) S:n 17 p. marrask. 7,075 §. —26) S:n 17 p. marrask. 7,077 §. —27) S:n 17 p. 
marrask. 7,076 §. — 28) S:n 7 p. heinåk. 5,087§. — 29) S:n 9 p. kesåk. 4,872 §. — 
30) S:n 10 p. maalisk. 3,838 §. — 31) S:n 1 p. syysk. 5,525 §. — 32) S:n 6 p. lokak. 
6,297 §. — 33) S:n 6 p. lokak. 6,296 §. —34) S:n 1 p. jouluk. 7,369 §. —35) S:n 19 p. 
toukok. 4,618 §. — 36) S:n 20 p. lokak. 6,583 §. — 37) S:n 21 p. heinåk. 5,146 §. — 
38) S:n 10 p. marrask. 6,906 §. —39) S:n 29 p. svysk. 6,132 §. 
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Virasto tai laitos, jossa 
eläkkeensaaja on toiminut. 

Puhtaanapitolaitos 
S:n 

i Sin 
Kiinteistötoimisto 
Virutushuoneet 

S:n 
Kaupunkitalot 

Eläkkeensaaja . 

Nyman, F. F.1) 
Svahn, E.2) 
Tulonen, A.3) 
Öller, T.4) 

! Lindström, E. V.5) 
I Henriksson, J.6) 
Jansson, B.7) 

Eläkkeensaajan siihen-
astinen toimi tai virka 

Ajomies 
| Työmies 
I » 
i Asemakaavainsin. 
| Kaitsija 
I Vartija 
! Siivooja 

Ajankohta,! Eläke-
josta ai- j määrä kuu 

käen eläke kaut ta koh 
maksetaan.1 den, Smk. 

1915/! 32 
19 1U 32 
19 Vi 33 
19 Vi 33 
19 V9 31 
1910/6 32 
19 Vi 32 

1,037! — 
5891 — 

1,023: — 
2,763 — 

611 — 
426 — 
324 — 

Rakennuskont tor in entisen työmiehen G. Parkkosen kuukaut inen eläke-
määrä, joka vuonna 1931 vahvistet t i in 8) 643 markaksi , muute t t i in 9 ) 904 
markaksi huh t ikuun 25 pistä 1931 lukien. 

Kansakoulujen opet ta ja in ja ope t ta ja ta r ten yl lämaini tuis ta eläkemääristä 
oli vähennet tävä valtion heille myöntämä eläke. Niinikään oli työmies F. S. 
Rosendahlin eläkemäärästä vähennet tävä hänelle myönnet ty elinkorko, 
115: 50 markkaa . 

Kaupunginhall i tus epäsi eläkkeen saantia koskevat anomukset , jotka oli-
vat tehneet agronoomi V. G.Bäckman10), leskirouva E. Carlsson11), palokorpraa-
lin leski F. Hytönen1 2) , poliisikonstaapeli E. Kivimäen leski13), ylikonstaapeli 
J . K. V. Bastmanin leski14), kansakoulujen vaht imestar i O. Örn 15), rakennus-
konttorin työmiehen M. Tuomisen leski16), puhtaanapitolai toksen ent. k i r jur i 
E. Aminoff-Wallin 17), puhtaanapitolai toksen ent. työmies F. E. Berghäll1 8), 
puhtaanapitolai toksen ent. työmies K. V. Salonen 19) sekä Kulosaaren sillan 
var t i jan S. Abrahamssonin leski20). 

Sairas- ja hautausavut. Köyhäinhoidon to imi tus johta jan esityksestä 
kaupunginhall i tus köyhäinhoidon sekä sairas- ja hautausapua myöntävien 
viranomaisten välisen yhteistoiminnan aikaansaamiseksi päät t i 2 1) kehoit taa 
kaupungin lau takunt ia v i ipymät tä i lmoit tamaan köyhäinhoidon rekisteri-
toimistolle työntekijöille myöntämis tään sairas- ja hautausavuis ta . 

Kaupungin yleisten töiden hallituksen kirjelmän johdosta kaupungin-
hallitus päät t i 22) ohjeeksi kaupungin yleisten töiden hallitukselle, teknil-
listen laitosten hallitukselle ja puhtaanapitohall i tukselle ilmoittaa, e t tä 
hautausapu oli myönnet tävä pi temmänkin sairauden jälkeen kuolleen 
työnteki jän jälkeen, jos hänen sairautensa oli j a t k u n u t yhtäjaksoisesti siitä 
kun hän viimeksi jä t t i kaupungin työn eikä hän sen jälkeen ollut ollut muussa 
ansiotyössä. 

Suomenkielisten kansakoulujen siivoojattarelle A. Karviselle päätett i in2 3) 
hänen sairautensa a ja l ta maksaa palkkaa virkasäännön 29 §in mukaisesti. 

x) Khn jsto 11 p. helmik. 3,489'§. — 2) Sin 9 p. kesåk. 4,870 §. — 3) Sin 
22 p. jouluk. 7,725 §. — 4) Sin 22 p. jouluk. 7,740 §. — 5) Sin 25 p. helmik. 
3,680 §. — Sin 18 p. elok. 5,270 §.' — 7) Sin 28 p. tammik. 3,266 §. — 
8) Ks. vin 1931 kert. s. 215. — Khs 14 p. tammik. 96 §. —10) Sin 27 p. lokak. 
1,637 §. — n ) Sin 1 p. syvsk. 1,317 §. — Sin 10 p. marrask. 1,734 §. — Sin 
3 p. maalisk. 428 §. — 14) Khn jsto 18 p. elok. 5,271 §. — 15) Khs 23 p. maalisk. 
536 §. — i«) Sin 31 p. maalisk. 576. — 17) Sin 4 p. helmik. 240 §. — 18) Sin 8 p. 
jouluk. 1,919 §. — 19) Sin 3 p. marrask. 1,677 §. — 20) Sin 18 p. helmik. 335 §. 
— 21) Sin 28 p. tammik. 181 §. — 22) Sin 25 p. elok. 1,252 §. — 23) Khn jsto 
17 p. maalisk. 3,937 §. 
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Koulujen johtokunnan oli pa lkat tava sairaslomasijainen tähän taroitukseen 
käy te t tävänään olevasta määrärahasta . 

Hau tausapuna maksett i in t ä t ä tarkoi tus ta varten pääluokkaan Eläkkeet 
ja apuraha t merki tystä määrärahasta : 

maistraat in vahtimestarin O. Nuotion äidille 1,870 markkaa 
eläkkeellä olleen raastuvanoikeuden kaupunginpalveli jan A. R. Lem-

strömin kuolinpesälle 1,500 markkaa 2) ; 
ensimmäisen kaupunginvoudin konttorin ulosottoapulaisen K. O. Ny-

manin leskelle 3,650 markkaa 
sa tamakannantaosas ton konttorikir jurin M. Gyllingin kuolinpesälle 

vuonna 1931 myönnetyn hautausavun lisämääränä 190 markkaa, koska edel-
linen hautausapuraha oli laskettu ottaen huomioon vain neiti Gyllingin en-
simmäinen ikäkorotus ja hänelle vuoden 1931 heinäkuun 1 p:stä lukien oli 
myönnet ty toinenkin 4); 

satamaliikenneosaston ilmoitusosaston apulais johtajan A. S. Söder-
holmin leskelle 2,270 markkaa L); 

satamaliikenneosaston ent. parmaaja invanhimman E. M. Forsmanin 
leskelle 1,500 markkaa 6 ) ; 

satamahall intotoimiston lämpöjohdon koneenkäyt tä jän K. J . Ehrssonin 
leskelle 1,890 markkaa 7); 

eläkkeellä olleen kaupunginreviisori G. Winterin leskelle 2,662 markkaa 8); 
palokersantt i V. Sandbergin leskelle 1,500 markkaa 9); 
palokunnan vanhemman korpraalin O. H. Nissisen leskelle 2,520 mark-

kaa 10); 
palokorpraali V. K. Karlssonin leskelle 2,730 markkaa n ) ; 
siivoojatar H. M. Helon kuolinpesälle 1,500 markkaa 1 2 ) ; 
eläkkeellä olleen terveystoimiston kai ts i jan V. O. Westerbergin leskelle 

1,500 markkaa 1 3 ) ; 
kulkutaut isairaalan desinfioitsijan A. I. Nybergin kuolinpesälle 2,270 

markkaa 14); 
kulkutaut isai raalan al ihoi tajat taren A. A. Nirosen kuolinpesälle 1,685 

markkaa 15); 
siivoojatar J . Nymanin kuolinpesälle 1,500 markkaa 16); 
Ry t ty l än koulukodin ent. tallimiehen V. Koskisen leskelle 1,500 mark-

kaa 17); 
kansakoulunopet ta ja tar A. G. Johanssonin kuolinpesälle 1,935 mark-

kaa 18); 
eläkkeellä olleen kansakoulunopet ta ja tar H. M. Aminoffin kuolinpesälle 

1,500 markkaa 1 9) ; 
ruotsinkielisten kansakoulujen ent. si ivoojattaren I. Karlssonin kuolin-

pesälle 1,500 markkaa 2 0) ; 
eläkkeellä olleen kansakoulunopet ta ja M. Holmbergin leskelle 1,785 

markkaa 21); 
x) Khn jsto 29 p. syysk. 6,134 §. — 2) S:n 28 p. huhtik. 4,427 §.—3) S:n 1 p. jou-

luk. 7,375 §.—4) S:n 28 p. tammik. 3,273 §.—5) S:n 19 p. toukok. 4,623 §.—6) S:n 
22 p. kesäk. 5,031 §. — ?) S:n 6 p. lokak. 6,306 §. — 8) S:n 4 p. helmik. 3,379 §. 
— 9) S:n 21 p. tammik. 3,178 §. — 10) S:n 18 p. elok. 5,272 §. — n) S:n 
6 p. lokak. 6,308 §.—12) S:n 18 p. helmik. 3,609 §.—13) S:n 22 p. syysk. 5,982 §. 
~ 1 4 ) S:n 1 p. jouluk. 7,373 §. —15) S:n 3 p. maalisk. 3,781 §. — 16) S:n 3 p. 
maalisk. 3,782 §. —17) S:n 21 p. huhtik. 4,339 §. —18) S:n 8 p. syysk. 5,704 §. — 
19) S:n 27 p. lokak. 6,714 §. — 20) S:n 10 p. maalisk. 3,843 §. — 21) S:n 19 p. tou-
kok. 4,621 § ja khs 26 p. toukok. 900 §. 
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eläkkeellä olleen kansakoulunopet ta ja A. W. Lindmanin kuolinpesälle 
1,500 markkaa 1 ) ; 

kansakoulujen kanslian vahtimestar in P. J . Salakarin leskelle 1,700 
markkaa 2); 

e läkkeennautt i ja A. Federleyn kahdelle tyt tärel le 1,704 markkaa 3 ) ; 
las tentarha Fylgian apu ty tön A. L. K. Nohynekin kuolinpesälle 1,500 

markkaa 4); 
l as ten ta rhanopet ta ja ta r M. Åbergin kuolinpesälle 2,730 markkaa 5); 
kaupunginorkesterin jäsenen V. A. J . Massowin leskelle 2,600 markkaa 6); 
kaupunginorkesterin viulutaiteili jan H. Halosen leskelle 3,275 markkaa 7); 
kaupunginorkesterin jäsenen K. A. Grönroosin leskelle 3,080 markkaa 8); 
vesijohtolaitoksen aliputkimestarin V. V. Björklundin kuolinpesälle 

3,070 markkaa 9); 
kaasulaitoksen palveluksessa olleen H. M. Henrikssonin kuolinpesälle 

1,500 markkaa 1 0 ) ; 
sähkölaitoksen rahas ta jan K. K. Lindholmin kuolinpesälle 2,310 mark-

kaa n ) ; 
yövart i ja J . A. Längströmin vävylle 1,500 markkaa 1 2 ) ; 
sähkölaitoksen varastonhoi ta jan E. Adamsonin kuolinpesälle 3,305 mark-

kaa 13); 
rahas ta ja N. Lindforsin leskelle 1,500 markkaa 1 4 ) ; 
rakennusmestari K. Heinon kuolinpesälle 4,100 markkaa 15); 
rakennuskonttor in huonerakennusosaston konttoriapulaisen H. Kokko-

sen kuolinpesälle 2,270 markkaa 16); 
eläkkeellä olleen työnteki jä J . H. Elorannan leskelle 1,500 markkaa1 7); 
rakennuskonttor in katu- ja viemäriosaston ent. työnteki jän H. A. Johans-

sonin leskelle 1,500 markkaa 1 8 ) ; 
rakennuskonttorin satama- ja rautatieosaston vaakits i jan I. Wittenbergin 

kuolinpesälle 3,500 markkaa 19); 
eläkkeellä olleen muurar i J . E. Salmelan leskelle 1,500 markkaa 2 0 ) ; 
työnteki jä M.Kurk i sen kuolinpesälle 1,500 markkaa 2 1 ) ; 
eläkkeellä olleen työnteki jä S. Lylyn leskelle 1,500 markkaa 22); 
työnteki jä M. Silanderin leskelle 1,500 markkaa 2 3 ) ; 
työnteki jä V. Jokisen leskelle 1,500 markkaa 24); 
eläkkeellä olleen työnteki jä A. Kankaisen sisarelle 1,500 markkaa 2 5 ) ; 
eläkkeellä olleen työnteki jä A. Niemelän kuolinpesälle 1,500 markkaa 26); 
ajuri G. R. Silenin leskelle 1,500 markkaa 2 7) ; 
Hietarannan kaitsi jan K. Väkevän kuolinpesälle 1,900 markkaa 2 8 ) ; 
ent. pet rool i lyhdynsytyt tä jän J . E. Alenin kuolinpesälle 1,500 markkaa2 9); 
e läkkeennautt i ja H. J . Sandholmin tyt tärel le 1,500 markkaa 30); 
e läkkeennautt i ja K. U. Virran leskelle 1,500 markkaa 31); 
x) Khn jsto 15 p. jouluk. 7,567 §. — 2) S:n 10 p. marrask. 6,912 §. — 

3) S:n 1 p. jouluk. 7,360 §. — 4) S:n 25 p. helmik. 3,676 §. — 5) S:n 22 p. jouluk. 
7,727 §. —'6) S:n 19 p. toukok. 4,622 §. — 7) S:n 3 p. maalisk. 3,784 §. — 8) S:n 
20 p. lokak. 6,584 §. — 9) S:n 22 p. syysk. 5,981 §. — 10) S:n 4 p. toukok. 4,475 §. 
— u ) S:n 13 p. lokak. 6,446 §. — 12) S:n 24 p. marrask. 7,116 §. — 13) S:n 
15 p. jouluk. 7,563 §. —14) S:n 15 p. jouluk. 7,565 §. —1 5) S:n 9 p. kesäk. 4,887 §. 
—16) S:n 28 p. huhtik. 4,426 §.— 17) S:n 4 p. helmik. 3,381 §.— 18) S:n 18 p. helmik. 
3,608 §.—19) S:n 31 p. maalisk. 4,049 §. —20) S:n 4 p. helmik. 3,380 §. —21) S:n 
25 p. helmik. 3,681 §. — 22) S:n 12 p. toukok. 4,583 §. — 23) S:n 4 p. toukok. 4,476 §. 
—24) S:n 1 p. jouluk. 7,359 §. — 25) S:n 27 p. lokak. 6,718 §. —26) S:n 9 p. kesäk. 
4,888 §. —27) S:n 21 p. tammik. 3,179 §. —28) S:n 14 p. huhtik. 4,244 §. —29) S:n 
3 p. maalisk. 3,783 §. — 30) S:n 10 p. maalisk. 3,842 §.— 31) S:n 14 p. huhtik. 4,243 §. 
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kunnalliskodin hoidokin A. J . Purasen sisarenpojalle 1,500 markkaa 1 ) ; 
e läkkeennautt i ja K. V. Eklundin leskelle 1,500 markkaa 2 ) ; 
e läkkeennautt i ja J . Laitisen leskelle 1,500 markkaa 3 ) ; 
e läkkeennautt i ja A. Petrellin kuolinpesälle 1,500 markkaa 4 ) ; 
eläkkeellä olleen palvelijatar H. V. Peltolan kuolinpesälle 1,500 mark-

kaa 5); 
e läkkeennaut t i ja A. Vainikaisen kuolinpesälle 1,500 markkaa 6); 
e läkkeennaut t i ja T. Koivusen tyt tärel le 1,500 markkaa 7); sekä 
eläkkeennautt i ja K . E. Toivosen leskelle 1,500 markkaa 8). 
Varatöissä ollessaan tapaturmaisest i kuolleen muurar i K. V. Modigin 

leskelle kaupunginhall i tus myönsi 9 ) yleisistä käyt tövarois taan 1,500 markan 
suuruisen kertakaikkisen avustuksen. 

Hau tausavun myöntämis tä eläkkeennautt i ja S. Wirran jälkeen koskeva 
anomus evättiin1 0), koska vainaja oli nau t t inu t kaupungil ta ainoastaan yli-
määräis tä eläkettä. 

Myöskin kaupunginhall i tus e p ä s i u ) hau tausavun myöntämis tä leski 
G. V. Lehtosen jälkeen koskevan anomuksen, koska t ämä oli nau t t inu t kau-
pungilta ainoastaan tapaturmael inkorkoa miestään kohdanneen t apa tu rman 
johdosta. 

Ennakolta nostettuja avustuksia. Sokeain maatalous-kotiseuran anot tua 
avustus ta omistamansa myymälän vuokran maksamiseen kaupunginhalli tus 
myönsi12) t ähän tarkoi tukseen yleishyödyllisten yr i tysten avus tusmäärärahasta 
ennakkona 6,000 markkaa pää t täen samalla i lmoittaa yhdistykselle, ettei 
kaupunki enää myöhemmin myöntäisi avus tus ta samaan tarkoitukseen. 

Lasten työkotiyhdistys oikeutetti in 13) anomuksestaan ennakolta nosta-
maan 20,000 markkaa sille myönnet täväs tä avustuksesta. 

Kansan näy t t ämön kannatusosakeyhtiö oli anonut , e t tä se palkkojen 
maksamista var ten maini tun teat ter in henkilökunnalle saisi nostaa ennakolta 
neljänneksen seuraavan vuoden talousarvioehdotukseen sille merki tystä avus-
tuksesta eli 40,500 markkaa herrojen T. Jääskeläisen, Y. Harvian, A. J . Ris-
sasen ja V. J . Mansikan yhteisvastuullista t akaus ta vas taan sen varalta, e t tä 
teat ter in jostakin syystä täytyis i lopettaa toimintansa. Musiikkilautakunnan 
puheenjohta jan puollettua anomusta kaupunginhall i tus pää t t i 1 4 ) suostua 
siihen. 

Yleishyödyllisten yritysten ja laitosten avustaminen. Valiokunta, jonka kau-
punginhallitus oli ase t tanut j akamaan menosääntöön merki t tyä yleishyödyl-
listen yr i tysten ja laitosten sekä hyväntekeväisyysyhdistysten avustamismää-
rärahaa, ilmoitti lähet tämässään mietinnössä, e t tä avustuksia, mikäli halut-
tu määrä oli hallituksen kehoituksesta 15) sanomalehdistössä julkaistun kuulu-
tuksen johdosta saapuneissa anomuksissa maini t tu , oli anot tu kokonaista 
1,902,600 markkaa, jota vastoin käytet tävissä oleva määräraha oli vain 
800,000 markkaa. Jakoehdotuksessaan valiokunta oli an tanu t etusi jan lasten-
huoltoalalla toimiville avustuksen anojille. Kun määräraha ny t oli pienempi 
kuin edellisenä vuonna, olisi ehkä ollut yksinkertaisinta vähentää vastaavast i 
kunkin avustuksensaajan edellisellä kerralla saamaa määrää, mu t t a valio-

x) K h n j s t o 14 p. heinäk. 5,105 §. — 2) S:n 28 p. heinäk. 5,189 §. — 3) S:n 
22 p. kesäk. 5,020 §. — 4) S:n 22 p. kesäk. 5,022 § ja 30 p. kesäk. 5,078 §. — 5) S:n 
29 p. syysk. 6,137 §. — 6 ) S:n 13 p. lokak. 6,429 §. — 7) S:n 13 p. lokak. 6,433 §. 
— 8) S:n 22 p. jouluk. 7,728 §. — 9) S:n 17 p. maalisk. 3,940 §. —10) S:n 11 p. 
elok. 5,261 §. — n ) S:n 28 p. tammik. 3,267 §. —1 2) Khs 14 p. huhtik. 683 §. — 
18) S:n 18 p. helmik. 361 §.—14) S:n 15 p. jouluk. 1,983 §.—15) S:n 9 p. tammik.9 §. 
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kunnan mielestä oli nykyisenä aikana lähinnä pidettävä huolta fyysillisten 
tarpeitten tyydyttämisestä, mistä johtui, että kulttuuritarkoituksiin käytet-
täviä avustuseriä oli vähennetty runsaammin kuin muita. Myönnettyjen va-
rain asianmukaisen käytön valvonta oli valiokunnan mielestä järjestettävä 
samalla tavalla kuin edellisinä vuosina ja asianomaiset hallitukset, lautakun-
nat ja johtokunnat velvoitettava vuoden 1933 helmikuun kuluessa antamaan 
selonteot niille uskotun valvonnan suorittamisesta. 

Hyväksyen pääkohdittain valiokunnan ehdotukset kaupunginhallitus 
p ä ä t t i v a r a t a 95,000 markkaa käytettäväksi vastedes sokeitten avustami-
seen sekä myöntää seuraaville yhdistyksille ja laitoksille alla mainitut apura-
hat: 

Helsingfors svenska folkhögskola nimisen opiston toimi-
kunnalle opiston voimassapitoon Smk 3,000: — 

Nuoriso- ja raittiusliitto Fylgialle » 2,000: — 
Helsingin toivonliiton toimikunnalle Helsingin suomenkie-

lisissä kansakouluissa suoritettavan toivonliittotyön 
tukemiseksi » 3,000: — 

Kalliolan vapaaopistolle » 10,000: — 
Helsingin nuorten miesten kristilliselle yhdistykselle ala-

ikäisten katumyyjäin toiminnan järjestämiseksi sekä 
joutilaiden poikain työnvälitystoimistoa ja kesäleiriä 
varten » 5,000: — 

Helsingin nuorten naisten kristilliselle yhdistykselle sen 
kasvatussosialista toimintaa ja sen ylläpitämää tyttö-
kotia varten » 25,000: — 

Svenska kristliga föreningen av unga män nimiselle yhdis-
tykselle sen kasvatussosialisen työn tukemiseksi sekä 
vähävaraisten poikain kesävirkistystoimintaa varten » 3,500: — 

Sörnäisten nuorten miesten kristilliselle yhdistykselle poika-
kerhon ylläpitämiseen Sörnäisten, Vallilan ja Toukolan 
kaupunginosissa » 5,000: — 

Pasilan nuorten miesten kristilliselle yhdistykselle Pasilan 
ja Ruskeasuon poikain päiväkerhon ylläpitämiseen . . » 3,000: — 

Käpylän nuorten miesten kristilliselle yhdistykselle sen 
suunnitteleman nuoriso- ja poikatyön tukemiseksi . . . . » 2,000: — 

Helsingin poikakotiyhdistykselle poikakodin ylläpitämiseen » 11,000: — 
Lasten työkotiyhdistykselle » 110,000: — 
Sairaanhoitajattarille T. Sainiolle ja H. Kivimäelle heidän 

Leppävaarassa olevan pientenlastenkotinsa ylläpitä-
miseen » 7,000: — 

Yhdistykselle Koteja kodittomille lapsille lasten vastaan-
ottokodin voimassapitoon » 16,000: — 

Caritas-kesäsiirtolan hallitukselle siirtolan voimassapitoon » 3,000: — 
Kenraali Mannerheimin lastensuojeluliiton Helsingin osas-

tolle Töölön neuvonta-aseman ylläpitämiseen » 35,000: — 
Sofie Mannerheimin yksinäisten äitien ja heidän lastensa 

kodin voimassapitoon » 40,000: — 
Suomen lastenhoitoyhdistykselle » 65,000: — 

Khs 16 p. kesäk. 1,079 § ja 19 p. toukok . 892 §. 
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Helsingin kaupunkilähetykselle: 
Korson poikakotia varten Smk 5,000: — 
Kilon ty t tökot ia var ten » 4,000: — 
Pasilan lastenhuoltolaa var ten » 3,000: — 
lasten ja nuorten keskuudessa har jo i te tun työn tuke-
miseksi » 6,000: — 
lasten kesäsiirtolaa varten » 3,000: — 
muu ta yhteiskunnallista toimintaa var ten » 10,000: — 

Helsingin sosialidemokraattiselle nuorisoyhdistykselle sen 
har jo i t t aman työläisnuorison kesävirkistys- ja siirtola-
toiminnan tukemiseksi » 5,000: — 

Helsingin sosialidemokraattiselle naisyhdistykselle kesävir-
kistyksen jär jes tämistä varten varattomille äideille ja 
lapsille » 14,000: — 

Neiti E. Puhakalle: 
hänen pientenlastenkotinsa ylläpitämiseen » 7,000: — 
tilapäisenä avustuksena kodin vaatevaraston täyden-
tämis tä var ten » 7,000: — 

Maitopisara-yhdistykselle sen toiminnan tukemiseen ja laa-
jentamistoimenpiteiden turvaamiseen » 158,000: — 

Teollisuusseutujen evankelioimisseuralle » 10,000: — 
Helsingin ruotsalaiselle partiopiirille sen toiminnan tukemi-

seksi » 1,500: — 
Pasilan lastenseimen johtokunnalle lastenseimen ylläpitä-

miseen » 15,000: — 
Suomen sairaanhoitajatarli i tolle kotisairaanhoidon ja ter-

veydenhuollon keskuksen ylläpitoa var ten » 4,000: —-
Pelastusarmeijal le » 20,000: — 
Helsingin taloustyöntekijäin yhdistykselle sen taloustyön-

teki jäkodin voimassapitoon ja Siuntiossa sijaitsevan 
lepokodin avustamiseksi » 9,000: — 

Helsingin Mariayhdistykselle iäkkäiden kotiapulaisten kodin 
ylläpitämiseen » 3,000: — 

Helsingin valkonauhayhdistykselle sen naisten työkodin 
kannattamiseksi » 10,000: — 

Keski-Helsingin valkonauhayhdistykselle naisten yökodin 
ylläpitämistä varten » 1,500: — 

Suomen vankeusyhdistykselle » 4,000: — 
Suomen merimieslähetysseuralle sa tamalähetystyön tuke-

miseksi Helsingissä » 8,000: — 
Helsingin kuuromykkäyhdistykselle sen kuuromykkäin kes-

kuudessa har jo i t tamaa kansansivis tystyötä var ten . . » 1,000: — 
Heikkokuuloisten suojaamisyhdistykselle » 1,500: — 
Helsingin suomalaiselle Marttayhdistykselle kodinhoito-, 

keitto- y.m. kursseja varten » 3,000: — 
Helsingfors svenska Marthaförening nimiselle yhdistykselle 

kodinhoitokurssien jär jes tämistä varten » 2,000: — 
Suomen työväen arkistolle » 4,000: — 
Yhdistykselle Ki r jo ja sokeille » 4,000: -— 
Brage-yhdistykselle sen leikkeleteosta varten » 4,000: — 
Sivistysjärjestöjen kansankonservatoriolle » 10,000: — 
Kunnall. kert. 1932. 17 
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Rait t iusyhdistys Kilvelle Smk 3,000: — 
Sosialidemokraattiselle raitt iusyhdistykselle Riennolle . . » 2,000: — 
Helsingin sosialidemokraattiselle rai t t iusaluejär j estolle rait-

t iusvalistustyötä ja Nouseva voima nimistä lasten rait-
t iusosastoa varten » 3,000: — 

AlliTryggs minne nimiselle loosille sen toiminnan tukemiseksi » 1,000: — 
Rait t iusyhdis tys Koitolle » 3,000: — 
Rait t iuskerho Imatralle . » 1,000: — 
Helsingin raittiusseuralle » 2,500: — 
Helsingin työväen matkailuyhdistykselle » 2,000: — 
Vuorelan sosialidemokraattiselle lasten raittiusosastolle 

Oraalle » 1,500: — 
Yhteensä Smk 705,000: — 

Edelleen kaupunginhall i tus päät t i x ) : 
e t tä avus tuksensaaja t oli varain asianmukaisen käytön suhteen alistet-

t ava sellaiseen valvontaan, joka säädetään kaupunginval tuuston mar raskuun 
25 p:nä 1913 vahvistamissa, kaupungille tulevien juovutus j uoma voit tovarojen 
käytössä noudate t tavaa menettelyä koskevissa säännöissä, niin e t tä 

Helsingfors svenska folkhögskola nimisen opiston to imikunta sekä nuo-
riso- ja raitt iuslii t to Fylgia olivat ruotsinkielisten kansakoulujen johtokunnan 
alaiset; 

Helsingin toivonliiton to imikunta suomenkielisten kansakoulujen johto-
kunnan alainen; 

Kalliolan vapaaopisto suomenkielisen työväenopiston johtokunnan alai-
nen; 

Helsingin nuorten miesten kristillinen yhdistys, Helsingin nuorten nais-
ten kristillinen yhdistys, Svenska kristliga föreningen av unga män, Sörnäisten 
nuorten miesten kristillinen yhdistys, Pasilan nuorten miesten kristillinen 
yhdistys, Käpylän nuorten miesten kristillinen yhdistys, Helsingin poika-
kotiyhdistys, Lasten työkotiyhdistys, sa i raanhoi ta ja t tare t T. Sainio ja H. Ki-
vimäki Leppävaarassa olevan pientenlastenkotinsa puolesta, yhdistys Koteja 
kodittomille lapsille, Caritas-kesäsiirtolan hallitus, Kenraali Mannerheimin 
lastensuojeluliiton Helsingin osasto, Suomen lastenhoitoyhdistys, Helsingin 
kaupunkilähetys lasten ja nuorison keskuudessa suori tet tavan työnsä osalta, 
Helsingin sosialidemokraattinen nuorisoyhdistys, Helsingin sosialidemo-
kraat t inen naisyhdistys, neiti E. Puhakka pientenlastenkotinsa puolesta, 
Maitopisara-yhdistys, Teollisuusseutujen evankelioimisseura sekä Helsin-
gin ruotsalainen partiopiiri lastensuojelulautakunnan alaiset; 

Pasilan lastenseimen joh tokunta lastentarhain johtokunnan alainen; 
Suomen sairaanhoitajatarl i i t to terveydenhoi tolautakunnan alainen; 
Helsingin kaupunkilähetys muun paitsi lasten ja nuorison keskuudessa 

suori tet tavan työnsä osalta, Pelastusarmeija, Helsingin taloustyöntekijäin 
yhdistys, Helsingin valkonauhayhdistys, Keski-Helsingin valkonauhayhdistys 
Helsingin Mariayhdistys, Suomen vankeusyhdistys, Suomen merimieslähetys-
seura, Helsingin kuuromykkäyhdis tys ja Heikkokuuloisten suojaamisyhdistys 
köyhäinhoitolautakunnan alaiset; 

Helsingin suomalainen Mart tayhdis tys ja Helsingfors svenska Martha-
förening kot i ta lousjohtokunnan alaiset; 

!) Khs 19 p. toukok. 892 §. 
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Suomen työväen arkisto, yhdistys Kirjoja sokeille ja Brage-yhdistys 
kaupunginkirjaston johtokunnan alaiset; 

Sivistysjärjestöjen kansankonservatorio musiikkilautakunnan alainen; 
sekä 

raittiusyhdistys Kilpi, sosialidemokraattinen raittiusyhdistys Riento, 
Helsingin sosialidemokraattinen raittiusaluejärjestö, Alli Tryggs minne-
loosi, raittiusyhdistys Koitto, raittiuskerho Imatra, Helsingin raittiusseura, 
Helsingin työväen matkailuyhdistys ja Vuorelan sosialidemokraattinen lasten 
raittiusosasto Oras sosiali-ja opetusasiain johtajan alaiset; 

et tä mainitut lauta- ja johtokunnat olivat velvolliset vuoden 1933 helmi-
kuun kuluessa antamaan kaupunginhallitukselle selonteon puheenalaisen val-
vontatyön suorittamisesta ja toimenpiteistään sen yhteydessä; 

määrätä lisäehdoiksi, et tä kaikkien avustuksensaajain, jotka saamatta 
vastaavaa korvausta antoivat tarvitseville henkilöille apua, samalla kuin nii-
den soveltuvissa kohdin oli tehtävä ero täällä kotipaikkaoikeutta nauttivien 
ja muiden täällä oleskelevien henkilöiden välillä, tuli jokaisessa eri tapauksessa 
köyhäinhoitolautakunnan rekisteritoimistosta hankkia tarkka tieto avunano-
jan oloista sekä sikäli kuin jonkinlaista avustusta annettiin, ilmoittaa se toi-
miston rekisteröitäväksi samoin kuin avustuksen myöntämisen ja käytön 
valvonnan suhteen alistua niihin määräyksiin, joita köyhäinhoitolautakunta 
kenties katsoi tarpeelliseksi antaa; 

että Helsingin nuorten naisten kristilliselle yhdistykselle, Lasten työ-
kotiyhdistykselle, Kenraali Mannerheimin lastensuojeluliiton Helsingin osas-
tolle, Suomen lastenhoitoyhdistykselle ja Maitopisara-yhdistykselle myönne-
tyistä apurahoista puolet maksettaisiin heti, ottaen huomioon Lasten työ-
kotiyhdistyksen ennakolta nostama 20,000 markan suuruinen erä, sekä heinä-
ja lokakuun alussa neljännes kummallakin kerralla, mut ta muille avustuksen-
saajille koko apuraha samalla kertaa; sekä 

että kaupunginhallituksen edellä mainittu päätös oli saatettava asian-
omaisten hallitusten ja lautakuntain tietoon niiden asiana oleviin toimenpi-
teisiin ryhtymistä varten. 

Sokeain henkilöiden avustustoiminnan tukemiseen varatun määrärahan 
kaupunginhallitus sittemmin p ä ä t t i j a k a a seuraavasti: 
Suomen sokeain hierojain yhdistykselle . . . Smk 25,000: — 
Helsingin sokeaintalo-säätiölle 30,000: — 
Helsingin sokeat nimiselle yhdistvkselle .. 14,000: — 
Sokeain keskusliitolle 7,500: — 

Yhteensä Smk 76,500: -

Aikaisemmin oli puheena olevasta määrärahasta myönnetty 2) 6,000 mark-
kaa Sokeain maatalous-kotiseuralle ja 12,500 markkaa oli varat tu vastaisia 
tarpeita varten. 

Määräten, että avustuserät oli suoritettava yhdellä kertaa, kaupungin-
hallitus lisäksi päätti , että edellä mainitut avustuksensaajat oli varain käytön 
valvonnan suhteen alistettava köyhäinhoitolautakunnan alaisiksi samoin 
lisäehdoin kuin muut yleishyödyllisten yritysten ja laitosten avustamismäärä-
rahasta avustusta saaneet yhdistykset ja laitokset. 

Luistinurheilun edistäminen. Urheilulautakunnan anomukseen saada 
ennakolta jakaa seuraavaksi vuodeksi 800 n.s. luistinalennuskorttia kansa- ja 

Khs 16 p. kesäk. 1,079 §. — 2) S:n 14 p. huhtik. 683 §. ks. tämän kert. s. 255. 
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oppikoululapsille, jota varten maini tun vuoden talousarvioehdotukseen oli 
merki t ty r i i t tävä määräraha, kaupunginhall i tus päät t i*) suostua. 

Voimistelun, leikin ja urheilun edistämismäärärahat. Kertomusvuoden 
talousarvioon merki ty t määrärahat , 40,000 markkaa lasten ja varhaisnuorison 
leikkityön edistämiseksi ja 64,000 markkaa voimisteluyhdistysten työn tuke-
miseksi, jae t t i in 2 ) seuraavien jär jestöjen kesken: 

Smk. Smk. 

Idrottsföreningen Kamra te rna 4,000: — 3,500: — 
Voimistelu- ja urheiluseura Kullervo 3,800: — 3,200: — 
Kronohagens idrottsförening 3,500: — 3,250: — 
Helsingin Kisaveikot 2,500: — 2,000: — 
Helsingin ruotsalainen partiopiiri 2,500: — — 
Helsingin naisvoimistelijat 2,500: — 6,500: — 
Voimistelu- ja urheiluseura Kisatoverit 2,500: — 2,500: — 
Svenskt förbund för fysisk fostran för Finlands kvinnor 2,000: — 
Helsingin Toverit 1,500: — 500: — 
Voimistelu- ja urheiluseura Helsingin Ponnistus 1,500: — 2,600: — 
Jukolan pojat 1,500: — 1,000: — 
Voimistelu- ja urheiluseura Vesa 1,500: — 1,500: — 
Voimistelu- ja urheiluseura Visa 1,500: — 1,500: — 
Käpylän Kun to 1,200: — 1,300: — 
Helsingin työväen h i ih tä jä t . . . 1,000: — 
Käpylän naisvoimistelijat 1,000: — 1,000: — 
Helsingin jalkapalloklubi 750: — — 
Helsingin työväenyhdis tyksen voimis te lu- ja urheiluseura 750: — 1,000: — 
Suomalainen par t io ty t tö jär jes tö Hespar t to 500: — — 
Voimistelu - ja urheiluseura Kalervo 500: — 500: — 
Työväen palloilijat 500: — — 
Urheiluseura St järnan 500: — 
Ryt ty län koulukodin voimistelu- ja urheiluseura Yri tys 500: — — 
Helsingin voimistelijat 500: — 4,500: — 
Helsingin palloseura 500: — — 
Pallotoverit 500: — — 
Helsingin pallonlyöjät 500: — — 
Työväen naisvoimistelijat — 4,750: — 
Työväen voimistelijat — 4,500: — 
Helsingfors gymnast ikklubb — 4,250: — 
Suomalainen naisvoimisteluseura — 3,750: — 
Naisvoimisteluseura Säkenet — 3,000: — 
Gymnastikföreningen i Helsingfors — 3,000: — 
Töölön naisvoimistelijat — 1,500: — 
Svenska kvinnoförbundets gymnast ikklubb — 800: — 
Kuuromykkäin voimistelu- ja urheiluseura — 800: — 
Voimistelu- ja urheiluseura Kata ja i se t — 800: — 
Svenska kristliga föreningen av unga män — 500: — 

Yhteensä Smk 40,000:—64,000: — 

x) Khs 24 p. marrask. 1,819 §. — 2) S:n 7 p. huhtik. 639 §. 
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Helsingin kaupungin sairaanhoitajattarien lepokotiyhdistykselle myönnet-
tiin x) kaupunginhall i tuksen yleisistä käyt tövarois ta 4,000 markan suuruinen 
avustus Tuurholman kesäkodin ylläpitämiseen. 

Naisjärjestöjen hätäapukomitean tilitys kaupungil ta saamansa 2) avus tuk-
sen käyt tämises tä päätet t i in 3) lähe t tää tilastotoimistolle säi lytet täväksi . 

Hyväntekeväisyyttä harjoittavien järjestöjen keskitystoimikunnalle kaupun-
ginhallitus edellä mainituista varoista t i l i tystä vastaan myönsi 4) 15,000 mar-
kan määrärahan to imikunnan keskityskanslian ylläpitoa var ten t ammikuun 1 
p:n ja toukokuun 31 p:n välisenä aikana. Toiminnan p ä ä t y t t y ä annettiin5) siitä 
kertomus kaupunginkansliaan. Puheena olevan kanslian ylläpitämiseen syys-
kuun 15 p:stä vuoden loppuun myönnettiin6) samoista varoista 14,650 markkaa . 

Helsingin yliopiston kansansivistystoimikunnalle kaupunginhall i tus myön-
si 7) 7,000 markan suuruisen avustuksen yleisistä käyt tövarois taan kuluvana 
kesänä toimeenpantavia laborant t i kursseja varten. 

Hajoitetun henkivartioväen 3:nnen Suomen tarkka-ampujapataljoonan 120-
vuotisjuhla. Yleisistä käyt tövarois taan kaupunginhall i tus myönsi8) 3 ,000mar-
kan suuruisen avustuksen maini tun patal joonan syyskuun 18 p:nä pidet tävää 
120-vuotis juhlaa var ten sekä kehoitt i rakennuskont tor ia huolehtimaan lipu-
tuksesta Senaatintorilla ja Kasarmintoril la; l iputuksesta a iheutuvat kus tan-
nukset oli laskun mukaan suori te t tava kaupunginhall i tuksen käyt tövarois ta . 

Ulkosuomalaisten vastaanotto. Kaupunginhal l i tus pää t t i 9 ) yleisistä käyt -
tövaroistaan t i l i tystä vastaan myöntää 2,400 markan suuruisen avustuksen 
vastaanottot i la isuuden jär jes tämis tä var ten heinäkuussa Helsinkiin saapuville 
Amerikan-suomalaisille koululaisille. 

Ulkosuomalaisseura Suomi sai10) samoista varoista 4,000 markan suu-
ruisen avustuksen vastaanottot i laisuuksien järjestämiseksi Helsinkiin saapu-
ville ulkosuomalaisille vierailijoille. 

Finlandssvenska utlandsdelegationen niminen yhdistys s a i n ) niinikään 
kaupunginhall i tuksen yleisistä käyt tövarois ta 2,500 markan suuruisen avus-
tuksen vastaanottot i laisuuksien järjestämiseksi kotiin palaaville Suomen-
ruotsalaisille siirtolaisille. 

Kesäsiirtolan avustaminen. Helsingin kaupungin kunnantyönteki jä in 
ammatt iosaston kesäsiirtolan jär jestelyä sekä kunnossa- ja puhtaanapi toa 
var ten kaupunginhall i tus myönsi1 2) yleisistä käyt tövarois taan 3,000 markan 
kertakaikkisen määrärahan. 

Suomen merimiesten ja lämmittäjäin unionin an tama ti l i tys joulukuun 3 p:nä 
1931 saamastaan 3,000 markan suuruisesta avustuksesta merkit t i in tiedoksi13). 

Finlands svenska sdng- och musikförbund niminen liitto lähetti14) ilmoi-
tuksen jä r jes tämänsä laulu- ja musiikkijuhlan taloudellisesta tuloksesta. 
Samalla maini t tu liitto anoi määrärahan myöntämis tä juhlan osanot tajain 
ruokinnan aiheut tamien kulujen t u o t t a m a n tappion peittämiseen, minkä esi-
tyksen kaupunginhall i tus kuitenkin epäsi15). 

Poliisilaitoksen miehistöauton käyttömaksu. Rikostuomioiden toimeen-
panokonttoril le myönnettiin16) kaupunginhall i tuksen edellisen vuoden käyt tö-
varoista 971: 20 markan määräraha poliisilaitoksen miehistöauton käy t tä -
misestä suor i te t tavan korvauksen maksamiseen. 

x) Khs 23 p. maalisk. 560 §. — 2) Ks. v:n 1931 kert. s. 235. — 3) Khs 8 p. syysk. 
1,354 §.—4) S:n 4 p. helmik. 271 §. —5) S:n 21 p. heinäk. 1,200 §.—6) S:n 8 p. syysk. 
1,351 §.—-7) S:n 7 p. heinäk. 1,159 §. — 8 ) S:n 8 p. syvsk. 1,330 §. —») S:n 26 p. tou-
kok. 894 §. —10) S:n 2 p. kesäk. 921 §. — n ) S:n 7 p. huhtik. 623 §. — *2) Khs 26 p. 
toukok. 902 §.—13) S:n 31 p. maalisk. 580 §; ks. myös v:n 1931 kert. s. 207.—14) Khs 
7 p. heinäk. 1,156 §.—15) S:n 7 p. heinäk. 1,164 §.—16) Khn jsto 21 p. tammik. 3,185 §. 
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Erhelaskurahat. Kaupunginhallitus päätti korvata rahatoimiston kas-
sassa n:o I edellisenä vuonna sattuneet erhelaskut myöntäen tähän tarkoituk-
seen hallituksen vuodenl 931 yleisistä käyttövaroista 2,050 markan määrärahan. 

Kip ien hankkimista varten rahatoimiston toimistosaliin myönnettiin 2) 
kaupunginhallituksen yleisistä käyttövaroista 9,105 markkaa. 

Määrärahoja tilastollisia tutkimuksia varten. Kaupunginhallitus päät t i 3 ) 
myöntää yleisistä käyttövaroistaan 2,500 markan määrärahan tilastotoimis-
tolle leski- ja orpokassan mahdollisen perustamisen johdosta toimeenpantavia 
tutkimuksia varten tarvit tavan lisätyövoiman palkkaamiseksi sekä ilmoittaa 
mainitulle toimistolle, että laskelmien suorittamisessa voitiin käyttää yleisiä 
kuolleisuustaulukoita. 

Kaupunginhallituksen yleisistä käyttövaroista päätett i in4) myöntää 
7,000 markkaa tilastotoimiston käytettäväksi syyskuussa toimitettavaa, 
vuokraamattomia huoneistoja koskevaa tiedustelua varten. 

Kaupunginhallitus päät t i 5 ) antaa tilastotoimiston tehtäväksi yhdessä 
sosialiministeriön sosialisen tutkimus- ja tilastotoimiston kanssa toimeen-
panna syyskuun alussa pienten huoneistojen vuokrain suuruutta koskevan 
tiedustelun myöntäen tä tä varten 8,000 markkaa yleisistä käyttövaroistaan. 

Varoitustaulujen asettaminen Merisatamaan. Satamalautakunnan esityk-
sestä kaupunginhallitus päät t i 6 ) yleisistä käyttövaroistaan myöntää 2,000 
markan suuruisen määrärahan moottoriveneiden vauhdin vähentämistä tar-
koittavien varoitustaulujen asettamiseksi Merisatamaan. 

Haastemaksujen suorittaminen. Oikeusaputoimiston johtokunnan ano-
muksen 800 markan määrärahan myöntämisestä haastemaksujen suoritta-
miseksi raastuvanoikeuden IV osaston haastemiehille oikeusaputoimiston aja-
missa avioeroasioissa kaupunginhallitus päät t i 7 ) evätä, mut ta ilmoittaa mai-
nitulle johtokunnalle, että se seuraavan vuoden talousarvioehdotuksen yhtey-
dessä voi uudistaa anomuksensa, jos siihen katsottiin olevan syytä. 

Raittiusviikon vietto. Helsingin raittiusjärjestöjen raittiusviikkotoimikun-
nalle päätettiin 8) myöntää raittiuslautakunnan menosääntöön raittiusviikon 
viettoa varten merkitystä määrärahasta 5,000 markan suuruinen avustus syk-
syllä pidettävän raittiusviikon aiheuttamia kustannuksia varten. 

Määrärahain myöntäminen poliisilaitokselle. Poliisilaitoksen sisäasiain-
ministeriölle tekemää tiedustelua koskevan Uudenmaan läänin maaherran lä-
hetteen johdosta hänelle annettavassa lausunnossa kaupunginhallitus päätti 9) 
käsityksenään ilmoittaa, että kaupunkien osanotosta poliisilaitoksen menoihin 
kesäkuun 27 p:nä 1931 annetun lain soveltamisesta saman vuoden loka-
kuun 29 p:nä annetun asetuksen mukaan kaupunki tuntui olevan velvollinen 
kustantamaan m.m. virastohuoneiden ikkunaverhot sekä poliisilaitoksen eri 
osastoilla tarvi t tavat rekisterikorttilaatikot. Samoin kaupungin oli hankit-
tava poliisien päivystyshuoneiden vuoteet vuodevaatteineen, jota vastoin 
miehistön asuntoina käytettävien makuuhuoneiden kalustoa ei voinut katsoa 
kaupungin hankittavaksi. Vuodevaatteiden, ikkunaverhojen ja pyyheliinojen 
puhtaanapito ja pesu ei — lukuunottamatta pidätettyjen henkilöiden vuode-
vaatteiden pesua, joka edellä mainitun asetuksen 5 §:ssä erikseen oli luettu 
pidätettyjen ylläpitoon sisältyväksi — kuulunut kaupungille, koska tällaisen 
pesun ei voinut katsoa sisältyvän mainitun asetuksen 3 §:ssä mainittuun 

!) Khs 28 p. tammik. 165 §. — 2) S:n 28 tammik. 180 § ja khn jsto 13 p. lokak. 
6,431 §. — 3) Khn jsto 4 p. helmik. 3,376 §. — 4) Khs 9 p. kesäk. 1,022 §. — 5) S:n 
9 p. kesäk. 1,046 §. — 6) S:n 22 p. kesäk. 1,113 §. — S:n 14 p. huhtik. 657 §. — 8) S:n 13 p. lokak. 1.564 §. — 9) S:n 31 p. maalisk. 570 §. 
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virastohuoneiden puhtaanapi toon. Asiasta antamassaan päätöksessä 1) sisä-
asiainministeriö totesi, ettei erimielisyyttä kaupungin ja poliisilaitoksen 
välillä enää ollut olemassa, ja myönsi, ettei kaupunki ollut velvollinen huo-
lehtimaan päivystyshuoneissa tarvi t tavien vuodevaat teiden sekä ikkuna-
verhojen ja pyyheliinojen puhtaanapidosta , joka kuului poliisilaitokselle, kui-
tenkin l ukuuno t t ama t t a edellä main i t tua p idä te t ty jen henkilöiden vuode-
vaat te iden ja pyyheliinojen pesua. 

Poliisilaitoksen menosääntöön kaupunginhall i tuksen käyte t täväks i mer-
ki tystä kalus tomäärärahasta myönnett i in poliisilaitokselle alla maini t tu ihin 
tarkoituksi in seuraavan suuruiset määrärahat : 

ir taimiston hankkimiseen etsivälle osastolle 32,000 markkaa 2); 
soi t tojohtojen asettamiseen etsivälle osastolle 1,800 markkaa 3 ) ; 
sähkölait teiden hankkimiseen asevarikkoon 250 markkaa 4); 
pieniä korjauksia var ten 2,000 markkaa 5); 
etsivälle osastolle hank i t tu jen valaistuskalusteiden maksamiseen 5,692:50 

markkaa 6); 
Kruununhaan paloaseman ja keskusosaston välisen tul ipalohälyytysjoh-

don asettamiseen 1,100 markkaa 7); 
kaappien hankkimiseen etsivälle osastolle 1,550 markkaa 8) ja myöhem-

min 1,600 markkaa 9 ) ; 
voimavir ta johdon vetämiseen kir japainon huoneistoon ja mi t ta r in aset-

tamiseen sinne 1,250 markkaa; samalla evätt i in anomus 1,100 markan määrä-
rahan myöntämisestä heijastajien hankkimiseen etsivälle osastolle10); 

kaluston hankkimiseen 3,917: 50 markkaa 1 1 ) ; 
talousosaston hankkiman kaluston maksamiseen 1,302: 90 markkaa; 

samalla huomautet t i in poliisilaitokselle, e t tä anomus määrärahain myöntä-
misestä oli t eh tävä ennakolta eikä vasta laskutuksen yhteydessä 12); 

kaluston korjaamiseen ennen myönnetyn määrärahan lisäksi vielä 2,000 
markkaa; erinäisen kaluston hankkimista var ten anotun 77,624 markan mää-
rärahan myöntämis tä koskeva kysymys jätet t i in käsiteltäväksi vuoden 1933 
talousarvioehdotuksen laatimisen yhteydessä 13); 

valaistuskaluston hankkimiseen talousosastolle 2,870 markkaa 1 4 ) ; 
makuuvaat te iden hankkimista varten etsivän osaston uusiin säilytys-

koppeihin 4,000 markkaa 1 5 ) ; 
valaistuslaitteiden ostamiseen I:n poliisipiirin kirjurien huoneeseen 1,000 

markkaa 16); sekä 
koko poliisilaitoksen kaiustontarpeen tyydyt tämiseen kerta kaikkiaan 

15,000 markkaa 1 7 ) . 
Määrärahasta Lääkkeet ja sairaanhoitotarvikkeet myönnet t i in poliisi-

laitokselle seuraavat määräraha t : 
2,000 terveystarkastuskort in hankkimiseen 800 markkaa 18), mitä pää-

tös tä myöhemmin muute t t i in 19) sikäli, e t tä maini t tu määrä osoitettiin poliisi-
miehistön lääkärin käyte t täväksi ; 

Khs 7 p. heinåk. 1,137 §. — 2) Khn jsto 21 p. tammik. 3,180 §. — 3 ) S:n 21 p. 
tammik. 3,192 §. —4) S:n 11 p. helmik. 3,466 §. — 5) Khs 23 p. maalisk. 547 §. — 
6) Khn jsto 31 p. maalisk. 4,036 §. — 7) S:n 7 p. huhtik. 4,160 — 8) S:n 26 p. 
toukok. 4,722 §. — 9) S:n 22 p. syysk. 5,980 §. — 10) S:n 16 p. kesåk. 4,900 §. — 
n ) S:n 18 p. elok. 5,275 §. — 12) S:n 6 p. lokak. 6,292 §. — 13) Khs 13 p. lokak. 
1,548 §. —14) Khn jsto 20 p. lokak. 6,592 §.—1 5) S:n 22 p. jouluk. 7,744 §. —16) S:n 
1 p. jouluk. 7,381 §. — 17) S:n 1 p. jouluk. 7,382 §. —18) S:n 21 p. tammik. 3,194 §. 
—19) S:n 18 p. helmik. 3,589 §. 
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poliisimiehistön lääkärin Stockmann osakeyhtiöltä ostaman sidekankaan 
maksamiseen 264: 60 markkaa; samalla oikeutett i in sosialijohtaja yhdessä 
kaupunginsihteerin kanssa hyväksymään kyseiseltä tililtä osoi tet tavat las-
ku t x); 

virantoimituksessa haavoit tuneen konstaapeli M. J . Bergin sairaalalaskun 
suorit tamiseen 100 markkaa 2); 

virantoimituksessa loukkaantuneen konstaapeli E. H. Laineen sairaala-
laskujen maksamiseen 1,090 markkaa 3 ) ; 

virantoimituksessa loukkaantuneen konstaapeli J . Lipastin sairaala-
laskun suorittamiseen 960 markkaa 4); 

side- ja sairaanhoitotarpeilla varus te tun ensiapukaapin hankkimiseen 
480 markkaa 5); 

lääkärin vastaanottohuoneessa olevan lämpötyynyn korjaamista var ten 
27 markkaa 8); sekä 

jo hanki t tu jen sairaanhoitotarpeiden maksamiseen 329: 40 markkaa 7). 
Suojeluosastolla säilytetyille pidätetyille henkilöille annetuista ruoka-

annoksista esitetty 740 markan suuruinen lasku hyväksyt t i in 8 ) makset tavaksi 
poliisilaitoksen menosääntöön p idä te t ty jen henkilöiden ylläpitoa varten kau-
punginhallituksen käyte t täväksi merki tys tä määrärahasta; samalla kaupungin-
hallitus päät t i kehoit taa poliisilaitosta an tamaan sille yksityiskohtaisen esityk-
sen p idä te t ty jen henkilöiden ruokinnan vastaisesta jär jestämisestä eri osas-
toilla. Etsivällä osastolla säi lytet tyjen p idä te t ty jen henkilöiden ruoka-annok-
sista esitetty 5,165 markan suuruinen lasku hyväksyt t i in 9 ) makset tavaksi 
samasta määrä-rahasta . 

Painatus- ja s idontamäärärahasta myönnet t i in 1 0 ) 24,897 markkaa Kus-
tannusosakeyhtiö Kansanvallan painat tamien osoiteilmoituskaavakkeiden 
maksamiseen. 

Sitä vastoin kaupunginhall i tus epäsi anomukset 60 markan1 1) ja 181:50 
markan 1 2 ) suuruisten määrärahain myöntämisestä etsivän osaston ikkuna-
verhojen pesemistä ja sil i t tämistä var ten sekä 62: 50 markan rahamäärän 
myöntämisestä pesijätär A. Vesterisen ratsuosastolle suor i t tamastaan pesusta 
lähet tämän laskun 13) maksamiseen, koska main i tu t suoritukset eivät kuulu-
neet kaupungille. 

Anomuksen 22,800 markan määrärahan myöntämisestä kor t t ikaapin 
hankkimista var ten osoitetoimistoon kaupunginhall i tus niinikään epäsi1 4) 
tällä kertaa pää t täen kehoit taa poliisilaitosta panemaan asian uudelleen 
vireille talousarvioehdotuksen laatimisen yhteydessä. 

Lisämääräraha maidontarkasiamolle. Kaupunginhal l i tus päätt i1 5) hyväk-
syä terveydenhoi tolautakunnan anomuksen 384 markan suuruisen raha-
määrän siirtämisestä maidontarkas tamon edellisen vuoden valaistustililtä 
lämpötilille sekä myöntää vuoden 1931 yleisistä käyt tövarois taan 73: 40 mar-
kan l isämäärärahan jälkimmäiselle tilille. 

Lihan- ja maidontarkastamojen osanotto maatalousnäyttelyyn. Kaupungin-
hallitus päätti1 6) yleisistä käyt tövarois taan myöntää 15,000 markkaa tervey-

x) Khn j st o 3 p. maalisk. 3,785 §. —2) S:n 1 p. elok. 5,196 §. —3) S:n 8 p. syysk. 
5,683 § .— 4 ) S:n 29 p. syysk. 6,128 §. — 5 ) S:n 15 p. syysk. 5,711 §. — 6) S:n 15 p. 
syysk. 5,710 §. — 7) S:n 29 p. syysk. 6,140 §. — 8) S:n 4 p. helmik. 3,298 §. —9) S:n 
11 p. helmik. 3,412 —10) S:n 7 p. huhtik. 4,078 §.— S:n 26 p. toukok. 4,719 §. 
—12) S:n 2 p. kesäk. 4,751 §. —13) S:n 21 p. tammik. 3,113 §. —14) S:n 16 p. kesäk. 
4,899 §. —15) Khs 21 p. tammik. 149 §. —16) S:n 10 p. maalisk. 484 §. 
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denhoitolautakunnan käyte t täväks i lihan- ja maidontarkas tamojen osan-
ottoa var ten kesällä Viipurissa p idet tävään maata lousnäyt te lyyn. 

Määrärahoja sairaiden kuljetusta varten. Kaupunginhal l i tus myönsi 
yleisistä käyt tövarois taan 167: 50 markkaa korvaukseksi Snappertunan kun-
nassa sairastuneen Helsingistä kotoisin olevan henkilön kul jet tamisesta päät-
täen uskoa rahatoimistolle kyseisten varain suorit tamisen Snapper tunan kun-
nallislautakunnalle. 

Vuosineljänneskorvauksen suorittaminen Suomen punaisen ristin sairaa-
lalle. Sen jälkeen kun kaupunginhall i tus lokakuun 13 p:nä oli pää t t äny t panna 
pöydälle kysymyksen vuosineljänneskorvauksen suorit tamisesta Suomen 
punaisen ristin sairaalalle, koska kysymys korvauksen laskemisen perusteista 
oli jou tunu t riidanalaiseksi, pää te t t i in 2 ) Suomen punaiselle ristille t ähän 
tarkoitukseen vara tus ta määrärahas ta suori t taa korvauksena kertomusvuo-
den viimeiseltä neljännekseltä net tomenojen mukaan laskettu määrä eli 
632,960 markkaa . 

Jäävaraston järjestäminen Kivelän sairaalaan. Kaupunginhal l i tus päät t i 3 ) 
yleisistä käyt tövarois taan myöntää 5,000 markkaa jäävaraston jär jestämi-
seksi Kivelän sairaalaan. 

Tyttöjen ammattikoulun oppilaille anneltavat palkkiot. Valmistavan ty t -
töjen ammat t ikoulun leipomon oppilaille annettaviksi suunni te l tu ja palk-
kioita var ten anotun 1,200 markan suuruisen määrärahan myöntämiseen 
kaupunginhall i tus ei ka t sonu t 4 ) olevan syytä . 

Määrärahoin myöntäminen lastentarhoille. Alppimaja ja Päiväkoti nimis-
ten lastentarhain lasten kul je t tamis ta var ten rait iotievaunulla Käpylään 
myönnet t i in 5) kaupunginhalli tuksen yleisistä käyt tövarois ta 1,500 markkaa . 

Lastentarhain joh tokunnan anomus määrärahan myöntämisestä sähkö-
varusteiden hankkimista ja aset tamista var ten Hemgård nimisen las tentarhan 
uuteen huoneistoon päätet t i in 6) evätä, koska lastentarhoilla vielä oli varoja 
käytet tävissään kaluston hankintatil i l lä. 

Helsingin orkesteritoiminnan historiikin julkaiseminen. Kaupunginhal l i tus 
pää t t i 7 ) yleisistä käyt tövarois taan myöntää 35,000 markkaa Helsingin orkes-
ter i toimintaa vuosina 1882—1932 koskevan julkaisun toimittamiseen kau-
pungin toimesta ja sen omien elimien avulla. Julkaisun myynt ihinnaksi mää-
rät t i in 8) 40 markkaa kappaleelta, m u t t a päätet t i in 9) se jakaa ilmaiseksi kau-
punginval tuuston jäsenille sekä erinäisille uiko- ja kotimaisille kirjastoille, 
sanomalehdille, musiikkimiehille y. m. 

Määrärahoja Tähtitorninvuorelta tapahtuvaa ajantiedoitusta varten. Kau-
punginhallituksen yleisistä käyt tövarois ta päätett i in1 0) myöntää 235:35 mark-
kaa Tähti torninvuorella olevan ajantiedoituspallon teräsköyden uusimista 
varten. 

Puheena olevan ajant iedoituksen kustantamiseen ker tomusvuonna myön-
nettiin u ) 2,400 markkaa normaalikellojen kunnossapi tomäärärahasta . 

Senaatintorin joulukuusen valaistusmaksun suorittaminen. Kaupunginhal-
lituksen yleisistä käyt tövarois ta myönnetti in1 2) 67:20 markkaa Senaatintorille 
edellisenä vuonna pys ty te tyn joulukuusen valaistusmaksun suorittamiseen. 

x) Khn jsto 15 p. jouluk. 7,550 §. — 2) Khs 1 p. jouluk. 1,912 §. —3) S:n 9 p. 
tammik. 45 §. — 4 ) Khn jsto 29 p. jouluk. 7,792 §. —5) S:n 7 p. huhtik. 4,167 §. — 
6) S:n 12 p. toukok. 4,604 §. — 7 ) Khs 23 p. maalisk. 555 §. — 8 ) Khn jsto 21 p. 
huhtik. 4,333 §. —9) Khs 19 p. toukok. 862 §. — 10) Khn jsto 30 p. kesäk. 5,043 §. 
—-11) S:n 20 p. lokak. 6,593 §. —12) S:n 18 p. helmik. 3,588 §. 
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Hengenpelastusvälineet. Kaupunginhall i tus pää t t i i lmoittaa poliisi-
laitokselle, e t tä erinäiset sen vaa t imat korjaus- ja täydennys työt oli toimi-
t e t tu sekä et tä uusia hengenpelastus välineitä tul t i in ase t tamaan Ka ta jano-
kan kaakkoisrannalle. 

Määräraha planktologisia ja rantakasvullisuustutkimuksia varten. Kau-
punginhalli tuksen yleisistä käyt tövarois ta päätet t i in 2) myöntää 7,950 mar-
kan määräraha kaupungin rantavesillä toimeenpantavien planktologisten ja 
rantakasvul l isuustutkimusten suori t tamista varten. 

Määrärahan myöntäminen Bengtsärin koulukodille. Kaupunginhal l i tus 
päät t i 3) yleisistä käyt tövarois taan myöntää Bengtsärin koulukodin johtajalle 
tilitysvelvollisuuksin 4,000 markan suuruisen määrärahan Bengtsärin vesi-
jakokustannuksia ja tarpeellisten kar t to jen lunastamista varten. 

Määrärahoja rautatiesillan rakentamisen aiheuttamien erinäisten kulujen 
maksamiseen. Kaupunginhall i tus pää t t i 4 ) kehoit taa kaupungin yleisten töiden 
halli tusta suor i t tamaan Oulunkylän—Viikin—Herttoniemen rauta t ien Van-
taanjoen yli rakennet tavaa rautat iesi l taa var ten toimitetussa katselmuksessa 
syntyneiden toimituskir jain lunas tusmaksut , jotka yhteensä nousivat 70 
markkaan , jälkimmäisen hallituksen arvaamat tomiin tarpeisiin vara tuis ta 
käyt tövarois ta . 

Samoin kaupunginhall i tus pää t t i 5 ) pyy tää kaupungin yleisten töiden 
hallitusta suori t tamaan Vantaanjoen yli rakennet tavan rautatiesillan raken-
tamislupaa koskevasta katselmuksesta a iheutuvat kustannukset , jotka kau-
punki oli s i toutunut maksamaan, käy te t täv inään olevista määrärahoista. 

Sotilasmajoitus. Erinäisten soti lasmajoituksesta aiheutuneiden laskujen 
maksamiseen kaupunginhall i tus pää t t i 6 ) e tukäteen myöntää kaupunginkas-
sasta yhteensä 4,617: 05 markkaa, minkä määrän valtio asianmukaisesti oli 
suor i t tava kaupungille takaisin. 

Määräraha rakennuskonttorille. Kaupunginhall i tuksen yleisistä käyt tö-
varoista päätet t i in 7) myöntää rakennuskonttori l le 220 markan määräraha 
Itsenäisyyden liiton makset tavaksi aset taman laskun suorittamiseen. 

Vuokramäärärahoja. Arvaamat tomien vuokrain ja vuokrankorotusten 
määrärahas ta kaupunginhall i tus myönsi seuraavat rahamäärä t : 

työnväli tystoimiston Vallilan haaraosaston vuoden 1931 joulukuun vuok-
ran maksamiseen 650 markkaa; samalla päätet t i in huomaut taa työnväli tys-
toimiston johtokunnalle, e t tä sen tuli huolehtia vuoden vaihteessa maksa-
mat tomien laskujensa siirtämisestä tilinpäätöksessä seuraavaan vuoteen 8); 

työnväli tystoimiston haaraosaston vuokraa varten lokakuun 1 p:stä vuo-
den loppuun 1,950 markkaa 9 ) ; 

Pasilan ja Käpylän piirin aluelääkärin Käpylässä olevan vastaanot to-
huoneen t ammikuun 1 p:n ja kesäkuun 1 p:n välisen a jan vuokraa var ten 
2,500 markkaa 1 0 ) ; 

kouluhammasklinikan hallussa olevan kaupungin omistaman Asunto-
osakeyhtiö Kaisaniemenkatu 3 nimisen yht iön huoneiston vuokrankorotuk-
sen suorittamiseen maaliskuun 1 p:stä lukien 3,250 markkaa u ) ; 

Vallilan kansakoulutalossa edellisenä keväänä sat tuneen tulipalon joh-
dosta huht ikuun 1 p:n ja toukokuun 31 p:n väliseksi ajaksi vuokra t tu jen 
huoneiden vuokran maksamiseen 1,600 markkaa 1 2 ) ; 

x) Khs 22 p / jou luk . 2,026 §. — 2) S:n 7 p. heinäk. 1,152 §. — 3) Khn jsto 25 p. 
helmi k. 3,685 §. — 4) S:n 4 p. toukok. 4,482 §. — 5) S:n 26 p. toukok. 4,726 §. — 
8) S:n 4 p. toukok. 4,479 § ja 12 p. toukok. 4,581 §. —7) S:n 17 p. maalisk. 3,927 §. 
— 8) Khs 12 p. toukok. 813 §. —9) S:n 15 p. syysk. 1,386 §. —10) Khn jsto 11 p. 
helmik. 3,474 §. — u) Khs 3 p. maalisk. 440 §. —12) S:n 6 p. lokak. 1,518 §. 
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lastentarhain Heikinkadun 12:ssa olevan entisen kanslialmoneiston vuok-
ran suori t tamista var ten toukokuun loppuun 16,666: 65 markkaa 

Barnabo nimisen las tentarhan hallussa olevan Teh taankadun n:ossa 13 
sijaitsevan osakehuoneiston tammi—helmikuun ajaksi määrä tyn vuokran-
korotuksen maksamiseen 4,845 markkaa 2). 

Muuttokustannukset. Vuoden 1931 talousarvioon muut tokus tannuks ia 
var ten kaupunginhall i tuksen käyte t täväksi merki tys tä määrärahas ta myön-
net t i in 3) 392: 90 markkaa erinäisten maistraat in muut tokus tannus ten suorit-
tamiseen, sekä myöhemmin 4) samaan tarkoitukseen vielä 2,456 markkaa. 

Rahatoimiston muutosta uuteen huoneistoon aiheutuneiden kustannus-
ten peittämiseen kaupunginhall i tus myönsi 5) 19,184: 05 markkaa vuoden 
1931 muut tokus tannusmäärärahas ta . 

Tilastotoimiston muut tokus tannuks ia varten kaupunginhall i tus myönsi 6) 
yleisistä käyt tövarois taan yhteensä 10,543: 45 markkaa. 

Vedenhinnan korotus. Veden- ja sähkönhinnan korotuksen varalta kau-
punginhalli tuksen käyte t täväks i merki tystä määrärahas ta myönne t t i in 7 ) 
kulkutaut isairaalan ja tuberkuloosisairaalan vedenkulutustileille kummalle-
kin 20,000 markan lisäys. 

Kaupunginhal l i tus pää t t i 8) myöntää samasta määrärahas ta 20,800 mar-
kan l isämäärän kaasulaitoksen vedenkulutustilille sekä oikeuttaa teknillisten 
laitosten hallituksen si ir tämään vedenkulutustili l le enintään 49,200 markkaa 
kaasunvalmistuksen aine- ja työkus tannus ten tililtä. 

Puhelimet. Vuoden 1931 puhel inmaksujen ja uusien puhelimien määrä-
rahas ta kaupunginhall i tus myönsi 9) 4,582 markkaa uusien puhelinkoneiden 
hankkimiseen maidontarkastamoon samalla pää t täen huomaut taa terveyden-
hoitolautakunnalle, e t tä tehtäviin muutoksiin ja lisäyksiin oli ennakolta han-
ki t tava kaupunginhall i tuksen suostumus. 

Puhel inmaksuja ja uusia puhelimia var ten talousarvioon merki tys tä 
määrärahas ta myönnet t i in uuden puhelinjärjestelmän käytäntöönot tamiseen 
vanhassa raatihuoneessa10), uusien puhelimien11) ja haarapuhelimien1 2) hank-
kimiseen erinäisiin kaupungin virastoihin ja laitoksiin sekä erään yksityisen 
virkailijan asuntoon 13) ja kolmannen palohälyytyspuhelinjohdon hankkimi-
seen 14) t a rv i t t ava t rahamäärä t . 

Kaupunginhall i tuksen yleisistä käyt tövarois ta myönnett i in rakennus-
konttorin käyte t täväksi 1,500 markkaa etsivän poliisin miehistön huoneessa 
olevan puhelimen varustamiseen puhelinkopilla15) sekä yhteensä 117: 65 mark-
kaa asuntotarkastuskont tor in soit tojohtojen aset tamista ja kahden lisäpuhe-
limen siirtämistä varten 16). 

Kaupunginhal l i tus päätti1 7) merkitä vuoden 1933 talousarvioehdotukseen 
22,200 markan määrärahan uuden käsikeskuksen hankkimiseen Marian sai-
raalaan. 

Puhtaanapi tolai toksen anomuksen johdosta kaupunginhall i tus pää t t i 1 8 ) 
x) Khs 4 p. hei mi k. 262 §. — 2) S:n 4 p. helmik. 242 — 3) Khn jsto 21 p. tam-

mik. 3,200 — 4) S:n 28 p. tammik. 3,260 §. — 5) Khs 28 p. tammik. 178 §. — 
6) S:n 16 p. kesäk. 1,068 §. — 7) S:n 10 p. marrask. 1,754 §. — 8) S:n 24 p, marrask. 
1,826 — 9) Khn jsto 21 p. tammik. 3,176 §. — 10) Khs 4 p. helmik. 266 §, 
khn jsto 8 p. svysk. 5,685 § ja 15 p. svvsk. 5,713 §. — n ) Khn jsto 14 p. huhtik. 
4,261 §, 12 p. toukok. 4,600 ja 4,602 §, 9 p. kesäk. 4,891 ja 4,893 §, 7 p. heinäk. 
5,091 §, 4 p. elok. 5,217 § ja 29 p. syysk. 6,138 §. — 12) S:n 11 p. helmik. 3,464 §, 
25 p. helmik. 3,688 §, 3 p. maalisk. 3,788 §, 14 p. huhtik. 4,263-§, 12 p. toukok. 
4,602 §, 9 p. kesäk. 4,891 ja 4,893 § sekä 29 p. syvsk. 6,138 §. — 13) S:n 11 p. tammik. 
3,010 §. —14) S:n 11 p. helmik. 3,472 §. —15) S:n 18 p. elok. 5,276 §. — 16) S:n 18 p. 
elok. 5,274 §. —17) Khs 10 p. marrask. 1,751 §. —18) Khn jsto 7 p. tammik. 3,004 §. 
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antaa rahatoimistolle tehtäväksi huolehtia puhtaanapitolai toksen autotallin 
puhelimen siirtämisestä toiseen autotalliin. 

Asianomaisten virastopääll ikköjen kanssa tapahtuneiden neuvottelujen 
perusteella kaupunginhall i tus p ä ä t t i p o i s t a a m u u t a m a t kaupungin hallussa 
olleet suomenkielisten kansakoulujen, vesijohtolaitoksen, kaasulaitoksen ja 
sähkölaitoksen erinäisten virkailijain puhelimet. 

Helsingin puhelinyhdistys i lmoitt i2) erinäisin ehdoin suostuvansa asetta-
maan kaksi raha-automaat t ipuhel inta yleisön käyte t täväksi raatihuoneeseen. 

Kaupunginhal l i tus päät t i 3) myöntää yleisistä käyt tövarois taan 3,000 
markkaa 50 %:n maksamiseksi autoasemain puhelinnumerot käsi t tävän pu-
naisen lisälehden painat tamisesta uuteen puhelinluetteloon aiheutuvista kus-
tannuks is ta . 

Helsingin puhelinyhdistyksen puhelinluetteloon painetuista ylimääräi-
sistä riveistä esi t tämän laskun maksamiseen kaupunginhall i tus myönsi 4 ) 
13,750 markan määrärahan käyt tövarois taan. 

Laakeriseppele professori R. Kajanukselle. Osakeyhtiö Dan. Ward aktie-
bolagin lähe t tämä 500 markan suuruinen lasku professori R. Kajanukselle 
ostetusta laakeriseppeleestä hyväksyt t i in 5 ) makset tavaksi kaupunginhalli-
tuksen yleisistä käyt tövarois ta . 

Kunnianosoituksia. Kaupunginhall i tuksen yleisistä käyt tövarois ta myön-
nettiin 6) 300 markan määräraha kaupunginval tuuston jäsenen H. Seppälän 
haudalle kaupungin puolesta lasketun seppeleen maksamista varten. 

En t . kansakoulunopet ta jan M. Holmbergin haudalle lasket tavan seppe-
leen hankkimiseen myönnettiin7) edellä maini tusta määrärahasta 150 markkaa . 

Union Internationale des villes et pouvoirs locaux nimisen liiton toukokuun 
23 p:nä Lontoossa alkavan kaupunkien ja kunnallishallintojen V kansainväli-
sen kongressin johdosta ilmestyvässä juhlajulkaisussa päätet t i in 8) vara ta 
kaksi sivua Helsingin kaupunkia koskevalle kirjoitelmalle sekä osoittaa mai-
n i t tua tarkoi tus ta var ten kaupunginhall i tuksen yleisistä käyt tövarois ta 
1,600 Sveitsin frangia vastaava määräraha eli enintään 21,000 Suomen mark-
kaa. 

Muistopatsaat. Kaupunginhal l i tus pää t t i 9 ) yleisistä käyt tövarois taan 
myöntää enintään 3,000 markkaa V. Vallgrenin Topeliuspatsaan paljastamis-
tilaisuuteen tarvi t tavien puhujakorokkeen, puulat t ian , penkkien y.m. hank-
kimista sekä Suomen lippujen paikoilleen aset tamista var ten. 

Kus taa II Aadolfin muistojuhlan järjestämiseksi asetetulle komitealle 
myönnettiin1 0) taideteosten hankkimiseen vara tus ta vuoden 1931 talousarvion 
määrärahasta 12,000 markan avustus maini tun hallitsijan muistokiven 
pys ty t tämis tä varten sekä 7,500 markkaa patsaan paikan kuntoonsaat tami-
seksi yleisten töiden pääluokkaan arvaamat tomiin tarpeisiin ja varatöihin 
kaupunginhalli tuksen käyte t täväksi merki tystä määrärahasta . Komitean 
anomukseen saada pal jastamist i laisuutta var ten koristaa patsaalle vara tun 
paikan kuudella Suomen lipulla kaupunginhall i tus niinikään suostui11) päät-
täen suori t taa täs tä a iheutuvat menot yleisistä käyt tövaroistaan. Edellä 
maini t tu komitea antoi myöhemmin kaupunginhallitukselle ilmoituksen12) 
kyseisen muistokiven paljastamisesta. 

x) Khn jsto 15 p. jouluk. 7,553 §. — 2) S:n 16 p. kesäk. 4,903 §. —3) S:n 19 p. 
toukok. 4,627 §. —4) Khs 22 p. jouluk. 2,022 §. - 5) Khn jsto 2 p. kesäk. 4,754 §. 
— 6) S:n 14 p. huhtik. 4,185 §. — 7) S:n 26 p. toukok. 4^47 §. — 8) Khs 11 p. 
helmik. 281 §. — 9) Khn jsto 4 p. toukok. 4,481 §. —10) Khs 15 p. svvsk. 1,379 §. 
— n ) Khn jsto 3 p. marrask. 6,814 §. —12) Khs 3 p. marrask. 1,671" §. 
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Taideteosten osto. Kuvanveis tä jä D. Uurasen ehdotus, joka koski hänen 
ja kaupunginhalli tuksen välistä sopimusta Kullervo puhuu miekalleen nimi-
sen kuvanveistoksen valamisesta ja maksamisesta, pää te t t i in 1 ) hyväksyä. 

Kuvanveis tä jä J . Haapasalon anomukseen saada ennakolta nostaa 
10,000 markkaa kaupungin häneltä t i laaman 2) Nyrkkeil i jä t nimisen veistok-
sen loppuhinnasta, joka sopimuksen mukaan oli makset tava vasta työn ollessa 
lopullisesti valmiina ja pys ty te t tynä paikoilleen, kaupunginhall i tus pää t t i 3 ) 
suostua. Myöhemmin hyväksyt t i in 4) niinikään hänen anomuksensa saada 
nostaa 45,000 markkaa hänelle suori tet tavan palkkion 60,000 markan suurui-
sesta jäännöserästä, koska veistos oli lopullisesti valmiina pronssiin valet tuna 
ja enää vain jalustaa vailla. 

Konttorikoneiden hoito. Kaupunginhall i tus pää t t i 5 ) , e t tä erään yksityisen 
henkilön ta r jous ruveta kiinteästä vuosipalkasta kaupungin konttorikonei-
den hoitajaksi ei an tanu t sille toimenpiteen aihetta. 

Osakeyhtiö Uuden Systeman tar jouksen kaupungin kirjoituskoneiden 
hoitamisesta vuonna 1933-kaupunginhallitus päätt i*) hyväksyä kaupungin-
kanslian ja rahatoimiston koneiden osalta ehdoin, e t tä myönnet tävä alennus 
tuli olemaan 15 % ja et tä t ämä määrä myönnet t i in kaupungin muidenkin 
laitosten koneiden hoidosta. 

Kaupungin virastojen ja laitosten konttorikoneiden hoitamista koskeva 
Konttor ikone nimisen koneliikkeen ta r jous ei a n t a n u t 7 ) kaupunginhall i tuk-
selle toimenpiteen aihetta, koska kaupunki jo aikaisemmin oli t ehny t seuraa-
vaksi vuodeksi maini t tu jen koneiden hoitoa koskevan sopimuksen. 

Kirjoitus- ja konttoritarpeiden hankkiminen. Eri lautakunnil le päätet t i in 8) 
i lmoittaa k i r jo i tus - ja konttori tarvikkeiden hankkimista kaupungin eri viras-
toille koskevasta erinäisten liittojen ja liikeyritysten kirjelmästä. 

Erinäisten konttoritarveaineiden oston keskittämiseksi kaupungin-
hallitus päät t i 9 ) : 

1) e t tä kaikkia kaupungin laitoksia oli kehoitet tava ostamaan värinau-
hansa kaupungin painatustöiden keskusvaraston välityksellä; ja 

2) e t tä keskusvaraston hoi ta jaa oli kehoi te t tava tu tk imaan , syntyisikö 
esim. hiilipaperin, kynien y.m. konttori tarpeiden ostamisessa säästöä, jos 
osto tapahtuis i maini tun varaston välityksellä, sekä an tamaan asiasta lausun-
tonsa ja ehdotuksensa kaupunginhallitukselle. 

Varasto-olot. Kaupunginhall i tuksen kehoitet tua1 0) asianomaisia lauta-
kunt ia lausumaan käsityksensä kaupungin laitosten varastojen suuruut ta ja 
laa tua koskevan suori tetun tu tk imuksen johdosta ot taen huomioon kau-
punginreviisorin varasto-olojen vastaiselle kehittämiselle es i t tämät yleiset 
suuntavi ivat sekä i lmoit tamaan kaupunginhallitukselle niistä varastojen han-
kintaa ja hoitoa koskevista toimenpiteistä, joihin asianomaiset ehkä jo olivat 
omasta aloitteestaan ryhtynee t tai aikoivat ryhtyä , ki inteis tölautakunta oli 
ilmoittanut11), ettei sen hallinnan alaisia varastoja ollut mui ta kuin kaupungin 
maatilain satovarastot , joita taas lau takunnan käsityksen mukaan puheena 
oleva tu tk imus ei koskenut. 

Kaluston y.m. osto sekä erinäiset korjaukset. Kaupunginhall i tus osoitti 
kaluston hankin tamäärärahas ta seuraavat rahamäärä t : 

x) Khn jsto 28 p. tammik. 3,261 §. — 2) Ks. v:n 1931 kert s. 222. — 3) Khs 
31 p. maalisk. 571 §. — 4) S:n 27 p. huhtik. 750 §. — 5) S:n 15 p. syvsk. 1,381 §. 
— 6) Khn jsto 22 p. syysk. 5,994 §. — 7) S:n 17 p. marrask. 7,081 §. — 8) S:n 26 p. 
toukok. 4,746 §. — 9) Khs 20 p. lokak. 1,598 §. —10) S:n 14 p. huhtik. 658 §. — 
u ) S:n 12 p. toukok. 814 §. 
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Virasto tai laitos, johon 
kalusto oli hank i t t ava . 

V:n 1931 määrä-
rahasta , Smk. 

Maistraatti1) 8,010 
Kaupungintalo 2) 19,366:25 
Kaupunginkansl ia 3) . . . 15,970: 70 
Rahatoimisto 4) 273 
Ki in te is tö lautakunta 5 ) . 11,100 
Verotus valmistelu-

k u n t a 6 ) 18,071:95 
Kunnall is ten ammat t ien-

ta rkas ta ja in kanslia 7) 357: 50 

V:n 1932 määrä-
rahas ta , Smk. 

Ensimmäisen kaupungin-
voudin konttori 8) . . . 10,908: — 

Toisen kaupunginvoudin 
konttori 9) 12,506: — 

Raat ihuone 10) 124,897: — 
K a u p u n g i n t a l o n ) 26,656: 85 
Kaupunginval tuus to 12) . 25,726: 70 
Kaupunginkansl ia 13) . . 10,636: 35 

Virasto tai laitos, johon V:n 1932 määrä-
kalusto oli hanki t tava . rahasta , Smk. 

Rahatoimisto 14) 9,355: — 
Kiinteistötoimisto 15) . . . 13,947: 10 
Tilastotoimisto 16) 10,900: — 
Verotusvalmistelu- . . . . 

kunta 17) 900: — 
Henkik i r jo i t t a jan kont-

tori18) 1,191: 75 
Palopäällikön toimisto 19) 8,000: — 
Terveydenhoitolauta- . . 

kunta i0) 4,494: 50 
Maidontarkastamo 21) . . 7,500: — 
Köyhäinhoitovirastot 22) 27,487: 70 
Lastentarhain kanslia 23) 710: 
Las ten ta rha t 24) 5,747: — 
Rakennuskont tor i 25) . . . 2,855: — 
Puhtaanapi to la i tos 26) . . 5,325: — 

Sairaalain hallitus 27) 

V:n 1933 määrä-
rahasta . Smk. 

679: 50 

Kaluston kor jausmäärärahas ta myönnett i in seuraavat m ä ä r ä t : 
Virasto tai laitos, jonka V:n 1932 määrä- Virasto ta i laitos, jonka V : n l 9 3 1 määrä -

kalusto oli ko r j a t t ava . rahas ta , Smk. kalusto oli ko r j a t t ava . rahasta, Smk. 

Kaupunginhal l i tus 28) . . 520 :— Rahatoimisto 30) 2,025: — 
Tilastotoimisto 31) 765: -— 

V:n 1932 määrä- Revisionikonttori 32) . . . 135: — 
rahas ta , Smk. Las ten ta rha t 33) 685: — 

Kaupunginkansl ia 29) . . 1,180: — Rakennuskont tor i 34) . . . 2,000: — 

. i) Khn jsto 21 p. tammik. 3,200 §. — 2) S:n 21 p. tammik. 3,199 § ja 28 p. 
tammik. 3,275 §. — 3) S:n 21 p. tammik. 3,203 §, 14 p. tammik. 3,089 § ja 21 p. 
tammik. 3,198 §. —4) S:n 7 p. tammik. 3,001 §. —5) S:n 14 p. tammik. 3,088 §. — 
6) S:n 28 p. tammik. 3,275 § ja 14 p. tammik. 3,108 §. — 7) S:n 14 p. tammik. 
3,091 §. — 8) S:n 14 p. tammik. 3,087 § ja 7 p. huhtik. 4,159 §. — 9) S:n 18 p. 
helmik. 3,585 § ja 31 p. maalisk. 4,047 §. — 10) S:n 28 p. huhtik. 4,432 §. — n ) S:n 
21 p. tammik. 3,197 §, 7 p. huhtik. 4,163 §, 21 p. tammik. 3,201 §, 7 p. huhtik. 
4,163 § ja 10 p. maalisk. 3,828 §. — 12) S:n 28 p. tammik. 3,279 §, 7 p. huhtik. 
4,163 §, 4 p. helmik. 3,384 §, 28 p. huhtik. 4,431 §, 4 p. helmik. 3,385 § ja 26 p. 
toukok. 4,723 §. — 13) S:n 25 p. helmik. 3,673 §, 18 p. helmik. 3,594 §, 24 p. 
maalisk. 3,996 §, 4 p. helmik. 3,370 §, 26 p. toukok. 4,742 § ja 9 p. kesåk. 4,863 §. — 
14) S:n 28 p. huhtik. 4,418 §, 19 p. toukok. 4,624 §, 2 p. kesåk. 4,809 § ja 26 p. 
toukok. 4,724 §. — 15) S:n 14 p. huhtik. 4,262 § ja 30 p. kesåk. 5,038 §. — 16) S:n 
4 p. toukok. 4,467 § ja 9 p. kesåk. 4,864 §. — «) S:n 18 p. helmik. 3,595 §. —18) S:n 
28 p. huhtik. 4,429 §. — 19) S:n 4 p. helmik. 3,389 §. — 20) S:n 18 p. helmik. 
3,591 §. —21) S:n 18, p. helmik. 3,592 §. —22) S:n 14 p. tammik. 3,090 § ja 3,109 § 
21 p. tammik. 3,196 §, 18 p. helmik. 3,590 § ja khs 6 p. lokak. 1,516 §. — 23) Khn 
jsto 31 p. maalisk. 4,045 §. —24) S:h 31 p. maalisk. 4,044 § ja 3 p. maalisk. 3,786 §. 
— 25) S:n 7 p. huhtik. 4,164 § ja 31 p. maalisk. 4,041 §. — 26) S:n 14 p. tammik. 
3,072 § ja 11 p. helmik. 3,473 §. — 27) S:n 29 p. jouluk. 7,795 §. — 28) S:n 14 p. 
tammik. 3,103 §. — 29) S:n 10 p. maalisk. 3,829 §, 25 p. helmik. 3,687 § ja 18 p. 
elok. 5,273 §. — 30) S:n 7 p. huhtik. 4,146 § ja 26 p. toukok. 4,724 §. — 31) S:n 
26 p. toukok. 4,720 § ja 1 p. jouluk. 7,384 §/ — 32) S:n 29 p. jouluk. 7,789. — 
33) S:n 3 p. maalisk. 3,786 §. — 34) S:n 7 p. huhtik. 4,164 §. 



182 II. Kaupunginhallitus. 271 

Vuoden 1931 yleisistä käyttövaroistaan kaupunginhallitus myönsi1) 
muutaman kaluston hankkimiseen 72,119 markkaa ja kertomusvuoden vas-
taavista varoista 4,391: 55 markkaa. 

Puristuskoneen hankkimiseen rakennuskonttorin katuosastolle kaupun-
ginhallitus päätti2) myöntää 20,000 markkaa yleisten töiden pääluokan Arvaa-
mattomiin tarpeisiin ja varatöihin nimiseen lukuun kaupunginhallituksen käy-
tettäväksi merkitystä määrärahasta. 

Kaasulaitoksen tarvitsemien kirjoitus- ja laskukoneen hankkimiseen 
myönnett i in3) 15,125 markkaa edellisen vuoden tililtä Arvaamattomiin tar-
peisiin kaupunginhallituksen määräyksen mukaan. 

Raittiuslautakunnan hallussa ollut irtamisto. Lakkautetun raittiuslauta-
kunnan irtamiston suhteen päätettiin 4), että sen moottoripyörä luovutettai-
siin rakennuskonttorin ja moottorivene satamalautakunnan hoidettavaksi ja 
että näiden tuli aikanaan tehdä ehdotus siitä, minkä viranomaisen käytet tä-
viksi ne lopullisesti luovutettaisiin. Konttori- y.m. kalusto oli edelleen säily-
te t tävä rait t iuslautakunnan huoneistossa, kunnes mainitun huoneiston käyt-
tämisestä oli tehty päätös, kun taas arkisto annettaisiin tilastotoimiston hoi-
dettavaksi. 

Erinäisiä rait t iuslautakunnan käytettävinä olleita irtaimia esineitä pää-
tettiin siirtää muiden virastojen käytettäviksi. Niinpä luovutettiin Under-
wood-kirjoituskone pöytineen5) toistaiseksi kaupunginkanslialle, taskuaseet6) 
rahatoimistolle, 2 kirjahyllyä ja pöytä 7) tilastotoimistolle, kaupungin kar t ta 
sekä seinäpeili8) verotusvalmistelukunnalle, 2 polkupyörää9) ja kaappi1 0) 
kiinteistötoimiston kansanpuisto-osastolle sekä kiikari10) kaupunginkanslialle. 

Kaupungin laitosten varastoista tapahtuva myynti. Kaupunginhallitus 
päätti13), että myytäessä kaupungin viranhaltijoille ja työntekijöille tavaroita 
suoraan kaupungin laitosten varastoista oli vastedes noudatet tava asianomais-
ten laitosten päivähintoja alennuksetta. Jos haluttu tavara oli toisarvoista, 
käytet tyä tai laitoksen tarpeisiin kelpaamatonta, oli hinnasta sovittava 
asianomaisen laitoksen johtajan kanssa. Viranhaltijain tai työntekijäin 
laskuun suoritetuista töistä oli veloitettava asianomaisten laitosten tak-
sain mukaan. 

Kiinteistölautakunta oikeutettiin 12) myymään Leppäsuon alueelta Kal-
mistokadun varrelta kaikkiaan 14 sokkelikiveä 300 markan hinnasta kappa-
leelta. 

Puhtaanapitohallituksen anomukseen saada myydä tarpeettomaksi käy-
nyt hevosen vedettävä kasteluvaunu 3,000 markan käteismaksusta päätettiin13) 
suostua. Samoin oikeutettiin 14) puhtaanapitolaitos puhtaanapitohallituksen 
sopivimmaksi harkitsemalla tavalla myymään 40 kpl käyte t ty jä r ikkakärryjä 
ja 30 kpl rekiä. 

Kaupunginvaltuuston tammikuun 7 p:n istunto. Kaupunginhallituksen 
yleisistä käyttövaroista myönnettiin määrärahoja alla mainittujen, kaupun-
ginvaltuuston tammikuun 7 p:nä pidetyn istunnon aiheuttamien laskujen 
maksamiseen: 

Khs 28 p. tammik. 191 §, 28 p. tammik. 190 §, 4 p. helmik. 267 § ja 30 p. 
jouluk. 2,066 § sekä khn jsto 19 p. toukok. 4,625 § ja 29 p. jouluk. 7,789 §. — 2) Khs 27 p. huhtik. 772 §. — 3) S:n 14 p. tammik. 106 — 4) S:n 7 p. huhtik. 
646 §. — 5) Khn jsto 7 p. huhtik. 4,168 §. —6) S:n 7 p. huhtik. 4,147 §. —7) S:n 
26 p. toukok. 4,748 §. —8) S:n 15 p. jouluk. 7,559 §. —9) S:n 4 p. toukok. 4,483 §. 
—10) S:n 13 p. lokak. 6,447 §. — n ) Khs 3 p. maalisk. 444 §. —12) Khn jsto 22 p. 
syysk. 5,999 §. —13) S:n 21 p. heinäk. 5,141 §. — H) S:n 31 p. maalisk. 4,040 §. 
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Fastighetsaktiebolaget Svenska gården i Helsingfors nimiselle yhtiölle 
korvaukseksi tuolien lainaamisesta 778 markkaa x ) ; 

Armas Borg nimiselle toiminimelle erinäisten huonekalujen kul je t tami-
sesta edellä maini tun yhtiön talosta kaupungintaloon ja takaisin 486 mark-
kaa 2); 

Aktiebolaget Stockmann osakeyhtiölle kahvin, virvoitusjuomain y.m. 
tarjoilemisesta 3,160 markkaa 3); 

Paul Stude nimiselle sikariliikkeelle savukkeista ja sikareista 683: 50 
markkaa 4); sekä 

Aktiebolaget Herman Lindell nimiselle liikkelle vieraskirjasta, johon 
kaupunginval tuuston puheenjohta jan ensinnä tuli k i r joi t taa nimensä, 650 
markkaa 5). 

Määrärahoja edustusta, kokouksia y.m. varten. Yleisistä käyt tövarois taan 
kaupunginhall i tus myönsi määrärahoja erilaisiin edustustarkoituksiin sekä 
avustuksia kokouksille y.m., kuten seuraavasta luettelosta ilmenee: 

vaa t imat toman illanvieton järjestämiseksi joulukuun 5 p:nä kaupungin-
taloon Helsingissä vierailevan Ruotsin kruununprinssin kunniaksi enintään 
20,000 markkaa 6); 

Suomen kunnallisteknillisen yhdistyksen vuosikokouksen ensimmäisenä 
päivänä kunnallisteknikoille t a r jo t t avan lounaan järjestämiseen enintään 
4,500 markkaa päät täen samalla, e t tä kokouksen yhteyteen jä r jes te t tävää 
kier tomatkaa varten sai käy t t ää kaupungin autoja sekä kaupungin laskuun 
l inja-autoja 7); 

pohjoismaisille apukoulunopettaj i l le heinäkuun 15 p:nä jär jes te tyn kah-
vitarjoilun maksamiseen 2,102:25 markkaa 8 ) ; 

kaupungin yhdessä Suomen säveltaiteilijain liiton kanssa pohjoismaisten 
musiikkijuhlien osanottajille toukokuun 28 p:nä tar joamien juhlaillallisten 
aiheut tamien kus tannusten peittämiseen kaupunginval tuuston toukokuun 
4 p:nä myöntämän 15,000 markan määrä rahan 9 ) lisäksi enintään 3,400 
markkaa l0); 

ulkoilmajuhlan järjestämiseksi pohjoismaisten rakennuspäivien osanot-
tajille Kaivopuistoon heinäkuun 4 p:nä enintään 20,000 markkaa 1 1) sekä lou-
naan järjestämiseksi rakennuspäiviin osallistuvien skandinavisten pääkau-
punkien kiinteistöhallinnon edustajille 1,200 markkaa 1 2 ) ; 

englantilaisen laivastovierailun johdosta kesäkuun 13 p:nä Kaivohuo-
neella p idet ty jen teekutsujen a iheut taman laskun maksamiseen 1,658: 75 
markkaa 13); sekä 

vastaanottot i laisuuden järjestämiseksi kahden ruotsalaisen koululaivan 
heinäkuussa t apah tuvan vierailun johdosta 1,000 markkaa 1 4 ) . 

Kaupunginhal l i tus päätti1 5) t a r jo t a kaupunkipäiville saapuville ulkomaa^] 
laisille elokuun 13 p:nä Hotelli Kämpissä päivälliset, joiden kus tannukset 
niinikään osoitettaisiin hallituksen yleisistä käyt tövarois ta . 

Kaupungin vuoden 1931 heinäkuun 28 p:nä XIV yleisen pohjoismaisen 
rai t t iuskokouksen yhteydessä Kaivohuoneelle jä r jes tämän lounaan aiheut-

x) Khn jsto 14 p. tammik. 3,104 §. — 2) S:n 14 p. tammik. 3,106 §. —3) S:n 
11 p. tammik. 3,009 §. — 4) S:n 14 p. tammik. 3,105 §. — 5) S:n 14 p. tammik. 
3,107 §. —6) Khs 10 p. marrask. 1,733 §. — 7) S:n 9 p. kesäk. 1,039 §. — 8) Khn jsto 
25 p. elok. 5,287 §. — 9) Ks. tämän kert. s. 85. 10) Khs 19 p. toukok. 863 § ja 
2 p. kesäk. 943 §. — u ) S:n 14 p. huhtik. 654 §. — 12) S:n 22 p. kesäk. 1,092 §. — 
13) S:n 19 p. toukok. 864 § ja khn jsto 7 p. heinäk. 5,080 §. —14) Khs 7 p. heinäk. 
1,138 § ja khn jsto 21 p. heinäk. 5,161 §. —15) Khs 11 p. elok. 1,234 §. 
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tamien kulujen suorittamiseen kaupunginhall i tus myönsi 1) 7,120 markkaa, 
mikä määrä vastasi maini tun kokouksen t uo t t amaa koko tappiota , siitä 
20,000 markan suuruisesta avustuksesta 2) , jonka kaupunginval tuusto vuonna 
1931 oli myön täny t kokouksen jär jes tämistä var ten ehdoin, e t tä t ämän 
osoitettiin tuot taneen tappiota . 

Finlands svenska säng- och musikförbund nimiselle liitolle myönnet t i in 3 ) 
2,000 markkaa eräille ulkomaalaisille p idet ty jen teekutsujen aiheut tamien 
menojen korvaamiseksi, joilla kutsuilla kaupunki oli ollut eduste t tuna, kui-
tenkin ottaen huomioon, e t tä maini tun määrän tuli sisältyä siihen 25,000 
markan määrärahaan 4 ) , jonka kaupunginval tuusto oli p ä ä t t ä n y t myöntää 
kyseisen liiton jä r jes tämän laulu- ja musiikkijuhlan aiheut tamien kustan-
nusten peittämiseen, elleivät juhlan tulot t ähän ri i t täneet . 

Hyvösen lastenkoti. Alentaen ruokin taraha t 6 :50 markkaan lasta ja 
päivää kohden, lasten vaa te tus raha t 650 markkaan vuodessa lasta kohden, 
viranhalt i jain ruokin ta raha t 11 markkaan päiväl tä ja kaluston hankin ta- ja 
kunnossapi tomäärärahaa 3,000 markalla, oikaisten pa lkkamoment t ia siten, 
e t tä palkkojen alennus koskee vain peruspalkkoja sekä merkiten menopuo-
lelle pa lka t vähen tämät töminä ja tulopuolelle palkkojen alentamisesta sääs-
tyvän määrän kaupunginhall i tus vahvist i5) Hyvösen lastenkodille vuodeksi 
1932 seuraavan talousarvion: 

M e n o t . 
Palka t Smk 130,800 
Talous » 99,280 
Vaate tus » 23,500 
Kalusto » 12,000 
Lämmitys ja valaistus » 21,200 
Kulungi t . » 30,000 

Yhteensä Smk 316,780 

T u l o t . . 
Lasten e la tusmaksut Smk 48,600 
Henkilökunnan suori t tama korvaus luontoiseduista » 40,800 
Korkotulot » 215,440 
Viranhalti jain palkkain alennus » 11,940 

Yhteensä Smk 316,780 

Kiinteis tölautakunnan esityksestä kaupunginhall i tus pää t t i 6 ) kesäkuun 
1 p:stä siirtää Hyvösen lahjoi tusrahaston omistaman Kotkankadun 14—16:ssa 
sijaitsevan kiinteistön hoidon ki inteis tölautakunnal ta Hyvösen lastenkodin 
johtokunnalle, kui tenkin velvoittaen maini tun joh tokunnan tarpeellisista 
suurehkoista korjaustöistä hankkimaan lastensuojelulautakunnan lausunnon 
ja niiden toimeenpanolle kaupunginhall i tuksen hyväksymisen. 

Kaupunginhal l i tus päät t i 7 ) oikeuttaa Hyvösen lastenkodin johtokunnan 
suor i tu t tamaan suunnit telemansa säätiön Kotkankadun 14—16:ssa olevan 
talon kor jaus työt ja käy t t ämään niihin 375,000 markkaa; myöhemmin koro-
tet t i in 8) korjauksiin käy te t t ävä määrä 460,000 markkaan. 

x) Khs 21 p. tammik. 158 §. —2) Ks. v:n 1931 kert. s. 79. —3) Khs 22 p. ke-
säk. 1,090 §. —4) Ks. tämän kert. s. 85. — 5) Khs 9 p. tammik. 44 §. — 6) S:n 23 p. 
maalisk. 556 §. — 7) S:n 26 p. toukok. 915 §. — 8) S:n 21 p. heinäk. 1,204 §. 
Kunnall. kert. 1932. 18 
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Lahjoitusrahastot. Rahatoimiston esityksestä kaupunginhall i tus päät t i 1 ) , 
e t tä lahjoi tusrahastojen korkovaroista myönne ty t t i lapäisavustukset oli nos-
t e t t ava viimeistään myöntämisvuot ta lähinnä seuraavan kalenterivuoden ai-
kana uhalla, e t tä ne muuten palautuivat rahastoon uudelleen myönnettäviksi . 

Helsingin kaupunki oli vuonna 1918 kuolleen joh ta ja R. Ahlströmin 
tes tament in määräysten mukaan vas taano t tanu t 2 ) hall i t tavakseen kaupungin 
vuoden 1930 ti l inpäätöksen mukaan 5,220,273: 25 markkaan nousevan rahas-
ton, jonka tu lo t vuosit tain oli käy te t t ävä kirjallisuuden ja taiteen edistämiseen, 
minkä lisäksi 1,000,000 markan määrä, jonka korot R. Ahlströmin lesken elin-
aikanaan tuli saada naut t ia , mu t t a joka hänen kuol tuaan samoin tulisi Helsin-
gin kaupungille samaan tarkoitukseen käyte t täväks i tes tament in mukaan oli 
annet tu A. Ahlström osakeyhtiön tai R. Ahlströmin lesken valitseman henkilön 
tai laitoksen hallit tavaksi. Kaupunginhall i tus suostui 3) siihen, e t tä kyseinen 
1,000,000 markan määrä uskottiin Pohjoismaiden yhdyspankki osakeyhtiön 
notariaat t iosaston hoidettavaksi ja korkoa kasvamaan, kunnes se tes tament in 
mukaisesti joutui kaupungille, i lmoi t taen 4 ) vapaut tavansa A. Ahlström osa-
keyhtiön kaikista velvollisuuksista ja koko vas tuus ta rahaston ja sen hallin-
nan suhteen. 

Pää te t t i in 5 ) , e t tä Rafael Ahlströmin rahastojen korkotuot to vuoden 
1931 elokuun 14 p:stä saman vuoden loppuun oli lasket tava 6%:n vuosikoron 
mukaan. 

Rafael Ahlströmin rahastojen kertomusvuoden korkovarat , 333,000 mark-
kaa, käytet t i in 6) siten, e t tä soitto-, sävellys- ja laulutaiteen edistämiseksi tar-
koi te t tu ja varoja j akamaan asetetulle lautakunnal le ja Suomen taideyhdis-
tyksen palkinto- ja ostolautakunnalle annett i in kummallekin 111,000 markkaa 
sekä Suomen kirjailijaliitolle ja Finlands svenska förfat tarförening nimi-
selle yhdistykselle kummallekin 55,500 markkaa. 

Suomen kirjaili jalii ton7) ja Finlands svenska förfa t tar förening 8 ) nimisen 
yhdistyksen an t ama t selostukset Rafael Ahlströmin rahastois ta vuonna 1931 
saamansa avustuksen käytös tä merkit t i in tiedoksi. 

Sen jälkeen kun professori O. Wasas t je rnan vuonna 1908 tekemällään 
testamentil la Helsingin kaupungille jonkin kaupungin yleisen paikan kaunis-
tamis ta var ten lah jo i t tama 200,000 markan määrä vuoden 1931 loppuun 
mennessä oli kasvanut 571,310: 25 markaksi , päätet t i in 9) ot taa varain käy t töä 
koskeva kysymys harki t tavaksi . 

Rahatoimiston i lmoitet tua, e t tä C. F. Ekholmin st ipendirahaston korko-
varoja ker tomusvuonna oli käytet tävissä 8,252: 50 markkaa , kaupunginhalli-
tus päätti10) julistaa ne l jä2 ,000markan suuruista matka-apurahaa haet tavaksi 
ja myönsi11) sen jälkeen kolmelle hakijalle kullekin 2,000 markan suuruisen 
opintomatka-avustuksen. Koska kertomusvuoden hakijoista kukaan ei ollut 
ruotsinkielinen, päätet t i in samalla rahaston sääntöjen mukaan, e t tä seuraa-
vana vuonna yksi suomenkielisille kuuluva stipendi oli va ra t t ava ruotsinkieli-
sille hakijoille. 

Saatuaan t ie tää edesmenneen protokollasihteeri G. A. Lundeniuksen 
tes tamentanneen kaupungille rahaston kesäsiirtolain perustamiseksi ruotsin-
kielisille kansakoululapsille kaupunginhall i tus päät t i 1 2) määrä tä kaupungin-

x) Khs 29 p. svysk. 1,443 §. — 2) Ks. v:n 1918 kert. s. 163. — 3) Khs 4 p. helmik. 
247 §. — 4) S:n 3 p. maalisk. 424 §. — *) S:n 16 p. maalisk. 513 §. — 6) S:n 7 p. 
huhtik. 632 §. — 7) S:n 14 p. huhtik. 670 §. — 8) S:n 21 p. tammik. 128 §. — 
9) S:n 1 p. syvsk. 1,316 § ja 13 p. lokak. 1,533 §. — 10) S:n 7 p. huhtik. 636 §. — 
n ) S:n 7 p. heinäk. 1,141 §. — 12) S:n 6 p. lokak. 1,499 §. 
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lakimiehen valvomaan tes tament in ja muutenkin valvomaan kaupungin 
e tu ja pesässä. 

Leskirouva B. von Fieandt in anot tua , e t tä hänelle hänen velivainajansa 
Gunnar Hjei t in tes tament in nojalla tulevana vuotuisena avustuksena kerto-
musvuonna ja vastedeskin maksettaisiin Gunnar Hjel t in rahastosta 10,000 
markkaa, kaupunginhall i tus oikeut t i x ) hänet kertomus- ja lähinnä seuraa-
vana vuonna nostamaan kyseisen määrän. 

Saatuaan ilmoituksen, e t tä Alma Uhlenin rahaston käytet tävissä olevat 
korkovarat ker tomusvuonna nousivat 4,949: 60 markkaan, kaupunginhalli-
tus päät t i 2 ) julistaa 4,500 markkaa tilapäisiä avustuksia halukkaiden henkilöi-
den haet tavaksi . Hemmet för kvinnliga kontorister och handelsbiträden i Hel-
singfors nimisen yhdistyksen määräa jan kuluessa saapuneista anomuksista 
an taman lausunnon mukaisesti kaupunginhall i tus pää t t i 3 ) myöntää yhden 
100 markan, kolme 200 markan, viisi 300 markan, kaksi 400 markan ja kolme 
500 markan avus tus ta . 

Apteekkari O. Durchmanin kaupungille tekemän lahjoi tuksen kaupungin-
hallitus pää t t i 4 ) kiitollisena ot taa vas taan sekä huolehtia sen käyt tämises tä 
lah jo i t ta jan toivomusten mukaan. Avustukset päätet t i in 5) jakaa Alma Lilje-
bladin rahastolle vahvis te t tu ja sääntöjä noudat taen ja samanaikaisesti sen 
korkovarain jaon kanssa. 

Alma Liljebladin n.s. kainojen köyhien rahaston korkovaroista kuluvana 
vuonna avustuksina jae t tavan määrän kaupunginhall i tus pää t t i 6 ) vahvistaa 
40,000 markaksi ja rahatoimiston esityksestä julistaa avustukset haettaviksi 
samalla huomaut taen , e t tä ny t myönne t t ävä t ja t ä t ä ennen myönnety t , 
mut t a vielä nos tamat ta olevat avustukset oli noste t tava viimeistään vuoden 
1933 kuluessa. 

Kaupunginhall i tuksen jul is tet tua Alma Liljebladin ja apteekkari O. 
Durchmanin lahjoi tusrahastoista kainoille köyhille anne t tava t avustukset 
haettaviksi oli hakijoi ta ollut 142, ja kaupunginhall i tus päät t i 7) Helsingin 
rouvasväenyhdistyksen annet tua lausuntonsa hakemuksista an taa 1,000 mar-
kan suuruiset avustukset edellisestä rahastosta 40 henkilölle ja jälkimmäisestä 
5 henkilölle sekä oikeuttaa maini tun yhdistyksen nostamaan ja viemään perille 
yhteensä 25 näistä avustuksis ta . 

Hyväksyen Sokeain ys tävä t nimisen yhdistyksen toiminnan laajenta-
misohjelman kaupunginhall i tus pää t t i 8 ) , e t tä mainitulle yhdistykselle kesä-
kuun 1 p:nä suoritettaisiin 40% aviopuolisoiden von Beckerin lahjoi tusrahaston 
vuoden 1931 korkotuloista, heinäkuun 1 p:nä ja lokakuun 1 p:nä 20 % sekä 
sen jälkeen aina jokaisen vuosineljänneksen alussa 20 % edellisen vuoden 
korkotuloista ehdoin: 

a) e t tä yhdistys vuosit tain antoi kaupunginhallitukselle toiminnastaan 
selostuksen, josta von Beckerin rahaston korkovarain käytön mikäli mahdol-
lista tuli käydä selville; 

b) et tä yhdistys valitsi uudeksi t i l intarkastajakseen kaupunginhall i tuk-
sen nimeämän henkilön ja hyvissä ajoin ennen t i l intarkastajain vaalia 
ilmoitti vaalista kaupunginhallitukselle. 

Kunnollisen palvelusväen palkitsemisrahaston korkovaroista kertomus-
vuonna jae t tavan määrän kaupunginhall i tus pää t t i 9 ) vahvistaa 1,000 mar-

x) Khs 24 p. marrask. 1,803 §. — 2) S:n 7 p. huhtik. 635 §. —3) S:n 9 p. kesäk. 
1,026 §. — 4) S:n 27 p. huhtik. 778 §. — 5) S:n 19 p. toukok. 870 §. — 6) S:n 29 p. 
syysk. 1,444 §. — 7) S:n 8 p. jouluk. 1,918 §. — 8) S:n 19 p. toukok. 884 §. — 9) S:n 
29 p. syysk. 1,445 §. 
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kaksi sekä kuulu t taa avustukset haettaviksi , jolloin kuulutuksessa samalla oli 
i lmoitet tava, e t tä ny t myöne t tävä t ja t ä t ä ennen myönnety t , m u t t a vielä nos-
t a m a t t a olevat avustukset oli nostet tava viimeistään vuoden 1933 kuluessa. 
Sit temmin annett i in 100 markan suuruinen palkinto kaikkiaan 10 palveli-
jattarelle. 

K. H. Renlundin stipendi- ja palkintorahaston ker tomusvuonna käytet -
tävissä olevista korkovaroista, 2,700 markasta , päätetti in2) myöntää suomen-
kieliselle työväenopistolle 350 markkaa , ruotsinkieliselle työväenopistolle 130 
markkaa, yleiselle ammattilaiskoululle 950 markkaa, kirjapainokoululle 560 
markkaa ja taideteollisuuskeskuskoulun taideteoll isuusammattien yleiselle 
ammattilaiskoululle 710 markkaa . 

Rahatoimiston i lmoitet tua, e t tä R. Heimbergerin palkintorahaston 
käytet tävissä olevat korkovarat nousivat 5,900 markkaan, kaupunginhalli-
tus pää t t i 3 ) luovut taa ne ammat t i opetuslaitosten johtokunnalle käyte t tä -
viksi sen oman harkinnan mukaan rahaston sääntöjen edellyttämällä ta-
valla. 

Rahatoimiston esityksestä kaupunginhall i tus pää t t i 4 ) julistaa haet tavaksi 
Gustaf Pauligin lahjoi tusrahastosta myönnet tävän 10,000 markan matka-
apurahan. 

Hedberg-aviopuotisoiden testamentti. Edesmenneiden apteekkari C. H. 
Hedbergin ja hänen puolisonsa keskinäisellä testamentil la kaupungille tekemän 
lahjoituksen rahaksimuut tamises ta päätet t i in 5 ) , e t tä rouva Hedberg-vainajan 
sisarenpoika oikeutettaisiin 6) lunastamaan pyytämänsä irtain omaisuus perun-
kir joi tuskir jaan merki tystä hinnasta eli 1,343 markasta , sekä et tä Nastolassa 
oleva muu irtain omaisuus myytäisiin paikalla toimitet tavalla huutokaupalla 
ja Helsingissä säi lytet ty irtaimisto sopivalla tavalla; sanomalehdistössä oli 
kuulu te t tava Nastolassa olevat rakennukset myytäviksi ja si t temmin esitet-
t ävä tar joukset kaupunginhallitukselle. Kaupunginhall i tus pää t t i 7 ) panna 
pöydälle erään suullisen määräyksen nojalla jäämistön suhteen esitetyn 
vähäisen toivomuksen. 

Talousarvioehdotus. Kaupunginhal l i tus pää t t i 8) velvoittaa kaupungin-
talossa, vanhassa ja uudessa raatihuoneessa, rahatoimistotalossa ja virasto-
talossa toimivat kaupungin virastot ja laitokset merkitsemään talousarvio-
ehdotuksiinsa valo- ja voimavirran seka kaasun kulutus ta var ten tarvi t -
t ava t määräraha t talousarvion perusteluissa huomioon otet tavaksi . Nämä 
määrä raha t oli kuitenkin kaupunginhall i tuksen talousarvioehdotuksessa 
yhdis te t tävä yhdeksi ainoaksi ki inteis tölautakunnan käyte t täväks i mo-
mentiksi. 

Marraskuun 21 p:nä kaupunginhall i tus alkoi9) käsitellä rahatoimenjoh-
t a j a n laat iman kaupungin vuoden 1933 talousarvioehdotuksen. Seuraavan 
joulukuun 8 p:nä esiteltiin10) ehdotus talousarviokirjelmäksi, joka muuta-
min mahdollisin ehdoin hyväksytt i in . 

l) Khs 24 p. marrask. 1,800 §. — 2) Khn jsto 21 p. huhtik. 4,331 §. — 
3) S:n 7 p. huhtik. 4,156 §. — 4) Khs 29 p. syysk. 1,446 §. — 5) S:n 6 p. lo-
kak. 1,498 §. — 6) S:n 15 p. jouluk. 1,961 §. — 7) S:n 15 p. jouluk. 1,962 §. 
— 8) S:n 26 p. toukok. 903 §. — 9) S:n 17 marrask. 1,766 §. — 10) S:n 8 p. 
jouluk. 1,915 §. 
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C. Muut asiat. 

Istunnot y.m. Kaupunginhal l i tus päät t i , e t tä hallituksen varsinaiset 
is tunnot vuonna 1932 pidettäisiin torstaisin klo 15.30 ja yleisjaoston is tunnot 
torstaisin klo 11 tahi pyhäpäivän sattuessa hallituksen kulloinkin määrää-
mänä päivänä; t ämä päätös oli sanomalehdistössä kuulu te t tava 

Pääte t t i in 2), e t tä kaupungin joh ta jan ja apulaiskaupunginjohtaja in sijai-
suudet kaupunginhall i tuksen ohjesäännön 6 §:n mainitsemissa tapauksissa oli 
j ä r jes te t tävä samalla tavalla kuin edellisenä vuonna 3 ) sellaisin täydennyk-
sin, e t tä kaupungin johta jan sijaisiksi tu l ivat apula iskaupunginjohta ja t von 
Frenckell, Hupli , Moring ja Keto tässä mainitussa järjestyksessä. 

Pöytäkirjoin tarkistus. Kaupunginhall i tuksen pöytä kirjain tarkistaj iksi 
val i t t i in 4 ) kertomusvuoden edellisen puoliskon ajaksi teknillinen johta ja 
Moring ja hallituksen jäsen Jana tu inen sekä vuoden jälkipuoliskoksi sosiali-
joh ta ja Keto ja jäsen Jana tu inen sekä heidän varamiehekseen jäsen Plalme. 
Yleisjaoston pöytäkir ja in tarkistaj iksi valittiin 5) raha to imenjohta ja Hupli 
ja varalle ki inteistöjohtaja v.Frenckell; näiden ollessa estyneinä tu l i 6 ) teknil-
lisen joh ta jan Moringin tarkis taa pöytäki r ja . 

Vakuusasiakirjojen tarkastus. Halli tuksen jäsenet professori A. L. Hjelm-
man, lakitieteen kandidaat t i G. Norrmen ja ta loudenhoi ta ja A. Halme mää-
rät t i in 7) kuluvana vuonna to imi t tamaan kaupunginhall i tuksen ohjesäännön 
28 §:n 2 momentin edel lyt tämät hallituksen hoidossa olevien vakuusasia-
kirjojen tarkas tukset . Ensiksi maini tun erot tua kaupunginhall i tuksen jäse-
nyydestä hallitus määräsi 8) kyseiseen teh tävään hänen tilalleen jäsenensä 
pank in joh ta j a E. Hj . Rydmanin . 

Rahatoimiston varojen hoidon valvonta. Halli tus määräs i 9 ) jäsenensä 
joh ta ja I. W. Uddin ja sähköteknikko Y. Y. Salovaaran kuluvan vuoden 
aikana to imi t tamaan kaupunginhall i tuksen ohjesäännön 28 §:n 1 momentissa 
maini tut , rahatoimiston varojen hoitoa koskevat ta rkas tukse t . 

Esittely. Yleisjaosto päät t i1 0) , e t tä asianomaisten johta ja in tuli esitellä 
kuluvan vuoden kalustonhankintat i l i l tä myönnet täviä määrärahoja koske-
va t kysymykset . 

I.askujen hyväksyminen. Kaupunginhal l i tus pää t t i n ) t iedustelun joh-
dosta i lmoittaa rahatoimistolle, e t tä kaupunginhall i tuksen käy te t t ävänä 
olevista määrärahoista suoritet tavien laskujen tahi muiden makset tavaksi 
a iot tujen sentapaisten asiakirjojen tuli olla kaupungin johta jan , rahatoimen-
johta jan , kaupunginsihteerin tahi viimeksi maini tun estyneenä ollessa kanslia-
sihteeri Nordbergin hyväksymiä. 

Kaupunginsihteeri K. Rein oikeutettiin 12) hyväksymään kaupungin-
hallituksen toukokuun 19 p:nä o t t aman ylimääräisen lainopillisen apulaisen 
palkkiolaskut. 

Kaupunginhallituksen vuoden 1932 kalustoluettelon laatiminen uskotti in 13) 
kanslia-apulaisen J . E. Andersinin tehtäväksi . Samalla yleisjaosto kaupungin-
reviisorin suostumukseen nojautuen päät t i , e t tä luettelo oli laadi t tava koko-

*) Khs 9 p. tammik. 1 §.—2) S:n 9 p. tammik. 2 §.—3) Ks. v:n 1931 kert. s. 239.— 
4) Khs 9 p. tammik. 7 § ja 22 p. kesåk. 1,091 §. — 5) Khn jsto 21 p . tammik. 3,126 §. 
— 6) S:n 1 p. el ok. 5,195 §. — 7) Khs 9 p. tammik. 6 §. —8) S:n 21 p. tammik. 118 §. 
—9) S:n 9 p. tammik. 5 §. — 10) Khn jsto 14 p. tammik. 3,071 §. — 11) S:n 11 p. 
tammik. 3,005 §. — 12) S:n 11 p. elok. 5,255§. — 13) Khn jsto 28 p. ' tammik. 3,278 §. 
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naan silloisia olosuhteita vastaavaksi ja että jokaiseen virkahuoneeseen oli 
asetettava ilmoitus siinä olevasta kalustosta. 

Uutisten antaminen sanomalehdistölle. Kansliasihteeri I. Nordberg ja 
v.t . kansliasihteeri E. Mantere päätet t i in määrä tä an tamaan sanomalehdis-
tölle t ie toja kaupunginhall i tuksen pää t tämis tä asioista noudat taen aikaisem-
min vahvis te t tu ja 2) periaat tei ta . 

Tiedonannot ja ilmoitukset. Pää te t t i in 3) vuonna 1932 julkaista kaupun-
ginhallituksen ja rahatoimiston kuulutukset Uudessa Suomessa, Hufvuds tads-
bladetissa, Helsingin Sanomissa, Suomen Sosialidemokraatissa ja Arbetar-
bladetissa. 

Kaupunginhallituksen ja kaupungin lautakuntain yhteistyö. Pää te t t i in 4), 
e t tä kaupungin lau takunta in ker tomusvuonna oli lähete t tävä kaupunginhalli-
tuksen ohjesäännön 20 §:n t a rko i t t ama tieto päätöksistään kaupunginhalli-
tukselle noudat taen samaa menet te lytapaa kuin edellisenä vuonna. 

Vapaapäivät. Kaupunginhal l i tuksen alaiset virastot päätet t i in 5) pi tää 
sul jet tuina pääsiäislauantaina maaliskuun 26 p:nä. Mniden kaupungin 
laitosten päälliköt oikeutettiin harkintansa mukaan pi tämään laitokset sul-
jet tuina maini t tuna päivänä; yleisiä töitä, puhtaanapi to töi tä sekä teknillis-
ten laitosten toimintaa ei kui tenkaan saanut keskeyt tää. Kesäkuun 25 p:nä 
oli kaupungin virastot p idet tävä 6 ) sul jet tuina. Jouluaa t tona ja uudenvuoden 
aa t tona virastot oli sul je t tava klo 12 ja loppiaisaattona, t ammikuun 7 p:nä 
1933, pidet tävä koko päivä sul jet tuina 7). 

Diaarista poistetut asiat. Kaupunginhal l i tuksen diaarista päätet t i in pois-
taa m u u t a m a t ra tka i semat tomat asiat, jo tka koskivat: kauppaneuvos Lind-
forsin t a r jous ta erään Espoossa sijaitsevan palstati lan myymisestä kau-
pungille 8); Helsingin anniskeluosakeyhtiön mahdollista l akkau t tamis ta 9 ) ; 
rakennuskont tor in työvälineiden kir janpi toa ja kor jaus ta 9); uuden mankelin 
hankkimis ta Sofianlehdon pikkuiastenkoti in 9); pitempiaikaisen työ t tömyy-
den tor jumisohjelman laat imista 9) ; mainoslehtisten jakelemista kaduilla ja 
heittelemistä lentokoneista9); kansakoulunoppilaiden viemistä kouluham-
masklinikkaan9) ; Asunto-osakeyhtiö Sturen isännöitsijän palkkaamista 9 ) ; 
O. Fedosejeffin t a r jous ta Pohj . Makasiinikadun talon ja tont in n:o 4 myy-
misestä kaupungille9); kunnallisten ravintolain perustamis ta 9 ) ; erinäisten 
Hietaniemellä vallitsevien epäkohtien poistamista1 0) ; joh ta ja L. Lerchen 
kuolinpesän t a r jous ta Aktiebolaget M. G. Stenius osakeyhtiön osakkeiden 
myymisestä kaupungille n ) ; Aktiebolaget Kinopalats osakeyhtiön anomusta 
saada rakentaa tornikerros 12); Asunto-osakeyhtiö Rauhankal l ion anomusta 
toimenpiteisiin ryhtymisestä Nybondas n:o 5 nimisen tilan muut tamises ta 
kruununluontoisesta perintöluontoiseksi1 3); Rauta t ientor in järjestelyä 14); 
jaoi tuskaavan laat imista rauta t ien eteläpuolella sijaitsevalle osalle Reimarsin 
a luet ta 15); kaupungin väliaikaisten varastoalueiden rakennusjär jes tyksen vah-
vistamista 16); kunnallisten voimistelusalien rakentamista1 7) ; yksityiskohtaisen 
ohjelman laat imista teiden rakentamiseksi Helsinkiin 18); sekä Hert toniemen 
ja Kulosaaren tilojen sekä kaupungin omistamien Viikin ja Kulosaaren osien 

!) Khs 9 p. tammik. 14 §. — 2 ) ICs. v:n 1931 kert. s. 241. — 3) Khs 9 p. tam-
mik. 8 §. — 4) S:n 9 p. tammik. 4 §. — 5) S:n 23 p. maalisk. 528 §. — 6 ) S:n 9 p. 
kesäk. 1,020 §. — 7) S:n 22 p. jouluk. 2,015 §. — 8) S:n 16 p. maalisk. 506 §. — 
9) S:n 22 p. syysk. 1,433 §. — 10) S:n 13 p. lokak. 1,555 § . - 1 1 ) S:n 10 p. marrask. 
1,740 §. — 12) S:n 8 p. jouluk. 1,935 §. — 13) S:n 8 p. jouluk. 1,936 §. — 14) S:n 8 p. 
jouluk. 1,937 §. — 15) S:n 8 p. jouluk. 1,938 §. — 16) S:n 8 p. jouluk. 1,939 §. — 
17) S:n 8 p. jouluk. 1,940 §. — 18) S:n 8 p. jouluk. 1,941 §. 
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liittämistä kaupunkiin 1). Teknillisten laitosten hallitusta päätettiin2) kehoit-
t aa kiirehtimään lausunnon antamista kaasu- ja sähkömaksujen vakuu t t a -
mista koskevasta komiteanmiet innöstä3) sekä ehdotuksen laatimista teknillis-
ten laitosten til ivirastojen yhdistämisestä. 

Vuoden 1933 talousarvio. Kaupungin kaikille hallituksille, laitoksille, 
johto- ja lautakunnil le päätet t i in 4) lähet tää vuoden 1933 talousarvioehdotus-
ten laat imista ja antamis ta kaupunginhallitukselle koskeva kiertokirje, jossa 
annetu t ohjeet ja määräykset olivat samat kuin edellisten vuosien vastaavissa 
kiertokirjeissä 5). 

Kaupunginhal l i tus pää t t i 6 ) , e t tä vuoden 1933 talousarvioehdotus läpi-
käy täisiin kolmessa lukemisessa. Jos ensimmäisessä lukemisessa syystä tai 
toisesta ei ha lu t tu tehdä päätös tä jostakin tulo- tai menoerästä, voitiin sel-
lainen kohta j ä t t ää avoimeksi. Toisessa lukemisessa sai yksinkertaisella 
ääntenenemmistöllä m u u t t a a vain sellaisia kohtia, jo tka ensimmäisessä 
lukemisessa oli j ä t e t ty avoimiksi tahi joista silloin oli ollut erimielisyyttä. 
Kolmannessa lukemisessa vaadit t i in muutosten tekoon yksimielinen päätös. 

Yleisdiaarin pitäminen rahatoimistossa. Rahato imikamar i l ta saamansa 
toimeksiannon7) mukaisesti kaupunginkamreer i oli laa t inut rahatoimiston 
diaarinpitoa koskevan ehdotuksen. Kaupunginreviisorin anne t tua siitä 
yksityiskohtaisen lausunnon kaupunginhall i tus hyväksyi 8) kaupunginkamree-
rin esityksen, ettei rahatoimistoa velvoitettaisi p i tämään aikajär jesteis tä 
yleisdiaaria, m u t t a pää t t i 8 ) kehoit taa kaupunginkamreeria o t t amaan varteen 
kaupunginreviisorin lausunnossa esitetyt asiakirjain rekisteröintiä koskevat 
ehdotukset . 

Maksumääräysten allekirjoittaminen. Rahatoimiston kirjanpito-osaston 
päällikkö E. Je rns t röm oikeutetti in 9) toimiston johtosäännön 9 §:n nojalla 
ja apulaiskaupunginkamreeri Tavasti la 10) kaupunginkamreerin määräysten 
mukaan al lekir joi t tamaan kaikkien asianmukaisesti hyväksy t ty jen laskujen 
maksumääräykset . 

Eräiden velkakirjojen säilyttäminen. Ki inteis tölautakunta oli ehdot ta-
nut n ) , e t tä kaupunginhall i tus määräisi tontt ikaupoissa syntyneet velkakir ja t 
siirrettäviksi kaupungin rahatoimistoon siellä edelleen säilytettäviksi, m u t t a 
kaupunginhall i tus päät t i n ) evätä t ämän ehdotuksen sekä huomaut taa lauta-
kunnalle, e t tä jos sen mielestä asiakirjain säilytys ei silloisillaan ollut r i i t tä-
vän turvall inen, se voi tehdä sen suhteen tarpeelliseksi katsomansa esityksen 
kaupunginhalli tukselle. 

Kunnallishallinnon keskuskirjaston järjestäminen. Kaupunginhal l i tus 
päätt i1 2) suostua ti lastotoimiston esi t tämään ehdotukseen kunnallishallinnon 
keskuskirjaston jär jestämisestä t i lastotoimiston uuteen huoneistoon. 

Kunnallisen väestörekisterin perustaminen. Koska kunnallisen väestö-
rekisterin perustamisen edel lyt tämän viraston perustamista pidettiin val-
litsevissa oloissa mahdot tomana , päätet t i in1 3) j ä t t ää väestörekisterin perusta-
mista koskeva kysymys toistaiseksi lepäämään. 

Erinäiset tilastotoimiston suorittamat tutkimukset1*). Tilastotoimiston 
laat ima tilasto kaupungin palveluksessa toimivista naimisissa olevista naisista 

x) Khs 8 p. jouluk. 1,942 §. —2) S:n 22 p. syysk. 1,433 §. — 3) Ks. tämän kert. 
s. 47. — 4) Khs 21 p. huhtik. 698 §. — 5 ) Ks. v:n 1931 kert. s. 244. — 6 ) Khs 21 p. 
marrask. 1,786 S. — 7) Ks. v:n 1930 kert. s. 312. — 8) Khs 4 p. helmik. 241 §. — 
9) S:n 9 p. tammik. 17 §. —10) S:n 2 p. kesäk. 923 §. — n ) S:n 22 p. kesäk. 1,100 §. 
—12) Khn jsto 21 p. tammik. 3,123 §. — 13) Khs 6 p.lokak. 1,496 §. - 1 4 ) S:n 10 p. 
maalisk. 462 §. 
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ei an tanut*) aihet ta toimenpiteisiin, koska kaupunginhall i tus jo aikaisemmin 
oli kehoi t tanut lautakunt ia viranhalt i joi ta otettaessa an tamaan etusijan 
henkilöille, joiden oli itse huolehdit tava toimeentulostaan. 

Kaupunginhal l i tus antoi tilastotoimistolle tehtäväksi selvittää, missä 
määrin vuonna 1931 Helsingissä kotipaikkaoikeuden saaneet henkilöt olivat 
naut t ineet kaupungil ta köyhäinhoi toavustusta tai tulleet otetuiksi varatöihin. 
Tilastotoimiston aikanaan asiasta an tama selvitys sekä sosiali johtajan sen 
johdosta esi t tämä lausunto, jonka mukaan vuonna 1931 Helsingissä koti-
paikkaoikeuden saaneiden osalle tu l i köyhäinhoitoavustuksista n. 9.3 % eli 
n. 2,100,000 markkaa ja varatöihin uhra tu is ta varoista n. 1.63 % eli n. 572,000 
markkaa , merkit t i in 2) tiedoksi. 

Annettuaan3) kanslianeuvos O. Hallstenille tehtäväksi tu tk ia , millä edelly-
tyksillä voitaisiin perustaa kunnallinen leski- ja orpokassa, kaupunginhall i tus 
päät t i 3 ) antaa kanslianeuvos Hallstenin pyynnöstä kerätyn aineiston käsit te-
lyn tilastotoimiston tehtäväksi kanslianeuvos Hallstenin tarkempien ohjeiden 
mukaisesti . Toimiston si t temmin an tama ilmoitus, e t tä suunnitellun leski-
ja orpokassan kustannusten laskemiseen t a rv i t t ava t t i las totaulukot oli laa-
di t tu , merkit t i in 4) tiedoksi. 

Tilastotoimiston laa t imat , kaupungin vuoden 1930 raha-asioita koskevat 
t i las totaulukot lähetett i in 5) tilastolliselle päätoimistolle ja vuoden 1931 raha-
asioila koskevat kyselykaavakkeet tilastotoimistolle. 

Yuosit i l intarkastajien huomau te t tua kaupungin vuoden 1931 tilien ja 
hallinnon ta rkas tus ta koskevassa kertomuksessaan, e t tä kaupungin olisi 
saatava aikaan t a rkka ja kaikinpuolinen tu tk imus niistä veroista, joita ei 
saatu perityksi, kaupunginhall i tus pää t t i 6 ) j ä t t ää tällaisen tu tk imuksen 
valmistamisen ti lastotoimiston tehtäväksi . 

Edelleen annett i in 7) tilastotoimistolle tehtäväksi tu tk ia asuntoreservin 
suuruu t ta ja laatua Helsingissä, jo t ta saataisiin selville, olisiko kaupungilla 
aihet ta työt tömyyst i lanteen hei polttamiseksi ryh tyä ki ihoi t tamaan yksityistä 
rakennustoimintaa. 

Toimiston t ämän johdosta to imi t tama tu tk imus sekä raha to imenjoh ta jan 
sen pohjalla laa t ima yksityiskohtainen selvitys tyh j i s tä asuinhuoneista eivät 
an tanee t 8 ) aihetta toimenpiteisiin. 

Tilastosoimiston julkaisujen jakelu. Kaupunginhal l i tus oikeut t i 9) t i lasto-
toimiston käy t t ämään kaupunginhall i tuksen autoa julkaisujensa jakelussa, 
sikäli kuin se voi t a p a h t u a kaupunginval tuus ton esityslistojen ja painet-
t u j e n asiakirjojen jakelun yhteydessä. 

Tutkijalautakunnan päätöksistä annettavan valitusosoituksen sanamuotoa 
koskeva Uudenmaan läänin maaherran kiertokirjelmä lähetett i in 10) verotus-
valmistelukunnalle tiedoksi ja noudate t tavaksi . 

Työnvälitystoimiston haaraosaston avaaminen Vallilassa. Kaupungin-
hallitus hyväksyi n ) työnväli tystoimiston johtokunnan esityksen toimiston 
haaraosaston avaamisesta Vallilassa, Sturenkadun talossa n:o 27, jossa haara-
osasto oli to iminut edellisinäkin vuosina 12). 

Työttömyyskortisto. Apulaiskaupunginkamreeri Tavasti lan rahatoimen-
johta jan kehoituksesta laadi t tua lausunnon työnväli tystoimiston työjär jes te-

x) Khs 10 p. maalisk. 462 §; ks. myös v:n 1931 kert. s. 248. — 2) Khs 21 p. 
huhtik. 711 §. — 3) Khn jsto 14 p. tammik. 3,102 §. — 4) S:n 17 p. maalisk. 3,930 §. 
— 5) S:n 4 p. helmik. 3,375 § ja 31 p. maalisk. 4,050 S. — 6) Khs 1 p. jouluk. 
1,898 §. — 7) Khn jsto 28 p. huhtik. 4,417 §. — 8) Khs 1 p. jouluk. 1,894 §. — 
9) Khn jsto 11 p. tammik. 3,006 §. — 10) S:n 20 p. lokak. 6,587 §. — n ) Khs 15 p. 
syysk. 1,386 §; ks. myös tämän kert. s. 266. — 12) Ks. v:n 1931 kert. s. 248. 
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lystä sekä työnväli tystoimiston joh ta jan lähe te t tyä hallitukselle kirjelmän, 
joka koski toimiston tehtävien l isääntymistä, hallitus p ä ä t t i t y ö n v ä l i t y s -
toimiston johtokunnal ta pyy tää lausuntoa siitä, voitaisiinko työnväli tys-
kortisto laatia sellaiseen muotoon, e t tä se sisällyttäisi itseensä valtion kaavak-
keen, tai voitaisiinko jollakin muulla tavalla vapau tua erikoisen varatyöläis-
kortiston pitämisestä. 

Uudenmaan läänin maaherran lähete t tyä kaupunginhalli tukselle kulku-
laitosten ja yleisten töiden ministeriön kiertokirjeen, joka koski työ t tömyys-
kortistojen ta rkas tamis ta , ja samalla kehoi te t tua kaupunginhal l i tusta vielä 
kertomusvuoden kuluessa kodeissa käymällä jä r jes tämään Helsingin kau-
pungissa tarkastuksen työt tömiksi i lmoit tautuneiden työ t tömyyden ja avun-
tarpeen todenperäisyyden toteamiseksi kaupunginhall i tus pää t t i 2 ) kehoit taa 
työnväli tystoimiston johtokuntaa ja köyhäinhoi tolautakuntaa yhteistoimin 
joulukuun kuluessa jä r jes tämään kyseisen työt tömyyskort is tojen tarkas-
tuksen ja sen pää ty t t yä an tamaan ta rkas tus tavas ta ja tuloksesta selostuksen 
kaupunginhallitukselle. 

Helsingin kaupungin ympäristöalueiden poliisihoidon uudelleenjärjestä-
minen. Kaupunginhal l i tus pää t t i 3 ) Uudenmaan läänin maaherralle lähetet tä-
vässä kirjelmässä maaherran pyy tämänä lausuntonaan i lmoittaa, ettei halli-
tuksella ollut mi tään huomaut tamis ta Helsingin kaupungin ympäristöalueiden 
poliisihoitoa koskevaa komitean ehdotusta vastaan, edellyttäen, ettei sen 
to teut taminen nykyisissä oloissa a iheut tanut kaupungille kustannuksia . 

Pidätettyjen henkilöiden ruokinta. Kaupunkien osanottoa poliisilaitosten 
menoihin koskevan uuden lain tu l tua voimaan poliisilaitos oli t iedustellut, 
miten kaupunki halusi jär jes tää p idä te t ty jen henkilöiden ruokinnan. Kau-
punginhalli tus pää t t i 4 ) t ähän vas ta ta , e t tä siihenastista jär jestelmää, jonka 
mukaan ruoka oli o te t tu poliisilaitoksen keitt iöstä, sai edelleenkin noudat-
taa . Ruoka-annoksesta oli makse t tu 2: 25 markkaa ja jakelusta 380 markkaa 
kuukaudel ta . 

Torikauppa. Merkittiin 5) tiedoksi Uudenmaan läänin maaherran touko-
kuun -31 p:nä an tama, tor ikaupan edelleen sallimista koskeva päätös, jonka 
mukaan maaherra oli s i i r tänyt lihan, kyni tyn siipikarjan, kyni tyn tai nyl je tyn 
riistan, voin, juuston ja leivän kaupaksi tar joamisen kieltämistä kaupungin 
torilla koskevan Helsingin kaupungin terveydenhoitojär jestyksen määräyk-
sen soveltamisen kesäkuun 1 p:ään 1933 maaherran t a m m i k u u n 16 p:nä 1926 
asiasta antamassa päätöksessä määrä ty in ra joi tuksin 6). 

Lääkärintodistukset ajokortin saamista varten. Kaupunginhal l i tus pää t t i 7 ) 
t ehdyn esityksen johdosta i lmoittaa palopäällikölle ja terveydenhoitolauta-
kunnalle, e t teivät aluelääkärit olleet velvollisia maksu t t a an t amaan lääkärin-
todistuksia ajokort in saamista var ten palolaitoksen miehistölle. 

Pienehköjen kotieläinten tappaminen. Djurskyddssamfunde t nimisen 
yhdistyksen anot tua , e t tä kaupunki maksu t t a luovuttaisi huoneiston pieneh-
köjen kotieläinten hengil täot tamista var ten, kaupunginhall i tus p ä ä t t i 8 ) 
kehoit taa hakijayhdistyksen puheenjohta jaa tarpeellisen yhteis toiminnan 
aikaansaamiseksi kään tymään kaupungin eläintenhuoltolaitoksen joh ta jan 
puoleen sekä an taa tälle laitokselle tehtäväksi huolehtia omistajaa vailla 

Khs 13 p. lokak. 1,535 §. — 2) S:n 1 p. jouluk. 1,895 §. — 3) S:n 6 p. lokak. 
1,497 §. — 4) Khn jsto 9 p. kesäk. 4,860 §. — 5 ) Khs 16 p. kesäk. 1,063 §. — 6) Ks. 
v:n 1923 kert. s. 63, v:n 1926 kert. s. 30 ja v:n 1931 kert. s. 18. —7) Khs 28 p. tam-
mik. 199 §. —8) S:n 22 p. syysk, 1,431 §. 
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olevien kissojen hengiltäottamisesta terveydenhoitolautakunnan määräysten 
mukaisesti ja asianomaisen talonomistajan kustannuksella. 

Valtion siviilisairaalain vastaanottoalue. Helsingin yleisen sairaalan 
vas taanot toa lue t ta koskeva lääkintöhall i tuksen ilmoitus merkit t i in tiedoksi 
ja sairaalahallitukselle ja terveydenhoitolautakunnalle i lmoitet tavaksi . 

Sairaalat. Kaupunginhal l i tus pää t t i 2) suostua sairaalahallituksen ano-
mukseen saada ot taa käytäntöön lääkintöhall i tuksen hyväksymät Nikkilän 
sairaalan ylimääräiset sairaspaikat. 

Sairaalahallituksen i lmoitet tua 3), e t tä Marian sairaalan sisätautiosas-
tol ta oli t i lanahtauden takia ollut pakko lähet tää entisten lisäksi 30 potilasta 
kulkutaut isairaalaan, ja esitettyä, e t tä ensiksi main i t tuun sairaalaan järjes-
tettäisiin ylimääräisiä sairassijoja, kaupunginhall i tus pää t t i 4 ) oikeuttaa 
sairaalahallituksen jä r jes tämään kahdelle osastolle 6 ylimääräistä sairassijaa 
kummallekin sekä, jos ta rve vaati , kahdelle muullekin osastolle enintään 
6 ylimääräistä sairassijaa kummallekin. 

Sairaalahallitus oli j ä r j es täny t kulkutaut isairaalaan 8—10 potilasta 
käs i t tävän osaston hinkuyskäpoti lai ta var ten, jonka toimenpiteen kaupungin-
hallitus hyväksyi 5). 

Kaupunginhal l i tuksen anomuksesta 6) lääkintöhall i tus myönty i 7 ) siihen, 
e t tä Nikkilän sairaalassa ja Kivelän sairaalan mielisairasosastolla sai yllä-
pi tää silloin käytännössä olleita ylimääräisiä sairassijoja vuoden 1933 alusta 
lukien toistaiseksi ja kunnes toisin määrät t i in . 

Kaupunginhal l i tus päät t i 8) va l tuu t t aa sairaalahallituksen an tamaan 
Marian sairaalan johtajal le luvan määrä tä kaksi osas tonhoi ta ja tar ta ja mui-
den sairaaloiden johtaji l le luvan määrä tä kukin yhden osastonhoi ta ja t taren 
o t t amaan osaa lääkintöhall i tuksen jär jestämiin kasvatusopillisiin ja tkokurs-
seihin oikeuttaen nämä osas tonhoi ta ja t tare t kurssien aikana nau t t imaan 
palkkaetunsa, ehdoin, ettei kaupungille koi tunut eri menoja heidän virko-
jensa hoitamisesta kurssien aikana. 

Lääkintöhalli tukselle päätet t i in 9) t iedustelun johdosta i lmoit taa, e t tä 
10—13 sairaanhoi ta ja t tar ien täydennyskursseihin osallistuvaa sairaanhoitaja-
t a r t a voitiin ot taa kaupungin sairaaloihin harjoitteli joiksi. 

Sairaanhoitajatarkoulu. Samalla kuin kaupunginhall i tus päät t i , e t tä 
kaupungin sai raanhoi ta ja tarkoulua edelleenkin toistaiseksi oli yl läpidettävä, 
hallitus pää t t i 10) kehoit taa sairaalahalli tusta o t tamaan harki t tavakseen, eikö 
sen olisi syytä ki inni t tää eri sairaalain johta ja in huomiota siihen, e t tä nämä 
sa i raanhoi ta ja tarpaikkoja täy t täessään pyrkisivät an tamaan yh tä pätevistä 
hakijoista etusijan niille, jotka olivat käyneet kaupungin sa i raanhoi ta ja tar-
koulun. Niinikään päätet t i in kehoit taa sairaalahalli tusta tu tk imaan , olisiko 
kaupungin sa i raanhoi ta ja tarkoulun oppilaiden palkkaus uudelleen järjestel-
tävä , varsinkin supistamalla kolmannen vuosikurssin oppilaiden palkkausta 
silloisestaan, sekä aikoinaan i lmoi t tamaan t ämän tu tk imuksen tulos kau-
punginhallitukselle. 

Kellokosken piirimielisairaalan johtokunta ilmoitti n ) sairaalan jäsenkun-
tien pi tämässään kokouksessa hyväksyneen Helsingin kaupungin uudeksi 
jäsenkunnaksi . 

Khs 7 p. heinäk. 1,161 §. — 2) S:n 4 p. helmik. 272 §. — 3) S:n 25 p. helmik. 
401 §. — 4) S:n 10 p. maalisk. 482 §. — 5) S:n 10 p. maalisk. 483 §. — 6) S:n 13 p. 
iokak. 1,563 §. — 7) S:n 10 p. marrask. 1,750 §. — 8) S:n 2 p. kesäk. 960 §. — 9) S:n 
30 p. jouluk. 2,063 §. —10) S:n 27 p. Iokak. 1,657 §. — n ) S:n 12 p. toukok. 829 §. 
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Köyhäinhoitolautakunnan työtupien myymälä. Kaupunginhall i tus pää t t i 
oikeuttaa köyhäinhoi tolautakunnan perus tamaan alaistensa työtupien val-
misteiden vähi t tä ismyynt iä var ten l isämyymälän sekä käy t t ämään työ-
tupain työläisten pa lkkamäärärahas ta 9,600 markkaa myyjä t t ä ren palkkaa-
miseen sekä työtupain sekalaisten menojen määrärahas ta 20,000 markkaa 
myymälähuoneiston vuokrasta , valmisteiden kul jet tamisesta myymälään 
sekä sen valaisemisesta aiheutuviin menoihin. 

Kunnalliskodin ja työlaitoksen kaluston ostot. Rahato imikamar in pyydet-
tyä köyhäinhoi tolautakunnan lausuntoa siitä, oliko aihet ta m u u t t a a voi-
massa olevaa kunnalliskodin ja työlaitoksen johtosääntöä siten, e t tä suureh-
kot kaluston ostot oli al is tet tava l au takunnan harki t tavaksi ja hyväksyt tä -
väksi, ja köyhäinhoi tolautakunnan kaupunginhallitukselle antamassaan lau-
sunnossa, esitettyä, e t tä kysymys ta rpee t tomana saisi raueta , kaupunginhalli-
tus päät t i 2), ettei asia a iheu t tanu t enempiä toimenpitei tä. 

Lastenhoidon neuvonta. Lääkintöhall i tus i lmoitt i3) hyväksyneensä ehdo-
tuksen lastensairaalan yhteydessä toimivan kunnallisen neuvonta-aseman 4) 
järjestelyä koskeviksi määräyksiksi sekä aseman joh tokuntaan valinneensa 
professori A. Ylpön ja sairaanhoi ta ja tarkoulutuksen t a rkas ta j an Y. Snellmanin. 

Harjoittelu Sofianlehdon pikkulastenkodissa. Kaupunginhall i tus pää t t i 5 ) 
puolestaan suostua siihen, e t tä valtion sa i raanhoi ta ja tarkoulun oppilaat, 
enintään 20 kerrallaan, saivat kuluvana vuonna kukin n. 2 kuukauden a jan 
harjoitella Sofianlehdon pikkulastenkodissa, ja myönsi yleisistä käyttövarois-
t aan 9,000 markkaa lastensuojelulautakunnan käyte t täväks i puheena olevaan 
tarkoitukseen. 

Kansakoulujen kesäsiirtoloihin otettavien lasten varattomuuden toteaminen. 
Molemmille kansakoulujen johtokunnille i lmoitet t i in6) Helsingin opet ta ja-
yhdistysten kesävirkistystoimikuntien tietoon saatet tavaksi , e t tä kesäsiirto-
loihin pyrkivien kansakoulujen oppilaiden vara t tomuus voitiin katsoa tode-
tuksi, milloin oppilaalle oli saman lukuvuoden aikana asianmukaisen selvi-
tyksen jälkeen anne t tu koulusta ruoka- tai vaa te tusavus tus ta tai ilmaiset 
koulutarpeet . Milloin asianomaisen luokan opet ta ja ja kouluhoi ta ja tar 
yksissä neuvoin esi t t ivät siirtolaan otet tavaksi oppilaan, joka ei t ä y t t ä n y t 
t ä t ä ehtoa, oli oppilaan vara t tomuudes ta vain epäselvissä tapauksissa pyy-
de t tävä köyhäinhoi tolautakunnal ta lausunto. 

Autoratsioiden toimituttaminen koulujen läheisyydessä. Poliisimestaria 
päätet t i in 7) pyy tää to imi tu t t amaan autoratsioita etenkin koulujen lähei-
syydessä, jo t ta au tonku l j e t t a j a t totutet ta is i in a j amaan erikoisen varovaisesti 
tällaisilla paikoilla. 

Lastentarhoin johtokunnan kanslia. Kaupunginhal l i tus suostui 8) lasten-
tarhain joh tokunnan anomukseen saada pi tää kansliansa sul je t tuna heinä-
kuun 15 ja 31 p:n välisenä aikana. 

Lastentarhoin kesä- ja joululomatoiminta. Las tentarhain johtokunnalle 
päätet t i in 9) i lmoittaa, e t tä kaupungin lastentarhain opet ta ja t ta r ien velvolli-
suudeksi oli ka t so t tava ilman eri korvausta asianomaisen viranomaisen mää-
räyksestä osallistua lastentarhain kesä- ja joululomatoimintaan edellyttäen, 
ettei opet ta ja t ta r ien oikeutta kahden kuukauden kesäloman saamiseen siten 
supistet tu. Edelleen päätet t i in johtokunnalle i lmoittaa, e t tä lomatyön järjes-

!) Khs 27 p. huhtik. 773 §. — 2) S:n 14 p. huhtik. 684 §. — 3) S:n 7 p. huhtik. 
649 §. — 4) Ks. v:n 1931 kert. s. 91, 121, 219 ja 251. — 5 ) Khs 23 p. maalisk. 564 §. 
— 6) S:n 23 p. maalisk. 557 §. — 7) S:n 1 p. syysk. 1,325 §. — 8) S:n 9 p. kesäk. 
1,042 §. — 9) S:n 25 p. elok. 1,269 §. 
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telyohjelma oli al istet tava lastentarhain johtokunnan hyväksyt täväks i sekä 
e t tä ope t ta ja t eivät i lman johtokunnan suostumusta saaneet palkkaamalla 
itse tai antamalla asianomaisen las tentarhan joh ta ja t t a ren palkata itselleen 
sijaisen jäädä pois johtokunnan hyväksymässä lomatoiminnan järjestely-
ohjelmassa heille määrä tys tä työstä . 

Kaupunginhal l i tus päät t i x) hyväksyä lastentarhain joh tokunnan esi-
tyksen, e t tä Kotikallion las tentarhan koululasten päiväkotia saisi pi tää 
avoinna joulukuun 19 p:stä 23:nteen 1932 sekä t ammikuun 9 p:stä 14:nteen 
1933, ja määräsi siitä a iheutuvat kustannukset , noin 3,500 markkaa , suori-
re t tavaksi lastentarhain sen vuoden tililtä, johon ne kohdistuivat . 

Musiikkilautakunnan kokoonpano. Suomen säveltaiteilijain liitto oli 
es i t tänyt , e t tä musi ikki lautakunnan kokoonpanoa muutet tais i in siten, e t tä 
l au takun taan valittaisiin puoluenäkökohdista r i ippumat ta ammat t imiehiä 
ja t unne t tu j a , musiikkia harras tavia kansalaisia sekä e t tä l au takunnan vii-
destä jäsenestä kaksi valittaisiin liiton ehdot tamis ta henkilöistä, m u t t a koska 
t ämän ehdotuksen hyväksyminen olisi t i e tänyt , e t tä kaupunginval tuusto 
puheena olevassa vaalissa olisi osittain sidottu liiton esi t tämään ehdokaslis-
t aan ja koska tällaista jär jestelmää, joka lisäksi vaat i musi ikki lautakunnan 
johtosäännön muut tamis ta , ei voinut katsoa kunnallislain 34 §:n toisen 
kappaleen säännöksen mukaiseksi, kaupunginhall i tus päät t i 2), ettei esitys 
an tanu t aihetta toimenpiteisiin. 

Kaupunginkirjaston kirjavaraston inventtaus. Kaupunginreviisorin mieli-
piteeseen yhtyen kaupunginhall i tus päät t i 3) evätä kaupunginkir jas ton johto-
kunnan esityksen kir jaston kir javaraston invent taus tavan muut tamises ta , 
mut t a antoi johtokunnalle tehtäväksi laatia ehdotuksen kir javaraston invent-
tausmenetelmän kehittämisestä julkisen tarkas tuksen periaatteesta luopu-
m a t t a sekä ehdotuksen mahdollisesti tarvi t taviksi johtosäännön muutoksiksi . 

Rakennuskonttorin konttoriteknittinen järjestely. Til intarkastustoimisto 
Widenius, Sederholm & Somerin lausunto rakennuskont tor in konttoriteknill i-
sen jär jestelyn ta rkoi tuksenmukaisuut ta koskevasta tu tk imukses ta , jonka 
toimisto rahato imikamar in toimeksiannosta oli suor i t tanut , ei sillä ker taa 
a n t a n u t 4 ) aihetta muihin toimenpiteisiin kuin e t tä kaupunginreviisorin 
lausunnon jäljennös päätet t i in lähe t tää yleisten töiden hallitukselle niitä 
toimenpitei tä var ten, joihin se voi an taa aiheen. Hall i tusta kehoitett i in myö-
hemmin taloudellisten olojen pa rannu t tua harki tsemaan kysymystä koneiden 
käytäntöönot tamises ta työläispalkkalistojen ja -pussien kirjoit tamisessa. 

Keskuslämmityslaitosten valvonta. 'Kaupunginhal l i tus pää t t i 5) hyväksyä 
yleisten töiden hallituksen esityksen kaupungin keskuslämmityslaitosten val-
vontaa koskevien määräysten muut tamises ta siten, e t tä asianomainen lauta-
kunta kulloinkin sai lämpöteknikkoa kuul tuaan yksityistapauksissa pää t t ää , 
uskott i inko sen alaisen viraston hoidossa olevat keskuslämmityslaitokset 
Etelä-Suomen höyrykat t i layhdis tyksen vai Voima- ja polttoainetaloudelli-
sen yhdistyksen eli Ekonon valvontaan. 

Matkakertomukset. Ki in te is tö lautakunnan ja sa t amalau takunnan annet-
tua asiasta lausuntonsa kaupunginhall i tus pää t t i 6 ) , e t te ivät reviisori Y. Wahl-
roosin matkaker tomuksessa esi tetyt erinäiset näkökohdat a iheut taneet toi-
menpitei tä. 

!) Khs 30 p. jouluk. 2,061 §. — 2 ) S:n 24 p. marrask. 1,791 §. — 3 ) S:n 8 p. jou-
luk. 1,950 §. — 4) S:n 28 p. heinäk. 1,207 §. — 5 ) S:n 16 p. kesäk. 1,073 §. — 6 ) S:n 
27 p. huhtik. 755 §. 
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Seuraavien henkilöiden kaupungin apurahoin tekemistään opintomat-
koista a n t a m a t kertomukset lähetett i in ti lastotoimiston säilytettäviksi: revii-
sori A. Lindrothin opin tomatkas taan Skandinaviaan x); avus tavan asunto-
t a rkas t a j an K. Rytkösen opin tomatkas taan Berliinin asuntokongressiin 2); 
palopäällikkö W. Bergströmin opintomatkas taan Tukholmaan 3); asema-
kaava-arkki teht i B. Aminoffin opin tomatkas taan Nor jan ja Ruotsin talvi-
urheilukeskuksiin 4); Reijolan lastenkodin joh ta ja t t a ren E. Ahlgrenin opinto-
matkas taan erinäisiin Skandinavian lastenkoteihin 5); voimistelunneuvoja 
S. Fontellin opintomatkas taan Saksaan, Sveitsiin, Tanskaan ja Ruotsiin 6); 
kansakoulunopet ta j ien R. Dahlgrenin ja E. Fel lmanin 7 ) ; sähkölaitoksen 
insinöörin O. Räberghin ja t yön joh ta j an L. Virran sekä vesijohtolaitoksen 
putkimestarien J . Äijälän ja U. Heleniuksen 8); rakennuskont tor in ka tu-
osaston insinöörin A. Lipan opintomatkas taan Ruotsiin, Tanskaan ja Sak-
saan 9); rakennuskonttor in satamaosaston päällikön S. Randelinin ja saman 
osaston toimistoinsinöörin G. Lindin heidän vuonna 1931 tekemistään opinto-
matkoista 10); teknikko B. Lönegrenin opin tomatkas taan Skandinaviaan1 1) ; 
s i tomonjohta ja K. V. Vasaran opin tomatkas taan Saksaan, Tanskaan ja 
Ruotsiin 12); sekä herra R. Ohlsin 13). 

Raastuvanoikeuden viranhaltijain kesälomat. Kaupunginhal l i tus hyväk-
syi14) erinäisiä yhteisen raastuvanoikeuden esityksiä, jo tka koskivat raastu-
vanoikeuden jäsenten ja virkailijoiden kesälomain järjestelyä ker tomusvuonna. 

Rahatoimenjohtajan sairasloma. Rahatoimenjohta ja l le myönnett i in 15) sai-
raslomaa täysin palkkaeduin yhden kuukauden ajaksi toukokuun 1 pistä lukien. 

Kaupunginkanslian viranhaltijat. Kaupunginhal l i tus pää t t i 1 6 ) määrä tä 
kansliasihteeri A. Blombergin talousarvioehdotuksen laatimisen aikana 
huolehtimaan myöskin raha to imenjohta jan asiain valmistelusta sekä kanslia-
sihteeri G. Brotheruksen suori t tamaan talousarvioehdotuksen ruotsintamisen. 

Kaupunginhall i tus päätt i1 7) , e t tä ylimääräisen lainopillisen apulaisen 
sai toistaiseksi edelleenkin palkata kaupunginkansliaan vararikko- y. m. 
asiain hoitoa varten, kunnes kysymys asiamiesosaston uudelleenjärjestele-
misestä oli ra tkais tu . 

Puhelinkeskuksen toiseksi hoitajaksi otetti in1 8) toistaiseksi helmikuun 
8 p:stä lukien neiti E. Fl inckman 1,000 markan suuruisin kuukausipalkoin, 
joka oli suori tet tava puhelinkeskuksen tililtä. 

Kaupunginhall i tus myönsi19) kansliasihteeri T. Nordbergille virka-
vapau t t a täysin pakkaeduin kesäkuun 13 p:stä heinäkuun 12 p:ään reservi-
harjoituksiin osallistumista var ten ja määräsi20) hänen virkaansa hoi tamaan 
maini t tuna samoinkuin hänen kesälomansa aikana hovioikeudenauskul-
t an t t i E. Mantereen. 

Sairaslomaa täysin palkkaeduin myönnett i in kaupunginkanslian kans-
listille S. Holmströmille huht ikuun 25 p:stä toukokuun 22 p:ään2 1) ja edel-

x) Khs 14 p. tammik. 98 § ja 21 p. tammik. 132 §. — 2) S:n 21 p. tam-
mik. 154 § ja 28 p. tammik. 201 — 3) S:n 9 p. tammik. 41 § ja 14 p. tammik. 
107 §. — 4) S:n 9 p. tammik. 33 § ja 21 p. tammik. 139 a §. — 5) S:n 14 p. 
tammik. 114 §. — 6) S:n 9 p. tammik. 51 § ja 21 p. tammik. 157 §. — 7) S:n 
23 p. maalisk. 563 § ja 7 p. huhtik. 651 §. — 8) S:n 4 p. helmik. 269 §. — 9) S:n 
9 p. tammik. 40 §. — 10) S:n 16 p. maalisk. 524 § ja 23 p. maalisk. 550 §. — n ) S:n 
9 p. tammik. 52 § ja 21 p. tammik. 156 §. —12) S:n 21 p. tammik. 155 §. —13) S:n 
13 p. lokak. 1,562 § ja 20 p. lokak. 1,626 §. — Khn jsto 16 p. kesåk. 4,911 §. — 
15) Khs 27 p. huhtik. 751 §.—16) Khn jsto 15 p. syysk. 5,715 §.—17) Khs 19 p. tou-
kok. 861 §. — 18) Khn jsto 4 p. helmik. 3,386 §. — 19) Khs 19 p. toukok. 860 §. — 
20) S:n 22 p. kesåk. 1,094 §. ~ 21) S:n 6 p. toukok. 780 § ja 12 p. toukok. 810 §. 
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leen toukokuun 26 p:stä kesäkuun 11 piään1) sekä E. Olsonille2) kesäkuun 
15 ja 22 p:n väliseksi ajaksi. 

Ylimääräiselle kanslistille B. Adolfssonille myönnett i in 3) v i rkavapaut ta 
vuoden alusta huht ikuun 15 p:ään ilman oikeutta palkkaetuihin. 

Ylimääräiselle vahtimestaril le K. Palinille myönnet t i in 4 ) sairaslomaa 
heinäkuun 12 p:stä syyskuun 10 p:ään täysin palkkaeduin ja lokakuun 10 
p:stä joulukuun 31 p:ään, jolta a ja l ta hän sai naut t ia 2/3 palkkaeduis taan. 
Hänen sijaisekseen heinäkuun 18 p:stä lukien määrät t i in au tonkul je t t a ja 
P. Aspelin 1,300 markan kuukausipalkoin. 

Kaupunginhall i tuksen o ikeu t t amana 5 ) yleisjaosto pää t t i 6 ) kaupun-
g i n j o h t a j a t ja kaupunginkanslian virkailijain kesälomain järjestelystä. 

Rahatoimiston viranhaltijat. Rahatoimiston kirjanpito-osaston pääl-
likkö E. Jerns t röm määrät t i in 7) rahatoimiston johtosäännön 5 §:n 10 momen-
tin edellyttämissä tapauksissa kaupunginkamreerin estyneenä ollessa hoita-
maan hänen tehtäviään. 

Kaupunginval tuuston pää te t tyä 8) perustaa rahatoimistoon apulaiskam-
reerinviran kaupunginhall i tus ju l i s te t tuaan 9 ) sen haet tavaksi valitsi10) 
apulaiskaupunginkamreeriksi 79 haki jas ta konttoripäällikkö E. Tavasti lan 
toukokuun 15 p:stä lukien vuoden loppuun kestäväksi koeajaksi. 

Toimistoapulaiselle E. Millerille m y ö n n e t t i i n u ) hänen anomansa ero 
virastaan syyskuun 1 p:stä lukien. 

Rahatoimisto oikeutettiin1 2) edelleen pa lkkaamaan tilapäiset apulaiset A. 
Leiqvistin toukokuun 15 p: ään, E. Lindholmin toukokuun loppuun sekä Johans-
sonin huht ikuun loppuun, kunkin 1,000 markan suuruisin kuukausipalkoin. 

Tilapäiset apulaiset T. Tummento, E. Lindholm, G. Kuusisaari , A. 
Mickwitz, H. Gustafsson, A. Wiklund ja R. Wikst röm päätet t i in 13) pysy t tää 
rahatoimiston palveluksessa n. 15 päivän aika kunnallisverojen maksuun-
panotöiden suorit tamista varten 900 markan suuruisin kuukausipalkoin. 

Toimistoapulaiselle M. Scholinille myönnett i in 1 4) j a t ke t t ua 1 5 ) sairas-
lomaa helmikuun 23 p:stä toukokuun 23 p:ään, sijaisena neiti W. Wester-
marck, sekä edelleen kesäkuun 23 p:stä helmikuun 1 p:ään 1933, sijaisena 
neiti G. Kuusisaari. Rouva Scholin oikeutettiin loma-aikanaan naut t imaan 
kaikki virkasäännön sallimat palkkaedut 1 6 ) . 

Toimistoapulaiselle G. Frödingille myönnett i in1 7) kahden kuukauden 
sairasloma täysin palkkaeduin elokuun 23 p:stä lukien, sijaisena rouva 
R. Wikström. 

Toimiston asiapojalle H. Nybergille myönnet t i in 1 8 ) sairaslomaa täysin 
palkkaeduin elokuun 20 p:stä syyskuun 20 p:ään. 

Kaupunginhall i tuksen yleisjaosto jär jest i1 9) hallituksen toimeksian-
nosta 20) rahatoimiston virkailijain kesälomat toimiston esityksen mukaisesti. 

x) Khs 9 p. kesäk. 1,019 §. — 2) S:n 2 p. kesäk. 922 §. — 3) Khn jsto 
22 p. jouluk. 7,655 §. — 4) Khs 11 p. elok. 1,235 § sekä khn jsto 14 p. heinäk. 
5,116 § ja 6 p. lokak. 6,305 §; vrt. tämän kert. s. 228. — 5) Khs 19 p. toukok. 
859 §. — e) Khn jsto 26 p. toukok. 4,721 §, 9 p. kesäk. 4,861 §, 30 p. kesäk. 5,044 §, 
6 p. lokak. 6,304 §, 19 p. toukok. 4,606 § ja 16 p. kesäk. 4,897 ja 4,898 §. — 7) Khs 
9 p. tammik. 16 §. — 8) Ks. tämän kert. s. 124. — 9) Khs 10 p. maalisk. 474 §. 
— 10) S:n 21 p. huhtik. 700 §. — n ) S:n 1 p. jouluk. 1,897 §. — 12) Khn jsto 7 p. 
huhtik. 4,154 § ja khs 19 p. toukok. 873 §. — 13) Khn jsto 16 p. kesäk. 4,912 §. 
— 14) Khs 10 p. maalisk. 468 §, 22 p. kesäk. 1,103 § ja 17 p. marrask. 1,759 §; 
ks. myös tämän kert. s. 228. — 15) Ks. v:n 1931 kert. s. 256. — 16) Vrt. tämän 
kert. s. 60. — 17) Khn jsto 22 p. syysk. 5,988 §; ks. myös tämän kert. s. 228. — 
18) Khs 15 p. syysk. 1,384 §. — 19) Khn jsto 26 p. toukok. 4,744 §. — 20) Khs 26 p. 
toukok. 899 §. 
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Tilastotoimiston viranhaltijat. Amanuenssi V. Kuhlefeltille myönnet-
t i i n p a l k a t o n t a v i rkavapaut ta yksityisasiaan takia huh t ikuun 16 p:stä 
elokuun 1 p:ään ja hänen sijaisekseen määrät t i in ent. kaupunginkir jur i A. 
Aure 2,100 markan kuukausipalkoin. 

Laskuapulaiselle A. Emeleukselle myönnett i in sairauden takia virka-
vapau t t a täysin palkkaeduin 2 kuukaudeksi kesäkuun 21 p:stä lukien 2), 
ja laskuapulainen A-M. Söderlund määrät t i in t änä aikana oman virkansa 
ohella hoi tamaan hänen virkaansa. Sit temmin neiti Emeleus sai 3) ja tket -
tua sairaslomaa elokuun 21 p:stä marraskuun 21 p:ään oikeutet tuna saa-
maan 2/3 pohjapalkas taan ynnä ikäkorotuksensa, sijaisenaan edelleenkin 
laskuapulainen Söderlund, jonka virkaa hoi tamaan määrät t i in neiti A. 
Soura 4). 

Laskuapulaiselle H. Montellille myönnett i in5) sairaslomaa täysin palkka-
eduin yhden kuukauden ajaksi joulukuun 1 pistä lukien, minä aikana lasku-
apulaisen A-M. Söderlundin tuli hoitaa hänen virkaansa ja neiti A. Souran 
neiti Söderlundin virkaa 4). 

Kaupunginhal l i tus hylkäsi6) toimiston vahtimestarin V. F. Aarnion ano-
muksen saada kunnallisen toimensa ohella toimia eduskunnan kir jaston vahti-
mestarina. Aarnion sen jälkeen kie l täydyt tyä luopumasta sivuvirastaan kau-
punginhallitus pää t t i 7 ) antaa kaupunginlakimiehelle tehtäväksi irtisanoa 
hänet t i lastotoimiston vaht imestar intoimesta marraskuun 1 piään. Yahtimes-
tar inapulainen A. Gröndahl määrät t i in 8) hoi tamaan siten avoimeksi joutu-
nu t t a vaht imestar intointa yllä maini tusta päivästä toistaiseksi ja kunnes 
se vakinaisesti täy te t t i in 900 markan suuruisesta kuukausipalkasta . 

Kaupunginhall i tuksen yleisjaosto hyväksyi 9 ) eräin vähäisin muutok-
sin tilastotoimiston esityksen toimiston viranhalt i jain kesälomien jär jestä-
misestä. 

Naimisissa olevat naiset työnvälitystoimiston palveluksessa. Sitten kun 
työnvälitystoimistoon oli tilapäisiksi apulaisiksi otet tu naimisissa olevia 
naisia ja toimiston joh ta ja oli an tanu t täs tä häneltä vaadi tun selityksen 
kaupunginhall i tus päät t i 1 0 ) johtajalle huomaut taa , ettei hallitus p i tänyt 
hänen esit tämiään syitä r i i t tävinä ja et tä kaupunginhall i tuksen lähet tämiä 
kiertokirjeitä oli tarkoin noudate t tava . 

Työttömyystarkastajan virka. Raha to imenjoh ta jan i lmoitet tua, e t tä 
vara tuomari E. Kahra , jota oli a ja te l tu työ t tömyys ta rkas ta jaks i , oli ilmoit-
t anu t , ettei hän voinut ot taa maini t tua tointa vastaan, kaupunginhall i tus 
päätt i1 1) j ä t t ää kysymyksen työ t tömyys ta rkas ta jan ottamisesta toistaiseksi 
avoimeksi. 

Kolmannen palomestarin toimi12). Alistet tuaan tu tk i t tavakseen kolman-
nen palomestarin toimen t äy t t ämis t ä koskevan palotoimikunnan päätöksen 
kaupunginhall i tus päätti1 3), e t tä maini t tu toimi toistaiseksi sai jäädä t äy t t ä -
mät tä , mu t t a e t tä asia keväällä oli o te t tava uudestaan käsiteltäväksi. Palo-
toimikunnan t ämän päätöksen johdosta teh tyä uuden esityksen puheena 
olevan toimen täyt tämises tä kaupunginhall i tus sen hyväksyen päätti14), e t tä 

Khs 7 p. huhtik. 633 §; ks. myös tämän kert. s. 226. — 2 ) Khs 21 p. heinäk. 
1,172 §. — 3 ) S:n 25 p. elok. 1,257 § ja 27 p. lokak. 1,640 §. — 4) Yrt. tämän kert. 
s. 228. — 5 ) Khs 8 p. jouluk. 1,922 §. — 6 ) S:n 16 p. kesäk. 1,050 §. — 7 ) S:n 21 p. 
heinäk. 1,167 § .— 8 ) Khn jsto 20 p. lokak. 6,578 § ja 3 p. marrask. 6,813 §.— 
9) Khs 9 p. kesäk. 1,021 § ja khn jsto 9 p. kesäk. 4,857 §. — 10) Khn jsto 21 p. 
tammik. 3,125 §. — n ) Khs 30 p. jouluk. 2,045 §. — 12) Yrt. tämän kert. s. 129. 
—13) Khs 9 p. tammik. 43 §, 14 p. tammik. 110 § ja 21 p. tammik. 145 §. — 
14) S:n 16 p. kesäk. 1,074 §. 
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kolmannen palomestarin toimen sai julistaa haet tavaksi entisin palkkaeduin 
ja e t tä siihen mieluimmin oli va l i t tava henkilö, jolla oli rakennusteknill istä 
sivistystä. 

Teurastamon käyttöpäällikön virka. Kaupunginval tuus ton pääte t tyä*) 
perustaa 12 palkkaluokkaan kuuluvan kunnallisen teuras tamon käyt tö-
päällikön viran ja va l tuu te t tua kaupunginhall i tuksen teuras tamon raken-
nustoimikuntaa kuul tuaan tällä ker taa t äy t t ämään sen sekä pää t tämään , 
oliko sen hal t i ja l ta vaadi t tava kielitaitoa, kaupunginhall i tus pää t t i 2 ) julis-
t aa sanotun viran haet tavaksi ase t t amat ta sen haltijalle mitään muodollisia 
kieli taitovaatimuksia. Teurastamon käyttöpäälliköksi nimitetti in 3) sittem-
min teuras tamon rakennustoimikunnan ensimmäiselle ehdokassijalle aset-
t a m a hakija , konemestari K. V. Virtanen. 

Poliisilaitoksen viranhaltijat. Kaupunkien osanotosta poliisilaitosten 
menoihin kesäkuun 27 p:nä 1931 annetun lain velvoitet tua kaupungin palk-
kaamaan erinäisiä poliisilaitoksen virkailijoita, nimit täin poliisilaitoksen 
lääkärin ja haavurin, etsivän osaston sai raanhoi ta ja t taren ja suojeluosaston 
kaksi sa i raanhoi ta ja tar ta , valtio oli l akkau t t anu t puheena olevat virat . Koska 
vielä ei ollut määrä t ty , minkä kaupungin elimen tuli pää t tää niiden t ä y t t ä -
misestä, kaupunginhall i tus pää t t i 4 ) määrä tä seuraavat henkilöt kuluvan 
vuoden alusta toistaiseksi hoi tamaan niitä palkkioista, jo tka vastasivat alla 
maini t tu jen palkkaluokkien mukaisia pohjapalkkoja, kaupunginval tuuston 
joulukuun 16 p:nä 1931 tekemän päätöksen mukaisin vähennyksin: 

poliisilaitoksen lääkärinvirka: lääketieteenlisensiaatti N. Jännes, 9:s 
palkkaluokka; 

poliisilaitoksen haavurinvirka: F. E. Salovius, 6:s palkkaluokka; 
etsivän osaston sai raanhoi ta ja t tarenvirka: neiti A. Lindroos, 3:s palkka-

luokka; sekä 
suojeluosaston sairaanhoi ta ja t taren virat: rouvat J . Bäckman ja A. 

Kaskinen, 3:s palkkaluokka. 
Samalla kaupunginhall i tus päät t i kehoit taa terveydenhoi tolautakuntaa 

an tamaan lausuntonsa siitä, oliko ja mi tkä näistä viroista perus te t tava 
vakinaisesti, ja myönteisessä tapauksessa poliisimestarin kanssa neuvotel-
tuaan laat imaan ehdotukset virkoja koskeviksi johtosäännöiksi. 

Poliisilaitoksen lääkärille N. Jännekselle myönnet t i in 5 ) kesälomaa 
heinäkuun 1 p:stä 15:nteen sekä v i rkavapaut ta ilman palkkaa ajaksi heinä-
kuun 16 p:stä 31:seen. Viransijaiseksi määrät t i in koko heinäkuun ajaksi 
tohtori Hj . Söderström, jolle oli suori te t tava 2,000 markan suuruinen sijais-
palkkio poliisilaitoksen lääkkeiden ja sairaanhoitotarvikkeiden määrä-
rahasta . 

Etsivässä osastossa toimiva naispidätet tyjen var t i ja , sairaanhoitajatar 
A. Lindroos i r t isanot t i in 6) toimestaan sattuneiden laiminlyöntien vuoksi 
heinäkuun 1 p:stä lukien; toiselle kaupunginlääkärille annett i in tehtäväksi 
yksissä neuvoin poliisimestarin kanssa tehdä ehdotus toimen väliaikaisesta 
hoitamisesta sanotun päivän jälkeen. Sit temmin myönnett i in 7) neiti Lind-
roosille sairaslomaa täysin palkkaeduin kesäkuun ajaksi ja hänen sijaisek-
seen määrät t i in 7) vanhempi hoi ta ja tar S. Miettinen, jonka tuli saada sairas-
lomasijaismäärärahasta 1,200 markan suuruinen sijaispalkkio. 

Ks. tämän kert. s. 124. — 2) Khs 22 p. syysk. 1,416 §. — 3 ) S:n 17 p. 
marrask. 1,782 §. — 4) S:n 9 p. tammik. 53 §. — 5) S:n 19 p. toukok. 885 §. — 
6) S:n 26 p. toukok. 916 §. — 7 ) S:n 16 p. kesäk. 1,086 §. 
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Etsivän osaston sairaanhoitajat tareksi määrät t i in si t temmin toistai-
seksi heinäkuun 1 pistä lukien sa i raanhoi ta ja tar S. Miettinen, jonka tuli 
saada 1,350 markan suuruinen kuukausipalkkio poliisilaitoksen lääkkeiden 
ja sairaanhoitotarvikkeiden määrärahas ta . 

Aluelääkärit. Töölön aluelääkärille R. Forsiukselle myönnett i in 2) yksi-
tyisasiain takia pa lkatonta v i rkavapau t ta yhden kuukauden ajaksi heinä-
kuun 22 pistä lukien ja lääketieteenlisensiaatti A. Gräsbäck määrät t i in 
sanot tuna aikana hoi tamaan puheena olevaa virkaa. 

Sörnäisten aluelääkärille R. Lagukselle myönnett i in 3) osittaista virka-
vapau t t a kertomusvuoden loppuun yhden kuukauden ajaksi siten, e t tä 
lääketieteenlisensiaatti J . Lindroth hoitaisi osan tohtori Laguksen vastaan-
otosta heidän keskenään sovituin ehdoin. 

Kunnallinen ammattientarkastus. Terveydenhoi tolautakunnan esityk-
sen, ettei avoimeksi j ou tunu t t a kunnallisen ammat t ien tarkas tuksen yli-
t a rkas ta j an virkaa julistettaisi haet tavaksi , vaan e t tä siihen määrättäisi in 
joku ammat t ien ta rkas tuksen nykyisistä ta rkas ta j i s ta , kaupunginhall i tus 
hylkäsi4) päät täen kehoit taa l au takun taa jul is tamaan yl i tarkas ta janviran 
haet tavaksi . 

Ammat t i en ta rkas ta ja E. Heikkiselle 5) myönnett i in sairaslomaa täysin 
palkkaeduin huht ikuun 11 pistä toukokuun lOinteen ja ammat t ien tarkas-
t a j a K. Suhoselle6) v i rkavapau t ta täysin palkkaeduin kesäkuun 13 pistä 
heinäkuun 12 piään. 

Sairaalalääkärien virkavapaudet. Marian sairaalan johtajal le ja kirurgi-
sen osaston ylilääkärille H. Bardylle myönnet t i in 7 ) v i rkavapaut ta ilman 
palkkaetuja maal iskuun 7 pistä huh t ikuun 7 piään hänen osallistuakseen 
Madridissa maaliskuun 14—18 pinä pidet tävään kansainväliseen kirurgi-
kongressiin, ja hänen sijaisikseen määrät t i in joh ta janvi rkaan ylilääkäri F . 
Saltzman ja yli lääkärinvirkaan alilääkäri P. E. A. Nylander, jo tka hoitaisivat 
sijaisuuksiansa omien virkojensa ohella ilman eri korvausta. 

Koska päätöksen teko palkan myöntämisestä viranhaltijalle muun syyn 
kuin sairauden perusteella myönnetyn virkaloman a ja l ta kuuluu kaupungin-
hallitukselle, hallitus otti tu tk i t tavakseen sairaalahallituksen päätöksen virka-
vapauden myöntämisestä täysin palkkaeduin Marian sairaalan kirurgisen 
osaston apulaislääkäreille G. Björkenheimille ja K. E. Kalliolle sekä Nikki-
län sairaalan johtajal le S. E. Donnerille kesäkuun 29 pin ja heinäkuun 13 pin 
väliseksi ajaksi reserviharjoituksiin osanottoa varten, ja päät t i 8) puolestansa 
hyväksyä sairaalahallituksen main i tu t päätökset . 

Lastenvalvoja R. G. Kalliolle myönnetty virkavapaus. Lastenvalvoja 
R. G. Kallialle myönnett i in 9) v i rkavapaut ta huht ikuun ajaksi, joksi hänet oli 
määrä t ty hoi tamaan Tammelan tuomiokunnan tuomarinvirkaa, ja hänet 
oikeutettiin tä l tä a ja l ta nau t t imaan palkastaan 636 markkaa . Lastenval-
vojan sijaiseksi määrät t i in hovioikeudenauskultant t i L. F rö jdman , jolle oli 
suori tet tava 3,500 markan sijaispalkkio. 

Tarkastaja A. Jotunin sairasloma. Kaupunginhal l i tus päät t i 1 0 ) myöntää 
suomenkielisten kansakoulujen toiselle tarkasta ja l le A. Jotunille sairaslomaa 
täysin palkkaeduin syyskuun 1 pistä lokakuun loppuun sekä määrä tä ta r -

Khs 7 p. heinäk. 1,163 §.—2) Sin 2 p. kesäk. 964 §; ks. myös tämän kert. s. 227. 
— 3) Khs 22 p. jouluk. 2,028 §. — 4) S:n 2 p. kesäk. 949 § vrt. tämän kert. s. 129. — 
5) Khs 27 p. huhtik. 776 §. — 6 ) S:n 7 p. heinäk. 1,158 §. — 7) Sin 11 p. helmik. 316 §. 
— 8) Sin 19 p. toukok. 857 §. — 9) Sin 31 p. maalisk. 597 §; vrt . tämän kert. s. 227. 
—10) Khs 8 p. syysk. 1,352 § ja 20 p. lokak. 1,625 §; vrt . tämän kert. s. 231. 
KunnaU. kert. 1932, 19 
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kas ta ja M. Pesosen ja ta loudenhoi ta ja S. Ojanteen omien virkojensa ohella 
hoi tamaan t a rkas ta j a Jo tunin v i rka tehtävä t sanot tuna aikana. 

Eräiden kaupunginkirjaston uirkain hoito. Kir jas tonhoi ta ja U. Ther-
manille, myönnet t i in 1 ) j a tke t tua sairaslomaa täysin palkkaeduin joulukuun 
10 pistä 24:nteen. Avustavalle kir jastonhoitajal le H. Hirnille myönnet t i in 1 ) 
k i r jas tonhoi ta jan viran hoitamista varten v i rkavapaut ta marraskuun 25 
p:stä joulukuun 24 p:ään hänen varsinaiseen virkaansa kuuluvin palkka-
eduin. Tohtori Hirnin sijaiseksi määrät t i in x) samaksi ajaksi neiti 1. Hjelm-
man, jonka palkkaamiseen sairaslomasijaisten määrärahas ta mvönnett i in 
2,880 markkaa . 

Kaupunginorkesterin johtajan toimi. Musiikkilautakunnan tiedustelun 
johdosta kaupunginhall i tus pää t t i 2 ) , e t tä kaupunginorkesterin johta jan-
toimen sai julistaa haet tavaksi 7,000 markan kuukausipalkoin. 

Kaupunginorkesterin järjestysmiehen L. Laurilan virkaero. Musiikki-
lau takunnan pää te t tyä irtisanoa kaupunginorkesterin järjestysmiehen L. 
Laurilan järjestysmiehen toimesta ja herra Laurilan val i te t tua täs tä päätök-
sestä kaupunginhall i tus t u t u s t u t t u a a n vali tuskirjelmään ja musiikkilauta-
kunnan sen johdosta an tamaan selitykseen päät t i 3 ) , e t tä l au takunnan edellä 
maini tun päätöksen sai panna täy tän töön. 

Rakennuskonttorin virat ja viranhaltijat. Kaupunginhal l i tus hyväksyi 4 ) 
yleisten töiden hallituksen ehdotuksen, ettei rakennuskonttorin tilivirastossa 
avoimeksi j ou tunu t t a konttoriapulaisen tointa vakinaisesti täytet tä is i , vaan 
et tä sitä toistaiseksi hoitaisi t i lapäinen apulainen supistetuin palkoin, koska 
rakennuskonttor in työmäärärahojen mahdollisesti edelleenkin j a tkuvan supis-
tamisen johdosta t i l ivirastonkin henkilökuntaa kenties oli pakko vähentää . 

Samoin hyväksyt t i in 5) yleisten töiden halli tuksen esitys, e t tä avoimeksi 
j ou tunu t 4 palkkaluokkaan kuuluva rakennuskonttor in huonerakennus-
osaston konttoriapulaisen toimi töiden vähenemisen takia toistaiseksi jä te t -
täisiin t ä y t t ä m ä t t ä . 

Yleisten töiden hallitus oikeutetti in 6) jul is tamaan katuosastolle perustet-
tavaksi ehdotet tu kemistinvirka haet tavaksi jo ennenkuin sen perustaminen 
011 lopullisesti pää t e t ty 7). 

Rakennuskont tor in varasto-osaston varastopäällikölle O. W. Hag-
lundille myönnett i in 8) sairaslomaa täysin palkkaeduin 4 viikon ajaksi huhti-
kuun 20 p:stä lukien ja hänen viransijaisekseen määrät t i in saman osaston 
k i r janp i tä jä J . Mellin. 

Henkikirjoittajan apulaisten luvun lisääminen. Kaupunginhal l i tus pää t t i 9 ) 
Uudenmaan läänin maaherralle tehdä esityksen henkik i r jo i t ta jan konttorin 
työvoimien lisäämisestä. 

Kiinteistötoimi st on asiamiehenvirka. Kiinteistötoimiston asiamiehelle 
laki t ieteenkandidaat t i S. J . Pentille myönnetti in1 0) hänen pyytämänsä virka-
ero syyskuun 1 p:stä lukien ja kiinteistötoimiston apulaisasiamies vara tuomar i 
T. Törnblom määrät t i in oman virkansa ohella toistaiseksi hoi tamaan asia-
miehenvirkaa saaden siihen l i i t tyvän pohjapalkan kaupunginval tuuston 
joulukuun 16 p:nä 1931 tekemän päätöksen mukaisin vähennyksin sekä 
vakinaisessa toimessaan ansaitsemansa ikäkorotukset . Edelleen päätet t i in 
ylimääräisen apulaisen palkkaamiseksi v. t . asiamiehen avuksi osoittaa ikä-

i) Khs 24 p. marrask. 1,833 §. — 2) S:n 9 p. kesäk. 1,045 §. — 3) S:n 1 p. 
jouluk. 1,913 §. — 4) S:n 10 p. maalisk. 470 §. — 5) S:n 27 p. huhtik. 771 §. — 
6) S:n 2 p. kesäk. 948 §. — 7) Ks. tämän kert. s. 127. — 8) Khs 27 p. huhtik. 769 §. 
— 9) S:n 21 p. tammik. 148 §. — 10) S:n 1 p. syysk. 1,324 §. 
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ja palkankorotusten tililtä 4,000 markan määräraha ki inteis tölautakunnan 
käyte t täväksi . Samalla päätet t i in kehoit taa ki in te is tölautakuntaa kiirehti-
mään kaupunginlakiini ehenviran ja kiinteistötoimiston asiamiesosaston 
yhdistämisestä vireille pannun asian käsit telyä. 

Kansanpuistojen isännöitsijän virka. Talonisännöitsijä S. Puranen mää-
rät t i in 2) oman virkansa ohella hoi tamaan kansanpuistojen isännöitsi jän-
virkaa t ammikuun 19 p:stä lukien toistaiseksi ja kunnes t ämä virka oli vaki-
naisesti t äy te t ty , 1,000 markan suuruisesta kuukausikorvauksesta , joka suori-
tettaisiin puheena olevan viran palkkatil i l tä. Kansanpuis tojen isännöitsijäksi 
valittiin 3) si t temmin huht ikuun 1 p:stä lukien poliisimestarinapulainen 
K. Soinio, jolle huht ikuun 1 p:stä 21:seen myönnet t i in 4 ) yksityisasioitaan 
var ten v i rkavapaut ta ilman palkkaetuja . 

Eroamisvelvollisen viranhaltijan oikeus pysyä virassaan. Seuraavat viran-
hal t i ja t oikeutetti in jäämään virkoihinsa s ivuute t tuaan säädetyn eroamisiän: 

satamahall intotoimiston sa tamakannantaosas ton vaakavaht imestar i t K .E 
Bäckström 5) ja A. K. Sandberg 6) yhdeksi vuodeksi, edellinen maaliskuun 
19 p:stä 1932 ja jälkimmäinen helmikuun 22 p:stä 1933 lukien, sekä saman 
osaston hissikoneenkäyttäjän apulainen A. V. Idman niinikään yhdeksi 
vuodeksi marraskuun 29 p:stä lukien 7); 

verotusvalmistelukunnan kanslisti H. A. Nordberg yhdeksi vuodeksi 
lukien helmikuun 2 p:stä 1933 8); 

kunnalliskodin osastonhoi tajatar K. Karanko yhdeksi vuodeksi kesäkuun 
27 pistä lukien 9); 

las tensuojelulautakunnan lääkäri E. O. Linden yhdeksi vuodeksi lukien 
huht ikuun 5 pistä 1933 10); 

las tensuojelulautakunnan naisopastaja O. Sarin heinäkuun 1 piään 193311); 
valmistavan poikain ammat t ikoulun puutöiden opet ta ja E. Rehn kulu-

van lukuvuoden loppuun 12); 
Bertha-Maria-kodin joh ta j a t a r L .Wendel l kertomusvuoden loppuun 13); 
kaupunginorkesterin vaht imestar i E. Y. E k yhdeksi vuodeksi lukien 

toukokuun 18 pistä 14); sekä 
asemakaavainsinööri T. Öller kertomusvuoden loppuun 15). 
Asianomaisten lau takunta in esitykset, jo tka koskivat terveystoimiston 

naisapulaisen H. Wallenin1 6) ja kunnalliskodin työlaitoksen sepäntöiden 
työn joh ta j an A. Lindbergin 17) oikeut tamista j äämään virkoihinsa, kaupungin-
hallitus sitä vastoin epäsi. 

Kaupunginval tuus ton evä t tyä 18) kaupunginhal l i tuksen esityksen viran-
halt i jain eroamisikää koskevan virkasäännön määräyksen muut tamises ta 
kaupunginhall i tus ei ka tsonut 1 9 ) mahdolliseksi esit tää valtuustolle, e t tä 
sa tamakapteeni A. Lindfors t äy t e t t yään 70 vuot ta oikeutettaisiin edelleen 
jäämään virkaansa. 

Sen sijaan kaupunginhall i tus päät t i 2 0) määrä tä sa tamakapteeni Lind-
forsin, joka niinmuodoin marraskuun 7 pinä täy t täessään 70 vuo t ta erosi viras-

!) Ks. vin 1931 kert. s. 266. — 2) Khs 21! p. tammik. 139 §. —r 3) S:n 11 p. 
helmik. 306 §. — 4) Sin 31 p. maalisk. 584 §. — 5) S:n 21 p. tammik. 146 §. — 
6) Sin 15 p. jouluk. 1,994 §. — 7) Sin 8 p. syysk. 1,345 §; ks. vin 1931 kert. s. 258. 
— 8) Khs 10 p. marrask. 1,736 §. — 9) Sin 19 p. toukok. 889 §. — 10) S:n 8 p. 
jouluk. 1,954 §. — u ) Sin 8 p. jouluk. 1,955 §. — 12) Sin 13 p. lokak. 1,561 §. — 
13) Sin 21 p. huhtik. 715 §. — 14) Sin 2 p. kesäk. 952 §. — 15) S:n 28 p. tammik. 
189 §. — 16) S:n 2 p. kesäk. 953 §. — 17) Sin 21 p. heinäk. 1,201 § ja 4 p. elok. 
1,231 §. — 18) Ks. tämän kert. s. 112. — 19) Khs 27 p. lokak. 1,656 §; ks. vin 
1931 kert. s. 258. — 20) Khs 3 p. marrask. 1,695 §; ks. myös tämän kert. s. 222. 
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t aan , sanotusta päivästä lukien virkaatekevänä hoi tamaan satamakapteenin-
virkaa, kunnes se vakinaisesti täyte t t i in . Kapteeni Lindforsin palkka oli mää-
rä t t ävä vasta sen jälkeen kun hänelle tulevan eläkkeen määrä oli vahvis te t tu . 

Koska kansakoulunopet ta jan pysyt tämis tä virassaan koskevien asiain 
ratkaiseminen kuului valtion viranomaiselle, m u t t a kaupunginhall i tus piti 
tärkeänä, et tä kaupungin viranomaisilla oli t ieto niistä tapauksis ta , jolloin 
kansakoulunopettaj i l le esitettiin myönnet täväksi puheena olevia oikeuksia, 
hallitus p ä ä t t i x ) kehoit taa kansakoulujen johtokunt ia kulloinkin an tamaan 
niistä tiedon kaupunginhallitukselle. 

Kaupunginhal l i tus pää t t i 2 ) i lmoit taa ruotsinkielisten kansakoulujen 
johtokunnalle, ettei hallituksella ollut mi tään huomaut tamis ta siihen, e t tä 
sanot tu jen koulujen opettajal le A. Kronströmille ja opet ta ja t tarel le A. M. 
Stenbergille esitettiin myönnet täväksi oikeus pysyä virassaan elokuun 
1 p:ään 1933. 

Oikeus pitää sivuvirkoja. Seuraavat henkilöt oikeutett i in vakinaisen vir-
kansa ohella hoi tamaan alla main i t tu ja sivuvirkoja: 

sosiali johtaja Keto lukuvuonna 1932—33 pi tämään Yhteiskunnallisessa 
korkeakoulussa kaksi luentoa viikossa sekä kymmenkun ta seminaariharjoi-
tus ta kaikkiaan 3); 

kansliasihteeri G. Brotherus vuoden 1933 loppuun hoi tamaan julkisivu-
piirustusten ta rkas tus to imikunnan sihteerintointa 4); 

kansliasihteeri T. Nordberg hoi tamaan sa tamalau takunnan sihteerin-
tointa vuoden 1933 loppuun 5); 

rahatoimiston toimisto-osaston päällikkö kapteeni H. Öhman vuoden 
1933 loppuun toimimaan Kulosaaren sillan isännöits i jänä6) ; 

rahatoimiston k i r janpi tä jä J . Norbäck vuoden 1933 loppuun hoi tamaan 
Haagan kauppalan kamreerinvirkaa 7); 

revisionikonttorin avus tava reviisori Y. Wahlroos vuoden 1933 loppuun 
hoi tamaan Asunto-osakeyhtiö Vallilan pienasunnot n:o l :n ja Helsingin kau-
pungin rakennusosakeyhtiö n:o 2:n isännöitsi jän tointa 8); 

toinen palomestari L. Gustafsson vuoden 1933 loppuun an tamaan kau-
pungin suomenkielisessä työväenopistossa kolme tun t ia viikossa kotivoimis-
telun sekä ruumiinhoidon ja terveysvoimistelun neuvonnan opetusta ehdoin, 
e t tä opetustunni t eivät sa t tuneet hänen päivystysvuorolleen 9); 

ammat t i en t a rkas t a j a 1. Schreck lukuvuonna 1932—33 an tamaan Helsin-
gin suomalaisessa lyseossa 4 vi ikkotuntina englanninkielen opetusta 10); 

ammat t i en ta rkas ta j a E. Heikkinen vuoden 1933 loppuun toimimaan 
Kaupunkien yleisen paloapuyhdistyksen asiamiehenä Helsingin pohjoisessa 
piirissä n ) ; 

aluelääkäri R. Forsius vuoden 1933 loppuun toimimaan Sedmigradskvn 
pientenlastenkoulujen ja Nya svenska läroverket nimisen koulun koulu-
lääkärinä 12); 

terveystoimiston lääkäri J . Lojander vuoden 1933 loppuun hoi tamaan 
lääkärinvirkaa valtion ylimääräisessä venerisessä sairaalassa 13); 

kulkutaut isairaalan apulaislääkäri D. von Wendt hoi tamaan Kallion 
lastenpoliklinikan lääkärinvirkaa 14); 

x) Khs 3 p. marrask. 1,697 §. —2) S:n 27 p.lokak. 1,661 §. — 3) S:n 13 p. lokak. 
1,531 §. — 4) S:n 9 p. tammik. 13 §. — 5) S:n 10 p. maalisk. 455 §. — 6) S:n 14 p. 
tammik. 95 § ja 30 p. jouluk. 2,046 §. — 7) S:n 28 p. tammik. 164 §. — 8) S:n 9 p. 
tammik. 27 §. — 9) S:n 10 p. maalisk. 481 §. — 10) S:n 2 p. kesäk. 954 §. — n ) S:n 
27 p. huhtik. 777 §. — 12) S:n 21 p. tammik. 152 §. — 13) S:n 21 p. tammik. 153 §. 
14) S:n 22 p. syysk. 1,432 §. 
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köyhäinhoi tolautakunnan apulaisasiamies S. Arpia vuoden 1933 loppuun 
hoi tamaan ylimääräisen notaarin virkaa korkeimmassa hallinto-oikeudessa 
ehdoin, e t tä hän varsinaisessa virassaan suoritt i iltaisin yl i työtä ainakin virka-
a jas ta sivutoimen hoitoon ku lu te t tua aikaa vas taavan a jan *); 

köyhäinhoi tolautakunnan asiamies Y. A. Eloniemi vuoden 1933 loppuun 
toimimaan ylimääräisenä virkamiehenä korkeimmassa hallinto-oikeudessa 
edellisessä kohdassa mainituin ehdoin 2); 

köyhäinhoidon apulais johtaja J . Jakobsson vuoden 1933 loppuun toimi-
maan erään yksityiskoulun voimistelunopet ta jana edellä maini tuin ehdoin3); 

suomenkielisten kansakoulujen lääkäri E. Alho vuoden 1934 loppuun 
hoi tamaan rokkoaineen valmistuslaitoksen joh ta janv i rkaa 4); 

suomenkielisten kansakoulujen opet ta ja A. Haria lukuvuoden 1931—32 
aikana toimimaan Helsingin koelyseossa ja Helsingin toisessa suomalaisessa 
lyseossa laulunopet ta jana 4 tun t ia viikossa ehdoin, e t tä hän teki uuden ano-
muksen ennen kuluvan lukukauden loppua, mikäli hän aikoi ensi vuonna 
ja tkaa sivutoimen pi tämistä 5); 

suomenkielisten kansakoulujen veis tonopet taja Y. Laht inen huht ikuun 
loppuun asti o t t amaan osaa työttömille jä r jes te t ty jen työväenopistokurssien 
johtamiseen 2 tun t ia viikossa sekä lukuvuonna 1932—33 an tamaan Helsin-
gin työväenopistossa ja -akatemiassa opetusta 10 tun t ia viikossa 6); 

suomenkielisten kansakoulujen ope t ta ja P. J . Laitinen lukuvuonna 1932 
—33 an tamaan opetusta 6 tun t ia viikossa Helsingin työväenopistossa ja 
-akatemiassa 7); 

suomenkielisten kansakoulujen opet ta ja A. Peltonen an tamaan kaupun-
gin työttömille järjestämillä työväenopistokursseilla 9 laskennontunt ia vii-
kossa sekä lukuvuonna 1932—33 opet tamaan Helsingin työväenopistossa ja 
-akatemiassa 8 tun t ia viikossa 8); 

suomenkielisten kansakoulujen opet ta ja E. Salola an tamaan lausunnan-
opetusta työväenopistossa 6—8 tun t ia viikossa ja samojen koulujen opet ta ja 
V. Peltonen an tamaan työväenopistossa 6 vi ikkotunt ia 9); 

ruotsinkielisten kansakoulujen ta loudenhoi ta ja E. Pon tän vuoden 1933 
alusta lukien toimimaan ruotsalaisen normaalilyseon lehtorina 10); 

valmistavan ty t tö jen ammat t ikoulun ope t ta ja ta r A. Palmgren vuoden 
1933 loppuun opet tamaan yleisessä ammatti laiskoulussa käsitöitä 4 tun t ia 
viikossa n ) ; 

valmistavan ty t tö jen ammat t ikoulun ope t ta ja ta r A. Pulkkinen vuoden 
1933 loppuun an tamaan yleisessä ammatti laiskoulussa 4 opetustunt ia vii-
kossa 12); 

valmistavan ty t tö jen ammat t ikoulun ope t ta ja ta r I. Stenius vuoden 
1933 loppuun hoi tamaan säestäjänvirkaa konservatorion oopperaluo-
kalla 13); 

suomenkielisen työväenopiston joh ta ja Z. Castren lukuvuonna 1932—33 
hoi tamaan Yhteiskunnallisessa korkeakoulussa tunt iopet ta ja to imensa , johon 
kuului kaksi luentoa viikossa sekä kahden seminaari tunnin vuoro joka toinen 
viikko 14); 

x) Khs 9 p. tammik. 50 §. — 2) S:n 9 p. tammik. 48 §. — 3) S:n 9 p. tammik. 
49 §. — 4 ) S:n 1 p. jouluk. 1,909 §. — 5) S:n 4 p. helmik. 277 §. —~ 6) S:n 23 p. maa-
lisk. 562 § ja 9 p. kesåk. 1,043 §. — 7) S:n 9 p. kesåk. 1,043 §. — 8) S:n 3 p. maalisk. 
451 § ja 9 p. kesåk. 1,043 §. — 9) S:n 6 p. lokak. 1,521 §. — 10) S:n 17 p. marrask. 
1,783 §. — n ) S:n 9 p. tammik. 56 §. —12) S:n 9 p. tammik. 54 §. —13) S:n 9 p. tam-
mik. 55 §. —14) S:n 6 p. lokak. 1,520 §. 
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las tentarha n joh ta j a t a r H . Bengelsdorff vuoden 1933 loppuun toimimaan 
kanslia-apulaisena pohjoisen ruotsalaisen seurakunnan pastorinkansliassa 

l as ten ta rhanope t ta ja ta r B. Luther vuoden 1933 loppuun an tamaan ope-
tus ta taideteollisuuskeskuskoulussa 2); 

insinööri J . Lustig toimimaan lukuvuoden 1932—33 aikana sähköopin 
ja sähköpiirustuksen ylimääräisenä tun t iope t t a j ana yleisessä ammatti lais-
koulussa 3); 

sähkölaitoksen mit tar i toimiston esimies B. Andersson vuoden 1933 
loppuun hoi tamaan Ruusu lankadun talon n:o 16 isännöitsi jäntointa 4); 

rakennuskont tor in katuosaston toimistoinsinööri W. Starck ja piiri-insi-
nööri H . A. Relander lukuvuonna 1932—33 an tamaan Helsingin teollisuus-
koulussa edellinen 9 ja jälkimmäinen 12 opetustunt ia viikossa 5); 

rakennuskonttor in rakennusmestar i L. A. Granö kertomusvuoden lop-
puun kuulumaan jäsenenä Oulunkylän kunnal l is lautakuntaan ja t ie lautakun-
taan sekä sen lisäksi hoi tamaan erinäisiä t ie lautakunnan tehtäviä ehdoin, e t tä 
hänen oli luovu t tava niistä siinä tapauksessa, e t tä ne tavalla tai toisella vai-
ku t t iva t haitallisesti hänen vakinaisiin virkatehtävi insä 6); 

rakennuskont tor in avus tava työpääll ikkö insinööri R. Granqvist vuoden 
1933 loppuun hoi tamaan Johanneksenrinteen talon n:o 1 isännöitsi jänvirkaa7) ; 

kiinteistötoimiston kansanpuisto-osaston kanslisti rouva E. Rantanen 
vuoden 1932 aikana hoi tamaan Elä in ta rhan ja Hesperian urheilukenttien 
rahavarojen hoi ta jan to in ta 8); sekä 

kiinteistötoimiston apulaisasiamies T. Törnblom vuoden 1933 loppuun 
toimimaan ylimääräisenä virkamiehenä korkeimmassa hallinto-oikeudessa9). 

Lupa asua kaupungin ulkopuolella. Seuraavat kaupungin vi ranhal t i ja t 
oikeutetti in asumaan kaupungin ulkopuolella: 

rakennuskont tor in katuosaston avus tava insinööri P. Est lander kesäkuun 
1 p:ään 1932 Leppävaarassa, vaakits i ja T-E. Roos joulukuun 31 p:ään Munkki-
niemessä, rakennusmestar i t L. A. Granö, C. Nyberg, J . Ahlgren, G. Nyman 
ja Y. Stigell joulukuun 31 p:ään 1932 ensimmäinen Oulunkylässä, toinen Haa-
gan kauppalassa, kolmas Kilossa, neljäs Pukinmäessä ja viides Tapanin-
kylässä10); sekä työn joh ta j a A. Rokkanen kesäkuun 1 p:ään 1933 Oulun-
kylässä n ) ; 

rakennuskont tor in satamaosaston rakennusmestari A. Kalervo ja avus-
t ava insinööri P. Duncker joulukuun 31 p:ään 1932 edellinen Laut tasaaressa 
ja jälkimmäinen Kauniaisissa, pi i rustaja H. Winqvist lokakuun 1 p:ään 1932 
Lauttasaaressa ja rakennusmestari B. Lindgren huh t ikuun 1 p:ään 1932 
Espoossa 12); 

kiinteistötoimiston asemakaavaosaston pi i r täjä A. Tammilehto t ammi-
kuun 1 p:ään 1934 Haagan kauppalassa 13); sekä 

halli var t i ja R. Lundst röm Kauniaisissa 14). 
Uuden säätiölain aiheuttamat toimenpiteet. Kaupungin joh ta ja ilmoitti, 

e t tä niille säätiöille, joiden hallituksissa kaupunginval tuusto tai kaupungin-
hallitus olivat edustet tuina, oli huomaute t tu huht ikuun 5 p:nä 1930 annetun 
säätiölain 28 §:n säännöksestä, joka koski säätiön i lmoit tamista säätiörekis-

x) Khs 25 p. helmik. 402 §. — 2) S:n 25 p. helmik. 403 §. — 3) S:n 1 p. syysk. 
1,327 §. — 4) S:n 28 p. tammik. 193 §. — 5) S:n 8 p. syysk. 1,346 §. — 6) S:n 23 p. 
maali sk. 554 §. — 7) S:n 31 p. maalisk. 591 §. — 8) S:n 6 p. toukok. 791 §. — 9) S:n 
9 p. tammik. 30 §. — 10) Khn jsto 11 p. helmik. 3,468 ja 3,470 §. — n ) S:n 7 p. 
heinäk. 5,103 §. — 12) S:n 11 p. helmik. 3,471 ja 3,469 §. — 13) S:n 28 p. huhtik. 
4,430 §. —1 4) S:n 11 p. helmik. 3,465 §. 
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teriin. Samalla kaupunginlakimies oli t a rkas tanu t kaupungin hoitamien eri 
lahjoi tusrahastojen asiakir jat selvittääkseen, oliko jotakin niistä pidet tävä 
sellaisena itsenäisenä säätiönä, johon puheena olevaa lakia oli sovellettava, 
m u t t a tul lut kielteiseen tulokseen. »Pro Helsingfors» nimisen pohjarahaston 
sääntöjen vahvistamisesta oli tehty anomus oikeusministeriölle, joka kuiten-
kin oli sen evännyt katsoen, ettei rahastoa, jonka pääomaa kaupunki hoitaa, 
voida pitää itsenäisenä säätiönä 1). 

Säätiö Pro Helsingfors. Kaupunginhal l i tus pää t t i 2 ) i lmoittaa, ettei sillä 
ollut mitään muis tu te t tavaa sitä vastaan, et tä säätiön hallituksen hyväksy-
mille säännöille hankit t i in asianmukainen vahvistus. 

Tohtori Haahden kirjelmäin painattaminen. Kaupunginhall i tus epäsi3) 
sairaalahallituksen anomuksen, et tä tuberkuloosisairaalan röntgenologin 
H. Haahden matkaker tomuksen ja hänen sairaalan röntgentyön jär jestä-
mistä koskevan ehdotuksensa saisi painat taa . 

Tonttien omistusoikeus. Kaupunginhal l i tus pää t t i 4 ) määrä tä , et tä laa-
manni J . Ugglan laa t imat selvitykset erinäisten kaupungin tont t ien omistus-
oikeudesta y. m. oli painet tava ainoastaan ruotsinkielisinä. 

Keskuskeittolan käyttö liikekannallepanon sattuessa. Helsingin varus-
kunnan li ikekannallepanotoimikunnan t iedustel tua, voitiinko keskuskeitto-
lan hallussa olevien kaupungin omistamien kuljetusastioiden käyttöoikeus 
ot taa huomioon puolustuslaitoksen liikekannallepanon varal ta suorittamissa 
suunnitteluissa, kaupunginhalli tus pää t t i 5 ) toimikunnalle ilmoittaa, e t tä koska 
keskuskeittolan liikekannallepanonkin sattuessa oli huolehdit tava köyhäin-
hoidon, kansakoulujen ja erinäisten muidenkin kunnallisten laitosten varusta-
misesta ruoalla, keittolan kuljetusastioita ei voitu luovut taa puolustuslaitok-
sen käyte t täväks i keittolassa valmis te t tavan ruoan kuljet tamiseen, jonka 
ruoan valmistuksesta jo aikaisemmin oli sotilasviranomaisten kanssa sovit tu. 

Sotalaitosjärjestelmän uusiminen. Uudenmaan läänin maaherran väli-
tyksellä saapui kaupunginhallitukselle kaksi puolustusministeriön lähet tämää 
kiertokir jet tä , joissa tehti in selvää sotalaitosjärjestelmän uusimisen aiheut-
tamis ta toimenpiteistä. Kir je lmät merkitt i in 6) tiedoksi. 

Pakolaisten oikeudet. Valtion pakolaisavustuskeskuksen t iedustel tua 
kunnalliselta keskustoimistolta, oliko vakinaisesti kunnassa oleskelevien ja 
sille veronsa maksavien pakolaisten lapsilla oikeutta käydä kunnan kouluja 
ja vara t tomina saada ilmaiset koulutarpeet , keskustoimisto oli vas tannut 
näihin kysymyksiin myöntäväst i vii taten kaupunkien kunnallislain 3 §:ään, 
jonka mukaan pakolaiset olematta Suomen kansalaisia voivat olla kunnan 
jäseniä ja siis omata oikeuden kunnan laitosten y. m. käyttämiseen. Kaupun-
ginhallitus hyväksyi 7 ) keskustoimiston käsityksen ja päät t i i lmoittaa siitä 
kansakoulujen johtokunnille, lastensuojelulautakunnalle, köyhäinhoitolauta-
kunnalle, ammat.tiopetuslaitosten johtokunnalle ja kaupunginkir jaston johto-
kunnalle. 

Standarditaulukot. Suomen rationalisoimistyön edistämisyhdistys il-
moitt i 8), e t tä yhdistykseen li i t tyneet jäsenet saivat ilmaiseksi yhden kappa-
leen kaikkia l i i t tymispäivän jälkeen ilmestyneitä s tandardi taulukoita . 

Suosituskirjeen antaminen. Berliiniläisen kustannusliikkeen Max Schrö-
derin anomuksen, et tä kaupunginhall i tus antaisi sille suosituskirjeen liikkeen 

x) Khs 20 p. lokak. 1,595 §. — 2) S:n 18 p. helmik. 322 §. — 3 ) Khn jsto 1 p. 
jouluk. 7,389 §. — 4) S:n 13 p. lokak. 6,424 §. — 5) Khs 31 p. maalisk. 575 §. — 
ö) S:n 21 p. huhtik. 688 § ja khn jsto 17 p. marrask. 7,072 §. — 7) Khs 6 p. 
toukok. 803 §. — 8 ) Khn jsto 31 p. maalisk. 4,042 §. 
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suunnittelemaa, Helsinkiä esittävää kuvateosta varten, kaupunginhallitus 
päätt iperiaatteell isista syistä evätä. 

Elinkeino-oikeudet. Lääninhallitukselle annetuissa 5 lausunnossa elin-
keino-oikeuden myöntämis tä koskevista anomuksista kaupunginhall i tus 
pää t t i 2 ) ainoastaan yh tyä kaupunginval tuuston niistä antamiin lausuntoihin. 

Poliisilaitoksen spriivarastot. Palopäällikön to imit tamassaan palotarkas-
tuksessa määrä t tyä , e t tä Mariankadun 3:ssa oleva ensimmäisen poliisipiirin 
spriivarasto, joka oli s i joi tet tuna rakennuksen toisessa kerroksessa sijaitse-
vaan erittäin tulenvaaralliseen huoneeseen, oli siirrettävä turvall isempaan 
paikkaan, kaupunginhall i tus pää t t i 3 ) pyy tää poliisilaitosta siirtämään kaik-
kien poliisipiirien spriivarastot valtion alkoholivarastoon ensi tilassa ja ensim-
mäisen piirin spriivaston heti. 

Kolmannen luokan ravintolain tason kohottaminen. Sen jälkeen kun kau-
punginhalli tuksen tietoon oli tul lut , e t tä osakeyhtiö Alkoholiliike aktiebolagin 
hallintoneuvostossa oli pantu vireille kysymys I I I luokan ravintolain tason 
kohottamisesta joillakin monopolisoimistoimenpiteillä, hallitus pää t t i 4 ) an taa 
sosialijohtajalle tehtäväksi valmistella kysymystä , oliko kaupungin syytä 
ryh tyä joihinkin t ä t ä tarkoi t tavi in toimenpiteisiin, esim. perustaa samanlai-
nen yh tymä kuin aikaisempi anniskeluosakeyhtiö. 

Anniskeluoikeudet. Kaupunginhal l i tus pää t t i 5 ) oikeut taa Kaivohuoneen, 
Kappelin, Kaisaniemen, Alppilan ja Luodon ravintolain sekä Korkeasaaren 
ja Seurasaaren kansanpuistojen ravintolain vuokraa ja t anomaan osakeyhtiö 
Alkoholiliikkeeltä ravintoloilleen I luokan sekä Pihlajasaaren ravintolan vuok-
raa jan II luokan anniskeluoikeuksia asianomaisten vuokraaja in sovit tua kiin-
te is tölautakunnan kanssa vuokramaksun korottamisesta, mikäli t ä t ä oli 
vuokrasopimuksissa edellytetty. 

Helsingin työväenyhdistykselle päätet t i in 6) i lmoittaa, ettei kaupungin-
hallituksella puolestaan ollut mitään huomaut tamis ta siihen, e t tä yhdistys 
anoi osakeyhtiö Alkoholiliikkeeltä oikeutta 3.2 %:n oluen tarjoilemiseen 
Must ikkamaan kesäravintolassa. 

Sen varal ta , e t tä kaupunginval tuusto jossakin tilaisuudessa halusi tar-
jota alkoholipitoisia juomia tai luovut taa istuntosalin käyte t täväksi jotakin 
juhlaa varten, jonka yhteydessä tarjoi lu saattoi tulla kysymykseen, kaupun-
ginhallitus pää t t i 7 ) , e t tä keskuskeittolalle oli anot tava alkoholijuomien tar-
joiluoikeuksia käyte t täväksi kaupunginhall i tuksen päätöksen mukaisesti 
erikoistapauksissa. 

Suomenlinnan oikeudellinen asema Helsingin kaupunkiin nähden. Käsi-
tellessään kysymystä Suomenlinnan laiturista Ehrensvärdin haudalle johta-
van tien kunnostamisesta kaupunginhall i tus pää t t i 8 ) pyy tää saada käyte t tä -
väkseen sen selvityksen Suomenlinnan oikeudellisesta asemasta Helsingin 
kaupunkiin nähden, jonka filosofianmaisteri Y. Harvia kaupungin ympäristö-
alueiden alueliitosasiaa valmistaessaan oli kerännyt . 

Munkkiniemen yhdyskunnan rakennussuunnitelma. Kaupunginhal l i tus 
pää t t i 9 ) Uudenmaan läänin maaherralle pyynnöstä lähetet tävässä kirjel-
mässä ilmoittaa, ettei hallituksella ollut mitään huomaut tamis ta Munkkinie-
men yhdyskunnalle laadi tun rakennussuunnitelman vahvistamista vastaan. 

Khs 3 p. maalisk. 419 § ja 31 p. maalisk. 566 §. — 2) S;n 16 p. kesäk. 
1,049 §, 11 p. helmik. 282 §, 31 p. maalisk. 568 § ja 19 p. toukok. 858 §. — 3) S:n 
6 p. toukok. 793 §. — 4) S:n 18 p. helmik. 323 §. — 5) S:n 16 p. maalisk. 519 ja 
520 §. — 6) S:n 14 p. huhtik. 675 §. — 7) S:n 2 p. kesäk. 924 §. — 8) S:n 24 p. 
marrask. 1,820 § .— 9 ) S:n 20 p. lokak. 1,613 §. 
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Lauttasaaren sillalla kannettavat siltamaksut. Niinikään päätet t i in 
Uudenmaan läänin maaherralle pyynnöstä lähetettävässä kirjelmässä puoltaa 
Laut tasaaren taajaväkisen yhdyskunnan anomusta saada kantaa si l tamaksua 
suunnitellulla Laut tasaaren sillalla. 

Kaupunginhallituksen edustajat hallituksissa, lautakunnissa y. m. Kau-
punginhallituksen edus ta jaks i 2 ) ki inteis tölautakuntaan ja urhei lulautakun-
taan valittiin ki inteistöjohtaja von Frenckell, sa tamalau takun taan , yleisten 
töiden hallitukseen, puhtaanapitohall i tukseen ja teknillisten laitosten halli-
tukseen teknillinen joh ta ja Moring, palotoimikuntaan hallituksen jäsen 
Hje lmman ja hänen erot tuaan kaupunginhall i tuksen jäsenyydestä jäsen 
Rydman , terveydenhoi tolautakuntaan jäsen Suolahti, sairaalahallitukseen, 
köyhäinhoi tolautakuntaan, lastensuojelulautakuntaan, ammattiopetuslai tos-
ten joh tokuntaan ja t euras tamolau takuntaan sosialijohtaja Keto, suomen-
kielisten kansakoulujen joh tokuntaan jäsen Janatu inen , ruotsinkielisten kan 
sakoulujen joh tokuntaan ja kaupunginmuseon joh tokuntaan jäsen Udd, las-
tentarhain joh tokuntaan jäsen Helo ja hänen saatuaan pyynnöstään vapau-
tuksen täs tä teh täväs tä jäsen Flalme 3), suomenkielisen työväenopiston johto-
kun taan jäsen Halme, ruotsinkielisen työväenopiston joh tokuntaan jäsen 
Ramsay, kaupunginkir jaston johtokuntaan ja oikeusaputoimiston johtokun-
taan jäsen Norrmen, musi ikki lautakuntaan, työnväli tystoimiston johtokun-
taan ja verotusvalmistelukuntaan sen käsitellessä hallinnollisia asioita raha-
to imenjohta ja Hupli sekä kot i ta louslautakuntaan jäsen Salovaara. 

Kaupungin edustajaksi ruotsalaisen Olaus Petr i seurakunnan kirkon 
kulmakiven laskemistilaisuuteen val i t t i in 4) kaupunginval tuuston puheen-
joh ta ja I. Lindfors. 

Kaupunginhall i tus vali ts i5) kaupungin edustajiksi Hangossa elokuun 
15 ja 16 p:nä pidettäville kaupunkipäiville sosialijohtaja Kedon sekä jäse-
nensä Helon ja Rydmanin . 

Kaupungin edustajaksi Suomen punaisen ristin joh tokuntaan kaupun-
ginhallitus valitsi6) sa i raala tarkasta ja G. Palanderin. 

Kellokosken piirimielisairaalan rakennusto imikuntaan val i t t i in7) kau-
pungin edustajaksi rakennusmestari A. Nyberg. 

Insinööri R. Granqvistia ja ens. kaupunginlääkäriä F. Hisingeriä pää-
tett i in 8) pyy tää tu tk imaan Kellokosken piirimielisairaalan viemärioloja. 

Kaupunginhall i tus pää t t i 9 ) valita raha to imenjoh ta ja V. Hupiin kau-
pungin edustajaksi Helsingin konservatorion säätiön isännistöön. 

Raha to imenjoh ta ja Hupli val tuutet t i in 1 0) lisäksi edus tamaan kaupunkia 
Raitiotie- ja omnibusosakeyhtiön maaliskuun 12 p:nä pidettävässä yhtiö-
kokouksessa ja hänelle lausutti in evästykseksi, e t tä osinkoa oli vuodelta 1931 
ehdote t tava jaet tavaksi johtokunnan ehdotuksen mukaisesti 20 % sekä et tä 
joh tokuntaan oli esitet tävä vali t taviksi silloiset jäsenet, professori O. Tar-
janne, kiinteistötoimiston päällikkö J . W. Andersin, filosofianmaisteri G. 
Estlander, pankin joh ta ja L. af Heurlin ja raha to imenjoh ta ja V. Hupli, sekä 
varajäsenet , ki inteistöjohtaja E. von Frenckell, pankin joh ta ja T. Grotenfelt 
ja joh ta ja K. R. Heinonen. 

Kaupungin edustajiksi stadionin piirustuskilpailun palkintolautakun-

x) Khs 10 p. marrask. 1,738 §. — 2) S:n 9 p. tammik. 3 §. 21 p. tammik. 
117 § ja 27 p. lokak. 1,630 §. — 3) S:n 14 p. huhtik. 685 §. — 4) S:n 10 p. maalisk. 
457 §. — 5 ) S:n 11 p. elok. 1,233 §. — 6) S:n 19 p. toukok. 865 §. — 7 ) S:n 16 p. ke-
säk. 1,085 §. — 8 ) Khn jsto 25 p. helmik. 3,689 §. — 9) Khs 7 p. huhtik. 647 §. — 
10) S:n 10 p. maalisk. 472 §. 
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t aan v a l i t t i i n k i i n t e i s t ö j o h t a j a von Frenckell ja kaupunginarkki teht i 
G. Taucher. 

Kaupunginhall i tus pää t t i 2 ) va l tuu t t aa raha to imenjohta ja Hupiin edus-
t amaan kaupunkia Suomen kaupunki- ja maalaiskuntien keskuslainakassa 
osakeyhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa. 

Teknillinen joh ta ja Moring päätet t i in 3) va l tuu t t aa edustamaan kaupun-
kia Helsingin makasiiniosakeyhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa. Hänelle 
evästykseksi lausutti in, e t tä yhtiön hallintoneuvoston erovuorossa olevat 
jäsenet oli val i t tava uudestaan. 

Merkittiin tiedoksi ja hyväksyt t i in 4), e t tä kaupungin johta ja oli val tuut-
t anu t palotoimikunnan puheenjohta jan filosofiantohtori B. Nyberghin edus-
t amaan kaupunkia Suomen palosuojeluyhdistyksen vuosikokouksessa. 

Kaupunginhal l i tus va l tuu t t i 5) kiinteistötoimiston päällikön J . W. Ander-
sinin edus tamaan kaupunkia Kaupunkien yleisen paloapuyhdistyksen vuosi-
kokouksessa. 

Kaupunkien yleisen paloapuyhdistyksen pyydet tyä kaupunginhall i tusta 
vali tsemaan edustajansa puheenjohtajaksi yhdistyksen ylimääräisen kokouk-
sen ase t tamaan lähetystöön, jonka yhdistyksen 100-vuotispäivänä tuli yhdis-
tyksen puolesta luovut taa sen johtokunnalle 1,000,000 markkaa palosuojelu-
rahastoksi , kaupunginhall i tus pää t t i 6 ) valita kaupungin edustajaksi puheena 
olevaan lähetystöön kaupungin johta ja Tulenheimon. 

Kaupunginhal l i tus pää t t i 7 ) va l tuu t t aa teknillisen joh ta jan Moringin 
edus tamaan kaupunkia Voima- ja polttoainetaloudellisen yhdistyksen vuosi-
kokouksessa. 

Kaupunginhal l i tus hyväksyi 8) johtaj is ton toimenpiteen, e t tä teknillinen 
joh ta ja Moring oli määrä t ty edus tamaan kaupunkia Etelä-Suomen voimaosa-
keyhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa. 

Kaupungininsinööri O. Martikainen oli kaupunginhall i tuksen val tuut -
t a m a n a 9) edus tanut kaupunkia Kuusankoskella joulukuun 14 p:nä pidetyssä 
Korian—Helsingin rauta t ien rakentamis ta koskevassa kuntien edustajien 
yhteisessä neuvottelukokouksessa. Hänen teh tyään selkoa kyseisestä kokouk-
sesta kaupunginhall i tus valitsi10) ki inteistöjohtaja von Frenckellin edusta-
maan kaupunkia asian edelleen ajamiseksi asetetussa toimikunnassa. 

Rautat iehal l i tuksen pyyde t tyä kaupunginhall i tusta lähet tämään edus-
t a j a n rautatiehall i tuksessa pidet tävään kokoukseen, jossa neuvoteltaisiin 
Helsingin—Turun pikajunien sekä Turun—Tukholman laivojen aikataului-
hin ehdotetuista muutoksista, kaupunginhall i tus p ä ä t t i n ) va l tuu t taa kiinteistö-
joh ta ja von Frenckellin edus tamaan kaupunkia tässä tilaisuudessa. 

Kaupunginhall i tus antoi1 2) ki inteistöjohtaja von Frenckellille tehtäväksi 
neuvotella rautat iehall i tuksen kanssa sopivien maa-alueiden luovuttamisesta 
kaupungille niiden alueiden korvaukseksi, jo tka kaupunginval tuusto oli päät-
t äny t 1 3 ) luovut taa valtionrautateil le P i tä jänmäen aseman kohdalla sekä Pasi-
lan ja Huopalahden asemain välillä suori tet tavia radan oikaisutöitä varten. 

Kansliasihteeri A. Blomberg val tuute t t i in 14) edus tamaan kaupunkia Bro-
marvin pi tä jän Bengtsärin kylässä toimitet tavissa veden- ja maanjakotoimi-
tuksissa. 

x) Khs 29 p. syysk. 1,436 §. — 2 ) S:n 23 p. maalisk. 541 §. — 3 ) S:n 23 p. maa-
lisk. 540 §. — 4) S:n 14 p. huhtik. 679 §. — 5 ) S:n 21 p. huhtik. 689 §. — 6 ) S:n 1 p. 
jouluk. 1,893 §. — 7 ) S:n 14 p. huhtik. 681 §. — 8 ) S:n 18 p. helmik. 321 §. — 9 ) S:n 
17 p. marrask. 1,768 §. —10) S:n 30 p. jouluk. 2,051 §. — S:n 25 p. elok. 1,264 §. 
—12) S:n 18 p. helmik. 318 §. — 13) Ks. tämän kert. s. 13. — 14) Khs 4 p. helmik. 
253 § ja 30 p. kesäk. 1,128 §. 
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Kaupungin välimieheksi Porvoon maant ien oikaisemiseen Pukinmäen 
tiloihin kuuluvasta Kaarls-nimisestä t i lasta R. N. 13 t a rv i t t avan maan pakko-
lunastamista var ten valittiin kaupungingeodeett i W. O. Lille ja asiamie-
heksi kiinteistötoimiston v. t . asiamies vara tuomari T. Törnblom. 

Kaupungingeodeett i W. O. Lille määrä t t i in 2 ) kaupungin edustajaksi 
Pukinmäen pysäkin luona valtion ja kaupungin välistä t i lusvaihtoa varten 
to imeenpantavaan maanmit taustoimitukseen. 

Tuomarinkylän tien sillan silta-aukon vapaan leveyden ja korkeuden 
määräämistä varten to imi te t tavaan lainmukaiseen katselmukseen kaupun-
ginhallitus pää t t i 3 ) valita kaupungin edustajaksi kaupungininsinööri O. Mar-
tikaisen. 

Kaupunginagronoomi A. J . Tamminen valittiin 4) kaupungin edustajaksi 
Santahaminan ja Degerön välistä t ietä koskevaan pakkolunastustoimituk-
seen ja val tuutet t i in 5) edelleen kuluvana vuonna edustamaan kaupunkia 
Helsingin p i tä jän mant taal ikunnassa ja t iekunnassa. 

Kaupunginhal l i tus pää t t i 6 ) va l tuu t t aa kaupungininsinööri O. Martikai-
sen edus tamaan kaupunkia Somerolla pidettävässä Helsingin—Turun maan-
tien suuntaa käsittelevässä kokouksessa. 

Lääninhall i tuksen kehoi tet tua Helsingin kaupunkia vali tsemaan esteettö-
män jäsenen tielain 15 §:n edel lyt tämään väl imieslautakuntaan, joka tuli 
käsit telemään m.m. kysymystä tarpeellisen tiealueen luovuttamisesta val-
tiolle Helsingin kaupungin omistamasta Dahlin t i lasta R. N. 662, kaupun-
ginhallitus pää t t i 7 ) välimieheksi valita kaupunginagronoomi A. J . Tam-
misen. 

Kiinteis töjohtaja von Frenckell val tuutet t i in 8) edustamaan kaupunkia 
Osakeyhtiö Pallokentän vuosikokouksessa. 

Kiinteistötoimiston asiamies S. J . Pent t i va l tuu te t t i in 9 ) edus tamaan 
kaupunkia eräitä Huopalahden kunnan Drumsön kylään kuuluvia vesialueita 
koskevissa kokouksissa sekä ryh tymään asian vaatimiin toimenpiteisiin. 

Sosialijohtaja Keto val tuutet t i in 1 0 ) edus tamaan kaupunkia Kulutus-
osuuskuntien keskusliiton edustajakokouksessa. 

Kaupungin edustajaksi Suomen rationalisoimistyön edistämisyhdistyk-
sen vuosikokoukseen valit t i in1 1) teknillinen joh ta ja Moring. 

Kaupunginhal l i tus päät t i 1 2 ) määrä tä kaupungin joh ta ja Tulenheimon 
edus tamaan kaupunkia »Suomen matkat» nimisen liiton vuosikokouksessa. 

Edellä maini tun liiton hallintoneuvostoon valittiin13) kaupungin edusta-
jiksi toimikaudeksi 1933—34 kaupungin joh ta ja Tulenheimo vakinaiseksi ja 
ki inteistöjohtaja von Frenckell varajäseneksi. 

Ulkoasiainministeriön ase t tamaan to imikuntaan, joka tuli huolehtimaan 
Ruotsin kruununprinssin joulukuussa t apah tuvan vierailun järjestämisestä, 
kaupunginhall i tus valitsi14) kaupungin edustajaksi ki inteistöjohtaja von 
Frenckellin. 

Helsingin sokeaintalosäätiön kuluvan vuoden tilejä t a rkas t amaan kau-
punginhallitus valitsi 15) kaupungin puolesta apulaiskaupunginkamreeri E. 
Tavasti lan. 

!) Khs 15 p. syvsk. 1,400 §. — 2) S:n 8 p. jouluk. 1,945 §. — 3) S:n 25 p. 
elok. 1,259 §. — 4) S:n 8 p. jouluk. 1,944 §. — 5 ) S:n 4 p. helmik. 257 §. — 6) S:n 
15 p. syysk. 1,402 §. — 7) S:n 15 p. syysk. 1,407 §. — 8 ) S:n 6 p. toukok. 795 §. — 
9) S:n 23 p. maalisk. 545 §. —10) S:n 12 p. toukok. 808 §. — n ) S:n21 p. huhtik. 
710 §. — 12) S:n 18 p. helmik. 320 §. — 13) S:n 30 p. jouluk. 2,042 §. — 14) S:n 
3 p. marrask. 1,672 §. — 15) S:n 26 p. toukok. 918 §. 
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Keskuskeittola. Keskuskeit tolan johtokunnan puheenjohtajaksi ja kes-
kuskeittolan toimitusjohtajaksi val i t t i in1) kertomusvuodeksi filosofianmais-
teri G. Estlander sekä johtokunnan jäseniksi rouva H. Gebhard ja kaupungin-
hallituksen jäsen V. V. Salovaara sekä varajäseniksi rouva H. Seppälä ja 
lääketieteenlisensiaatti U. Töt terman. Toimitus johta jan palkkio määrä t -
tiin kuluvaksi vuodeksi 2,700 markaksi kuukaudel ta . 

Rouva Seppälän kuoltua val i t t i in 2) johtokunnan varajäseneksi halli-
tuksen jäsen J . E. Jana tu inen . 

Naisten työtupa. Kuluvaksi vuodeksi valittiin 3) naisten työ tuvan johto-
kunnan puheenjohtajaksi pankin johta ja E. Rydman , varapuheenjohta jaks i 
kaupunginhall i tuksen jäsen J . E. Jana tu inen sekä jäseniksi teknikko A. G. 
Nyman, rouva M. Ollonqvist ja t a rkas t a j a M. Sillanpää. 

Työttömyyslautakunta. Kulkulai tosten ja yleisten töiden ministeriö 
i lmoit t i4) suostuneensa siihen, e t tä kaupunginhall i tus toimi kaupungin työt-
tömyys lau takuntana . 

Valiokunnat ja komiteat. Kaupunginhal l i tus pää t t i 5 ) aset taa komitean 
harki tsemaan kunnallisverojen pakkoperimisen uudelleenjärjestämistä sekä 
laat imaan sitä koskevaa ehdotusta ja valitsi siihen kaupunginlakimies 
E. Cavoniuksen puheenjohta jaksi sekä jäseniksi toisen kaupunginvoudin 
L. Meruksen ja rahatoimiston veronkannantaosaston päällikön Hj . Storkållin. 

Kunnalliskodin työlaitoksen laa jentamiskysymystä valmistelemaan ase-
te t t i in 6) komitea, jonka puheenjohta jaksi valittiin sosialijohtaja Keto ja jäse-
niksi teknillinen joh ta ja Moring, köyhäinhoidon to imi tus johta ja B. Sarlin, 
eversti K. E. EhrstrÖm, herra J . Virtanen ja yl i johtaja A. P. Arvelo. 

Kaupunginhal l i tus pää t t i 7 ) aset taa komitean valmistelemaan kysymystä 
valmistavan poikain ammat t ikoulun huoneiston uusimisesta sekä valita komi-
tean puheenjohtajaksi sosialijohtaja Kedon ja jäseneksi kaupunginarkki teht i 
G. Taucherin, joiden lisäksi ammatt iopetuslai tosten johtokunnan tuli vali ta 
komiteaan kolme jäsentä. Näiksi joh tokunta si t temmin ilmoitti8) valinneensa 
rehtori M. Sergeliuksen, insinööri L. Blomstedtin ja t a rkas t a j a A. Breitholtzin. 

Sähkölaitoksen joh ta ja A. Marsio valittiin 9) kaupungin puolesta jäse-
neksi to imikuntaan, jonka teh tävänä oli laatia ehdotus sähkölaitoksen sodan-
aikaiseksi valvontaorganisatioksi. 

Kaupunginhall i tus päätt i1 0) aset taa komitean laat imaan ehdotuksen 
Hert toniemen öl jysa taman alueen rakentamis ta ja käy t töä koskeviksi mää-
räyksiksi ja valitsi sen puheenjohta jaks i kiinteistötoimiston päällikön J . W. 
Andersinin sekä jäseniksi rakennuskont tor in satamaosaston työpäällikön 
S. Randelinin ja palopäällikkö W. Bergströmin. 

Puhtaanapitolai toksen alue- y. m. kysymyksiä var ten ase te t tuun komi-
teaan valittiin1 1) uudeksi jäseneksi kansliasihteeri Hård af Segerstad-vainajan 
tilalle kansliasihteeri G. Brotherus. 

Kaupunginhall i tus päät t i1 2) aset taa komitean valmistelemaan kysymystä 
oikeudesta luopua kaupungin laillisista saatavista alentamalla vuokria sopi-
musajan kestäessä ja kutsui komitean jäseniksi kaupungin joh ta ja Tulenhei-
mon sekä ki inteistölautakunnan puheenjohta jan filosofianmaisteri Y. Har-
vian, kaupunginreviisori J . Toiviaisen ja kaupunginlakimies E. Cavoniuksen. 

x) Khs 9 p. tammik. 11 §. — 2 ) S:n 21 p. huhtik. 695 §. — 3 ) S:n 9 p. tammik. 
12 §. — 4) S:n 8 p. syysk. 1,332 §. — 5) S:n 27 p. huhtik. 760 §. — 6 ) S:n 22 p. 
kesäk. 1,120 §. — 7) S:n 19 p. toukok. 888 §. — 8 ) Khn jsto 9 p. kesäk. 4,892 §. — 
9) Khs 15 p. jouluk. 1,997 §; ks. tämän kert. s. 159. — 10) Khs 26 p. toukok. 911 §. 
- 1 1 ) S:n 14 p. huhtik. 682 §. —12) S:n 8 p. jouluk. 1,916 §. 
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Kaupunginhal l i tus pää t t i 1 ) aset taa nelijäsenisen komitean, jonka teh-
tävänä oli palovakuutusasiaa valmistelleen komitean 2) mietinnössä tarkem-
min määritellyn selvityksen hankkiminen ja ehdotuksen tekeminen palova-
kuutusasian lopullisesta järjestämisestä, ja valitsi sen jäseniksi jäsenensä 
Rydmanin puheenjohta jaksi sekä vara tuomar i L. Pesosen ja talonisännöit-
sijä S. Purasen, minkä ohessa palotoimikuntaa päätet t i in kehoit taa komi-
teaan vali tsemaan yksi jäsen. Komitea oikeutettiin tarpeen mukaan käyt tä -
mään asiantunt i joi ta ja niiden laitosten ja lautakunt ien apua, joiden hoidossa 
olevasta omaisuudesta kulloinkin oli kysymys. 

Yleishyödyllisten yri tysten ja laitosten avus tusmäärärahan jakamiskysy-
mystä valmistelemaan asetet t i in 3 ) val iokunta, johon valittiin sosialijohtaja 
Keto, teknillinen joh ta ja Moring sekä hallituksen jäsenet Hje lmman, Jana-
tuinen ja Ramsay. 

Kaupunginhall i tuksen työt tömyyskomiteaan valittiin 4) kuluvaksi vuo-
deksi puheenjohta jaksi raha to imenjohta ja Hupli sekä jäseniksi teknillinen 
joh ta ja Moring, hallituksen jäsenet Halme ja Hje lmman sekä kaupungininsi-
nööri O. Martikainen, minkä ohessa kaupungin johta ja Tulenheimon tuli toi-
mia komitean i tseoikeutet tuna jäsenenä. 

Professori A. L. Hje lmman jä i 5 ) e ro t tuaan 6) kaupunginhall i tuksen jäse-
nyydestä edelleenkin työt tömyyskomitean sekä yleishyödyllisten yri tysten ja 
laitosten avus tusmäärärahan jakamisen valmistelua var ten asetetun valio-
kunnan jäseneksi. 

Helsingin ammatillisen paikallisjärjestön ase t tamaan komiteaan, joka 
tuli toimeenpanemaan julkisen rahankeräyksen Helsingin kaupungissa työt-
tömyydestä kärsimään joutuneiden hyväksi, val i t t i in7) kaupunginhall i tuk-
sen edustajaksi kaupunginval tuuston jäsen K. Kukkonen. 

Kansalaisoikeutta, elinkeino-oikeutta ja denaturoi tujen alkoholipitois-
ten aineiden kauppaoikeut ta koskevien anomusten valmistelua var ten ase-
tet t i in 8) val iokunta, johon tul ivat hallituksen jäsenet Helo ja Udd. 

Kaupunginhal l i tus pää t t i 9 ) aset taa komitean harki tsemaan kysymystä 
kaasusuojelun jär jestämisestä kaupungissa ja valitsi sen puheenjohta jaksi 
teknillisen joh ta jan Moringin sekä jäseniksi ens. kaupunginlääkärin F. Hisin-
gerin, kaupungininsinööri O. Martikaisen ja palopäällikkö W. Bergströmin, 
minkä ohessa poliisilaitosta oli pyyde t tävä vali tsemaan komiteaan edusta-
jansa. 

Osakeyhtiö Mankala fors aktiebolagin varsinaiseen yhtiökokoukseen valit-
tiin10) kaupunginlakimies kaupungin edustajaksi ja hänelle evästykseksi lau-
sutti in, e t tä yht iön joh tokuntaan oli va l i t tava filosofianmaisteri G. Estlan-
der puheenjohta jaksi sekä kiinteistötoimiston päällikkö J . W. Andersin ja 
hallituksen jäsen V. V. Salovaara vakinaisiksi sekä kaupunginlakimies E. Ca-
vonius ja työnväl i tysneuvoja T. Uski varajäseniksi. 

Jäsenten valitseminen asunto-osakeyhtiöitten ia -osuuskuntain hallituksiin. 
Kaupungin edustajiksi niiden asunto-osakeyhtiöiden ja -osuuskuntain halli-
tuksiin, joissa kaupungilla oli osakkeita tai osuuksia tai joille se oli myöntä-
ny t lainoja, oli val i t tava seuraavat henkilöt: 

Aktiebolaget Äshaka osakeyhtiö: kiinteistötoimiston osastonj ohta j a 

x) Khs 1 p. jouluk. 1,890 §. — 2) Ks. v:n 1928 kert. s. 276 ja tämän kert. s. 24. 
— 3) Khs 9 p. tammik. 9 §. — 4) S:n 9 p. tammik. 18 §. — 5) S:n 21 p. tammik. 
119 §. — 6) Ks. tämän kert. s. 137 — 7) Khs 27 p. lokak. 1,660 §. — 8) S:n 9 p. 
tammik. 10 §. — 9) S:n 15 p. syysk. 1,380 §. — 10) S:n 16 p. maalisk. 516 §. 
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A. Eriksson, kiinteistötoimiston apulaisasiamies T. Törnblom ja arkki teht i 
A. Nyberg1) ; 

Aktiebolaget Gräsviksgatan 5 osakeyhtiö: talonisännöitsi jä S. Puranen, 
kiinteistötoimiston apulaisasiamies T. Törnblom ja yhtiön entinen isännöitsijä 
V. Uusisaari2) ; 

Asunto-osakeyhtiö Sture: kiinteistötoimiston päällikkö J . W. Andersin, 
kiinteistötoimiston osastonjohtaja A. Eriksson ja kansliasihteeri A. Blom-
berg 3); arkki teht i Erikssonin saatua pyynnös tään eron täs tä t eh täväs tä 
valittiin 4) hänen tilalleen vakinaiseksi jäseneksi v. t . kansliasihteeri E. Man-
tere sekä varajäseniksi kiinteistötoimiston apulaisasiamies T. Törnblom ja 
asemakaava-arkki teht i B. Brunila; 

Asunto-osakeyhtiö Stenbäckkatu 18—20: arkki teht i T. Salervo ja filo-
sof ianmaisteri Y. Kaukoran ta 5); 

Asunto-osakeyhtiö Osmo — K ä p y l ä : apula is- rakennustarkasta ja A. Toi-
vonen vakinaiseksi ja kansliasihteeri T. Nordberg varajäseneksi 6 ) ; 

Tjänstemannabostadsakt iebolaget Sampsavägen 50 —Virkamiesasunto-
osakeyhtiö Sampsantie 50: kaupunginkamreeri P. J . Björk, kansliasihteeri 
A. Blomberg ja kiinteistötoimiston osastonjohtaja A. Eriksson 7); 

Aktiebolaget Tjäns temannabostäder —Virkamiesasunto ja osakeyhtiö: 
kansliasihteeri A. Blomberg, kiinteistötoimiston osas tonjohta ja A. Eriksson 
ja filosofianmaisteri G. Est lander 8); 

Asunto-osakeyhtiö Hauho: joh ta ja K. R. Heinonen, isännöitsijä G. V. 
Karhumaa ja kiinteistötoimiston osastonjohtaja A. Eriksson vakinaisiksi sekä 
kiinteistötoimiston apulaisasiamies T. Törnblom ja talonisännöitsi jä S. Pura -
nen varajäseniksi9) ; 

Aktiebolaget Tjäns temannabostäder — Osakeyhtiö Virkamiesasuntoja 
Sampsantie 40: kiinteistötoimiston päällikkö J . W. Andersin, kiinteistötoimis-
ton osastonjohtaja A. Eriksson ja kansliasihteeri A. Blomberg 10); 

Osakeyhtiö Lapinlahdenkatu 27: talonisännöitsijä S. Puranen ja kiin-
teistötoimiston apulaisasiamies T. Törnblom vakinaisiksi sekä kansliasihteeri 
G. Brotherus varajäseneksi n ) ; 

Asunto-osuus Vanaja r. 1.: kiinteistötoimiston osastonjohtaja A. Eriksson, 
hallituksen jäsen Jana tu inen ja isännöitsijä G. V. Karhumaa 12); 

Oma-asunto osakeyhtiö: hallituksen jäsen Halme, kiinteistötoimiston 
osastonjohtaja A. Eriksson ja apulaisasiamies T. Törnblom vakinaisiksi sekä 
kansliasihteerit A. Danielson ja T. Nordberg varajäseniksi1 3) ; 

Vallilan asunto-osuuskunta: hallituksen jäsen Halme, kiinteistötoimis-
ton osastonjohtaja A. Eriksson ja kansliasihteeri A. Blomberg vakinaisiksi 
sekä talonisännöitsijä S. Puranen ja v. t . kansliasihteeri E. Mantere vara-
jäseniksi14); 

Asunto-osuuskunta Poisto r. 1.: hallituksen jäsen Halme, kiinteistö-
toimiston osastonjohtaja A. Eriksson ja apulaisasiamies T. Törnblom vakinai-
siksi sekä työnväl i tysneuvoja T. Uski ja kansliasihteeri T. Nordberg vara-
jäseniksi 15); 

Asunto-osuuskunta Käpy r. 1.: kiinteistötoimiston osastonjohtaja A. Eriks-

x) Khs 10 p. maalisk. 480 §. — 2) S:n 12 p. toukok. 824 § ja 26 p. toukok. 
907 §. — 3) S:n 21 p. tammik. 140 §.. — 4) S:n 12 p. toukok. 820 §. — 5) S:n 21 p. 
tammik. 142 §. — 6) S:n 28 p. tammik. 185 §. —7) S:n 18 p.helmik. 349 §. — 8) S:n 
18 p. helmik. 351 §. — 9 ) S:n 3 p. maalisk. 435 §. — 10) S:n 3 p. maalisk. 438 §.— 
u ) S:n 23 p. maalisk. 546 §. — 12) S:n 23 p. maalisk. 544 §. — 13) S:n 1 p. syysk. 
1,323 §. —14) S:n 15 p. syysk. 1,396 §. — 15) S:n 15 p. syysk. 1,398 §. 
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son, hallituksen jäsen Halme ja työnväli tysneuvoja T. Uski vakinaisiksi 
sekä kiinteistötoimiston apulaisasiamies T. Törnblom ja v. t . kansliasihteeri 
E. Mantere varajäseniksi 

Asunto-osakeyhtiö Tyyni: 'kiinteistötoimiston osastonjohtaja A. Eriksson, 
hallituksen jäsen Halme ja kiinteistötoimiston apulaisasiamies T. Törnblom 
vakinaisiksi sekä kansliasihteerit A. Blomberg ja E. Mantere varajäse-
niksi 2); 

Asunto-osakeyhtiö Savila bostadsaktiebolag: kiinteistötoimiston osaston-
joh ta ja A. Eriksson 3); 

Asunto-osakeyhtiö Aito: arkki teht i A. Nyberg, kiinteistötoimiston osas-
ton joh ta j a A. Eriksson ja kansliasihteeri T. Nordberg vakinaisiksi sekä 
kiinteistötoimiston apulaisasiamies T. Törnblom ja v. t . kansliasihteeri 
E. Mantere varajäseniksi 4) ; 

Helsingin kaupungin rakennusosakeyhtiö n:o 3: filosofianmaisteri Y. Har-
via, kiinteistötoimiston osastonjohtaja A. Eriksson, kansliasihteeri A. Blom-
berg, kiinteistötoimiston apulaisasiamies T. Törnblom sekä työnväli tys-
neuvoja T. Uski 5) ; 

Helsingin kaupungin rakennusosakeyhtiö n:o 4: filosofianmaisteri Y. Har-
via, kiinteistötoimiston osastonjohtaja A. Eriksson, hallituksen jäsen Halme 
ja työnväli tysneuvoja T. Uski vakinaisiksi sekä asemakaava-arkki teht i 
B. Brunila ja v. t . kansliasihteeri E. Mantere varajäseniksi 6) ; 

Asunto-osakeyhtiö Töölönkatu 19: v. t . kansliasihteeri E. Mantere vaki-
naiseksi ja joh ta ja K. R. Heinonen varajäseneksi 7) ; 

Asunto-osakeyhtiö Vallilan pienasunnot n:o 1: j o h t a j a K. R. Heinonen, 
kiinteistötoimiston osastonjohtaja A. Eriksson ja asemakaava-arkki teht i 
B. Brunila vakinaisiksi sekä työnväli tysneuvoja T. Uski ja isännöitsijä G. V. 
Karhumaa varajäseniksi 8); 

Asunto-osakeyhtiö Vallilan pienasunnot n:o 2: joh ta ja K. R. Heinonen, 
kiinteistötoimiston päällikkö J . W. Andersin ja kiinteistötoimiston osaston-
joh ta ja A. Eriksson vakinaisiksi sekä asemakaava-arkki teht i B. Brunila 
ja isännöitsijä G. V. Karhumaa varajäseniksi9) ; 

Asunto-osuuskunta Voitto r.l.: kiinteistötoimiston osastonjohtaja A. Eriks-
son, talonisännöitsijä S. Puranen ja hallituksen jäsen Halme vakinaisiksi 
sekä kansliasihteeri A. Blomberg ja isännöitsijä G. V. Karhumaa varajäse-
niksi 10); 

Asunto-osuuskunta Haapa r. 1.: hallituksen jäsen Halme, avus tava 
kaupunginarkki teht i V. Määt tä ja kiinteistötoimiston osastonjohtaja A. Eriks-
son vakinaisiksi sekä kansliasihteerit A. Blomberg ja A. Danielson vara-
jäseniksi n ) ; 

Asunto-osuuskunta Käpylä r. 1.: hallituksen jäsen Halme, avus tava 
kaupunginarkki teht i V. Määt tä , kiinteistötoimiston osastonjohtaja A. Eriks-
son ja herra E. Kort t i la vakinaisiksi sekä kansliasihteeri A. Blomberg ja 
talonisännöitsijä S. Puranen varajäseniksi1 2); sekä 

Helsingin vuokralaisyhdistyksen asunto-osuuskunta Vallila r. 1.: kiin-
teistötoimiston osastonjohtaja A. Eriksson, kansliasihteeri A. Blomberg, 
asemakaava-arkki teht i B. Brunila ja hallituksen jäsen Halme vakinaisiksi 

Khs 13 p. lokak. 1,542 §. — 2) S:n 13 p. lokak. 1,543 §. — 3) S:n 20 p. lo-
kak. 1,611 §. — 4) S:n 27 p. lokak. 1,652 §. — 5) S:n 17 p. marrask. 1,776 §. — 
6) S:n 17 p. marrask. 1,777 §. — 7) S:n 24 p. marrask. 1,814 §. — 8) S:n 24 p. mar-
rask. 1,815 §. — 9) S:n 24 p. marrask. 1,816 §. — 10) S:n 15 p. jouluk. 1,986 §. — 
u ) S:n 15 p. jouluk. 1,987 §. —12) S:n 15 p. jouluk. 1,988 §. 
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sekä kansliasihteeri A. Danielson ja filosofianmaisteri A. Varonen vara-
jäseniksi1). 

Yhtiöjärjestyksen muuttaminen. Kaupunginhall i tus ei ka t sonu t 2 ) voi-
vansa suostua Osakeyhtiö Virkamiesasuntoja Sampsantie 40 nimisen yhtiön 
yht iöjär jestyksen muuttamiseen siten, e t tä joh tokuntaan kuuluvien kau-
pungin edustajien lukumäärä supistettaisiin kolmesta kahteen ja e t tä yhtiön 
isännöitsijän valitsemisoikeus siirrettäisiin johtokunnal ta yhtiökokoukselle. 

x) Khs 22 p. jouluk. 2,016 §. — 2) S:n 31 p. maalisk. 587 §. 



III. Kiinteistölautakunta. 
Kaupunginval tuus ton vali tsemana ki inteis tölautakunnan puheenjohta-

jana toimi vuoden varrella to imis tonjohta ja filosofianmaisteri Y. Harvia ja 
sen jäseninä filosofianmaisteri G. Estlander, professori E . Linkomies, agro-
noomi C. Neovius, metsänhoi ta ja joh ta j a J . O. Peurakoski, järjestösihteeri 
E. Sallila, j oh ta j a T. Salmio, insinööri E . von Schantz ja työnväl i tysneuvoja 
T. Uski. Lau takunnan vali tsemana varapuheenjohta jana toimi filosofian-
maisteri Est lander. Kaupunginhal l i tuksen edus ta jana lautakunnassa oli 
ki inteis töjohtaja E. von Frenckell. 

Maatalousjaostoon kuuluivat puheenjohta jana agronoomi Neovius sekä 
jäseninä joh ta j a Peurakoski ja joh ta ja Salmio, tont t i jaos toon puheenjoh-
t a j a n a filosofianmaisteri Est lander sekä jäseninä filosofianmaisteri Harv ia ja 
järjestösihteeri Sallila ja talojaostoon puheenjohta jana työnväl i tysneuvoja 
Uski sekä jäseninä professori Linkomies ja insinööri von Schantz. 

Kiinteistölautakunnalla oli vuoden varrella 50, maatalousjaostolla 7, tont -
tijaostolla 34 ja talojaostolla 19 kokousta. Lau takunnan pöytäkir ja in pykä-
läluku oli 1,326 ja lähe te t ty jen kirjeiden luku 544. Maatalousjaoston pöytä-
kir jain pykäläluku oli 19, tont t i jaos ton 320 ja talojaoston 169. Kiinteistö-
toimiston kansliaosaston diaariin merki t ty jen asiain luku oli 2,083, joista 
yleisiä asioita oli 587, kansliaosastolle kuuluvia oli 37, tonttiosastolle 608, 
maatalousosastolle 90, asemakaavaosastolle 110, talo-osastolle 418 ja kansan-
puisto-osastolle kuuluvia 233. 

Lau takunnan vuoden varrella käsittelemistä asioista maini t takoon tässä 
seuraavat: 

1. Kiinteistölautakunnan ja kiinteistötoimiston järjestelyä ja 
toimintaa koskevat asiat. 

Ilmoitukset ja kuulutukset. Lau t akun ta pää t t i 1 ) , e t tä sen i lmoitukset ja 
kuulutukset on julkais tava sanomalehdissä Arbetarbladet , Helsingin sano-
mat, Hufvuds tadsbladet , Suomen sosialidemokraatti ja Uusi Suomi. 

Laskujen hyväksyminen. Lau t akun t a pää t t i 2 ) laskujen hyväksymista-
paan nähden tehdä muutoksen, jonka mukaan kaupunginagronoomin tuli 
hyväksyä laskut, jo tka kohdistuivat maatalousosaston konttorihuoneiston 
lämmitykseen, valaistukseen ja siivoamiseen. 

Lautakunnan edustus kaupunkipäivillä. Lau t akun ta pää t t i 3 ) va l tuu t t aa 
varapuheenjohta jansa G. Est landerin edus tamaan l au takun taa Suomen 
kaupunkili i ton VI I kaupunkipäivil lä Hangossa elokuun 15 ja 16 p:nä 1932. 

Kiinteistötoimisto oikeutettiin 4) vuoden 1933 alusta lukien l i i t tymään 
jäseneksi Internationaler Verband für Wohnungswesen nimiseen liittoon. 

Kiint. lautak. 7 p. tammik. 6 §. —2) S:n 18 p. tammik. 50 §; ks. v:n 1931 kert. 
s. 274. —3) Kiint. lautak.8 p. elok. 879 §. —4) S:n 4 p. huhtik. 352 §. 
Kunnall. kert. 1932 20 
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Kiinteistöloimiston viranhaltijat. Kiinteistötoimistoon p ä ä t e t t i i n p a l -
kata seuraavat ylimääräiset apulaiset 3 kuukauden ajaksi vuoden 1932 alusta 
lukien: kansliaosastolle asiapojaksi H j . Smedslund 450 markan kuukausi-
palkkiosta, tonttiosastolle apulaiseksi lakitieteen ylioppilas 0 . Christiansen 
1,800 markan ja varastopaikkojen valvojaksi everst i luutnant t i I. Lydman 
500 markan kuukausipalkkiosta, maanmit taus- ja kartastotöiden osastolle piir-
tä jäks i herra T. Laine 1,330 markan kuukausipalkkiosta, asemakaavaosastolle 
piirtäjiksi herra J . Cajander 2,470 markan, neiti L, Forssell 1,330 ja neiti 
M. Gruner 675 markan kuukausipalkkiosta, talo-osastolle rakennusmestariksi 
S. Laht inen ja konttoriapulaiseksi J . Milan molemmat 2,375 markan sekä 
kanslia-apulaiseksi M. Karhumaa 1,215 markan kuukausipalkkiosta ja kan-
sanpuisto-osastolle kanslia-apulaiseksi E. Rantanen 1,000 markan kuukausi-
palkkiosta. 

Asiapoika Smedslundia lukuuno t t ama t t a pidennetti in 2) yl lämaini t tujen 
viranhalt i jain toimiaika vuoden loppuun entisin palkkaeduin. 

Neiti M. Grunerin erot tua asemakaavaosaston palveluksesta marraskuun 
1 p:stä lukien määrä t t i in 3 ) osaston ylimääräiseksi pi ir täjäksi maini tusta a jan-
kohdasta lukien vuoden loppuun herra S. Andersin ennen määrä tys tä palkasta. 

Kiinteistötoimiston au tonkul je t t a ja ja vaht imestar in apulainen P. Hu t -
tunen mää rä t t i i n 4 ) edelleen toimeensa 3 kuukauden ajaksi vuoden 1932 
alusta lukien 1,425 markan kuukausipalkkiosta. 

Kaupunginhall i tuksen myönnet tyä tarpeelliset vara t määrät t i in5) herra 
O. Christiansen syyskuun 1 p:stä lukien entisen toimensa ohella kansliaosas-
ton ylimääräiseksi apulaiseksi 1,000 markan kuukausipalkkiosta. 

Flietarannan kaitsi jaksi val i ts i 6 ) l au takun ta muurar i O. Paanasen. 
Lau takun ta p ä ä t t i 7 ) määrä tä entisen asemakaavainsinöörin T. Öllerin 

t ammikuun 1 p:stä 1933 lukien toistaiseksi ja siksi kunnes asemakaavainsi-
nöörin virka täytet täisi in, hoi tamaan sanot tua virkaa ollen hänelle siitä eläk-
keen lisäksi suor i te t tava palkkatil i l tä 3,300 markkaa . 

Sit temmin p ä ä t t i 8 ) l au takunta määrä tä kiinteistötoimiston tilapäiset 
apulaiset edelleen vuoden 1933 alusta toistaiseksi ja korkeintaan mainitun 
vuoden loppuun hoi tamaan toimiansa entisin palkkaeduin, kuitenkin siten, 
e t tä maanmi t taus- ja kartastotöiden osaston vahtimestariksi määrä tyn 
J . Hindströmin palkka koroitetti in 1,000 markkaan kuukaudessa. Kiinteistö-
toimisto oikeutettiin lisäksi palkkaamaan asiapoika 500 markan kuukausi-
palkkiota vastaan. 

Siirtolapuutarhaneuvojan apulainen. Kansanpuis tojen isännöitsijä oikeu-
tet t i in 9) s i i r tolapuutarhaneuvojan ehdotuksesta kesäkuun ajaksi o t tamaan 
kansanpuisto-osaston palvelukseen tilapäisen s i i r tolapuutarhaneuvojan apu-
laisen korkeintaan 1,200 markan kuukausipalkkiosta. 

Viranhaltijain sairaslomat. Kiinteistötoimiston asemakaavaosaston 
piirtäjälle neiti H.-L. Andersinille myönnett i in 10) sairaslomaa maaliskuun 
1 p:stä kesäkuun 1 p:ään, ollen neiti Andersin maalis- ja huht ikuun aikana 
oikeutet tu saamaan 2/3 pohjapalkas taan sekä ikäkorotuksen. Sit temmin myön-
nettiin n ) neiti Andersinille sairaslomaa syyskuun 1 p:stä lukien kaksi kuu-
kau t ta . Kaupunginhall i tuksen myönnet tyä tarpeellisen määrärahan otet-
tiin 12) neiti Andersinin viransijaiseksi täksi aikaa herra S. Andersin. 

!) Klint, lautak. 7 p. tammik. 14 §. — 2)S:n 21 p. maalisk. 332 §. — 3) S:n 24 p. lo-
kak. 1,089 §. — 4) S:n 7 p. tammik. 16 §. — 5) S:n 5 p. syysk. 920 §. — 6) S:n 2 p. toukok. 
511 §. — 7) S:n 27 p. jouluk 1,313 §. — 8) S:n 27 p. jouluk. 1,314 §. — 9) S:n 30 p. toukok. 
608 §.—10) S:n 29 p. helmik. 247 § — n) S:n 29 p. elok. 904 §. —12) S:n 12 p. syysk. 946 §. 
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Kesälomasi]aisen palkkaaminen. Kiinteistötoimiston au tonkul je t t a jan 
kesälomasijaiselle myönnett i in r) ta rkoi tus ta var ten vara tus ta määrära-
hasta 600 markkaa. 

Työntekijäin sairasapu. Lau t akun ta myönsi2) käyt tövarois taan sairas-
apua työmies K. Aholalle joulukuun 28 p:n 1931 ja helmikuun 26 p:n 1932 
väliseltä a ja l ta 2,145 markkaa ja työmies K. Pollarille 259: 40 markkaa. 

Lautakunnan käyttövarat. Vuoden 1931 käyt tövarois ta myönnett i in 3) 
841 markkaa Leppäsuon aluetta koskevan maanmit taus toimituksen kustan-
nuksia var ten ja 4,065 markkaa vaatenaulakkojen hankkimiseksi kiinteistö-
toimistoon. 

Vuoden 1932 käyt tövarois ta myönnett i in m.m. seuraavat määrärahat : 
huoneenvuokrarekisterikir jan hankkimiseksi kiinteistötoimiston kans-

liaosastolle korkeintaan 1,000 markkaa 4); 
Korkeasaaren vesilintutalon yhden uunin uusimiseksi 3,000 markkaa 5 ) ; 
Vuorimiehenkadun ja Ete lärannan kulmassa olevan autoaseman puheli-

men korjaamiseen 230 markkaa 6); 
talonisännöitsi jän käyte t täväksi auto- ja ajuriasemien puhelimien kor-

jaamiseen 2,000 markkaa 6); 
kaupungille takaisin ostet tujen Botbyn tilojen la inhuudatuskulujen 

suorit tamiseksi 2,278 markkaa 7); 
kiinteistötoimiston kansanpuisto-osaston käytet tävissä olevan moottori-

veneen korjauskustannuksi in 1,525 markkaa 7); 
kovaäänisen ja gramofoonin vuokraamiseksi Hietarannalle 4 kuukaudeksi 

10,000 markkaa 8 ) ; 
perunapalstojen paaluttamiseen 735 markkaa 9); 
ulkokaihtimien hankkimiseksi eräisiin kaupungintalon toisen kerroksen 

ikkunoihin 1,625 markkaa 10); 
korttelista n:o 215 poistetun rakennuksen n:o 16 paikan tasoit tamiseen 

2,000 markkaa n ) ; 
sähkömit tar in asettamiseksi köyhäinhoi tolautakunnan avustuskansliaa 

var ten Franzeninkadun talosta n:o 13 vuokra t tuun huoneistoon 136: 55 
markkaa 12); 

lastentarhain kansliaa varten Heikinkadun talosta n:o 12 vuokra tun 
huoneiston lämmityskulujen suorittamiseksi 510 markkaa 13); 

maanmit taus- ja kartastotöiden osaston mit tamiesten kesälomaviran-
sijaisten palkkaamiseksi 3,075 markkaa 14); 

piirustusvälineiden hankkimiseksi kiinteistötoimiston maanmit taus- ja 
kartastotöiden osastolle 2,000 markkaa 15); 

Puu ta rhakadun taloon n:o 4 kuuluvan katuosan ja lkakäytävän päällys-
tämiseksi asfaltilla 2,870 markkaa 16); 

Ete lärannan talon n:o 10 julkisivun maalaamiseksi 7,500 markkaa 17); 
Vallilan kauppahall in sä r je t ty jen ikkunaruu tu jen korjaamiseen 456 

markkaa 18); 
kolmen Laut tasaaren kansanpuiston kaitsi jan hoidossa olevan vartio-

koirapenikan opettamiseen 2,400 markkaa l9); 

Kiint.lautak. 1 p. heinäk. 730 §. —2) S:n 14 p. maalisk. 314 § ja 22 p. elok. 901 §. 
— 3) S:n 18 p. tammik. 51 §. — 4) S:n 15 p. helmik. 184 §. — 5) S:n 15 p. helmik. 201 §. 
—6) S:n 29 p. helmik. 260 §. — 7) S:n 18 p. huhtik. 430 §.—8) S:n 17 p. toukok. 576 §. — 
9) S:n 23 p. toukok. 586 §. — 10) S:n 23 p. toukok. 596 §. — n ) S:n 30 p. toukok. 630 §.— 
12) S:n 6 p. kesäk. 655 §. — 13) S:n 6 p. kesäk. 657 §. — 14) S:n 20 p. kesäk. 713 §. — 15) S:n 
20 p. kesäk. 714 §. — S:n 1 p. heinäk. 750 §. — S:n 1 p. heinäk. 751 §. —18) S:n 
1 p. heinäk. 752 §. — 19) S:n 1 p. heinäk. 765 §. 
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Töölön uuden asemakaavaehdotuksen tekstin painattamiseen 11,283: 50 
markkaa 

kahden autorenkaan ostamiseksi kiinteistötoimiston käy te t t ävänä ole-
vaan autoon 1,808 markkaa 2); 

Svartholmen-Hästholmen nimisen tilan vesialueen lohkomiskustannusten 
suorittamiseksi 942: 20 markkaa 3); 

liikennelaskennan suorittamiseksi Munkkiniemessä tapahtuvien autokil-
pailujen aikana 800 markkaa 4); 

Korkeasaaren ravintolan sekä talli- ja navet tarakennuksen sähköjohto-
jen korjaamiseksi 21,200 markkaa 5 ) ; 

tulipalon vioi t taman Vallilan kauppahall in katon korjaamiseen 834: 20 
markkaa 6); 

joulukuusen pystyt tämiseksi Senaatintorille 3,500 markkaa 7 ) ; 
Korkeasaaren laivaliikenteen ylläpitämiseen joulukuun aikana 5,000 

markkaa 8). 

2. Kiinteistötoimiston päällikön toimialaan kuuluvat asiat. 

Varastoalueiden vuokrat. Lau t akun t a hyväksy i 9 ) varastoalueiden vuok-
ria t a rkas tamaan asetetun komitean tekemät ehdotukset ja määräsi samalla, 
e t tä Lapinniemen varastoaluet ta oli n imite t tävä Ruoholahden varastoalueeksi. 

Lausuntoja annett i in kaupunginhallitukselle m.m. asioista, jo tka koskivat: 
sillan rakentamis ta Laut tasaareen 10); eräiden alueiden luovut tamis ta 

val t ionrautateiden tarpeisiin1 1); korttelin n:o 166 tont t ien n:ojen 15 ja l a 
sekä Lastenkodinkadun talon ja tont in n:o l b ostamista 1 2 ) ; Käpylän—Tuo-
marinkylän maante i tä varten t a rv i t t avan maa-alueen vapau t t amis t a 1 3 ) ; 
Wanda puistokyläosakeyhtiön ja Malmin kalkkihiekkatii l i tehdasosakeyhtiön 
osakkeiden ostamista1 4) ; erään Naurissaarella olevan kiinteistön ostamista1 5) ; 
Stormossan nimisen rahkasuon ostamista lentokentäksi 1 6 ) ; erään K a t a j a -
nokan alueen luovut tamis ta valtiolle 17); Helenankadun n:ossa 4 olevan 
talon ja tont in ostamista kaupungille 18); ki inteis tölautakunnan hallussa 
olevia varastoja 19); Ison Villasaaren ja Kivisaaren ostamista 20); astioista 
t apah tuvan bensiinin myynnin jä r jes tämis tä 2l); t euras tamon hallinnon jär-
jestämistä2 2) ; Vironkadun n:ossa 5 olevan talon ostamista2 3) ; niitä omistus- ja 
nautintaoikeuden halti joita, joiden oikeutta Suomenlinnan linnoituspiirin 
muodostaminen saa t taa koskea2 4) ; lentokenttäalueen ostamista Tomt-
backan ja Nackbölen tilojen mailta Helsingin p i tä jässä 2 5 ) ; Laut tasaaren 
sillan s i l tamaksuja 26); kaupunginlakimiehen ja kiinteistötoimiston asiamie-
hen virkatehtävien uudelleen jär jes tämis tä 27); Fabianinkadun n:ossa 18 ole-
van tont in ja talon ostamista 28) ;kaupungin palveluksessa olevan henkilön 

Kiint. lautak. 8 p. elok. 873 §. — 2) S:n 5 p. syysk. 919 §. — 3) S:n 12 p. 
syysk. 938 §. — 4) S:n 19 p. syysk. 967 §. — 5) S:n26 p. svysk. 1.000 §. — 6) S:n 3 p. 
lokak. 1,018 §. — 7) S:n 19 p. jouluk. 1,286 §. — 8) S:n 19 p. jouluk. 1,299 §. — 
9) S:n 11 p. huhtik 387 §. — 10) S:n 25 p. tammik. 83 § ja 4 p. huhtik. 356 §. — n) S:n 7 p. 
tammiksi7 § ja 25 p. tammik. 107 §. — 12) S:n 1 p. helmik. 116 §, 4 p. huhtik. 354 ja 
358 §. — 13) S:n 22 p. helmik. 213 §. — 14) S:n 29 p. helmik. 248 §. — 15) S:n 4 p. huhtik. 
353 §. —16) S:n 4 p. huhtik. 355 §. — 17) S:n 11 p. huhtik. 386 §. — 18)S:n 18 p. huhtik. 
431 §. — 19) S:n 2 p. toukok. 495a §. — 20) S:n 17 p. toukok. 547 §. —21) S:n 6 p. kesäk. 
649 §. —22) S:n 6 p. kesäk. 650 §. —23) S:n 6 p. kesäk. 651 §. —24) S:n 20 p. kesäk. 700 §.— 
25) S:n 29 p. elok. 903 §. — 26) S:n 24 p. lokak. 1,080 §. —27) S:n 7 p. marrask. 1,132 §. — 
28) S:n 28 p. marrask. 1,207 §. 
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ir t isanomista pitkäaikaisen sairauden takia ki inteistölautakunnan hoi-
dossa olevien kiinteistöjen pa lovakuut tamis ta 2); 

Ehdotuksia tehti in kaupunginhallitukselle m.m. asioista, jo tka koskivat: 
Oulunkylän—Viikin—Herttoniemen rauta t ie tä var ten tarvi t tavien maa-

alueiden vapau t t amis ta 3 ) ; Espoon maant ie tä var ten rakennet tavi in siltoihin 
jä te t täv iä aukko ja 4 ) ; kaupungin omaisuuden palovakuutuksen jär jes tä-
mistä 5); korttelin n:o 38 tontilla n:o 8 olevan tii l irakennuksen purkamista 6); 
korttelin n:o 154 tont in n:o 10 ostamista 7); Helsingin kaupungin töissä ole-
vien työnteki jä in lomasääntöjen muut t amis ta 8 ) ; määrärahayl i tys ten peit tä-
mistä 9). 

3. Kiinteistötoimiston kansliaosaston toimialaan kuuluvat asiat. 

Kaupungille takaisin ostetut tontit ja vuokraoikeudet. Kiinteistötoimiston 
asiamies oli vuoden varrella hakenut ulos seuraavien tontinomistaj ien suorit-
t a m a t t a j ä t e ty t huutokauppahinnan vuotuiset lyhennysmaksut ja uloshaun 
johdosta pidetyissä pakkohuutokaupoissa huu tanu t seuraavat tont i t takai-
sin kaupungille: 

I K
o

rttelin 
n

u
m

ero
. 

Ka tu . i 
T

o
n

tin 
n

u
m

ero
. 

Omistaja. 
H in ta 
Smk. 

• Kvsto li y-! yäksynyt ; 
toimen- j 

1 piteen. 

338a Fleminginkatu 13 Kiinteimistö osakeyhtiö Fleming- i 
1 ! 

katu 1310) 2,072 — 7. 9. 
326 Helsinginkatu 24 Kiinteistö osakeyhtiö Helsingin-

2,072 

katu 2410) 2,295 30 7. 9. 
38a Kaisaniemenkatu ! 8 Osakeyhtiö Kaisanlinna n ) 2,015 — ¡ 9. 3. 
37 » 1 n Kauppakuja osakeyhtiö12) 2,347 — ! 4. 5. 

359 Pengerkatu i 32 Kiinteistöosakeyhtiö Pengerk. 3213) 2,132 1 — ! 4. 5. 

Maksamat tomista vuokris ta oli hae t tu ulosmitat tavaksi seuraavien 
Kumpulan vuokraaj ien vuokraoikeudet ja oli oikeudet myy ty pakkohuuto-
kaupalla, jolloin ne huudett i in takaisin kaupungille seuraavista hinnoista 
ton t t i n:o 55 korttelissa n:o 932 108,000 markasta , jonka toimenpiteen kau-
punginval tuusto syyskuun 7 p:nä hyväksyi14), ton t t i n: o 57 korttelissa n: o 932 
100,000 markasta , jonka toimenpiteen kaupunginval tuusto toukokuun 4 p:nä 
hyväksyi1 5) , t on t t i n:o 8 korttelissa n:o 944 111,000 markasta , jonka toimen-
piteen kaupunginval tuusto kesäkuun 15 p:nä hyväksyi16), sekä Käpylän ton-
ti t : ton t t i n:o 17 korttelissa n:o 868 92,000 markan hinnasta, jonka toimenpi-
teen kaupunginval tuusto kesäkuun 15 p:nä hyväksyi17), tont in vuokraoikeus 
j a sillä si jai tsevat rakennukset myyti in si t temmin uudelleen asemamies L. V. 
Syrjälle 92,500 markan hinnasta18), ton t t i n:o 8 korttelissa n:o 891 70,300 mar-

Kiint. lautak. 12 p. jouluk. 1,256 §. — 2) S:n 19 p. jouluk 1,285 ja 27 p. jouluk. 
1,323§. — 3) S:n 7 p. maalisk. 280 §. — 4) S:n 21 p. maalisk. 330 §. — 5) S:n 20 p. 
kesäk. 699 §. — 6) S:n 12 p. syysk. 939 §.— 7) S:n 17 p. lokak. 1,053 §. — 8) S:n 24 p. 
lokak. 1,081 §. — 9) S:n 31 p. lokak. 1,111 §. — 10) S:n 22 p. elok. 886 §; ks. v:n 1928 
kert. s. 156. — u ) Kiint.lautak. 25 p. tammik. 85 §; ks v:n 1928 kert. s. 156. — 12) Kiint. 
lautak. 4 p. huhtik. 361 §; ks v:n 1928 kert. s. 156. — 13) Kiint. lautak. 4 p. huhtik. 
359 §; ks v:n 1928 kert. s. 156. — 14) Kiint. lautak. 13 p. kesäk. 669 §, ks v:n 1929 kert. 
s. 157 ja tämän v:n kert. s. 18. — lö) Kiint. lautak. 4 p. huhtik. 362 §; ks v:n 1929 kert. 
s. 157 ja tämän v:n kert. s. 17. — 16) Kiint.lautak. 30 p. toukok. 610 §; ks v:n 1926 kert. 
s. 137 ja tämän v:n kert. s. 17. — 17) Kiint.lautak. 17 p. toukok. 551 §; ks. v:n 1924 kert, 
s. 180 ja tämän kert, s. 17. — 18) Kiint. lautak. 13 p. kesäk. 672 §. 
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kan hinnasta, jonka toimeenpiteen kaupunginval tuusto syyskuun 7 p:nä 
hyväksyi 1 ) , t on t t i n:o 7 a korttelissa n:o 869 90,300 markan hinnasta, jonka 
toimenpiteen kaupunginvaltuusto toukokuun 25 p:nä hyväksyi, tontin vuokra-
oikeus ja sillä sijaitsevat rakennukset myytiin sittemmin uudelleen työmies 
Y. I. Väisäselle 91,300 markan hinnasta 2). 

Kaupungin ostaessa kesäkuun 6 p:nä 1928 tehdyllä kauppakir ja l la Aktie-
bolaget Brändö villastad nimiseltä yhtiöl tä erinäisiä alueita Kulosaarella, 
siirsi yhtiö myöskin 73,800 markan suuruisen jäännöskauppahintasaa tavansa 
U. Sinervän omistamasta Kulosaaren t i lasta n:o 182 a kort t . n:o 34 eli T. 182 a 
K. 34 R. N:o l 8 0 0 kaupungille. K u n ostaja ei kyennyt kauppahin taa suorit-
tamaan, myyti in ton t t i maaliskuun 23 p:nä 1932 pakkohuutokaupal la , ja 
huudett i in 3) se kaupungille 94,786: 20 markan hinnasta, johon sisältyi kau-
pungin saatava korkoineen. Kaupunginval tuus to hyväksyi toukokuun 
4 p:nä lau takunnan toimenpiteen. 

Ryttylän koulukodin tiet. Kaupunginhal l i tus oli kiinteistölautakunnalle 
toimenpitei tä var ten l ähe t t äny t Ry t ty l än koulukodin joh ta jan ilmoitukset, 
joiden mukaan eräät Haus jä rven p i tä jän Ry t ty l än kylän maanomis ta ja t 
omin lupinsa olivat rakentaneet tei tä koulukodin metsämaalle sekä paikka-
kuntalaiset käyt tänee t ajot ienä koulukodin pihan kau t t a kulkevaa t ietä. 
Koska metsämaalle rakennetuis ta teistä oli hyötyä koulukodille eikä kaupunki 
niiden käyt tämises tä voinut vaat ia korvausta, pää t t i 4) l au takun ta ryh tyä 
toimenpiteisiin ainoastaan koulukodin pihamaan kau t t a kulkevan liikenteen 
kieltämiseksi ja antoi asiamiehen tehtäväksi pyy tää asianomaisen t ielauta-
kunnan toimenpidet tä asiassa. 

Ehdotuksia kaupunginhallitukselle tehti in m.m. asioista, jo tka koskivat: 
kaupungin ja Petaksen tilan omistajan kesken t eh tävää t i lusvaihto-

sopimusta 5 ) ; Helsingin kaupungin huoltokonttorin perus tamis ta 6 ) ; poistoja 
koskevien määräysten tu lk i tsemis ta 7 ) ; kaupungin pakkohuutokaupoissa 
ostamien omakoti tont t ien lainakorkojen tileistä poistamista 8). 

4. Kiinteistötoimiston tonttiosaston toimialaan kuuluvat asiat. 

Myydyt tontit. Ki inte is tölautakunta möi vuoden varrella al lamainitut 
tont i t : 

K
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rttelin
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m
ero

. 

K a tu . 

1 
T

o
n

tin 
1 

n
u

m
ero 

Os ta ja . 
Tontin 

pinta-ala, 
m2 

Huuto-
kauppa-

hinta, Smk. 

I 
; 475 
; 475 

Runeberginkatu 
Välskärinkatu 

40 
5 

I 
Bostadsaktiebolaget Ostello 9) . . . . ¡ l,178.ooo 
Asunto-osakeyhtiö Välskärinkatu10)! 1,571.982 

977,400 — 
701,500 — 

Tonttien hinnat. Ki inte is tölautakunta vahvisti allamainitun huutokauppa-
hinnan seuraavalle tontille: 

Kort te l in numero. K a t u . Tont in numero. Hin ta , Smk. 

421 Väinämöisen k a t u n ) 21 680,000: — 

Kiint.lautak. 13 p. kesäk. 670 §; ks v:n 1928 kert. s. 161 ja tämän v:n kert. s. 
18. — 2) Kiint.lautak. 10 p. lokak. 1,034 §; ks v:n 1925 kert. siv. 156 ja tämän v:ri kert. s. 
17. — 3) Kiint.lautak. 4 p. huhtik. 360 §. — 4) S:n 5 p. jouluk. 1,239 §. —5) S:n 11 p. 
huhtik. 388 §.—6) S:n 29 p. elok. 906 §.— 7) S:n 17 p. lokak. 1,054 §.—8) S:n 12 p. jouluk. 
1,257 §. —9) Tonttij. 5 p. jouluk. 303 ja kiint.lautak. 5 p. jouluk. 1,252 §. —10) Tonttij.18 p. 
heinäk. 204 § ja kiint.lautak. 25 p. heinäk. 834 §. — n ) Kiint. lautak. 5 p. svysk. 925 §. 



311 I I I . K i inte istöla u tak unta. 

Tontin myyntiluettelot vuodeksi 1932 ja 1933 vahvistettiin 
Vuokralle annetut asuntotontit ja -palstat. Kiinteistölautakunta teki 

seuraavat asuntotarkoituksiin käytettävää maata koskevat vuokrasopi-
mukset: 

Vuokraa jan nimi. Vuorakausi pää t tyy . 
Vuotuinen 

vuokramaksu, 
Smk. 

Hermanni, kortt. n:o j Vuokraaja 
III A, osa asunto-! berg2) 
tontista n:o 5 Orio-
nink. varrella 

Hermanni, kortt. n:o Leskirouva A. Ny-
III B, osa tontista ström 2) 
n:o 6 Vellamonkad. j 
varrella 

Hermanni, kortt. n:oV, j Vuokraaja E. Fredriks-
osa tontista n:o 5 ! son2) 
Vellamonk. varrella 

Humalisto, huvila-alue Filosofian tohtori J. 
n:o4 merk.e-f-g-h-i-e Jännes 3) 

E. Sohi- 3 kuuk. irtis. jälkeen 

Humalisto, huvila-alue 
n:o 5 merk. a-b-c-d-a 

Hämeentie, tontti n:o 
76 

Käpylä, kortt. n:o 892, 
tontti n:o 6 

Käpylä, kortt. n:o 892, 
tontti n:o 15 

Käpylä, kortt. n:o 892, 
tontti n:o 56 

Käpylä, kortt. n:o 892, 
tontti n:o 60 

Käpylä, kortt. n:o 892, 
tontti n:o 66 

Filosof iantohtori J. 
Jännes 3) 

Konsuli G. R. Söder-
lund 4) 

Odontologiankandi-
daatti E. Yikkula 5) 

Rouva S. Savolainen6) 

Kauppias J. E. Unho-
la 7) sopimus peruu-

tettu 8) 

Herra J. Mellin9) 

Herra K. H. Laakso-
nen 10) 

3 kuuk 

! 

. irtis. jälkeen 2,200 — 

3 kuuk :. irtis. jälkeen 320 — 

3 kuuk. irtis. jälkeen 17,500 — i 

12 kuuk. irtis. jälkeen 17,500 

6 kuuk. irtis. 12,000 — • 

1935, toukok. 31 1,800 
1945, toukok. 31 2,700 — 

1955, toukok. 31 3,350 — 

1965, toukok. 31 4,000 — 

1975, toukok. 31 4,650 — 

1985, toukok. 31 5,300 — 

1935, toukok. 31 1,500 — 

1945, toukok. 31 2,250 — 

. 1955, toukok. 31 2,800 
1965, toukok. 31 3,300 — 

1975, toukok. 31 3,800 — 

1985, toukok. 31 ! 4,300 — . 

1935, toukok. 31 2,000 ! — 
1945, toukok. 31 3,000 ' — 

1955, toukok. 31 3,750 — 

1965, toukok. 31 ! 4,500 — 

1975, toukok. 31 ! 5,250 — 

<1985. toukok. 31 | 6,000 — 

1985, toukok. 31 kuten ed eli. 

1935, toukok. 31 5,600 
1945, toukok. 31 8,400 — 

, 1955, toukok. 31 ! 10,500 — 

1965, toukok. 31 12,600 — 

1975, toukok. 31 14,700 — 

1985, toukok. 31 16,800 — 

Kiint. lautak. 15 p. helmik. 199 § ja 27 p. jouluk. 1,317 §. —2) S:n 14 p. maalisk. 
301 §. — 3) S:n 14 p. marrask. 1,168 §. — 4) S:n 21 p. marrask. 1,187 §. — 5) Tonttij. 
18 p. heinäk. 215 §. — 6) S:n 17 p. toukok. 143 §. — 7) S:n 9 p. toukok. 139 §. — 8) S:n 
26 p. syysk. 262 §. —9) S:n 10 p. lokak. 271 §. — 10) S:n 20 p. kesäk. 187 §. 
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Tiluksen nimi. 

| 

Vuokraajan nimi. Vuokrakausi pää t tyy . 
Vuotuinen 

vuokramaksu, 
Smk. 

Reimars, kortt. n:o 20, 
I tontti n:o 3 1 

Vallila, kortt. n:o 580, 
a-b-c-d-e-a merk. osa 

j tont. n:o 72 Hämeen 
! tien varrella 

Monttööri Y. Lilje-
ström x) 

Herra K. Virtanen 2) 

| ( 1940, jouluk. 31 
j 1950, jouluk. 31 
| 1960, jouluk. 31 
l 1970, jouluk. 31 
6 kuuk. irtis. jälkeen 

! 
i 1,200 — ' 

1,500 - -
1,800 — 
2.100 — 

; 12.000 — 

Vuokralle annetut viljelyspalstat. Ki inteis tölautakunnan tont t i jaos to 
vuokrasi seuraavat viljelyspalstat allamainituille henkilöille: 

Vuokraajan nimi. Vuokrakausi pää t tyy . 
Vuotuinen 

vuokramaksu, 
Smk. 

Kulosaaren tila, n. 10 
ha maata 

Kumpula, länt. puo-
lisk. syöttöpalstasta 
litt. ä 

Kumpula, viljelyspals-
ta n:o 41, Jyrängön-
tien etelä puolella 

Käpylä, 3,400 m2 suu-
ruinen viljelyspalsta i 
litt. 2 

Meilahti, viljelysalue 
litt. e 1.2 ha 

Oulunkylä, viljelys-
palsta n:o 33 

Oulunkylä, viljelys-
palsta n:o 53,Ruutin-
pelto 

Oulunkylä, litt. D 

Oulunkylä, litt. L 
Oulunkylä, Brännkärr 

n:o 2 
S:n Brännkärr n:ot 1 

ja 3 

Puutarhuri A. Johans- 1933 jouluk. 31 
son 3) 

Rouva A. Aaltonen 4) 

Ajuri E. Mild 5) 

Kenraali Mannerheimin 
lastensuojeluliitto · 
Oulunkylän osasto6) 

Kauppias Y. Elfving 7) 

Oulunkylän suojelus-
kunta 8) 

Vaskiseppä II. Tuomi-
salo 9) 

Ajuri A. J. Ahman 10) 

Ajuri A. J. Ahman10) 
Oulunkylän kunta n) 

Herra E. Stenman11) 

1932 jouluk. 31 

1932 jouluk. 31 

1 kuuk. irtis. jälkeen, 
irtis. ei kuitenkaan 
saa tapahtua 1 p. 
huhtik. ja 1 p. lokak. 
välisenä aikana 

3 kuuk. irtis. jälkeen 

1932 jouluk. 31 

1932 jouluk. 31 

3 kuuk. irtis. jälkeen,; 
irtis. saa tapahtua 
ainoastaan marrask. 
1 ja maalisk. 1 p. vä-
lisenä aikana 

Kuten edell. 
1933 maalisk. 14 

1933 maalisk. 14 

10,000 

30(1 

400 

170 

1,000' 

300 

500, 

250 

900 
616 

332: 75 

2) Tonttij. 8 p. helmik 22 §. — 2) S:n 19 p. syysk. 255 §. — 3) Kiint.lautak. 7 p. 
marrask. 1,146 §. — 4) Tontttij. 17 p. toukok. 146 §. — 5) S:n 6 p. kesäk. 
171 §. — 6) Kiint.lautak. 29 p. helmik. 254 §, tonttij. 18 p. heinäk. 205 § ja 10 p. 
lokak. 265 §. — 7) Tonttij. 25 p. huhtik. 113 §. — 8) Kiint. lautak. 1 p. helmik. 122 §. — 
9) Tonttij. 13 p. kesäk. 180 §. — 10) S:n 25 p. huhtik. 115 §. — n ) S:n 25 p. huh-
tik. 100 §. 
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Vuokraa jan nimi. Vuokrakausi pää t tyy . 
Vuotuinen 

vuokramaksu, 
Smk. 

Oulunkylä, viljelys-
palsta litt. m—n 

Oulunkylä, ravirata-
alueesta n. 1.62 ha 

Toukola, puutarha-
palsta litt. a 

Toukola, viljelyspalsta 
vuokrapalstan n:o 6 
kohdalla, 1,416 m2 

Puutavarakauppias G. 
R. Steen1) 

Herra E. Stenman2) 
sopimus peruutettu3) 

Puutarhuri F. R. Lind-
roos4) 

Herra O. E. Malm- , 3 kuuk. irtis. jälkeen 
ström 5} 

1932 jouluk. 31 

1932 jouluk. 31 

3 kuuk. irtis. jälkeen 

300 

1,000 

1 ,200 

140 

Pidennetyt asuntoalueiden vuokraoikeudet. Ki inteis tölautakunta pidensi 
seuraavien ti lusten vuokraoikeudet: 

Hesperia, huvila-! Helsingin voimisteli-
palsta n:o 61 a i jat r.y. 6) 

Hesperia, vuokra-
palstalla n:o 61 a 
asuntopalstat 
litt. A ja B jateh-
d asp als ta litt. C 

Humalisto, n:o 512a 
merk, osa asunto-
tontista n:o 6 

Humalisto, n:o 507a | 
merk, osa asunto-! 
tontista n:o 6 j 

Humalisto, n:o512b j 
merk, osa asunto- j 
tontista n:o 7 i 

Humalisto, huvila-
palsta n:o 23 
Ulfas a 

Humalisto, huvila-
palsta n:o 24 Brä-
valla 

Kinnekulle, huvila-
palsta n:o 56 a, 
itäinen osa j 

Leskirouva E. Klott-
schkoffin perilliset 

Varatuomari A. Mang-
ström 8) 

Varatuomari A. Häng-
st rö m 8) 

Varatuomari A. Mang-
ström 8) 

Osakeyhtiö Milkkala9) 

Rouva E. Segerberg 10j 

Rouva J. Weckström11) 

1932 kesäk. 1 1937 kesäk. 1, 1,200 
uudestijär-
j estelyä var-
ten tarvit-
taessa 1 kk. 
irtis. 

1932 kesäk. 1 6 kuuk. irtis. 25,0001 

1932 elok. 25 ; 1933 jouluk.3l|l6,000 
i sen jälkeen! 
| 1 kuuk. irtis. 

1932 elok. 25 i 3 kuuk. irtis. 4,000 

1932 tammik.lj 1933 jouluk.3l| 8,000l 
! sen jälk. 1 kk. | ; 
| irtis. | I 

1932 jouluk.31^ 1937 jouluk.31;12,000! 

1933 tammik.l 1937 jouluk.3l| 8,400j 

1933 tammik.l! 1935 jouluk.31' 6,000| — 1 

^ Tonttij. 23 p. toukok. 157 §. —2) S:n 17 p. maalisk. 67 §. —3) S:n 11 p. huhtik. 93 §. 
— 4) S:n 25 p. tammik. 19 §. — 5) S:n 25 p. huhtik. 106 §. — 6) Kiint. lautak. 25 p. 
huhtik. 468 §. —7) S:n 25 p. heinäk. 798 §. —8) S:n 14 p. marrask. 1,167 §. — 9) S : n l l p . 
huhtik. 389 §, 17 p. toukok. 555 § ja 13 p. kesäk. 671 §. — 10) S:n 11 p. huhtik. 389 § ja 
18 p. huhtik. 432 §.—n) S:n 11 p. huhtik. 389 §, 18 p. huhtik.432 § ja 23 p. toukok. 584 §. 
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Tiluksen nimi. Vuokraa jan nimi. 

Vuokrakausi pidennetty. 

mistä. mihin. 

Vuotuinen 
vuokram., 

Smk. 

1932tammik. 1 6 kuuk. irtis. j 2,400 

1932 tammik.l! 1934 jouluk.3l| 800 

; Kinnekulle, huvila- Hammaslääkäri T. Ek-| 1933 tammik.l 1937 jouluk.31 /10500Ö 
! palsta n:o 56 b; m a n • | | 

länsiosa | 
Malmi, 3,000 m2 Osakeyhtiö Fredriks-

alueesta n:o 43 c | bergs svingård 2) 
, Meilahti, asunto- Työmies K. R. Färm3) 

palsta n:o 28 b 
ja lisäalue j 

i Mäkelänkatu, kortt. ; Agronoomi T. R. Lau-i 1932 elok. 25; 3 kuuk. irtis. ! 7,500 — 
: n:o 580, tontti i rén ja leskirouva A.l ! ' 
i n:o 9 Wahlberg4) ; | ] 
i Hämeentie, kortt. Sisarukset R: ja G . | 1932 jouluk. l j 1937 jouluk. l|33,200 
i n:o 580, tontti! Lindström5) I > 
! n:o 68 j ' i 
! Reijola, palsta n:o Rouva A. J. Willberg6)! 1930 lokak. 29 

14 a | 
; Tilkka, asuntopals- i Rouva O. Kiiskinen 7 

i ta n:o I B | 
; Toinen linja, tontti ' Suomen lastenhuolto 

n:o 6 | yhdistys8) 
Topeliuksenkatu, j Arkkitehti K. Sande 

kortt. n:o 495, Iin9) 
tontti n:o 8 

1933 tammik.l 

1932 tammik.l 

6 kuuk. irtis. 

1936 jouluk.31 

1937 tammik.l 

1933 tammik.l! 3 kuuk. irtis. 

1,000 

2,090 

5,200 

5,000 

Pidennetyt viljelysalueiden vuokraoikeudet. Ki inteis tölautakunta pidensi 
seuraavien viljelysalueiden vuokraoikeudet: 

¡ ! 
J Alue. Vuokraa jan nimi. 

Vuokrakausi pidennet ty . 
Vuotuinen 
vuokram., 

Smk. 

¡ ! 
J Alue. Vuokraa jan nimi. 

mistä. mihin. 

Vuotuinen 
vuokram., 

Smk. 

! i 1 ¡ ! 1 
Arabia, vilj elyspals-

| ta litt. B 2.24 ha 
! Arabia,viljelyspals-

tat litt, j ja k 
Ar abia, viljelyspals-

ta litt. 1 
Koskelanmäki B 

palstat 
Kumpula, viljelys-

palstat litt. Ö1 

j a Ö 2 

Kumpula, viljelys-
palsta litt, a-b-c-
d-a 

Kumpulan ranta-
niitty litt, b 2 

Rouva A. Salo10) 1932 tammik.l 

1932 tammik.l 

1932 tammik.l 

HerraG. Hermansson13)! 1932 tammik.l 

1932 tammik.l 

Leskirouva H. V. 
Jyvä 11 j 

Herra J.Y. Helenius 12 

Kuorma-ajuri A. V. 
Nyberg14) 

Puutarhuri C. R. Lind-
berg 15) 

Ajuri J. A. Leiqvist16) 

1932 tammik.l 

1932 tammik.l 

1932 jouluk.31; 1,200 — ! 

1932 jouluk.31 j 1,350 —! 

1932 jouluk. 3 L 700| — | 

1932 jouluk.31 125 — 
' i ¡ 

1932 jouluk.31 430; —I 

1932 jouluk.31 

1932 jouluk.3ll 

650; 

300; 

1)Kiint.lautak. 11 p. huhtik. 389 § ja 18 p. huhtik. 432 §. —2)Tonttij. 15 p. helmik. 
36 §. — 3) Kiint.lautak. 9 p. toukok. 530 §. —4) S:n 17 p. lokak. 1,058 §. —5) S:n 2 p. tou-
kok. 501 §. —6) Tonttij. 1 p. heinäk. 193 §. —7) Kiint. lautak. 19 p. syysk. 973 §. —8) S:n 
25 p. tammik. 88 §. —9) S:n 5 p. syysk. 922 §. — 10) Tonttij. 8 p. helmik. 30 §. — n) S:n 
4 p. huhtik. 75 §. —12) S:n 4 p. huhtik. 76 §. — 13) S:n 25 p. huhtik. 114 §. — 14) S:n 9 p. 
toukok. 132 §. ~ 1 5 ) S:n 18 p. tammik. 8 §. — u) S:n 25 p. huhtik. 109 §. 
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Alue. Vuokraajan nimi. 

Vuokrakausi pidennetty. 

mistä. mihin. 

Vuotuinen 
vuokram., 

Smk. 

Kumpula, viljelys-
palsta Intianka-
dun itä puolelta 

Kumpula, pelto-
palstat l1 ja l2 

Kumpula, ranta-
palsta litt. b 

Leppäsuo, puutar-
ha-alue n:o 68 A 

Meilahti, viljelys-
alue n:o 3 

Meilahti, huvila-
alueen n:o 26 G 
lähistöllä sij aitse-
vat niittysarjat 
n:ot 6 ja 7 

Reijola, viljelys-
palsta n:o 8 

Reijolan metsästä 
100 m2 suuruinen 
alue 

Oulunkylä, viljelys-
palsta litt. o-p 

Oulunkylä, alue 
itäisen huvilaryh-
män huvilan n:ol 
itäpuolella 

Tilkka, viljelyspals-
ta A Y 2,500 m2 

Viljelyspalstat litt. 
Z j*a litt.d-e-f-g-h-i 

Herra E. Syvänen 1) 1932 tammik.l! 1932 jouluk.31 1,200 — 

Kuorma-ajuri S. Räi-
sänen 2) 

Ajuri J. E. Ylöstalo 3) 

Puutarhuri A. Ande-
lin 4) 

Herra A. Lindström 5) 

Rouva V. Elfving 6) 

Osakeyhtiö Rekola 7) 

Aktiebolaget Julius 
Tallberg osakeyhtiö 8) 

Tehtailija II . Piehl9] 

Tvömies E. Ahlfors 101 

Herra E. Wallenius 11 

Herra E. Ekholm 12) 

1932 tammik.l 

1932 tammik.l 

1932 heinäk. 1 

1932 tammik. l 

1932 tammik.l 

1932 tammik.l 

1932 helmik. 1 

1932 jouluk.31 600 — 

1932 jouluk.31 1,000| — 

6 kuuk. irtis. 75,000| — 

1932 jouluk.31 400| — j 

1932 jouluk.31 40o| — ! 

1934 jouluk.31| 750| 

1937tammik.3l| 1,200; 

1932 tammik.il 1932 jouluk.31 2,000 

1932 tammik.l! 1932 jouluk.3li 125 

1933 helmik. i j 3 kuuk. irtis. ! 175| 

1931 tonkok.26j 1932 jouluk.3l' 4,0001 

Pidennetty kahvila-aineen vuokraoikeus. Neiti A. Bergrothille kahvilan 
rakentamis ta varten Käpylän Taivaskalliolta vuokra t tua aluet ta koskeva 
vuokrasopimus pidennetti in 13) toukokuun 1 p:stä 1932 lukien 5 vuodeksi 
500 markan vuosivuokrasta ja ehdoin, e t tä vuokraa ja oikeutettiin säilyttä-
mään alueella oleva tanssilava. 

Mäkelän ulkoilmanäyttämön alue vuokrat t i in 1 4 ) edelleen Sörnäisten työ-
väennäyt tämön kannatusyhdistykselle 1 vuodeksi t ammikuun 1 p:stä 1932 
lukien entisin ehdoin. 

Valkosaari. Wickström Motor C:o osakeyhtiölle myönnet t i in 1 5 ) helmi-
kuun 15 pistä sekä Osakeyhtiö Helsingin vene- ja moot tor ipa ja t nimiselle 
yhtiölle ja liikemies E. Suortille heinäkuun 1 p:stä lukien yhden vuoden vuok-
ra-a jan pidennys Valkosaarella oleviin alueisiin entisin ehdoin. 

Sirpalesaari. Osakeyhtiö Areksen Sirpalesaarelta vuokraamaa aluetta 
koskeva vuokrasopimus pidennett i in1 6) t ammikuun 1 p:stä 1934 joulukuun 
31 p:ään 1938 28,700 markan vuosivuokrasta ja muuten entisin ehdoin. 

*) Tonttij. 25 p. huhtik. 110 §. — 2) S:n 25 p. liuhtik. 111 §. — 3) S:n 25 p. huhtik. 
108 §. — 4) Kiint.lautak. 25 p. tammik. 89 §. — 5) Tonttij. 7 p. rnaalisk. 45 §. — 6) S:n 
7 p. maalisk. 46 §. — 7) Kiint. lautak. 1 p. helmik. 121 §. — 8) S:n 11 p. huhtik. 398 §. — 
9) Tonttij. 25 p. huhtik. 122 §. — 10) S:n 7 p. maalisk. 44 §. — n) S:n 18 p. marrask. 
296 §. —12) S:n 25 p. huhtik. 105 §. — 13) Kiint.lautak. 18 p. huhtik. 433 §; ks. 1927 v:n kert. 
s. 153. — 14) Tonttij. 25 p. tammik. 18 §. — 15) Kiint. lautak. 20 p. kesäk. 701, 702 ja 
703§. —-16) S:n 31p,lokak. 1,114 
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Vuokraoikeuksien siirto. Ki inteis tölautakunta hyväksyi seuraavilla si-
vuilla luetel tujen tont t ien ja huvilapalstojen vuokraoikeuden siirron: 

T i l u k s e n n i m i. U u d e n v u o k r a a j a n ni mi. 

Eläintarha, huvilapalsta n: o 5 

Hanasaari, litt. G 2 
Hermanni, kortt. n:o 650, tontti n:o 67 

Hämeentien varrella 
S:n kortt. n:o 653, tontti n:o 32 

S:n kortt. n:o 655, tontti n:o 14 Vellamon-
kadun varrella 

S:n kortt. n:o 655, tontti n:o 18 Vellamon-
kadun varrella 

S:n kortt. n:o 658, tontti n:o 3 
Humalisto, huvilapalsta n:o 23, Ulfäsa 
S:n huvilapalsta n:o 23, Ulfäsa 
Hämeentie, kortt. n:o 580, tontti nro 76 
Kaivopuisto, Länt. huvilapalsta n:o 6 
Käpylä, kortt. n:o 802, 2,400 m2 suurui-

nen alue merk. A-B-C-D-E-F 
S:n kortt. n:o 808, tontti n:o 21 
S:n 
S:n 
S:n 
S:n 
S:n 
S:n 
S:n 
S:n 
S:n 
S:n 
S:n 

823 
861 
867 
867 
868 
868 
869 
876 
876 
891 
892 

Kumpula, kortt. n:o 932 

» 18 B 
» 7 
» 29 
» 34 
» 17 
» 22 
» 7 a 
» 23 
» 26 
» 8 
» 58 

tontti n:o 64 

Isännöitsijä K. A. Nieminen ja Osakeyhtiö 
Lemminen1) 

Neiti T. Böök 2) 
Asunto-osakeyhtiö Hämeentie 67 3) 

Kattilaseppä J. D. ja rouva A. M. Pulkki-
nen sekä leskirouva M. Forsgren 4) 

Herra T. Kilpinen 5) 

Neiti A. E. Kohonen 6) 

Autonkuljettaja G. Thornberg 7) 
Osakeyhtiö Milkkala 8) 
Föreningen Tölö svenska samskola r.f. !,j 
Varatuomari G. Walden 10) 
Laivanvarustaja C. Mattson11) 
Osakeyhtiö Käpylän Vuoritalo 12) 

Insinööri L. Achander13) 
Kansakoulunjohtaja P. J. Laitinen14) | 
Vaskiseppä V. Nieminen15) ; 
Aviopuolisot O. R. ja H. Johansson16) 
Rouva K. Nygård17) 1 

Asemamies L. V. Syrjä18) 
Aviopuolisot N. ja E. Finnberg19) 
Työmies V. I. Väisänen 20) 
Rakennustyöläinen J. J. Salminen21) 
Maalari M. Allinen 22) 
Teknikko V. Nuotio 23) 
Puuseppämestari J. ja rouva I. Lammi24) 
Liikemies V. Lepikkö 25) 
Liikemies V. Lepikkö 25j 
Asunto-osakeyhtiö Intiankatu 3 4 26) 
Talonomistaja J. ja rouva O. A. Johan s-1 

son27) ! 

Aviopuolisot K. ja L. Lust28) 
Insinööri S. Pohjanpalo 29) 
Herra N. N. Nikkilä 30) ' i 
Ajuri J. K. ja rouva H. Ranta 31) 
Vanginvartija J. E. Pajunen 32) 
Raitiotievaununkuljettaja I. R. Väänä-

nen 33) 

Tonttij. 8 p. helmik. 23 §. —2) S:n 4 p. huhtik. 87 §. — 3) S:n 8 p. helmik. 21 §. 
— 4) S:n 5 p. jouluk. 304 §. —5) S:n 5 p. jouluk. 307 §. —6) S:n 17 p. maalisk. 57 §. — 
7) S:n 8 p. elok. 224 §. —8) Kiint. lautak. 17 p. toukok. 555 § ja 13 p. kesäk. 671 §. — 
9) Tonttij. 27 p. jouluk. 314 §. — 10) S:n 5 p. jouluk. 306 §. — u ) S:n 25 p. heinäk. 
219 §. — 12) S:n 18 p. marrask. 302 §. — 13) Kiint. lautak. 29 p. helmik. 253 §. — 
14) Tonttij. 17 p. maalisk. 56 §. —15) S:n 17 p. maalisk. 58 §. — 16) S:n 20 p. kesäk. 
189 §. —17) S:n 22 p. elok. 233 §. —18) Kiint. lautak. 17 p. toukok. 551 §. —19) Tonttij. 
15 p. helmik. 33 §. — 20) Kiint. lautak. 10 p. lokak. 1,034 §. —21) Tonttij. 22 p. elok. 
237 §. —22) S:n 18 p. heinäk. 210 §. —23) Kiint. lautak. 31 p. elok. 914 §.—24) Tonttij. 
18 p. tammik. 4 §. — 25) S:n 1 p. marrask. 287 §. — 26) S:n 8 p. helmik. 20 §. — 27) S:n 
18 p. tammik. 3 §. — 28) S:n 18 p. lokak. 279 §. — 29) S:n 25 p. huhtik. 97 §. —30) S:n 
25 p. tammik. 17 §. —31) S:n 22 p. elok. 239 §. — 32) S:n 17 p. maalisk. 55 §. — 33) S:n 
25 p. tammik. 16 §. ' 

S:n » » 932 » » 66 
S:n » » 932 » » 76 
S: n » » 933 » » 61 

S:n » » 936 » » 22 
S:n » » 940 » » 8 
S:n » » 941 » » 18 
S:n » » 941 » » 18 
S:n » » 944 » » 6 
S:n » » 944 » » 10 b 
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T i 1 u k s e 11 n i m i. U u d e n v u o k r a a j a n n imi 

Laakso, Viljelyspalsta n:o 9 ja asunto-
palsta litt. D. 

Lauttasaari, huvilapalsta n:o 3, 4:llä pat-
terialueella 

Malmi n:o 43 c 
Meilahti, huvilapalsta n:o 31 

S:n » » 31 
S:n » » 34 
S:n n:o 3, 225 m2 suuruinen alue 
Mustikkamaa, vuokrapalstat n:rot 10 b 

ja 12 ! 
Oulunkylä, Hopstycksäkern n:o 7 ! 
Oulunkylä, Kvarnäkern n:o 8 m I 
S:n huvilatontti n:o 5 Torpparinmäki | 
Pasila, kortt. n:o 568, tontti n:o 1 ja 3 

Eevankadun varrella | 
S:n kortt. n:o 572, tontti n:o 31 Pasilan-' 

kadun varrella 
Päijänteentie, kortt. n:o 531, tontit n:rot 

39 ja 41 
Reijola, palsta 14 a 
S:n » » 14 a 
Reimars, kortt. n:o 17, tontti n:o 8 
S:n » » 18 » » 6 
S:n » » 20 » » 5 
S:n » » 26 » » 2 
S: n » » 28 » » 2 
Ruskeasuo, asuntopalsta n:o 40 
Toukola, kortt. n:o 2 
S:n » » 3, tontit n:rot 8 ja 9 

S:n » » XII, tontti n:o 6 
S:n » » 904 » » 1 0 
S:n » » 907, n. 470 m2 suurui-

nen alue 
S:n » » 912, tontti n:o 2 
S: n » » 915 » » 16 
S:n » » 915 » » 39 
S: n » » 916 » » 16 
S:n » » 916 » » 19 
Vallila, kortt. n:o 531, tontit n:rot 24 ia 26 
S:n » » 531, tontti n:o 35 
S:n » » 531, » » 35 puolet 

Neiti I. Mattsson1) j 

Raitiotie- ja omnibus osakeyhtiö 2) i 

Ajuri K. A. Salonen 3) 
Rakennusmestari K. F. Sundell ja kirjeen-

kantaja J. A. Sundell4) | 
Kirjeenkantaja J. A. Sundell5) 
Kuorma-ajuri A. T. Djupsjö 6) 
Esbo Elektriska aktiebolag 7) 
Rakennusmestari I. Eklund8) 

Helsingin Säilyketehdas osakeyhtiö 9) 
Herra K. Tli. Lindman10) 
Puuseppä J. E. ja rouva A. CAVuoristo u) 
Leskirouva M. U. Järvi12) j 

Kauppiaat K. Malin ja H. Kemppilä sekä; 
urakoitsija E. Tammisto13) i 

Asunto-osakeyhtiö Päijänne14) : 

Rouva A. Willberg15) 
Raitiovaununkuljettaja K. A. From 16) 
Varatuomari V. Vuorenkoski17) i 
Herra Hj. A. Redlig18) 
Kuorma-ajuri K. E. Lindström19) j 
Varastotyöläinen F. L. Rölin 20) 
Leskirouva E. Haapiainen 21) 
Herra S. E. Blomqvist22) ; 
Ajuri K. I. Gruner 23) j 
Rouva A Hagelstam 2/3 ja varatuomari! 

B. Godenhielm 1/3 tonteista 24) ; 
Rouva F. Vauhkonen 25) 
Leskirouva S. Svensson 26) 
Liikemies P. Kyander 27) 

Johtaja Y. V. Briha 28) 
Kirvesmies A. ja rouva E. Halme 29) 
Rouva F. Johansson 30) 
Neiti E. E. Villberg 31) 
Herra J. E. Forsberg 32) 
Sisarukset H. M., E. J. ja A. J. Flinck 33) 
Talonomistaja E. B. Ek 34) 
Insinööri K. Heikel ja rouva L. Heikel35) 

Tonttij. 4 p. hnhtik. 86 §. — 2) Kiint. lautak. 29 p. helmik. 273 §. — 3) Tonttij. 
29 p. elok. 241 §. — 4) Kiint.lautak. 23 p. toukok. 587 §. — 5) Tonttij. 7 p. syysk. 
246 §. — 6) S:n 25 p. huhtik. 96 §. — 7) Kiint. lautak. 14 p. marrask. 1,169 — 
8) Tonttij. 25 p. huhtik. 124 §. — 9) S:n 6 p. kesäk. 169 §. — 10) S:n 18 p. marrask. 
294 §. — ii) S:n 8 p. elok. 223 §. — 12) S:n 11 p. huhtik. 88 §. — i3) S:n 4 p. huhtik. 
72 §. — 14) S:n 17 p. toukok. 153 §. — 15) S:n 1 p. heinäk. 193 §. — 16) S:n 25 p. hei-
näk. 218 §. — 17) S:n 7 p. syysk. 244 §. — i8) S:n 11 p. huhtik. 95 §. — i9) S:n 9 p. 
toukok. 126 §. — 20) S:n 18 p. marrask. 300 §. — 21) S:n 7 p. maalisk. 42 §. — 
22) S:n 13 p. kesäk. 176 §. — 23) S:n 25 p. huhtik. 98 §. — 24) S:n 18 p. tammik. 
5 §. — 25) S:n 18 p. lokak. 280 §. — 26) S:n 7 p. syysk. 245 §. — 27) S:n 17 p. maa-
lisk. 68 §. — 28) S:n 17 p. maalisk. 54 §. — 29) S:n 7 p. maalisk. 43 §. — 30) S:n 9 p. 
toukok. 125 §. — 3i) S:n 23 p. toukok. 154 §. — 32) S:n 10 p. lokak. 269 §. — 33) S:n 
11 p. huhtik. 89 §. — 34) S:n 13 p. kesäk. 175 §. — 35) S:n 22 p. elok. 238 §. 
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T i l u k s e n nimi . U u d e n v u o k r a a j a n n imi . 

Vallila kortt. n:o 538, tontti n:o 2 
S:n » » 540 » » 9 
S:n » » 544 » » 5 
S:n » » 544 » » 7 
S:n » » 551 » » 4 
S: n » » 551 » » 10 
S:n » » 580 » » 72 
S: n » » 580 » » 74 
S:n » » 693 » » 20 
S: n » » 697, tontit n:rot 7 ja 9 
S:n tehdaskortt. n:o 693, tontti n:o 23 

Vanhakaupunki, n.s. värjäämötontti 

Herra Ä. Viljander1) 
Herra A. Viljander 2) 

| Maanviljeijä V. Majander 3) 
Rouva H. A. Manelius 4) 
Maanviljelijä Y. Mäkinen 5) 
Talonomistaja O. Saarilahti6) 
Herra K. Virtanen 7) 

| Rouva A. Seppälä8) 
; Varatuomari O. Procope 9) 
, Osakeyhtiö Helsingin meijeriliike 10) 
Kiinteimistö osakeyhtiö Elimäenkatu 

fastighetsaktiebolag n ) 
| Yhdistyneet villatehtaat12) 

18 

Varastoalueet. Osakeyhtiö Alkoholiliikkeelle vuokrat t i in 1 S ) huh t ikuun 
18 p:stä lukien Ka ta janoka l t a 1,000 m2:n suuruinen alue tyhj ien laat ikoit ten 
ja pullojen säi lytystä var ten 6 kuukauden molemminpuolisin irtisanomis-
ajoin ja 20 markan vuosivuokrasta m2:Itä ehdoin, e t tä alue a idataan noudat-
tamalla kaupungin vahvistamia piirustuksia, e t tä alueelle rakennet tavan 
katoksen piirustukset alistetaan asianomaisen kaupunginviranomaisen hyväk-
syttäviksi ja e t tä varastosuojien rakentamisessa noudate taan kaupungin 
tehdas-, makasiini- ja varastotont t ien rakennusjär jes tyksen määräyksiä . 

Koska useimpien Ruoholahden varastoalueiden vuokra-aika pää t ty i 
vuoden 1932 lopussa tai vuoden 1933 alkupuolella, pää t t i 1 4 ) l au takun ta 
uudistaa vuokrasopimukset 16 vuokraa jan kanssa osittain 6 osittain 3 kuu-
kauden irt isanomisajoin yleensä samalla alentaen vuokramaksuja ja vain 
yhdessä tapauksessa niitä koroittaen. 

Sitäpaitsi l au takun ta tai sen tont t i jaos to antoi vuokralle lukuisia varasto-
y.m. alueita sekä myönsi tällaisten alueiden vuokraoikeuden pidennyksiä 
ja hyväksyi niiden siirtoja, mu t t a on näitä toimenpitei tä koskevat yksityis-
kohtaiset t iedot j ä t e t ty pois t äs tä kertomuksesta. 

Satama-alueilla olevien varastopaikkojen vuokraaminen. Koska kaupungin-
val tuuston helmikuun 6 p:nä 1929 vahvistamassa, satama-alueiden ra jo ja 
osoittavassa kartassa punaisella värillä merki t ty jen alueiden hoito ja vuokraa-
minen kuului sa tamalautakunnal le vaikka aikaisemmin rahatoimikamari ja 
sitten ki inteis tölautakunta olivat hoitaneet näiden alueiden vuokraamisesta, 
päätt i1 5) l au takun ta sa tamalau takunnan toivomuksesta, e t tä kaikki puheena-
olevia alueita koskevat vuokrausasiat oli s i irret tävä sa tamalau takunnan hoi-
dettaviksi, jonka johdosta sa tamalautakunnal le myös oli luovute t tava kaikki 
puheenaolevilta alueilta vuok ra t t u j a varastopaikkoja koskevat vuokrasopi-
mukset . 

Nobel-Standard osakeyhtiön vuokrakysymysten selvittely. Koska Nobel-

Tonttij. 4 p. huhtik. 70 §. — 2) S:n 4 p. huhtik. 71 §. — 3) S:n 17 p. toukok. 
152 §. — 4) S:n 25 p. tammik. 15 §. — 5) S:n 5 p. jouluk. 305 §. — 6) S:n 1 p. marrask. 
285 §. — 7) S:n 19 p. syysk. 255 §. — 8) S:n 7 p. syysk. 247 §. — 9) S:n 17 p. maalisk. 
53 §. — 10) S:n 19 p. syysk. 256 §. — n ) S:n 15 p. helmik. 32 §. — 12) S:n 23 p. toukok. 
155 §. — 13) Kiint. lautak. 4 p. huhtik. 367 § ja 18 p. huhtik. 454 §. — 14) S:n 19 p. 
jouluk. 1,288 §. — 15) S:n 4 p. huhtik. 367 §. 
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Standard osakeyhtiölle vuokra t tu jen alueiden suhteen oli i lmaantunut epä-
selvyyttä, p ä ä t t i l a u t a k u n t a : 

1) pyy tää rahatoimistoa maksuun panemaan ja perimään yhtiölle Lasin-
leikkaajansaarel ta ja Itäiseltä Pihlajasaarel ta vuokra t tu jen alueiden maksa-
mat toman vuokran t ammikuun 1 p:n 1919 ja joulukuun 31 p:n 1927 väliseltä 
a ja l ta , mikä sopimuksen mukaan teki yhteensä 34,864 markkaa; 

2) määrä tä yhtiön Lasinleikkaajansaarella ja Itäisellä Pihlajasaarella 
t ammikuun 1 p:n 1928 ja kesäkuun 30 p:n 1932 välisenä aikana ilman sopi-
musta hallussaan pi tämästä 26,150 m2:n suuruisesta alueesta makse t tavan 
vuokran 50 penniksi m2:ltä eli kaikkiaan 57,136 markaksi ja yhtiön tammikuun 
1 p:n 1930 ja kesäkuun 30 p:n 1932 välisenä aikana ilman sopimusta hallus-
saan p i tämästä bensiinisäiliöalueen 8,000 m2:n suuruisesta suojelualueesta 
makse t tavan vuokran samoin 50 penniksi m2:ltä eli mainitul ta a ja l ta 10,000 
markaksi; 

3) i lmoittaa kaupunginhallitukselle, e t tä yhtiöl tä on t ammikuun 1 p:n 
1917 ja joulukuun 31 p:n 1931 välisenä aikana sen Itäisellä Pihlajasaarella ja 
Sörnäisissä olevista varastoalueista kannet tu liikaa vuokraa 102,000 markkaa, 
joka olisi yhtiölle pa laute t tava kui ta t tavaks i yhtiön vuokravelkaa vastaan; 

4) purkaa vuokrasopimukset ja l akkau t taa vuokravelotukset alkuperäi-
sestä rahatoimikamarin vuonna 1921 vuokralle an tamas ta Itäisen Pihla ja-
saaren bensiinisäiliöalueesta ja Sörnäisten varastoalueista n:ot 7 ja 8 heinä-
kuun 1 p:stä 1932 lukien; 

5) tehdä yhtiön kanssa uudet vuokrasopimukset Lasinleikkaajansaarella 
ja Itäisellä Pihlajasaarella olevasta 26,150 m2:n suuruisesta alueesta heinäkuun 
1 p:n 1932 ja joulukuun 31 p:n 1935 väliseksi ajaksi 13,000 markan vuosi-
vuokrasta sekä bensiinisäiliön suojelusalueesta samaksi ajaksi 4,000 markan 
vuosivuokrasta; 

6) merkitä, e t tä rahatoimisto oli yhtiölle Itäisellä Pihlajasaarella vuokra-
tus ta ruutikellarialueesta kan tanu t vuokraa sen jälkeenkin kun alue oli jou-
t u n u t valtiolle eli kesäkuun 21 p:n 1928 ja kesäkuun 30 p:n 1932 väliseltä 
ajal ta , ollen näin kannet tu vuokra 1,920 markkaa . 

Vuokra-alueiden uudestaan]cirjestelyt. Lau takun ta päät t i , e t tä Suoma-
laiselle Shell osakeyhtiölle oli vuokra t tava Hanasaarel ta alue Cl käsit-
täen alueeltaan entisestään jonkin verran pienennettynä 4,365 m2 heinä-
kuun 1 p:stä 1932 joulukuun 31 p:ään 1936 26,200 markan vuosivuokrasta ja 
entisin siten lisätyin ehdoin, e t tä saaren muu t vuokraa ja t olivat oikeutetut 
käy t t ämään vuokraa jan alueella olevaa juomavesikaivoa sekä et tä yhtiön 
vuokraamia alueita A ja B koskeva vuokrasopimus oli varus te t tava lisämer-
kinnällä, jonka mukaan alueiden yhteinen pinta-ala oli a lennet tava 2,225 
m2:stä 2,075 m2:iin ja vuokra 21,340 markas ta 19,900 markkaan . Alue C2, 
jonka pinta-ala yl lämaini t tujen alueiden kustannuksella oli kasvanut 1,730 
m2:stä 2,280 m2:iin, vuokrat t i in heinäkuun 1 p:stä 1932 joulukuun 31 p:ään 
1936 neiti T. Böökille telakkatarkoituksiin 14,240 markan vuosivuokrasta ja 
ehdoin, e t tä alue eroitettiin naapurialueista tiiviillä 2 m korkuisella aidalla2). 

Koska valtion ja Helsingin kaupungin välillä maaliskuun 21 p:nä tehdyn 
keskusvankilan aluetta koskevan ti lusvaihtosopimuksen johdosta Hermannin 
korttelin n:o I I I a tont in n:o 5, korttelin n:o I I I b tont t ien n:ot 6 ja 7 sekä 

Kiint.lautak. 1 p. heinäk. 739 §; ks. v:n 1912 kert. s. 283, v:n 1917 kert. s. 39 
ja 256, v:n 1920 kert. s. 215, v:n 1921 kert. s. 239, v:n 1924 kert. s. 188 sekä v:n 1927 
kert. s. 22 ja 173. — 2) Kiint.lautak. 2 p. toukok. 500 §; ks. v:n 1931 kert. s. 289·. 
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korttelin n:o V tont in n:o 5 alueet osaksi joutuivat valtion, osaksi kaupungin 
hal tuun päät t i 1 ) l au takun ta irtisanoa muita kuin korttelin I I I b tont t ia n:o 7 
koskevat vuokrasopimukset sekä samalla i lmoittaa vuokraajil le ja valtiolle, 
e t tä kaupunki oli valmis sille j äävistä osista tekemään uudet vuokrasopimukset 
ehdoin, e t tä valtio puolestaan vuokraisi sille tulevat osat main i t tu ja ton t te ja 
entisille vuokraajille, jolloin valtion ja kaupungin osuus entisistä vuokra-
maksuista laskettaisiin kummallekin tulevien alueiden pinta-alan mukaan. 
Koska taas korttelin n:o I I I b tont is ta n:o 7 ainoastaan n. 18 m2:n suuruinen 
alue joutui valtiolle, pää t t i l au takun ta pysy t tää sitä koskevan vuokrasopi-
muksen edelleen voimassa ja i lmoittaa valtiolle, e t tä se milloin tahansa saisi 
o t taa hal tuunsa sille tulevan alueen. Koska valtio oli oikeutet tu saamaan 
vuokra t alueosistaan kesäkuun 1 p:stä 1931 lukien oli kaupungin sille suo-
r i t e t t ava niistä kantamiaan vuokria 1,333: 20 markkaa, minkä määrän lauta-
kunta myönsi käyt tövarois taan. 

Lau t akun t a päät t i 2 ) , e t tä Elä in tarhan huvila-alueesta n:o 13 sen Eläin-
tarhant ien puoleista r a j aa myöten oli kaupungin hal tuun tiealueeseen liitet-
täväksi o te t tava n. 3 m:n levyinen kaistale, josta vuokrasopimukseen oli 
t eh tävä merkintä . 

Koska osakeyhtiö Agrokselle vuokra tus ta entisen Sörnäisten panimon 
alueesta tarvi t t i in teurastamolle rakennet tavaa rauta t iera idet ta var ten län-
tisen raideleikkauksen siirron johdosta, kaupungille entisestään vara tun 
1,800 m2:n suuruisen alueen lisäksi 1,650 m2:n suuruinen maakaistale, 
pää t t i 3 ) lau takunta , e t tä länt is tä raideleikkausta koskeva entinen välipuhe 
edelleenkin pysytettäisi in voimassa raideleikkauksen siirrosta huol imatta ja 
e t tä voimassa oleva vuokrasopimus varustettaisi in uudest i jär j estelyn aiheut-
tamalla lisämerkinnällä ja uudella kartalla, jonka lisäksi osakeyhtiö Agrokselle 
oli vuokra t t ava eräs kaupungin ja valtion välisessä tilusvaihdossa keskus-
vankilan alueesta kaupungille jou tunu t 700 m2:n suuruinen kolmionmuotoi-
nen alue. 

Vuokran alentaminen. Tehtail i ja J . Merivaaran korttelista n:o 692 vuok-
raamien tehdastont t ien n:ojen 9 ja 11 vuosivuokra pää te t t i in 4 ) alentaa siten, 
e t tä se edellisestä tont is ta olisi t ammikuun 1 p:n 1932 ja joulukuun 31 p:n 
1937 välisenä aikana 18,700 markkaa, vuosina 1938—1947 26,200 markkaa 
ja vuosina 1948—1957 33,700 markkaa sekä jälkimmäisestä tont is ta t ammi-
kuun 1 p:n 1932 ja joulukuun 31 p:n 1937 välisenä aikana 26,000 markkaa, 
vuosina 1938—1947 36,500 markkaa ja vuosina 1948—1957 47,000 markkaa . 
Vuokrasopimuksesta poistettiin samalla Kuor taneenkadun ka tua lue t ta kos-
keva kohta. 

Tehtai l i ja Merivaara väi t t i s i t temmin, e t tä korttelin n:o 692 tont in n:o 11 
vuokraa määrät täessä olisi t a p a h t u n u t laskuvirhe, joten vuokran, lasket tuna 
7 markan mukaan m2:ltä, olisi p i tänyt olla n. 2,000 markkaa pienempi. Koska 
kuitenkin vuokrasopimuksessa oli sovit tu ainoastaan vuosivuokrista koko-
naisuudessaan, pää t t i 5 ) l au takun ta kaupunginhallitukselle ehdottaa, ettei 
aikaisempaa vuokraa alennettaisi eikä kanne t tu j a vuokria siis suoritettaisi 
takaisin. Sensijaan l au takun ta äänestyksen jälkeen päät t i alentaa kyseessä-
olevan tont in vuosivuokran t ammikuun 1 p:stä 1933 lukien, lasket tuna 7 mar-
kan mukaan m2:ltä, 24,240 markkaan t ammikuun 1 p:ään 1938 asti, minkä 

x) Kiint. lautak. 14 p. maalisk. 301 §. — 2) S:n 9 p. toukok. 526 §. — 3) S:n 18 p. 
tammik. 58 §; ks. v:n 1914 kert. s. 23. —4) Kiint. lautak. 1 p. helmik. 120 §. — 5) S:n 
24 p. lokak. 1,082 §. 
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jälkeen vuokran tuli nousta samassa suhteessa kuin ennen, ehdoin, e t t ä 
vuokraa ja luopuisi oikeudenkäynnin kau t t a vaa t imasta kaupungil ta ka tu-
alueesta maksamaansa vuokraa. 

Vara tuomari L. Pohjanheimon vuokraaman Reijolan Rödbacka nimisen 
torpan n:o 11 vuokra alennettiin heinäkuun 1 p:stä lukien 2,500 markas ta 
2,000 markkaan . 

Koska kunnalliskodin viljelysalueiden pinta-ala kaupungingeodeetin toi-
mi t t aman uuden mit tauksen mukaan oli 10,979 ha, alennettiin 2) sanot tu jen 
alueiden vuokra vuoden 1931 menoarvioon ote tusta 13,800 markas ta 10,400 
markkaan . 

Kauppias A. Weckströmin vuokraaman Meilahden Toivola n:o 2 nimisen 
huvilapalstan vuokra a lennet t i in 3 ) heinäkuun 1 p:stä 1932 lukien 40,000 
markas ta 30,000 markkaan, joka oli makse t tava vuosineljänneksit täin etu-
käteen sekä ehdoin, e t tä vuokraa ja ennen syyskuun 15 p:ää 1932 suorittaisi 
huht ikuun 23 p:n 1931 ja lokakuun 1 p:n 1932 väliseltä a ja l ta makset tavaksi 
erääntyneen vuokran 55,055: 50 markkaa korkoineen. 

Osakeyhtiö Suvilahden lau ta ta rhan vuokraaman korttelin n:o 283 teh-
dastontin n:o 6 vuosivuokra alennettiin 4) t ammikuun 1 p:stä 1933 lukien 
75,900 markas ta 66,650 markkaan . 

P. J . Svenssonin perillisten vuokraaman korttelin n:o 552 tont in n:o 96 
vuosivuokra alennett i in5) vuoden 1933 alusta lukien 42,000 markas ta 30,000 
markkaan . 

Tehtail i ja M. Kyllösen Mechelininkadun tontei l ta n:ot 20, 21 ja 22 vuok-
raaman tehdasalueen vuokra alennettiin 6) 15,000 markas ta 8,000 markkaan 
heinäkuun 1 p:stä 1932 lukien. 

Lau t akun ta p ä ä t t i 7 ) heinäkuun 1 p:stä lukien o t taa kaupungin hal tuun 
puolet Pelastusarmeijalle korttelissa n:o 178 vuokra tus ta halkotarha-alueesta 
alentaen samalla vuokran 60,000 markas ta 30,0Q0 markkaan. 

Puu ta rhur i W. Carlssonin vuokraamien Kumpulan viljelyspalstojen li t t . 
k 1, k 2 ja k 5 vuokra alennettiin 8) 500 markalla vuoden 1932 alusta lukien. 

Vapaampi käyttöoikeus, johon sisältyi oikeus vuokranan ta jaa kuulemat ta 
luovut taa vuokraoikeus toiselle henkilölle, myönnetti in9) Hermannin korttelin 
n:o 652 tont in n:o 85 vuokraajal le Osakeyhtiö kansankodille sekä Meilahden 
huvilapalstan n:o 31 vuokraaji l le rakennusmestar i K. F. Sundellille ja kir-
jeenkanta ja J . A. Sundellille. 

Erään anomuksen johdosta l au takun ta päät t i 1 0 ) , e t tä vuokraaj ien sitä 
halutessa Ruskeasuon alueen palstojen vuokrasopimuksista saataisiin poistaa 
si irronsaajan hyvämaineisuut ta ta rkoi t tava sana »välfrejdad». 

Annala. Koska konsuli L. Waseniukselle vuokra tun n ) Annalan ti lan 
n:o 3 alivuokralaisen puutarhur i H j . Roströmin, jonka hal tuun rahatoimi-
kamarin suostumuksella1 2) t i lan kei t t iöpuutarhavil jelykset oli luovutet tu , oli 
hava i t tu huonosti hoitaneen vuokraamaansa puutarhaa , päät t i 1 3 ) l au takun ta 
peruut taa rahatoimikamarin an taman suostumuksen tilan puutarhamaiden 
jä t tämises tä puutarhur i Roströmin viljeltäviksi ja kehoit taa konsuli Wase-
niusta ryh tymään toimenpiteisiin Roströmin häätämiseksi . 

!) Kiint. lautak. 25 p. huhtik. 471 §. — 2) S:n 6 p. kesäk. 652 §. — 3) S:n 1 p. 
elok. 841 §. —4) S:n 10 p. lokak. 1,035 §. —5) S:n 10 p. lokak. 1,036 §. — S:n 11 p. 
huhtik. 395 § ja 31 p. lokak. 1,112 §. — 7) S :n l l p. huhtik. 393 §. — 8) Tonttij. 11 p. 
huhtik. 90 §. — 9) Kiint. lautak. 25 p. huhtik. 469 § ja 23 p. toukok. 587 §. — 10) S:n 
17 p. lokak. 1,059 §. — n) Ks. v:n 1925 kert. s. 25. — 12) Ks. v:n 1930 kert. s. 190. — 
13) Kiint. lautak. 9 p. toukok. 527 §. 
Kunnall. kert. 1932. 21 
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Bensiini]aketuasemat. Suomen mineraaliöljyosakeyhtiön vuokraamien 
bensiinijakeluasemien suhteen päätet t i in r): 

1) e t t ä Vaasankadun varrella, Penger- ja Helsinginkatujen välisellä 
aukealla olevan bensiinijakeluaseman vuokraoikeus pidennettäisiin vuoden 
1932 alusta lukien 3 vuodeksi entisin ehdoin; 

2) e t t ä Itäisen Brahenkadun varrella oleva bensiinijakeluasema vuok-
rattaisi in yhtiölle edelleen 3 vuodeksi, jos t ämä suostuisi maksamaan siitä 
entisen vuokran; 

3) e t tä Mäkelän- ja Pohjo lanka tu jen risteyksessä oleva bensiinijakelu-
asema vuokrat taisi in yhtiölle edelleen 3 vuodeksi 12,000 markan vuosivuok-
rasta; 

4) e t tä kysymys Tervasaaren bensiini- ja petroliaseman, jonka vuosivuok-
raksi samalla määrät t i in 7,000 markkaa, vuokraamisesta jätet täisi in avoimeksi. 

Myöhemmin l au takun ta päät t i 2 ) , e t tä Itäisen Brahenkadun varrella oleva 
bensiinijakeluasema saataisiin siirtää maini tun kadun ja Sturenkadun kul-
maan; to imi te tun huutokaupan jälkeen asema vuokrat t i in 3) Suomen mine-
raaliöljyosakeyhtiölle t ammikuun 1 pistä 1932 lukien 12,000 markan vuosi-
vuokras ta . 

Runebergin- ja Apollonkadun kulmauksessa olevan bensiinijakelupaikan 
vuokraoikeus siirrettiin 4) Bensiinituontiosakeyhtiöltä Nobel Standard osake-
yhtiölle. 

Keskusosuusliike Hankk i j an Turunt ien varrel ta tullin kohdalta vuok-
raamaa bensiinijakeluasemaa koskeva vuokrasopimus pidennett i in5) kolmeksi 
vuodeksi t ammikuun 1 pistä 1932 lukien korot tamalla vuosivuokra 24,000 
markkaan . 

Bensi inin-Kulut ta ja in osakeyhtiölle Hietalahdentori l ta lokakuun 19 pinä 
1931 vuokra tun bensiinijakeluaseman paikka muu te t t i i n 6 ) yht iön anomuk-
sesta Hie ta lahdenkadul ta Hietalahden hallin päädyn kohdal ta Hietalahden-
torille hallin eteen. 

Keskusosuusliike Hankk i j a oikeutet t i in 7 ) Toukolassa Hämeent ien var-
rella olevan bensiinijakeluasemansa yhteyteen raken tamaan voitelu- ja pesu-
laitos, 4,000 markan l isävuokrasta jälellä olevalta vuokra-a ja l ta ja erinäisin 
palopäällikön aset tamin ehdoin. 

Hugo Bas tmanin höyrypanimo-osakeyhtiö oikeutetti in 8) vuokraamilleen 
Toukolan rantakort te l in tonteille n i o t 2 b ja 3 omaa t a rve t t aan var ten järjes-
t ämään Mack-merkkinen bensiinimittarilaite maanalaisine bensiinisäiliöi-
neen. 

Suomen mineraaliöljyosakeyhtiön vuokraoikeus Töölöntorilla olevaan 
bensiini jakeluasemaan pidennet t i in 9 ) helmikuun 28 pistä 1933 lukien kol-
meksi vuodeksi 24,000 markan vuosivuokrasta. 

Turun kasarmialueen autohuoltoaseman alue vuokratt i in1 0) Suomalaiselle 
Shell osakeyhtiölle kolmeksi vuodeksi 120,000 markan vuosivuokrasta ehdoin, 
e t tä vuokraa jan on 6 kuukauden ku lu t tua irt isanomisesta luovute t tava alue 
takais in kaupungille, mikäli t ämä sitä tarvi tsee. 

Lupa hyppyrimäen rakentamiseen. Helsingin suojeluskuntapiir in piiri-
esikunta oikeutetti in n ) Pasilan alueelle keskussairaala-alueen pohjoisrajan 

!) Kiint. lautak. 7 p. tammik. 22 §. —2) S:n 18 p. tammik. 60 § —3) Tonttij. 25 p. 
tammik. 14 §. — «) Kiint. lautak. 1 p. helmik. 138 §. — 5) S:n 15 p. helmik. 188 §. — 
6) S:n 5 p. syysk. 923 §. — 7) S:n 25 p. heinäk. 796 §. — 8) S:n 17 p. lokak. 1,055 §. 
— 9) S:n 12 p. jouluk. 1,270 §. — 10) S:n 19 p. jouluk. 1,287 §. — n ) S:n 19 p. jou-
luk. 1,291 §. 
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kohdalle raken tamaan pieni t i lapäinen hyppyr imäki ollen esikunta oikeu-
te t tu korvaukset ta käy t t ämään kaade t t ava t puut yläluiskatelineen ja hyppy-
rin rakentamiseen. 

Lupia kilpien, ilmoitusten y. m. mainoslaitteiden asettamiseen myönnet-
tiin 13 tapauksessa ja erinäisin ehdoin. 

Kaupungin puistojen y. m. käyttöoikeuksia myönnett i in 2) 22 tapauksessa. 
Lupa virvokkeiden myymiseen myönnett i in 3) 2 tapauksessa. 
Aitojen vuokraaminen mainostarkoituksiin. Lau t akun ta päät t i 4) vuok-

ra t a Turun kasarmin aidan arkki teht i R. Ypyälle heinäkuun 1 p:ään 1933 
asti ehdoin, e t tä vuokraa ja maa lau t taa kasarmin Salomonkadun puoleisen 
julkisivun ja j ä t t ä ä maini t tuna päivänä aidan mainoskilpineen kaupungin 
hal tuun sekä t ammikuun 1 p:n ja heinäkuun 1 p:n 1933 väliseltä a ja l ta suo-
r i t t aa a i tavuokraa 5,000 markkaa, josta puolet oli makse t tava maaliskuun 
1 p:nä 1933 ja loput toukokuun 1 p:nä 1933. 

Kaisaniemenkadun tont t ien n:ojen9—11 aita vuokrat t i in 5 ) mainoskilpien 
aset tamista var ten Jokimaan kilpitehtaalle kesäkuun 1 p:stä 1932 lukien 1 
vuodeksi 10,000 markan vuosivuokrasta erinäisin ehdoin. 

Hyväksyttyjä piirustuksia. Ki inte is tö lautakunta hyväksyi vuoden var-
rella Käpylän 6 ) , Vallilan7), Toukolan8) , Kumpulan 9 ) , Meilahden1 0) ja Rei-
marsin n ) vuokra-alueille, muille asunto- ja huvila-alueille12), sekä varasto- ja 
teollisuusalueille13) teete t tävien uudisrakennusten piirustuksia erinäisin ehdoin 
ja sikäläisten vanhempien rakennusten muutospiirustuksia, pi irustuksia kah-
vi larakennusta var ten Hesperian puistoon1 4), Kampin alueella olevan raken-
nuksen n:o 14 muutos ta var ten 15), au tova jaa var ten Pasi lankadun tontille 
n:o 25 16), kanoot t iva jaa var ten Eteläl. Humalluodolla 17), t ehdasrakennus ta 
var ten Hernesaaren alueella n: o 6 18), Rensi ini -Kulut ta ja in osakeyhtiön ben-
siinikioskia var ten Hietalahden torille19), Suomalainen Shell osakeyhtiön lisä-
rakennus ta var ten tontille n:o 80 korttelissa n:o 51920) ja Nobel-Standard osake-
yhtiön makasi inirakennusta var ten vuokra-alueelle Sörnäisten niemellä 21). 

Edelleen l au takun ta hyväksyi arkki teht i R. Frölander-Ulfin laa t imat 
luonnospiirustukset Kappelin rakennusmuutos ta varten2 2) sekä Sörnäs aktie-
bolag nimisen yhtiön Verkkosaarelta vuokraamalle alueelle rakennet tavaa 
sahalaitosta var ten 23). 

Kiint. lautak. 11 p. huhtik. 399 §, 9 p. toukok. 531 §, 13 p. kesäk. 675 ja 676 §, 
22 p. elok. 896 §, 28 p. marrask. 1,210 §, 12 p. jouluk. 1,268 §, tonttij. 4 p. huhtik. 
84 §, 17 p. toukok. 147 §, 18 p. heinäk. 217 §, 25 p. heinäk. 220 §, 25 p. syysk. 263 § 
ja 10 p. lokak. 275 §. — 2) Kiint.lautak. 29 p. helmik. 274 §, 13 p. kesäk. 675 §, 25 p. 
heinäk. 795 §, 8 p. elok. 867 §, 5 p. syysk. 932 §, tonttij. 4 p. huhtik. 83 ja 85 §, 11 p. 
huhtik. 92 §, 25 p. huhtik. 103, 104 ja 121 §, 9 p. toukok. 128 ja 140 §, 17 p. tou-
kok. 150 §, 23 p. toukok. 156 ja 161 §, 30 p. toukok. 164 §, 13 p. kesäk. 179 ja 181 §, 
18 p. heinäk. 212 §, 8 p. elok. 227 §, ja 19 p. syysk. 253 §. — 3) Tonttij. 20 p. ke-
säk. 190 § ja 18 p. heinäk. 209 §. —- 4) Kiint. lautak. 13 p. kesäk. 673 § ja 20 p. 
kesäk. 705 §. — 5) S:n 13 p. kesäk. 674 §. — 6) Tonttij. 15 p. helmik. 40 §, 17 p. maa-
lisk. 69 §, 9 p. toukok. 139 §, 17 p. toukok. 143 §, 20 p. kesäk. 187 ja 192 §, 18 p. hei-
näk. 207 ja 215 §, 10 p. lokak. 271 ja 272 §, 1 p. marrask. 290 § ja 18 p. marrask. 301 §. 
—7) S:n 15 p. helmik. 41 §, 25 p. huhtik. 117 ja 120 §, 9 p. toukok. 138 § ja 1 p. mar-
rask. 289 §. — 8) S:n 22 p. elok. 229 §. — 9) S:n 9 p. toukok. 137 §. —' 10) S:n 6 p. 
kesäk. 174 §. — n ) S:n 18 p. tammik. 13 §, 30 p. toukok. 166 §, 8 p. elok. 228 § ja 
19 p. syysk. 258 §. — 12) S:n 1 p. marrask. 291 § ja 18 p. marrask. 298 §. — 13) S:n 6 p. 
kesäk. 172 ja 173 §, 8 p. elok. 222 § ja 29 p. elok. 242 §. — 14) S:n 13 p. kesäk. 182 §. — 
15) S:n 1 p. heinäk. 201 §. — 16) S:n 30 p. toukok. 167 §. — 17) S:n 25 p. huhtik. 118 §. 
— 18) S:n 25 p. huhtik. 119 §. — 19) S:n 13 p. kesäk. 184 §. —20) S:n 10 p. lokak. 273 §. 
—-21) S:n 26 p. lokak. 282 §. — 22) Kiint.lautak. 7 p. tammik. 23 §. — 23) S:n 13 p. ke-
säk. 677 §. 
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Lausuntoja kaupunginhallitukselle annett i in m. m. asioista, jo tka kos-
kivat: Punavuorenkadun kansakoulun pihamaan laa jentamis ta 1 ) , Tavast-
s t j e rnankadun tont t ien n:ojen 7a, 7b ja 7c luovut tamis ta Samfundet folk-
hälsan i svenska Finland nimiselle yhdistykselle2), tontin luovuttamista 
Temppeliaukean kirkkoa var ten 3 ) , Kansan näy t tämön teat ter i rakennuksen 
paikkaa4) , mukavuuslai tosten jä r jes tämis tä Lönnrot inkadun ja tkon nousu-
sillan alle Ruoholahdenrannan puolella 5), kaupungille vuonna 1922 myön-
net ty jen valtion avustuslainojen muuntamis ta kuoletuslainoiksi6), kaupun-
ginval tuute t tu to imis tonjohta ja J . E .Janatu isen aloitet ta tont in kauppahinnan 
määräprosentin takaisin suorit tamisesta erinäisiä ehtoja täyt tävi l le tont in 
ostajille7), Sörnäs aktiebolag nimisen yhtiön maaherralle osoit tamaa ano-
musta eräiden kieltojen ja uhkasakkojen määräämisestä 8), Oma-asunto 
osakeyhtiön anomusta vesi- ja viemäri johtojen jär jes tämisestä Tursontien 
alle 9), Topeliuskadun tont in n:o 3b varaamista Suomen punaisen ristin 
sairaalan laa jentamis ta varten1 0) , eräiden Kumpulan omakotitaloihin kiinni-
t e t ty jen lainojen ot tamista kaupungin vastat tavaksi 1 1 ) , Humallahden vuokra-
palstalla n: o 56b olevien rakennusten lunastamista kaupungille1 2), Siltasaa-
renkadun n:o 2 r aken tama t toman tont in kunnostamista lasten leikkipai-
kaksi13), eräiden kaupungin hal tuun joutuneiden omakoti talojen ulkopuolista 
korjausta 1 4) , Helsingin puhelinyhdistyksen anomusta eräiden puhelinkioskien 
aset tamisesta1 5) , Helsingin asuntokiinteistöyhdistyksen esitystä erinäisten 
helpotusten myöntämisestä kiinteistöjen omistajille1 6), Helsingin lähiympä-
ristön omakotiyhdistyksen sekä Reimarsin ja Hermannin vuokraaja in ano-
muksia lainakoron ja tont invuokrien alentamisesta1 7) , Kauppakorkeakoulun 
ylioppilaskunnan ostaman Runeberginkadun tontin n:o 12 ostamista kau-
pungille takaisin 18). 

Ehdotuksia kaupunginhalli tukselle tehtiin asioista, jo tka koskivat: 
Asunto-osakeyhtiö Mechelininkatu n:o 6:n anomusta erään rajaseinän 

rakentamisesta1 9), korttelin n:o 475 tont t ien rnojen 38 ja 40 omistajien kanssa 
tehtäviä kat tol is toja koskevia sopimuksia20), Morsian ja Sulhanen nimisillä 
saarilla olevien rakennusten ostamista kaupungille21), Asunto-osakeyhtiö Pen-
gerkatu n:o 7:n makse t tavan Pengerkujan kuntoonpanokustannusten jään-
nöserän suorittamista2 2), vapaamman käyttöoikeuden myöntämis tä Suomen 
metsästysyhdistykselle Huopalahden ampumarata-alueeseen2 3), paikan osoit-
tamis ta Kullervo-veistosta varten2 4) , puolustusministeriön anomusta koskeva 
puhelinpylvään pys ty t tämis tä Liisanpuistoon y. m.25). 

Kiint. lautak. 7 p. tammik. 19 §. — 2) S:n 18 p. tammik. 56 §. — 3) S:n 25 p. 
tammik. 86 §. — 4) S:n 25 p. tammik. 87 §. — 5) S:n 8 p. helmik. 153 §. — 6) S:n 15 p. 
helmik. 186 §. — 7) S:n 22 p. helmik. 236 §. — 8) S:n 29 p. helmik. 249 §. — 9) S:n 
29 p. helmik. 250 §. — 10) S:n 7 p. maalisk. 283 §. — n) S:n 11 p. huhtik. 400 §. — 
12)S:n 17 p. toukok. 554 §. — 13) S:n 23 p. toukok. 588 §. —14) S:n 13 p. kesäk. 679 §. 
—15) S:n 8 p. elok. 869 §. — lö) S:n 26 p. syysk. 988 §. —17) S:n 26 p. syysk. 989,990 
ja 991 §. — 18) S:n 31 p. lokak. 1,113 §. — 19) S:n 29 p. helmik. 252 '§. — 20) S:n 
7 p. maalisk. 284 §. —21) S:n 30 p. toukok. 614 — 2?) S:n 30 p. toukok. 615 §. — 23) S:n 
13 p. kesäk. 678 §. — 21) S:n 12 p. jouluk. 1.262 §. — 25) S:n 19 p. jouluk. 1,304 §. 
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5. Kiinteistötoimiston maatalousosaston toimialaan 
kuuluvat asiat. 

Vuokralle annetut viljelyspalstat. Ki inteis tölautakunnan maatalousjaosto 
vuokrasi seuraavat vil jelyspalstat allamainituille henkilöille: 

Aine. Vuokraa jan nimi. Vuokrakausi pää t tyy . 
Vuotuinen 

vuokramaksu, 
Smk. 

Malmin suursuosta 11,2 
ha:n suuruinen vii- j 
jelyspalsta 

Malmin isosta suosta 
n. I.60ha:n suuruinen j 
alue | 

Malmi, Lukuberget, 
6.35 ha suuruinen 1 

alue ! 
Malmi, Lukuberget, n. j 

3.75 ha | 
Oulunkylä, n. I.25 ha:n | 

suuruinen alue litt.E j 
n.s. Suursuosta • 

Pukinmäki, n. 500 m2:n ; 
suuruinen alue 

Pukinmäki, Norrbac- ä 
kan pellosta n. 0.76 | 
ha:n suuruinen alue j 

Pukinmäki, n. 0.87 ha:n ! 
suuruinen maa-alue 

Pukinmäki, Liekärr 

Puodinkylä, Torsäng 
niminen 12 ha:n suu-
ruinen vuokra-alue 
ynnä siellä olevat 
rakennukset 

Tuomarinkylä, Palo-
heinä, 5.82 ha:n suu-
ruinen viljelysalue 

Herra J. L. Rehnman1) 1 kk. irtis. 

Herra I. Kalliomäki2) | 1937 jouluk. 31 

Herra E. Labbart3) ; 1937 jouluk. 31 

Herra B. Bergman4) s 1937 jouluk. 31 

Pakinkylän Maatalous- j 6 kk. irtis. 
keskus 5) | 

Herra A. Lapilainen 6) j 1936 jouluk. 31 

Herra Hj. Salminen 7) j 1937 jouluk. 31 

Puutarhuri R. Bäck-
lund 8) 

Herrat E. Levander ja 
A. Ekholm 9) 

Herra A. Ekroos10) 

1937 jouluk. 31 

1936 maalisk. 31 

1936 jouluk. 31 

5,040 

600 

2,381 25 

Herra E. Bergman11) j 1937 jouluk. 31 

1,406; 25 

700 — 

75 — 

608 — 

600 — 

1,800 

4,000 -
' tä l tä v u o d j 
i 1,333 35 

2,500 — 

Vuokraoikeuden siirto. Ki inte is tölautakunta hyväksyi seuraavat vilje-
lyspalstojen vuokraoikeuden siirrot. 

T i l u k s e n n imi . U u d e 11 v u o k r a a j a 11 11 i m i. 

; Malmi, Lukuberg j Herra K. Linderoos 12) 
| S:n » n. 3.75 ha:n suuruinen alue j Palstatilallinen K. Roos 13) 

Kiint. lautak. 12 p. syysk. 941 §. —2) S:n 8 p. elok. 872 §. — 3) S:n 25 p. heinäk. 
824 §. — 4) S:n 22 p. elok. 888 §. — 5) S:n 28 p. marrask. 1,217 §. —6) S:n 25 p. heinäk. 
803 §. — 7) S:n 22 p. elok. 889 §. — 8) S:n 28 p. marrask. 1,219 §. — 9) S:n 8 p. helmik. 
171 §. —10) S:n 25 p. huhtik. 474 § ja 17 p. toukok. 560 §. — n ) S:n 30 p. toukok. 618 i 
— 12) S:n 25 p. heinäk. 805 §. — 13) S:n 3 p. lokak. 1,013 §. 
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Tuurholman tila. Puu ta rhur i T. Enberg vapaute t t i in Tuurholman tilan 
puutarhaa koskevasta vuokrasopimuksesta t ammikuun 1 p:stä 1932 lukien, 
josta alkaen maini t tu puu ta rha vuokratt i in 2) 5 vuodeksi konduktööri K. A. 
Enbergille 5,000 markan vuosivuokrasta ja ehdoin, e t tä vuokraa ja kus tan taa 
rakennuskor jausten työkus tannukse t sekä antaa korjauksiin t a rv i t t ava t lau-
dat, päreet, vasapuut y. m. s. ynnä kellarin väl ikat toa var ten t a rv i t t avan 
sementin ja raudan sekä ettei puu ta rhan ympär i t a rv innu t tehdä aitaa. 

Tuurholman tilaa koskevaan vuokrasopimukseen päätet t i in 3) tehdä lisäys 
jonka mukaan kaupunki si toutui an tamaan vuokraaji l le rakennusten kor-
jauksi in t a rv i t t avan puutavaran . 

Talin tila. Talin ti lan päärakennus ja n. 10 ha pel tomaata sekä eräs 
metsikkö vuokra t t i in 4 ) Helsingin golfiklubille vuoden 1936 loppuun 6,000 
markan vuosivuokrasta kahdelta ensimmäiseltä vuodelta ja 21,000 markan 
vuosivuokrasta seuraavilta vuosilta ehdoin, e t tä vuokraa jan oli huolehdi t tava 
rakennuksen sisäkorjauksista ja sähköjohtojen uusimisesta ja rakennet tava 
rakennukseen ympäri vuoden toimiva vesijohto, et tä kaikki vuokraa jan teke-
mät parannukset vuokrakauden pää ty t tyä korvaukset ta jäisivät kaupungin 
hyväksi sekä e t tä kaupungilla oli oikeus kor ja ta heinä vuokratul ta alueelta 
ja o t taa tei tä var ten t a rv i t t av ia maa-alueita luovut tamal la vuokraajal le lisä-
alueita muista sopivista paikoista. 

Kalavedet. Talin tilan kalavesi vuokra t t i in 5 ) vuodeksi 1932 kalas ta ja 
O. Liljeströmille 1,000 markan vuokrasta , joka oli suor i te t tava sopimusta 
allekirj oitettaessa. 

Kalas ta ja V. Willman oikeutetti in 6) kalas tamaan Tuurholman tilan kala-
vesillä t ammikuun 1 p:n 1933 ja joulukuun 31 p:n 1935 välisenä aikana 600 
markan vuosimaksusta, joka oli vuosit tain etukäteen suori te t tava kau-
punginkassaan. 

Rauennut maa-alueen luovutus. Koska Pakinkylän sähköosakeyhtiö oli 
i lmoit tanut , ettei se tarvi tse sitä maa-aluet ta , jonka l au takun ta oli pää t t ä -
nyt Pakinkyläs tä sille vuokra ta muunta ja -asemaa varten, ka tso t t i in 7 ) mai-
ni t tua luovutusta koskeva päätös rauenneeksi. 

Metsästysoikeus kaupungin omistamilla Viikin la tokar tanon alueilla, Van-
hankaupunginlahdella sekä Hert toniemen ja Kulosaaren vesialueilla vuok-
rat t i in 8) vuodeksi 1932 palopäällikkö G. Waseniukselle 100 markan vuosi-
vuokrasta . 

Pukinmäen urheilukenttä. Lau takun ta o ikeut t i 9 ) Helsingin p i tä jän 
urhei lulautakunnan i s tu t t amaan koivuja Pukinmäen urheilukentän ympä-
rille ehdoin, e t tä kiinteistötoimiston maatalousosaston ohjeita is tutukseen 
nähden noudate taan. 

Lausuntoja kaupunginhallitukselle annett i in m. m. asioista, jo tka kos-
kivat: 

agronoomi K. M. Soinisen t i lusvaihtoehdotusta 10), Karhunsuonpellon 
halki rakennet tavaa t ietä1 1) , köyhäinhoitoa naut t ivien henkilöiden sijoit ta-
mista töihin kaupungin ulkopuolelle12) ja maan luovut tamis ta Toivolan koulu-
kodille 13). 

L) Kiint. lautak. 18 p. tammik. 63 §. — 2) S:n 18 p. tammik. 64 §; ks. v:n 1930 
kert. s. 20. — 3) Kiint, lautak. 22 p. helmik. 218 §; ks. v:n 1930 kert. s. 20. — 4) Kiint. 
lautak. 30 p. toukok. 620 § ja 6 p. kesåk. 663 §. — 5) S:n 25 p. huhtik. 475 §. —-
6) S:n 21 p. marrask. 1,189 §.'— 7) S:n 28 p. marrask. 1,215 §; ks. v:n 1931 kert. s. 
295. — 8) Kiint. lautak. 30 p. toukok. 617 §. — 9) S:n 3 p. lokak. 1,014 §. —- 10) S:n 
25 p. heinåk. 825 §. — u ) S:n 24 p. lokak. 1,086 §. — 12) S:n 31 p·. lokak. 1,118 §. — 
13) S:n 21 p. marrask. 1,190 §. 



327 I I I . K i inte istöla u tak unta. 

6. Kiinteistötoimiston asemakaavaosaston toimintaa 
koskevat asiat. 

Asemakaavanmuutokset. Ki in te is tö lautakunta pää t t i kaupunginhall i tuk-
selle puoltaa asemakaavanmuutoksia , jo tka koskivat X kaupunginosan kort-
telia n:o 288 1)9 X I kaupunginosan korttelia n:o 305 2), X I V kaupunginosan 
korttelia n:o 475 3), X I I I kaupunginosan korttelia n:o 418 4), V kaupungin-
osan korttelia n:o 915) , IX kaupunginosan korttelia n:o 199 6), X I V kaupun-
ginosan korttelia n:o 479 b 7), IV kaupunginosan korttelia n:o 72 8), X I V 
kaupunginosan korttelia n:o 5169), X I I kaupunginosan korttelia n:o 37710) ja 
VI kaupunginosan korttelia n:o 111 n ) . 

Eräiden tonttien korkeussuhteet. Kaupunginhalli tukselle pää t t i l au takun ta 
puoltaa asemakaavaosaston laatimia korkeustasopiirustuksia, jo tka koskivat 
korttelin n:o449 Etel. Hesperiankadun ton t te ja n:ot 34 ja 35 12), kortteleita 
n:ot 340 ja 343 13) sekä korttelia n:o 484 l4). 

Katujen poikki- ja pituusprofiilit. Lau takun ta päät t i 1 5 ) kaupunginhalli-
tukselle puoltaa asemakaavaosaston laatimia Mechelininkadun poikki- ja 
pituusprofiileja. 

Oulunkylän uusi urheilu- ja leikkikenttä. Lau takun ta lähe t t i 1 6 ) puolto-
lauseineen kaupunginhallitukselle Oulunkylän uu t t a urheilu- ja leikkikenttää 
koskevan suunnitelman. 

Vallilan siirtolapuutarhamajojen tyyppipiirustukset l au takunta hyväk-
syi1 7). 

Lähtölaituri Rautatientorille. L a u t a k u n t a päätti1 8), e t tä Rautat ientor i l le 
oli r akenne t t ava uusi lähtölai tur i l in ja-autol i ikennet tä v a r t e n · 

Lausuntoja annet t i in kaupunginhall i tuksel le m. m. asioista, jo tka kos-
kivat: 

s tad ionrakennuksen paikkaa1 9), au to taksan korottamista2 0) , Helsin-
gin ja H y r y l ä n välisen va l t amaan t ien rakennussuunni te lmaa 2 1 ) , val t ion 
serumlaboratoorin tontt ia2 2) , hälyytysla i t te iden j ä r j e s t ämis tä eräisiin ka tu-
risteyksiin23), v i rvoi tusjuomakioskien tyyppipi irustuksia2 4) , Sinebrychoffin 
alueen järjestelyä2 5) , Topeliuksen muis topatsaan s i jo i t tamis ta Teat ter iespla-
naadiin26), Tehtaanpuis toon r akenne t t avan kirkon paikkaa2 7), Kasarmin-
torin jär jestelyä2 8) , maanva ih toa kaupungin ja val t ionrautateiden välillä 
Pasilan länsipuolel la2 9) , Kaivopuis ton ranta-a lueen jä r jes te lyä 3 0 ) , t ien-
vi i t tojen j ä r j es tämis tä kaupungin alueelle3 1), K u s t a a II Adolfin muisto-
kiven pa ikkaa 3 2 ) , Mar janiemen t i ekysymys tä 3 3 ) , Munkkiniemen huvila-
yhdyskunnan I I I kaupunginosan asemakaavaa 3 4 ) , l i ikenneopetusmerkkien 
ase t tamis ta Hämeentiel le ja Turunt ie l le 3 5 ) , ja lankulki ja l i ikennet tä Kale-

Kiint. lautak. 18 p. tammik. 65 §. — 2) S:n 1 p. helmik. 129 §. — 3) S:n 8 p. 
helmik. 156 §. — 4) S:n 15 p. helmik. 190 §. — 5) S:n 11 p. huhtik. 404 §. — 6) S:n 
25 p. huhtik. 477 § ja 5 p. jouluk. 1,243 §. — 7) S:n 2 p. toukok. 502 §. — 8) S:n 9 p. 
toukok. 534 §. — 9) S:n 9 p. toukok. 535 §. — 10) S:n 5 p. syysk. 926 §, 12 p. syysk. 
945 § ja 19 p. svysk. 964 §. — n ) S:n 31 p. lokak. 1,121 §. — 12) S:n 7 p. tammik. 25 § 
ja 29 p. elok. 911 §. — 13) S:n 20 p. kesäk. 711 §. — 14) S:n 20 p. kesäk. 712 §. — 
15) S:n 22 p. helmik. 221 §. —16) S:n 1 p. helmik. 130 §. —17) S:n 14 p. maalisk. 305 §. 
— 18) S:n 22 p. elok. 890 §. — 19) S:n 25 p. tammik. 91 §. — 20) S:n 22 p. helmik. 
222 §. — 21) S:n 18 p. huhtik. 437 §. — 22) S:n 14 p. maalisk. 304 §. — 23) S:n 14 p. 
maalisk. 306 §. — 24) S:n 14 p. maalisk. 307 §. — 25) S:n 17 p. toukok. 562 §. — 26) S:n 
23'p. toukok. 589 §. — 27) S:n 23 p. toukok. 590 §. — 28) S:n 30 p. toukok. 622 §. — 
29)'S:n 1 p. heinäk. 743 §. — 30) S:n 1 p. heinäk. 745 §. — 31) S:n 1 p. heinäk. 747 §. — 
32) S:n 25 p. heinäk. 808 §. — 33) S:n 19 p. syysk. 966 § ja 14 p. marrask. 1.173 §. — 
34j S:n 10 p. lokak. 1,040 §. — 35) S:n 10 p. lokak. 1,041 §. 
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vankadun päässä olevalta rai t iot iepysäki l tä Läns i sa taman alueelle x), liiken-
teen jä r jes te lyä Katolisen kirkon edustalla olevalla aukeal la 2) , messuraken-
nuksen paikkaa3), Väinämöisenkadun varrella olevaa urheilukenttää4), 
puhtaanapi to la i toksen kuormausaseman paikkaa 5), Kallion uuden kansa-
koulutalon t o n t t i p a i k k a a 6 ) , t avara -aseman j ä r j e s t ämis t ä Val l i laan 7 ) ja 
Lap in lahdenkadun tont in nro 17 ostamista kaupungi l le 8 ) . 

Ehdotuksia teht i in kaupunginhall i tuksel le asioista, jo tka koskivat : 
Sirkuspuist ikon kun toonpanemis ta 9), Kall iolinnantien leventämistä ja 

a lentamis ta 1 0 ) , Töölöntorin keskiosan j ä r j e s tämis tä 1 1 ) , Katolisen kirkon 
edustal la olevan aukean j ä r j e s tämis tä 12), kahlaamojen r aken tamis t a 1 3 ) ja 
Malmin hau t ausmaan luona Helsingin evankelis-lutherilaisten seurakunt ien 
kanssa suor i t e t t avaa t i lusvaihtoa 14). 

7. Kiinteistötoimiston talo-osaston toimialaan kuuluvat asiat. 
Kauppahallit. L a u t a k u n t a päätt i1 5) a lentaa Kasarmin tor in kauppahal -

lin kangas- ja pos l i in i tavaramyymälä in vuokra t 10 %:lla maal iskuun 1 p:stä 
1932 lukien ja kangasmyymälä in vuokra t vielä 10 %:lla kesäkuun 1 p:stä 
lukien. S i t temmin alennett i in 16) kangasmyymälä in vuokra t t a m m i k u u n 
1 p:stä 1933 lukien vielä 20 %:lla ja muiden myymälä in vuokra t 10 %:lla. 

L a u t a k u n t a pää t t i 1T), e t t ä Kasarmin tor in kauppahal l in vapaana ole-
va t ja vastedes v a p a u t u v a t m y y m ä l ä t oli v u o k r a t t a v a toistaiseksi yhden 
kuukauden molemminpuolisin i r t isanomisajoin ja e t t ä maini tun hallin myy-
mälöiden huu tokaupois ta oli i lmoi te t tava a inoastaan ase t tamal la kaupun-
gin halleihin*koneella k i r j o i t e t t u j a kuulutuks ia . 

Kauppa to r in kauppahal l in kalahalli vuokra t t i in 1 8 ) Saar is tokalas ta ja in 
osakeyhtiölle 24,000 markan vuosivuokras ta kolmen kuukauden irt isano-
misajoin. 

Kauppa to r in kauppahal l in tuoreen kalan myymälä in vuokra t alennet-
tiin 19) t a m m i k u u n 1 p:stä 1933 lukien 10%:lla ja muiden myymäläin 
15 %:lla taso i t tamal la kuukaus ivuokr ia l äh impään viiteen markkaan ylös-
ja alaspäin. 

Vuoden varrella huu tokaupa t t i in 5 Kauppa to r in hallin myymälän 20) 
vuokraoikeudet yhteensä 42,000 markas ta ja 10 Kasarmin tor in hallin myy-
m ä l ä n 2 1 ) vuokraoikeudet yhteensä 71,040 markas ta . Sitäpaitsi vuokra t t i in 
2 Kauppa to r in hallin myymälää 22) i lman h u u t o k a u p p a a yhteensä 20,400 
markas t a ja 1 Kasarmintor in hallin kangasmyymälä 23) kenkämyymäläks i 
4,320 markas ta . 

Torikauppa. L a u t a k u n t a päät t i 2 4 ) , e t t ä savus te tun kalan kauppaa saa-
daan ha r jo i t t a a Kauppator i l l a niin kauan kuin mui tak in terveydenhoi to-
jär jes tyksessä kiel le t tyjä el intarpei ta saadaan siellä myydä . 

Kiint.lautak. 10 p. lokak. 1,043 §. — 2) S:n 10 p. lokak. 1,044 §. — 3) S:n 17 p. 
lokak. 1,062 §. — 4) S:n 17 p. lokak. 1,064 §. — 5) S:n 14 p. marrask. 1,171 §. — 6) S:n 
14 p. marrask. 1,172 §. —7) S:n 21 p. marrask. 1,192 §. —8) S:n 19 p. jouluk. 1,292 §. — 
9) S:n 30 p. toukok. 623 §. — 10) S:n 30 p. toukok. 624 §. — n) S:n 25 p. heinäk. 827 § ja 
26 p. syysk. 995 §.—12) S:n 8 p. elok. 876 §.—13) S:n 5 p. svysk. 927 §.—14) S:n^l4 p. mar-
rask. 1,174 §. — 15) S:n 8 p. helmik. 163 § ja 9 p. toukok. 541 §. — 16) S:n 26 p. syvsk. 
997 § ja 5 p. jouluk. 1,249 §. — 17) S:n 5 p. jouluk. 1,245 §. — 18) S:n 22 p? elok. 897 §. 
— 19) S:n 5 p. jouluk. 1,248 §. — 20) Taloj. 2 p. helmik. 20 §, 29 p. helmik. 42 §, 4 p. 
huhtik. 50 §, 12 p. syysk. 126 § ja 5 p. jouluk. 164 §. — 21) S:n 2 p. helmik. 20 §, 29 p. 
helmik. 42 §, 14 p. maalisk. 48 § ja 12 p. syysk. 126 §. — 22) S:n 17 p. toukok. 82 § ja 
18 p. heinäk. 114 §. — 23) S:n 17 p. toukok. 88 §. — 24) Kiint.lautak. 11 p. huhtik. 406 §. 
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Katukauppa. L a u t a k u n t a p ä ä t t i v u o d e n 1933 alusta lukien vuokra ta 
sama t 15 makka ranmyyn t ipa ikkaa kuin vuonna 1932 sekä lisäksi yhden 
paikan Porvoon- ja Viipurinkatujen kulmasta, kaupunginvaltuuston pää-
töksen mukaisest i kirjall isten t a r jous t en perusteella kahdeksi vuodeksi muu-
ten entisin vuokraehdoin, paitsi e t t ä vuokra t a r jous oli t eh t ävä kuukausi-
vuokras ta kahden vuoden ajal la t a m m i k u u n 1 p:stä 1933 lukien, e t t ä 
vuokra saataisiin suor i t taa kuukaus i t t a in e tukä teen sekä e t tä vuokrien 
maksamisen vakuudeks i oli kaupunginkassaan ta l l e te t t ava kahden kuu-
kauden vuokra heti kun k i in te is tö lautakunta oli vuokra ta r jouksen hyväk-
synyt . Koska s i t temmin j ä t e t y t t a r joukse t oso i t tau tu iva t liian alhaisiksi, 
p ä ä t t i 2 ) l a u t a k u n t a hy lä tä ne ja vuokra t a m a k k a r a n m y y n t i p a i k a t julki-
sella huutokaupa l la en immän ta r joaval le vahvis taen samalla alimpien hy-
väksy t täv ien t a r jous ten kuukaus ivuokra t . Koska huu tokaupassa kukaan 
kui tenkaan ei t a r j o n n u t t ä t en vahv i s t e t t u j a alimpia vuokria, t a r j o t t i i n 
pa ika t koetteeksi vapaassa huutokaupassa , jossa huudo t oli t eh t ävä täysin 
sadoin markoin vuosivuokrasta . Korkeimpien t a r jous t en summa nousi täl-
löin 245,500 markkaan ja hyväksyi l a u t a k u n t a näin t e h d y t t a r joukse t , joi-
den tekijöille pa ika t vuokra t t i in kalenter ivuodeksi 1933. 

Edel läkäyneen h u u t o k a u p a n jälkeen vuokra t t i i n 3 ) 15 va lokuvauspa ik 
kaa, joista 3 Kaisaniemenpuis tosta , 2̂  Korkeasaarel ta , 2 Must ikkamaal ta , 
3 Seurasaarelta, 1 Mustasaarel ta , 1 Pihla jasaare l ta , 1 Laut tasaare l ta , 
2 Hie ta ranna l ta , yhteensä 30,950 markan maksuis ta . Kivinokan niemellä 
myönne t t i i n 4 ) samanlainen oikeus kesän a jaks i 100 markan korvaukses ta 
yhdessä tapauksessa sekä myös yhdessä tapauksessa Her t ton iemen Nauris-
saarella i lman vuokraa 5 ) . F i lmaus ta myönne t t i i n 6 ) h u u t o k a u p a n jälkeen 4 
eri henkilölle ta i yhtiölle kahdessa piirissä yhteensä 6,000 markan maksus ta . 

Jää te lömyynt ipaikkojen sekä virvoitusjuomakioskien ja vaunupaikkojen 
al immat vuokra t ja vuokraehdot vahvis te t t i in 7 ) . 

Talojaosto vuokrasi edelläkäyneen h u u t o k a u p a n jälkeen 34 jäätelö-
m y y n t i p a i k k a a 8 ) huh t ikuun 15 p:n ja lokakuun 15 p:n väliseksi a jaks i 
vuokramaksuis ta , j o tka vaihte l ivat 2,000 markas ta 46,000 m a r k k a a n ja 
yhteensä nousivat 458,000 markkaan . 

24 vesikioskia vuokra t t i in 8) huh t ikuun 15 p:n ja lokakuun 15 p:n 
väliseksi a jaks i yhteensä 509,400 markan vuokras ta . Kauppa to r in virvoi-
tus juomien myynt ipa ikka ei ollut menny t aikaisemmin kaupaksi , minkä 
vuoksi se suhteellisesti minimivuokraa alentaen vuokra t t i in 1 0 ) kesäkuun 
1 p:stä lukien 9,750 markan vuokras ta . 

Marjojen ja hedelmien myyn t ipa ika t vahvistet t i in 1 1)seuraaviksi : Kaisa-
niemessä 1) Jou t sen lammen länsipuolella ja 2) Li i sankadun kohdalla sekä 
Elä in tarhassa 1) Hels inginkadun varrella ja 2) Nordenskiöldinkadun 
varrella. 

Huu tokaupassa hyväksyt t i in 1 2 ) a inoastaan Kaisaniemessä Jou tsen lam-
men luona olevasta paikas ta t e h t y t a r jous sekä oikeutet t i in ta lonisännöit-
sijä l u o v u t t a m a a n m u u t paikat , jos niistä saataisiin väh in tään 1/3 aikai-
semmasta vuokras ta . 

!) Kiint.lautak. 24 p. lokak. 1,094 §. — 2) S:n 7 p. marrask. 1.154 §. — 3) Taloj. 
2 p. helmik. 17 §, kiint.lautak. 25 p. huhtik. 488 § ja 5 p. syysk. 930 §. — 
4) Kiint.lautak. 30 p. toukok. 636 §. — 5) Taloj. 13 p. kesäk. 97 §. — 6) S:n 2 p. helmik. 
17 §. — 7) Kiint.lautak. 18 p. tammik. 68 § ja 1 p. helmik. 133 §. —8) Taloj. 15 p. helmik. 
39 § ja 13 p. kesäk. 99 §. — 9) Kiint.lautak. 14 p. maalisk. 318 § ja 21 p. maalisk. 338 §. 
— 10) Taloj. 13 p. kesäk. 101 §. — n) Kiint.lautak. 7 p. maalisk. 294 §. — 12) Taloj. 
4 p. huhtik. 58 §. 



330 

Arpain myynt iä var ten luovu te t t i in 1 ) kaupungin kioskeja sekä myön-
nett i in lupia kioskien pys ty t tämiseen 12 tapauksessa 2). 4 tapauksessa luo-
v u t e t t i i n 3 ) kaupungin kioskeja määrä ty l lä vi ikkovuokral la joka vaihteli 
50 markan ja 250 markan välillä. 

Barnavärdsföreningen, Kenraal i Mannerheimin lastensuojeluli i t to ja 
Ko te j a kodit tomille lapsille r. y. nimiset yhdis tykse t o ikeute t t i in 4 ) syys-
kuun 18 p:nä 1932 (n. k. lasten päivänä) m y y m ä ä n kaupungin virvoitus-
juomakioskeissa n. s. onnenkyniä . Si t temmin oikeute t t i in 5 ) main i tu t yhdis-
tykse t yhden viikon a ikana m y y m ä ä n näi tä kyniä virvoi tusjuomakios-
keissa, mikäli kioskien v u o k r a a j a t siihen suostuivat . 

Talojaosto pää t t i 6 ) , e t t ä kaupunk i on i lmapallojen myynt i ä var ten 
j a e t t a v a kolmeen piiriin, joihin kuhunkin annet tais i in r a j a ton määrä ilma-
pallojen myynt i lup ia 75 markan maksus ta päiväl tä . 

No Name osakeyhtiö o ikeute t t i in 7 ) t oukokuun 15 ja syyskuun 1 p:n 
välisenä a ikana p i t ämään kaupan makeisia Ete läsa tamassa 500 markan 
v u o k r a m a k s u s t a . 

Akateeminen k i r j akauppa o ikeute t t i in 8 ) kesäkuun 1 ja syyskuun 1 p:n 
välisenä a ikana m y y m ä ä n aikakausleht iä Pohjois- ja Ete läsa tamissa yh-
teensä 1,500 markan maksus ta . 

Aktiebolaget Libra osakeyhtiölle myönnet t i in 9) oikeus kesän a ikana 
pi tää henkilö vaako ja Kaivopuistossa 2,500 markan maksusta , Runebergin-
esplanaadissa 2,000 markan maksus ta , Kauppa to r i n kauppahal l in luona 
1,500 markan maksusta , Hie tarannal la 2,500 markan maksus ta ja Korkea-
saarella 1,500 markan maksus ta . Sitäpaitsi yht iö oikeute t t i in 1 0 ) marras-
kuun 1 p:n 1932 ja huh t ikuun 30 p:n 1933 välisenä a ikana p i t ämään yh t ä 
henki lövaakaa Kauppa to r in hallissa ja yh t ä Kasarmin tor in hallissa 500 
markan maksus ta vaakaa kohden. 

Her ra K. Koski oikeutet t i in 1 1 ) vuoden 1932 aikana p i t ämään kauko-
pu tk ia yleisön käy t e t t äv inä Täht i torn inmäel lä ja Kaisaniemessä 300 mar-
kan maksus ta vuodessa molemmista paikoista yhteensä. 

Valo reklaami paikkojen luovuttaminen kaupungin kioskien katoilta. 
L a u t a k u n t a pää t t i 12) o ikeu t taa ta lo jaos ton erinäisin ehdoin vuokraamaan 
valoreklaamipaikkoja kaupungin kioskien katoi l ta kalenterivuodeksi ker-
ral laan tehtävi l lä vuokrasopimuksil la , j o tka j a tku i s iva t edelleen, ellei niitä 
i r t isanottais i 2 k u u k a u t t a ennen vuokrakauden pää t tymis tä , parhail la pai-
koilla väh in tään 1,000 markan vuosivuokras ta m2:ltä ta i sen osalta. 

Kampin alue. K a m p i n alueen koillisosasta luovute t t i in 1 3 ) 4,000 m2:n 
suuruinen alue Kenraal i Mannerheimin lastensuojeluliitolle t ivol i tarkoi tuk-
siin t oukokuun 1 ja 25 p:n 1932 väliseksi a jaks i i lman vuokraa . 

Kampin ken t t ä luovute t t i in 1 4 ) Helsingin suojeluskuntapi i r in moottor i -
komppanian käy te t t äväks i huh t ikuun 24 p:ksi näytöksiä var ten erinäisin 
ehdoin 300 markan maksus ta . 

!) Kiint.lautak. 1 p. elok. 843 §, 22 p. elok. 895 §, 7 p. marrask. 1,144 §, taloj. 13 p. 
kesåk. 105 §, 25 p. heinåk. 117 §, 10 p. lokak. 140, 141 ja 142 §, 31 p. lokak. 154 § ja 5 p. 
jouluk. 168 §. — 2) Kiint.lautak. 6 p. kesåk. 656 §, 8 p. elok. 878 §, 22 p. elok. 893 §, 
12 p. jouluk. 1,264 §, taloj. 15 p. helmik. 37 §, 4 p. huhtik. 61 §, 2 p. toukok. 76 §, 13 p. 
kesåk. 94, 102, 103 ja 104 § sekå 18 p. heinåk. 115 §. — 3) Kiint.lautak. 24 p. lokak. 
1,098 §, 7 p. marrask. 1,143 §, taloj. 31 p. lokak. 155 § sekå 5 p. jouluk. 162 ja 169 §. — 
4) Kiint.lautak. 1 p. heinåk. 760 §. — 5) S:n 5 p. svvsk. 932 §. —6) Taloj. 14 p. maa-
lisk. 47 §. —7) Kiint.lautak. 9 p. toukok. 540 §. — 8fTaloj. 17 p. toukok. 83 §. — 9) S:n 
18 p. huhtik. 67 §. — 10) S:n 31 p. lokak. 153 §. — n ) S:n 18 p. tammik. 2 §. —12) Kiint. 
lautak. 22 p. helmik. 225 $. - - 1 3 ) S:n 4 p. huhtik. 376 — 14) S:n 11 p. huhtik. 411 §. 
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Ravintola- ja kahvilarakennusten vuokraaminen. Kaivopuistossa Ullan-
l innan kylpylai toksen vieressä oleva kahvi larakennus alueineen vuokra t -
t i i n k e s ä k u u n 1 p:stä 1932 3 vuodeksi rouva O. Suhoselle 50,000 mar-
kan vuosivuokras ta ja ehdoin, e t tä vuokraa j a suor i t taa kaikki tarpeelliset 
sekä sisä- e t t ä u lkokor jaukse t ja m a a l a u t t a a rakennukse t kaupunginarkki -
tehdin määräämäl lä värillä sekä kunnos taa alueen ja pensaa t kaupungin-
puu ta rhur in osoitusten mukaan . 

Hakasa lmen puistossa oleva kahvi larakennus ja sitä ympärö ivä alue 
ulkoi lmatarjoi lua var ten vuokra t t i in 2) Puis tokahvi la osakeyhtiölle kesäksi 
1932 5,000 markan vuokras ta o ikeut tamal la vuokraa j a saamaan vuokra-
a jan p idennystä neljäksi seuraavaksi vuodeksi, mikäli sitä ennen helmi-
kuun loppua 1933 anotaan sekä ehdoin, e t t ä vuokraa j a ase t taa t akauksen 
vuokran maksamisesta . 

Esplanaadikappelin vuokra koroitet t i in 3) väki juomalain voimaan-
astumisen johdosta kesäkaudel ta 1932 30,000 markalla sekä vuodesta 
1933 alkaen 50,000 markal la . 

Syys- ja lokakuussa luovute t t i in 4 ) kappeli kahdest i erinäisin ehdoin 
ja vuokraa vas taan hedelmien j a puu ta rha tuo t t e iden näyt te i l lepanoa var ten . 

Kaivohuoneen ravintolan vuokra korotet t i in 5) väki juomala in voi-
maanas tumisen johdos ta vuodeksi 1932 25,000 markal la . 

Kaisaniemen ravintola. L a u t a k u n t a hyväksy i 6 ) Kaisaniemen ravinto-
lan n. s. meripavi l jonkirakennuksessa t eh täv iä muutos tö i tä koskevat pii-
rus tukse t ja kehoit t i ravintolan vuokraa j aa heti suor i t t amaan pi i rus tusten 
mukaiset l i särakennustyöt sekä pois tamaan nykyiset u lkohuonerakennuk-
set ja meripavil jongin lasiverannan. 

Ullanlinnan kylpylaitos vuokra t t i i n 7 ) edelleen herroille J . Lydecken, 
K. Seidensehnur, O. E k m a n ja LT. Westerholm t a m m i k u u n 1 pistä 1932 
lukien 6 kuukauden molemminpuolisin i r t isanomisajoin 100 markan vuosi-
vuokras ta j a ehdoin, e t tä kaupunk i saa suor i t taa tarpeell iset ulkonaiset 
muutos työ t . 

Munkkisaaren makasiinit. E r ä ä t Munkkisaarella olevat makasiini-
suoja t , joiden pinta-ala oli n. 2,800 m2, v u o k r a t t i i n 8 ) Helsingin säilyke-
osakeyhtiölle kesäkuun 1 prstä 1932 maal iskuun 15 p:ään 1937 82,200 mar-
kan vuosivuokras ta ehdoin, e t t ä vuokraa ja l la olisi oikeus o t taa al ivuokra-
laisia ja e t t ä kaupungil la oli oikeus kesäkuun 1 p:nä 1934 t a rk i s t aa vuokra, 
jolloin vuokralaisella olisi oikeus luopua vuokrasopimuksesta , mikäli hän 
ei tahtois i hyväksyä kaupungin tällöin ehkä m ä ä r ä ä m ä ä u u t t a vuokraa . 

Kortteli n:o 178. Osakeyhtiö Vala jan maini tus ta kort tel is ta vuokraama 
työpa ja rakennus ja alue vuokra t t i i n 9 ) sanotulle yhtiölle edelleen viideksi 
vuodeksi maal iskuun 1 p:stä 1932 lukien 59,190 markan vuosivuokras ta 
ehdoin, e t t ä hak i ja vi imeistään huh t ikuun kuluessa suori t taisi kaikki mak-
sama t t a olevat vuokra t ja asettaisi r i i t t ävän vakuuden vastedes e rään ty-
vien vuokrien maksamisesta . 

Ford Motor C:o of Finland osakeyhtiön vuokraamaa a lue t ta koskeva 
vuokrasopimuksen vuok ramaksu j a koskevien määräys ten suhteen pää te t -
tiin10), e t t ä dollareissa lasketus ta vuokras ta 5,733: 15 dollaria vähenne tään 

Kiint.lautak. 1 p. helmik. 131 §. — 2) S:n 30 p. toukok. 628 §. — 3) S:n 30 p. tou-
kok. 626 §. —4) Taloj. 18 p. heinäk. 116 § ja 10 p. lokak. 138 §. — 5) Kiint.lautak. 1 p. 
elok. 842 §. —6) S:n 3 p. lokak. 1,017 §; ks. v:n 1929 kert. s. 191. — 7) Kiint.lautak. 15 p. 
helmik. 195 §. — 8) S:n 23 p. toukok. 595 §. — ») S:n 7 p. maalisk. 292 § ja 29 p. elok. 
912 §. — 10) S:n 21 p. maalisk. 337; ks. v:n 1930 kert. s. 21. 
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335: 52 dollaria, joka suor i te taan Suomen rahassa parikurssin 39: 70 mukaan 
13,320 markal la ja loput 5,397: 63 dollaria Suomen pankin virallisen kurs-
sin mukaan . 

Yhtiölle myönnet t i in *) oikeus vuokraamansa rakennuksen ensimmäi-
seen kerrokseen r aken taa r i ippura ta . 

Korttelin n:o 215 (Kampin alueen) rakennus n:o 20 v u o k r a t t i i n 2 ) 
rakennusto imis ton puisto-osastolle vuonna 1932 16,800 markan vuosivuok-
ras ta ja vuoden 1933 alusta lukien 24,000 markan vuosivuokras ta . 

Pukinmäen entisen toipumakodin rakennus vuokra t t i i n 3 ) j o h t a j a F. V. 
Andersenille ja hänen vaimolleen lokakuun 1 p:stä 1932 lukien viideksi 
vuodeksi 10,800 markan vuosivuokrasta , joka oli suor i te t t ava kuukaus i t -
ta in e tukäteen ja ehdoin, e t t ä v u o k r a a j a t suor i t t ava t omalla kus t annuk-
sellaan kaikki vastedes tarpeelliset s isäkor jaukset . 

Keskuspoliisitalon pylvässali l uovu te t t i i n 4 ) erinäisin ehdoin poliisilai-
tokselle voimistelusaliksi. 

Väkijuomaliikkeen tarkastajan vastaanottohuone. K u n n a n a se t t aman 
väki juomali ikkeen t a r k a s t a j a n vas taanot tohuoneeks i luovu te t t i i n 5 ) lak-
kau t e tun r a i t t i u s l au takunnan huoneistoon Helenankadun n:ossa 4 kuulu-
nu t e tuhuone 300 markan kuukaus ivuokras ta huh t ikuun 25 p:stä lukien. 

Asevelvollisuuskutsuntaa varten tarvittava huoneisto. Asevelvollisuus-
k u t s u n n a t oli a ikaisemmin p ide t ty tont i l la n:o 12 Museokadun varrel la 
olevassa kansakoulurakennuksessa , joka oli vuokra t tu maa la r i ammat t ikou-
lulle, ehdoin e t t ä ku t sunna t saataisiin siellä to imi t t aa . Koska kui tenkin 
ku t sun to jen to imi t taminen puheenaolevassa talossa a iheut t i keskeytys tä 
maini tun koulun toiminnassa, p ä ä t t i 6 ) l a u t a k u n t a koulun anomuksesta , 
e t t ä k u t s u n n a t syksyllä 1932 pidettäisi in eräässä korttelissa n:o 215 (Kam-
pin alueella) olevassa rakennuksessa ehdoin, e t t ä maa la r i ammat t ikou lu -
osakeyhtiö omalla kus tannuksel laan huolehtisi ta rkoi tukseen va ra tun huo-
neiston saa t tamises ta ku tsun ta to imis ton hyväksymään kuntoon ennen syys-
kuun 14 p:ää 1932. 

Vuokraajan häätäminen. Koska Kulosaaren kar tanon v u o k r a a j a ravin-
toloi ts i ja R. Joffs useista huomautuks i s t a huol imat ta ei ollut t ä y t t ä n y t 
vuokrasopimuksen ede l ly t tämää velvoll isuuttaan, p ä ä t t i 7 ) l a u t a k u n t a 
kehoi t taa asiamiestä h ä ä t ä m ä ä n maini tun vuokraa j an Kulosaaren kar ta -
nosta. Si t tenkuin asiamies oli hankk inu t hää töpäatöksen , p ä ä t t i 8 ) l au ta-
kunta , e t t ä päätös oli p a n t a v a t äy t än töön jou lukuun 19 p:nä 1932 klo 12, 
ellei kaupungin kaikki makse t tavaks i e rään tynee t vuokra saa t ava t vuoden 
1932 loppuun saakka lasket tuine korkoineen sitä ennen tulisi suoritetuiksi, 
jo ta pää tös tä si t ten vuokraa j an suor i te t tua vuokran lyhennys tä 13,000 
markkaa m u u t e t t i i n 9 ) sikäli, e t t ä hää tö lykät t i in vuoden 1932 loppuun. 

Vuokrien alentaminen. Tolfvan osakeyhtiön ta los ta n:o 14 Hernesaa-
renkadun varrella vuokraamien rakennus ten ja alueiden yhteenlaske t tu 
vuosivuokra alennett i in 10) 117,030 markas ta 85,185 markkaan . 

Talossa n:o 37—41 Mäkelänkadun varrella olevien kunnall is ten työ-
väenasunto jen vuokra t alennet t i in1 1) elokuun 1 p:stä 1932 lukien 50 mar-
kalla kuukaudessa . 

x) Kiint.lautak. 22 p. elok. 894 §. — 2) S:n 25 p. heinäk. 816 §. — 3) S:n 5 p. syysk. 
329 §. — 4) S:n 8 p. helmik. 161 §. — 5) S:n 25 p. huhtik. 479 §. — 6) S:n 4 p. huhtik. 
975 §. —- 7) S:n 8 p. elok. 877 §. — 8) S:n 28 p. marrask. 1,225 §. — 9) S:n 19 p. 
jouluk. 1,301 §. —10) S:n 25 p. heinäk. 831 §. — S:n 25 p. heinäk. 812 §. 
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Karstu lant ien kunnal l i s ten työväenasunto jen vuokria a l ennet t i in 1 ) 
25 markalla huoneis toa kohti he lmikuun 1 p:stä 1933 lukien. 

Vuokralle otetut huoneistot. Ki inte i s tö lautakunta ott i vuoden varrella 
vuokral le kaupungin virastoja ja laitoksia varten seuraavat huoneistot: 

Virasto tai laitos, 
jota varten huoneisto 

on vuokrattu. 
Vuokranantaja. Osoite. 

Vuokrakausi. 

alkaa. päättyy. 

Vuokra, 
Smk. 

Sörnäisten alueen 
väliaikainen alue-j Marjat ta 
lääkäri2) 

Asunto-osakevhtiö Vilhonvuorenk. 
! 7 - 9 

Lastenpolikli-
nikka 3) 

Köyhäinhoitolauta-
| kunnan työtupa4) 
| Köyhäinhoitolauta-
| kunnan myy-
| mälä5) 
I Köyhäinhoitolauta-

kunnan avustus-
kanslia 6) 

Ruotsinkielinen 
apukoulu 7) 

Suomenlinnan las 
tentarha8) 

Kallion suomalai-
nen lastentarha9) 

Lastentarha Barna-
bo10) 

Ruotsinkielinen 
työväenopisto n ) 

jTyönvälitystoi-
misto12) 

Naisten työtupa13) 

Naisten työtupa1 4) 

Keskuskeittola15) 

Poliisilaitoksen tut-
kinto-osasto 16) 

Helsingfors hus- jUnionink. 45 
hållsskola j 

Kemiallinen tehdas Kotkank. 9 
osakeyhtiö Flora1  

Fastighetsaktie- Annank. 15 
bolaget Bule- j 
vardsgatan 14 ! 

Asunto-osakevhtiö jVilhonvuorenk. 
Marjat ta 7—9 

Sedmigradskyn Oikok. 7 
pientenlastenkou-
lu j aMarian turva-s 
kodin säätiö i 

Herra G. Poppius 

1933, tammik. 1 1933, kesäk. 1, 500: — kk. 
sen jälk. irtis., 
helmikuussa 

1932, elok. 1 3 kk. irtis. ,1,650 :— kk. 

1932, kesäk. 1 1932, jouluk. 31 5,500 :— kk. 

Suomenlinna 

Siltasaarenk. 11 

Tehtaank. 13 

Asunto-osakeyhtiö 
Arena 

Keskinäinen henki-
vakuutusyhtiö 
Salama 

Laurellska skolans Ritarik. 5 
fastighetsaktie-
bolag 

Vallilan työväen- Sturenk. 27 
talo-osakeyhtiö 

Kemiallinen tehdas: Kotkank. 9 
osakeyhtiö Flora . 

Osakeyhtiö Ph. UJMeritullink. 1 
Strengberg&K:ni 

Aktiebolaget Katariinank. 3 
Svenska gården 

» Aleksanterink. 
16—18 

1932, kesäk. 1 

1932, lokak. 1 

1932, syysk. 1 

1932, kesäk. 1 

1932, kesäk. 1 

1932, marrask. 1 

1932, syysk. 1 

1932, lokak. 1 

1932, tammik.18 

1932, syysk. 15 

1932, marrask. 1 

1932, kesäk. 1 

1932, jouluk. 31, 2,200: — kk. 
sen jälk. 1 kk.i 

irtis. I 
1933, jouluk. 31,2,470: 70 kk. 

sen jälk. 2 kk. 
irtis. 

1937, elok. 31 80,000: — vuo 
dessa, lisäksi 
3/5 talon läm-
pökust. 

1 kk. irtis. 28,000: — vuo-
dessa 

1935, toukok. 31 60,000: — vuo-
dessa. 

1938, kesäk. 1 3,800: — kk. 

1933, kesäk. 1,80,000:— vuo-
senjä lk . 4 kk. dessa. 
irtis. 

1932, jouluk. 31 650: — kk. 

1932, huhtik. 30 

1932, jouluk. 31 

1933, kesäk. 1 

1932, heinäk. 31 

32,000: — koko 
ajalta. 

13,500: — kk. 

450: — kk. 

1,863: 35 kk. 

Köyhäinhoi to lautakunta oli suullisilla sopimuksilla ja käytet tävänään 
olevilla vuokramäärärahoilla vuokrannut 1 7 ) 4 huonetta, keitt iön ja eteisen kä-
tävän l isähuoneiston Siltasaarenkadun talosta n:o 3 18,000 markan vuosi-

x) Kiint.lautak. 19 p. jouluk. 1,295 §. — 2 ) S:n 27 p. jouluk. 1,324 §. — 3) S:n 1 p. 
heinäk. 749 §. — 4) S:n 9 p. toukok. 539 §. — 5) S:n 23 p. toukok. 597 §. — 6) S:n 19 p. 
syysk. 969 §. — 7) S:n 25 p. heinäk. 829 §. — 8) Taloj. 4 p. huhtik. 53 §. — *9) Kiint. 
lautak. 15 p. helmik. 192 §. — 10) S:n 14 p. marrask. 1,176 §. — u ) S:n 30 p. toukok. 
627 §. —12) S:n 10 p. lokak. 1,046 §. —13) S:n 25 p. tammik. 102 § ja taloj. 18 p. huhtik. 
68 i —14) Kiint.lautak. 25 p. heinäk. 811 §. — 15) S:n 24 p. lokak. 1,097 §. —16) S:n 17 p. 
toukok. 567 § ja 20 p. kesäk. 729 §. — 17) S:n 25 p. tammik. 96 §. 
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vuokrasta, 1 huoneen ja eteisen käsi t tävän lisähuoneiston avustuskanslia I 
var ten Fabianinkadun talosta n:o 8 7,200 markan vuosivuokrasta ja Sampsan-
tien talosta n:o 50 2 huonetta, keittiön, kylpyhuoneen ja eteisen käsi t tävän 
huoneiston kunnalliskodin yöhoi ta ja t tar ia varten 9,000 markan vuosivuok-
rasta, kaikki kuluvan t ammikuun 1 p:stä lukien. Lau takun ta oli pyytänyt , 
e t tä eri vuokrasopimukset Siltasaarenkadun ja myöskin Fabianinkadun 
huoneistoista yhdistettäisiin kesäkuun 1 pistä 1932 lukien yhdeksi vuosi-
vuokrasopimukseksi. Lau takun ta pää t t i antaa asiamiehen tehtäväksi laatia 
anotut vuokrasopimukset, Sampsantien huoneistoa koskevan 3 kuukauden 
molemminpuolisin irtisanomisajoin ja molemmat muut toukokuun 31 p:ään 
1932, minkä jälkeen kaikki köyhäinhoi tolautakunnan hallinnassa olevat 
vuokrahuoneistot Siltasaarenkadun talossa n:o 3 ja samoin Fabianinkadun 
talossa n:o 8 oli yhdis te t tävä yhteen vuosivuokrasopimukseen kesäkuun 
1 prstä lukien. 

Vuokrasopimusten jatkaminen. Lihantarkastamoa varten Salomon-
kadun talosta n:o 3 vuokra tun huoneiston vuokrasopimusta ja tket t i in entisin 
ehdoin kesäkuun 1 pistä lokakuun 1 piään 1932 sekä sen jälkeen edelleen 
kahden kuukauden molemminpuolisin irtisanomisajoin 2). 

Suomenlinnan odotuspavilj onkia koskeva vuokrasopimus uus i t t i in 3 ) 
kesäkuun 1 pistä 1932 lukien entisin ehdoin yhdeksi vuodeksi sekä sen jälkeen 
ja tkuvaks i vuoden kerrallaan, ellei sitä irt isanottaisi kolmea kuukau t t a ennen 
vuokra-a jan pää t tymis tä . 

Lastentarha Hemgdrdin huoneisto. Asunto-osakeyhtiö Hämeentie 67;n 
anot tua, e t tä kaupunki helmikuun 1 pistä 1932 lukien suorittaisi vuokran 
las tentarha Hemgärdia varten vuokra tus ta huoneistosta Hämeentien talossa 
nio 67, mu t t a mainitun huoneiston keittiön si t temmin oli havai t tu olleen sel-
laisessa kunnossa, ettei sitä rakennusjär jes tyksen määräysten mukaan ollut 
lupa käyt tää , josta kaupungille oli koi tunut erinäistä vahinkoa, p ä ä t t i 4 ) 
lau takunta , e t tä Asunto-osakeyhtiö Hämeentie 67;ltä oli vaadi t tava vahingon-
korvausta yhteensä 11,146: 95 markkaa ja loppu erääntyneestä vuokrasta, 
2,878: 05 markkaa sekä koko vuokra toukokuun alusta 1932 lukien oli mak-
set tava yhtiölle heti. 

Poliisilaitoksen tutkinto-osasto, jota varten Aleksanterinkadun talossa 
n:o 16—18 vuokratun huoneiston vuokrasopimus pää t ty i kesäkuun 1 p:nä, 
päätet t i in 5) si joit taa erääseen Sofiankadun talossa n:o 4 olevaan huoneeseen, 
joka tarkoi tus ta varten oli väliseinällä jae t tava kahdeksi eri huoneeksi. 

Autohallin vuokralle ottaminen. Lau takun ta pää t t i 6) vuokra ta puhtaana-
pitolaitoksen tarpeisiin 600 m2:n laajuisen autohallin Asunto-osakeyhtiö 
I tä Viertotie 35 nimisen yhtiön omistamasta talosta Kulmalankadun talossa 
n:o 2 kahdeksi vuodeksi kesäkuun 1 p:stä 1933 lukien 3,300 markan kuukausi-
vuokrasta . 

Kaupungin vuokralle ottamien huoneistojen vuokrien alentaminen. Aila-
main i t tu ja kaupungin virastoja ja laitoksia varten vuokra t tu jen huoneistojen 
vuosivuokrat saatiin vuoden 1932 aikana alennetuiksi kesäkuun 1 p:stä lukien 
seuraavasti : 

lastentarha Touhula, Neljäs linja n:o 14, 72,000 markas ta 60,000 mark-
kaan ehdoin, e t tä sopimus tehti in kolmeksi vuodeksi7); 

Taloj. 18 p. tammik. 13 §. — 2) Kiint.lautak. 30 p. toukok. 625 §. 
kesäk. 658 §; ks. v:n 1926 kert. s. 161. — 4) Kiint.lautak. 2 p. toukok. 505 §. 
toukok. 510 §. — 6) S:n 5 p. jouluk. 1,247 §. — 7) S:n 18 p. tammik. 70 §. 

— 3) S:n 6 p. 
. — 5 )S:n2p. 
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lastentarha Päiväkoti , Purs imiehenkatu n:o 27, 42,000 markas ta 38,4-00 
markkaan x); 

köyhäinhoitolautakunnan avustuskanslia IV, Runeberginkatu n:o 58, 
20,400 markas ta 18,000 markkaan 2); 

Toukolan lastentarha, Toukolantie n:o 13, 38,400 markas ta 36,000 mark-
kaan 3); 

lastentarha Tomtebo, Kalevankatu n:o 21, 42,000 markas ta 38,400 mark-
kaan 4); 

Töölön haarakir jasto, Runeberginkatu n:o 69, 50,000 markas ta 45,000 
markkaan 5); 

poliisilaitoksen lääkärin vastaanottohuone, Uudenmaanka tu n:o 11 
8,400 markasta 7,200 markkaan 6); 

lastentarha Pienola, Eerikinkatu n:o 14, 55,450 markas ta 45,000 mark-
kaan 7 ) ; 

ensimmäisen kaupunginvoudin konttori, Aleksanterinkatu n:o 16—18, 
60,000 markasta 50,000 markkaan sekä samassa talossa olevat kaupungin-
viskaalinvirasto 23,800 markas ta 20,000 markkaan ja oikeusaputoimisto 
24,900 markasta 23,000 markkaan 8 ) ; 

merimiesten työn välity sosasto, E tel. Makasiinikatu n: o 6 21,000 mar-
kasta 18,900 markkaan 9 ) ; 

las tentarha Onnela, Korkeavuorenkatu n:o 1, 52,000 markas ta 50,000 
markkaan 10); 

poliisilaitoksen V vartiopiirin autotalli, Eurant ie 7, 4,200 markas ta 
2,400 markkaan lokakuun 1 p:stä 1932 lukien u ) . 

Kunnallisia työväenasuntoja koskeva määräys. Talojaosto pää t t i 12), e t tä 
kunnallisten työväenasuntojen vuokralaisia vastaan on ryhdy t t ävä ulos-
haku- ja häätötoimenpiteisiin, ellei erääntynei tä vuokria suoriteta yhden 
kuukauden kuluessa. 

Kauppahallien yövartiointi. Etelärannan, Kauppator in ja Kasarmintor in 
kauppahallien yövartiointi uskottiin 13) Suomen vartioimis- ja sulkemis-
osakeyhtiölle 600 markan kuukausimaksusta sekä Hakaniementorin kauppa-
hallin 14) yövartiointi samalle osakeyhtiölle t ammikuun 1 p:stä 1933 lukien 
3 kuukauden molemminpuolisin irtisanomisajoin ja 300 markan kuukausi-
maksusta . 

Keskuslämmityslailleiden valvonta. Lau takun ta päät t i l5) antaa raha-
toimistotalon, Eläintarhassa olevan kaupungin johta jan asuntotalon, keskus-
poliisitalon sekä Pengerkadun talossa n:o 5 ja Hietaniemenkadun talossa 
n:o 4 olevien matalapainekat t i la t Voima- ja polttoainetaloudellisen yhdistyk-
sen Ekonon valvontaan. 

Poltto ainehankinnat. Lau t akun ta pää t t i 1 6 ) uskoa k a u p u n k i - j a poliisi-
taloja varten lämmityskautena 1932—1933 tarvi t tavien halkojen hankinnan 
Osakeyhtiö halkoyhtymälle. 

Kaasulaitokselta t i latt i in1 7) maini t tua pol t tokaut ta varten 1,250 tonnia 
koksia 300 markan hinnasta tonnilta. Kaupungintalon keskuslämmityslait-

Kiint.lautak. 25 p. tammik. 97 §. — 2) S:n 25 p. tammik. 98 §. — 3) S:n 25 p. 
tammik. 99 §. —- 4) S:n 25 p. tammik. 103 §. — 5) Taloj. 18 p. tammik. 7 §. — 6) S:n 
18 p. tammik. 8 §. — 7) S:n 18 p. tammik. 12 §. — 8) S:n 14 p. maalisk. 46 §. — 9) S:n 
4 p. huhtik. 52 §. — 10) S:n 17 p. toukok. 86 §. — n) S:n 10 p. lokak. 135 §. — 12) S:n 
24 p. lokak. 152 §. 13) S:n 12 p. syysk. 124 §. — 14) S:n 5 p. jouluk. 163 §.— 15) Kiint. 
lautak. 25 p. heinäk. 817 §. — 16) S:n 1 p. heinäk. 759 §. — 17) Taloj. 13 p. kesäk. 100 §. 
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tei tä varten t a rv i t t ava kivihiili päätet t i in1) ostaa kaupungin sähkölaitokselta, 
jonka kanssa talonisännöitsi jän oli t eh tävä maini t tua hankintaa koskeva 
sopimus. 

Palovakuutukset. Lautakunta päätti2), että kaupungin kiinteän omaisuu-
den ainaisten palovakuutusten vuonna 1932 erääntyvät maksut oli kokonai-
suudessaan suori tet tava, mu t t a e t tä vuosivakuutukset uudistettaisiin vain 
vuoden 1933 t ammikuun loppuun. 

Vuoden varrella l au takunta päät t i pa lovakuut taa seuraavat rakennukset: 
Sofianlehdon lastenkodin alueelle rakennetun makuuhallin t ammikuun 

18 p:n 1932 t ammikuun 18 p:n 1933 väliseksi ajaksi 45,000 markasta 3); 
Toivolan koulukodin saunarakennuksen 20,000 markas ta 4 ) l isävakuutus; 
kahvila Vedutan 35,000 markasta 5); 
rakennuskonttor in työpajarakennukset 4,221,000 markas ta 6 ) ; 
Vallilan si i r tolapuutarhan käymälä- ja vajarakennuksen 29,000 mar-

kasta 7); 
Hummal lahden alueella n:o 56 olevat n.s. Pauligin rakennukset loka-

kuun 10 1932 ja lokakuun 10 p:n 1933 väliseksi ajaksi 800,000 markas ta 8); 
Vallilan kansakoulurakennuksen t ammikuun 10 p:ään 1933 asti 5,600,000 

markasta 9); 
Kivelän sairaalan uuden sairaspaviljongin t ammikuun 11 p:ään 1933 asti 

7,800,000 markas ta 9 ) ; 
Talo-osaston alaisten toimenhaltijain palkat. Lau takun ta pää t t i l 0 ) , e t tä 

poliisihuoneistojen siivooj attaril le oli makset tava palkkaa suurempitöisistä 
siivousaloista 1:50 markkaa m2:ltä ja pienempitöisistä siivousaloista 1 :35 
markkaa m2:ltä sekä keskuslämmitystaloissa 10 penniä m2:ltä kuukaudessa 
vähemmän, korottamalla tai alentamalla kokonaispalkkaa kullekin siivoo-
jattarelle lähimpään 5 markkaan. 

Eräiden muiden talo-osaston alaisten toimenhalti jain palkat vahvis-
tet t i in n ) esittelijän ehdotuksen mukaisiksi. 

Puhelinkioskipaikkojen vuokraaminen. Kaupunginhal l i tuksen kehoi-
t e t t u a k i in te is tö lautakuntaa laa t imaan Helsingin puhel inyhdistyksen kanssa 
eräi tä puhelinkioskeja var ten l uovu te t t u j a paikkoja koskevat vuokrasopi-
mukset , pää t t i 1 2 ) l au takun ta , e t t ä kaikki sekä ny t h y v ä k s y t y t e t tä aikai-
semmin luovu te tu t puhelinkioskipaikat vuokra t aan Helsingin puhelinyhdis-
tykselle t a m m i k u u n 1 p:stä 1933 lukien kuuden kuukauden ir t isanomis-
ajoin 300 markan vuosivuokrasta . 

Autoasemien puhelimet. Eräille vuokra-autonkul je t ta j i l le myönnet t i in 1 3 ) 
oikeus omalla kustannuksel laan siirtää Vallilantien ja Mäkelänkadun kul-
massa olevan autoaseman puhelin n:o 72 707 Torkkel inkadun ja Hämeent ien 
ku lmaan ehdoin, et tei siirto t u o t t a n u t sen toimeenpanijoil le e tuoikeut ta 
puhelimen käy t töön ja e t tä kaupungil la oli oikeus, si ir tää puhelin toiseen 
paikkaan, jos se tarpeelliseksi katsottaisi in. 

L a u t a k u n t a päät t i 1 4 ) , e t t ä Kluuvi- ja Poh j .Esp lanaad ika tu jen kul-
massa, Y r j ö n k a d u n talon n:o 28 kohdalla sekä Meri- ja Kap teen inka tu jen 
kulmassa oleviin autoasemiin oli ase te t tava puhelimet. 

-1) Taloj. 13 p. kesäk. 98 §. — 2) Kiint.lautak. 5 p. syysk. 928 §. — 3) S:n 7 p. 
tammik. 31 §. — 4) Taloj. 18 p. huhtik. 66 §. — 5) S:n 2 p. toukok. 74 §. — 6) S:n 17 p. 
toukok. 85 § ja 13 p. kesäk. 108 §. — 7) S:n 13 p. kesäk. 107 §. — 8) S:n 10 p. lokak. 
137 §. — ») S:n 31 p. lokak. 157 §. — 10) Kiint.lautak. 7 p. tammik. 29 §. — u) S:n 7 p. 
tammik. 30 §. —12) S:n 17 p. lokak. 1,068 §. — 13) S:n 14 p. maalisk. 311 §. —14) S:n 
4 p. huhtik. 377 §. 
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L a u t a k u n t a o i k e u t t i a u t o n k u l j e t t a j a J . E. Laaksosen y. m. pys ty t -
t ä m ä ä n pylvään autoasemapuhel in ta va r ten Etel . Hesper iankadun ja Rune-
berginkadun kulmassa olevalle istutusalueelle sen Runeberg inkadun i tä-
puolella olevaan osaan rakennus to imis ton lähemmin m ä ä r ä t t ä v ä ä n pa ikkaan . 

Ehdotuksia kaupunginhallitukselle tehti in asioista, jo tka koskivat: 
Hyvösen lahjoi tusrahaston omistamien kiinteistöjen hallinnon siirtämistä 

lautakunnal ta Gustaf ja Maria Hyvösen lastenkodin johtokunnal le 2 ) , annis-
keluoikeuksien hankkimista kaupungin vuokralle antamille ravintoloille3), 
eräiden vesikioskien uusimista ja muutamien uusien sellaisten rakentamista 4), 
erään korttelissa n: o 215 olevan lauta va jan sekä maini tun korttelin Rau ta -
t ienkadun puoleisen aidan myymis tä 5 ) , entisen Narinkan alueella olevan 
hiekkavajan myymis tä 6 ) , poliisilaitoksen spriivaraston siirtämistä valtion 
alkoholivarastoon7) , eräiden pakkohuutokaupoissa ostet tujen Kumpulan 
omakotialueella olevien rakennusten korjaustöihin ta rv i t tav ia määrärahoja 8), 
Kaupungintalossa, Vanhalla ja Uudella raatihuoneella, Rahatoimistotalossa 
ja Virastotalossa olevien kaupungin virastojen valaistusmäärärahojen mer-
kitsemistä asianomaisen viraston menoarvioon 9), eräisiin korttelissa n:o 215 
suoritettaviin korjaustöihin ta rv i t tav ia määrärahoja 1 0 ) , käytävän avaamista 
Virastotalosta Sofiankadun talon n:o 6 pihalle n ) , kaupunginval tuuston 
arkistoa varten ta rv i t t avan arkistotilan luovut tamista Virastotalon ja Kes-
kuspoliisitalon kellareista12), Ruotsalaisen teat ter in kulissivarastoa1 3), vara-
pumpun hankkimista Rahatoimistotalon pohjaveden poistamiseksi14), kol-
men uuden puhelinkioskin paikan määräämis tä 15), Kaivohuoneen ulkoilma-
teat ter in lakkaut tamis ta 16), parannusten aikaansaamista lastentarhain huo-
neistoihin ja leikkikenttiin nähden 17) ja poliisitalojen siivoojattarien maksu-
ton ta lääkärinhoitoa 18). 

Lausuntoja annett i in kaupunginhallitukselle m.m. asioista, jo tka kos-
kivat: 

Helsingin ammatillisen paikallisjärjestön anomusta maksut tomien asun-
tojen jär jestämisestä eräille työttömille1 9) , yleisten töiden hallituksen ano-
musta erinäisen kiinteän ja irtaimen omaisuuden palovakuuttamisesta 2 0) , täy-
dellisen tor ikaupan jär jes tämis tä Hietalahden torille21), poliisilaitoksen 
etsivän osaston p idäte t ty jen säilytyshuoneiden lisäämistä 22), el intarvekaupan 
ja tkamis ta Kauppatori l la 2 3) , kaduilla t apah tuvan sanomalehtikaupan jär-
jestämistä2 4) , kalakaupan jär jes tämistä varten asetetun komitean mietin-
töä 25), uuden kansakoulu- ja lastentarharakennuksen rakentamista Puna-
vuorenkadun taloon n:o 6 26), makkarain-, jäätelön- ja kioskimyyntipaikkojen 
vuokral leantamistapaa 2 7 ) , erinäisten vuokrien velotuksen ja kannannan 
siirtämistä sa tamalautakunnan teh täväks i 2 8 ) . 

Kiint.lautak. 21 p. marrask. 1,198 §. — 2) S:n 15 p. helmik. 193 §. — 3) S:n 7 p. 
maalisk. 293 §. — 4) S:n 7 p. maalisk. 295 ja 296 §. — 5) S:n 7 p. maalisk. 297 §. 
— η S:n 21 p. maalisk. 335 §. — 7) S:n 25 p. huhtik. 480 §. — 8) S:n 9 p. toukok. 
537 §. — 9) S:n 17 p. toukok. 566 §. — 10) S:n 17 p. toukok. 568 §. — n) S:n 25 p. 
heinäk. 809 §. — 12) S:n 25 p. heinäk. 818 §. — 13) S:n 10 p. lokak. 1,045 §. — 14) S:n 17p. 
lokak. 1,067 §. — 15) S:n 17 p. lokak. 1,069 §. — 16) S:n 7 p. marrask. 1,140 §. — 17) S:n 
14 p. marrask. 1,177 §. — 18) S:n 19 p. jouluk. 1,294 §. — 19) S:n 25 p. helmik. 101 §. — 
20) S:n 22 p. helmik. 226 §. — 2*) S:n 29 p. helmik. 258 §. — 22) S:n 21 p. maalisk. 336 §. 
— 23) S:n 4 p. huhtik. 373 §. —24) S:n 25 p. huhtik. 478 § ja 17 p. toukok. 577 §. — 25) S:n 
20 p. kesäk. 715 § ja 1 p. heinäk. 757 §. —26) S:n 1 p. heinäk. 754 §. — 27) S:n 19 p. syysk. 
968 §. — 28) S:n 31 p. lokak. 1,123 §. 

Kunnall. kert. 1932. 22 
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8. Kiinteistötoimiston kansanpuisto-osaston toimialaan 
kuuluvat asiat. 

Alueiden vuokraaminen kansanpuistoista. Helsingin sosiaalidemokraatti-
selle nuorisoyhdistykselle vuokra t t i in 1 ) kesäkuun 1 p:stä 1932 lukien 3 vuo-
deksi 1,000 markan vuosivuokrasta yhdistyksen aikaisemmin vuokraama 
alue Mustikkamaalla. 

Voimistelu- ja urheiluseura Helsingin Ponnistukselle vuokrat t i in 2) kesän 
ajaksi eräs alue Kivinokan kansanpuistosta 1,000 markan vuokrasta . 

Voimistelu- ja urheiluseura Kullervon Mustikkamaalta vuokraaman 
alueen vuosivuokra alennett i in3) vuoden 1933 alusta lukien 4,800 markas ta 
4,000 markkaan. 

Kansanpuistojen käyttöoikeudet. Dayton vaaka osakeyhtiö oikeutettiin 4) 
ase t tamaan yksi henkilö vaaka sekä Pihlajasaarelle e t tä Hietarannalle ehdoin, 
e t tä yhtiö vuokrana suori t taa 30% vaakojen tuo t t amas ta brut totulosta . 

Lau takun ta pää t t i 5 ) vuokra ta herra A. Haapasalolle Hie tarannan uima-
rannal ta 32 m2:n laajuisen alueen u imapukujen ja leikkitarpeiden myynt iä 
ja lainausta var ten kesäkuun 1 pistä syyskuun 1 p:ään 1932 2,000 markan 
kuukausivuokrasta . 

Kort t ikeskus niminen liike oikeutettiin 6) 1934 vuoden loppuun asti myy-
mään eläin- ja maisemapostikort teja Korkeasaarella vuonna 1932 500 mar-
kan ja vuosina 1933 ja 1934 1,000 markan vuosivuokrasta ehdoin, e t tä eläin-
ta rhan valvoja hyväksyy myydyksi ehdotetut kort t i laj i t , e t tä vapaakappale 
kustakin kortista annetaan kiinteistötoimiston kansanpuisto-osastolle ja 
toinen eläintarhan arkistoon, e t tä Kort t ikeskuksen on viimeisenä sopimus-
vuonna kuukausi t ta in t eh tävä selonteko myydyis tä sekä valmistet taviksi 
aiotuista ja varastossa olevista korteista, e t tä negatiivit ovat lähe t tävät 
eläintarhan arkistoon, mikäli niitä ei silloin voida rahakorvausta vastaan 
edelleen käyt tää , e t t ä jälellä oleva kort t i varasto realisoidaan ta rkemman 
sopimuksen mukaan, sekä e t tä kort t ien hinnat ovat korkeintaan 2 markkaa, 
paitsi erikoiseläinnäyttelyistä o te t tu jen korttien 2: 50 markkaa. 

Kansanpuistojen ravintolat. Mustasaaren ravintola vuokra t t i in 7 ) Helsin-
gin pohjoisen suomalaisen seurakunnan nuorten toveruusliitolle toukokuun 
1 p:n 1932 ja huht ikuun 1 p:n 1933 väliseksi a jaks i 7,000 markan vuosivuok-
rasta ja ehdoin, e t tä vuokraa ja pitäisi ravintolan auki hiihtokauden aikana 
sunnuntaisin. 

Tuurholman kahvilakioski ja kaksi pienempää kioskia vuokra t t i in 8 ) 
herra A. Mannerille t ammikuun 1 pistä 1933 lukien kolmeksi vuodeksi 3,000 
markan vuosivuokrasta. 

Kansanpuis tojen ravintolain hinnastot vahvistet t i in 9). 
Kansanpuistojen liikenne. Kansanpuistojen kulkuvuorot vahvistetti in1 0). 
Lau takun ta päät t i 1 1 ) sallia moottoriveneliikennöitsijoiden vapaast i har-

jo i t taa li ikennettä Kyläsaaren ja Kivinokan välillä. 
Sörnäisten rantat ien ja Must ikkamaan välisestä moottoriveneliikenteestä 

Ulkolaitamoottorien kul je t ta ja in seuran kanssa t eh ty sopimus pää te t t i in 1 2 ) 

Kiint.lautak. 18 p. tammik. 71 §. — 2) S:n 11 p. huhtik. 410 §. — 3) S:n 19 p. 
svysk. 972 §. — 4) S:n 25 p. huhtik. 487 §. — 5) S:n 23 p. toukok. 603 §. — 6) S:n 1 p. 
heinäk. 763 §. — 7) S:n 11 p. huhtik. 408 §. — 8) S:n 7 p. marrask. 1,149 §. — 9) S:n 
18 p. huhtik. 453 §. — 10) S:n 11 p. huhtik. 414 ja 416 §. — n ) S:n 11 p. huhtik. 415 §. 
— 12) Sin 18 p. huhtik. 443 §. 
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uusia siten, e t t ä moottoriveneiden kul je t ta j ien tuli kaupungille ennen suorit ta-
mansa tulojen mukaan lasketun liikennemaksun sijasta suori t taa ker tamak-
suna 23,150 markkaa, joka oli makset tava kaupunginkassaan ennen liiken-
teen alkamista. 

Kansanpuistojen liikenteestä A. Osterin kanssa teh ty sopimus siirret-
tiin *) Osakeyhtiö Merenkululle. 

Tuurholman kaitsijan asunto. Koska Tuurholman kaitsi jan asunto ei 
t ä y t t ä n y t talviasunnolle asetet tavia vaat imuksia pää t t i 2 ) l au takunta oikeut-
t aa kaitsi jan muu t t amaan mainitussa puistossa olevaan puutarhur i raken-
nukseen ehdottaen samalla kaupunginhallitukselle, ettei kaitsi jan asunnos-
taan suori te t tavaa luontaisetukorvausta t ämän johdosta korotettaisi . 

Korkeasaaren eläintarha. Yksi eläintarhan ahmoista la inat t i in 3 ) f i lmausta 
var ten Suvenniemen eläintieteellisen aseman johtajal le tohtori F . Remmlerille 
m.m. ehdoin, e t tä lainaaja lainan vakuudeksi tallettaisi pankkiin 5,000 mark-
kaa ja luovuttaisi korvaukseksi eläintarhalle täpl ikkään hyenan. 

Lau takun ta pää t t i 4 ) ostaa Taivalkosken pi täjässä vangitun metsäkauriin 
1,000 markas ta l isät tyinä eläimen tuontikuluilla Taivalkoskelta Helsinkiin. 

Korkeasaaren eläintarha oikeutet t i in 5) Suomen turkiseläinten kasvat ta-
jain liiton poliisimaneesissa toimeenpanemassa turkiseläinten näyttelyssä 
ase t tamaan näytteille seuraavat eläimet: pesukarhupari , sinikettupari , 
mäyräpari , hilleripari, kärppäpar i ja män tynää tä . 

Urheilukentät. Kaupungin Eläintarhan urheilukentällä omistamat puku-
suojat vuokrat t i in 6 ) yhteensä seitsemälle urheilujärjestölle ja maini t tu kent tä 
luovute t t i in 7 ) kilpailutarkoituksia varten erinäisille urheilujärjestöille. 

E rää t muu t urheilukentät luovutet t i in 8 ) neljässä eri tapauksessa kil-
pailu· ta i näytöstarkoituksiin. 

Eläintarhan, Kallion, Haapaniemen ja Käpylän urheilukenttien sekä 
Hesperian pesäpallokentän jär jes tyssäännöt vahvis te t t i in 9 ) . 

Elä intarhan urhei lukent tää luovutet taessa käy te t t ävä vuokrasopimus-
kaavake vahvistetti in1 0) ja samalla määrät t i in alin vuokra kansallisista kil-
pailuista yhdeltä päivältä 300 markaksi ja kahdelta päivältä 400 markaksi 
sekä kansainvälisistä kilpailuista vastaavast i 400 ja 600 markaksi . 

Lau takun ta p ä ä t t i u ) oikeuttaa kansanpuistojen isännöitsijän kussakin 
yksityistapauksessa Eläintarhan urheilukentällä kilpailuja jär jestävien seu-
rojen anomuksesta an tamaan seuroille luvan omalla kustannuksellaan sulkea 
kentän eteläpuolella oleva kallio ja kantaa sinne pääsystä myöskin maksu 
ehdoin, e t tä brut totulois ta suoritettaisiin kaupungille samansuuruinen osuus 
kuin kentän käyt tämisestä . 

Alennus urheilukentän vuokramaksuista. Suomen urheiluliiton anot tua 
saada maksut tomast i käy t t ää Elä intarhan urhei lukenttää kesäkuun alussa 
ja puolivälissä olympialaiskarsintakilpailuja sekä elokuun 6 ja 7 p:nä Suomen 
yleisurheilumestaruuskilpailuja varten päät t i 1 2 ) lautakunta , e t tä ensinmaini-
tuis ta kilpailuista oli kannet tava vuokrana 5 % brut totulois ta r i ippumat ta 
niiden suuruudesta; mestaruuskilpailuja koskevalta osalta anomus sen sijaan 
hylät t i in. 

Kiint.lautak. 19 p. jouluk. 1,298 §. — 2) S:n 17 p. lokak. 1,072 §. —3) S:n 20 p. 
kesäk. 721 §. — 4) S:n 1 p. heinäk. 762 §. — 5) S:n 21 p. marrask. 1,201 §. — 6) S:n 2 p. 
toukok. 514 §. — 7) S:n 2 p. toukok. 515 §. — 8) S:n 17 p. toukok. 570 §, 30 p. toukok. 
631§, 1 p. elok. 846 § ja 24 p. lokak. 1,095 §. — 9) S:n 2 p. toukok. 516 §; ks. Kunn. as.-
kok. s. 165 ja seur. — 10) Kiint. lautak. 2 p. toukok. 517 §; ks. myös Kunn. as. kok., 
s. 166. — n ) Kiint. lautak. 6 p. kesäk. 662 §. —12) S:n 4 p. huhtik. 378 §. 
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Urheilukenttien katsojaparvekkeet. Hesperian pesäpallokentän katsoja-
parvekkeen rakentaminen ja siellä olevan musiikkilavan muut taminen puku-
suojaksi annet t i in 1 ) kaupungin rakennustoimiston talorakennusosaston teh-
täväksi . 

Elä intarhan urheilukentän A-parvekkeen suojakatoksen rakentaminen 
uskot t i in 2 ) rakennusurakoits i ja C. Thunbergin tehtäväksi ehdoin, e t tä 
konstrukt iot oli suori tet tava rakennustarkastuskont tor in määräys ten mukai-
sesti ja e t tä piirustukset ennen niiden jä t t ämis tä ki inteistölautakunnan 
hyväksyt täviksi jä tet t i in kaupunginarkkitehdin tarkastet taviksi . 

Käpylän ravirata luovute t t i in 3 ) kilpailutarkoituksia varten eräille 
moottoriseuroille ollen kansallisista kilpailuista suori tet tava vuokraa yhdeltä 
päivältä 1,000 markkaa ja kahdelta perättäiseltä päivältä 1,500 markkaa sekä 
kansainvälisistä kilpailuista vastaavast i 1,500 ja 2,000 markkaa. Lisäksi 
luovutett i in ra ta harjoi tuksia var ten kesä- ja elokuussa sekä syyskuun alussa 
keskiviikkoisin Helsingin moottorikerholle, ollen harjoituksista, jo tka eivät saa-
neet kestää kahta tunt ia kauempaa, kannet tava vuokraa 50 markkaa kerral ta . 

Käpylän ravira ta päätet t i in 4) ravi- ja ratsastusharjoi tuksia varten luo-
vu t t aa päivit täin klo 10—12 sekä tiistaisin ja perjantaisin klo 16—18, paitsi 
kahtena kilpailun edellisenä päivänä sekä itse kilpailupäivänä, ollen kunkin 
hevosenomistajan huht ikuun 15 p:n ja marraskuun 15 p:n väliseltä a ja l ta 
suor i te t tava 100 markkaa. 

Kaupungin puistojen, kansanpuistojen y.m. luovuttaminen kilpailu- tai 
näytöstilaisuuksia varten. Lau takun ta pää t t i 5 ) oikeuttaa Helsingin moottori-
pyöräkerhon joko huht ikuun 24 tai toukokuun 8 p:nä 1932 jä r jes tämään auto-
j a moottoripyöräkilpailut Eläintarhassa anomukseen liitetyssä kart ta luon-
noksessa tarkemmin määritellyllä radalla, ehdoin e t tä urheilijoille varattaisi in 
vapaa pääsy Eläintarhan urheilukentälle har joi t te lemaan ja e t tä anoja t 
hyvissä ajoin ennen kilpailuja asettuisivat yhteyteen poliisiviranomaisten 
kanssa, jo t ta poliisilaitoksen edus ta ja t yhdessä kerhon edustajien kanssa 
voisivat ta rkas taa kilpailupaikan sekä sopia jär jes tyksen ylläpidosta ja 
muista valvontaa koskevista seikoista. Kilpailujen jä r jes tä jä oikeutet t i in 6) 
s i t temmin kolmessa paikassa Eläintarhassa har jo i t tamaan tar joi lua kilpai-
lujen aikana yhteensä 1,000 markan maksusta . 

Lau takun ta oikeut t i 7) Suomen kent täratsastusseuran, Helsingin ratsas-
ta j ien ratsastusseuran ja sotaväen yhteisesti helmikuun 27 ja 28 p:nä 1932 
jä r jes tämään ratsastuskilpailut Töölönlahden jäällä ja sitä varten estämään 
maksu t toman jäälle pääsyn maini t tuina päivinä klo 14—16. 

Hie taranta luovutett i in toukokuussa Suomen partioliitolle8) leiripäiviä 
varten, maaliskuussa Helsingin i lmapuolustusyhdistykselle9) lentonäytöstä 
var ten ja elokuussa Helsingin uimareille10) uinti- ja hengenpelastusnäytöksiä 
var ten. 

Kaivopuiston ravintolan ja ran takentän välinen osa lehtokujasta luovu-
tettiin1 1) Helsingin pyörä-toverien ja Helsingin pyöräilyseuran käyte t täväksi 
pyöräilykilpailujen lähtö- ja tulopaikkana. 

Helsingin kisa-veikot oikeutettiin12) lokakuun 2 p:nä jä r jes tämään mara-
tonjuoksu Kaivopuistossa. 

Kiint.lautak. 11 p. huhtik. 422 §. — 2) S:n 11 p. huhtik. 423 §. — 3) S:n 18 p. 
huhtik. 451 §. — 4) S:n 2 p. toukok. 518 §. — 5) S:n 7 p. tammik. 38 §. — 6) ~S:n 21 p. 
maalisk. 341 §. — 7) S:n 15 p. helmik. 196 §. —8) S:n 22 p. helmik. 234 § ja 9 p. toukok. 
525 §. — 9) S:n 14 p. maalisk. 315 §. — 10) S:n 1 p. elok. 845 §. — X1) S:n 18 p. huhtik. 
452 §. —12) S:n 25 p. huhtik. 486 §. 
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Helsingin suojeluskunnan moottorikomppania oikeutet t i in 1 ) jär jes tä-
mään moottoripyöräkilpailut Kampin kentällä (korttelissa n:o 215) ehdoin, 
e t tä j ä r j es tä jä luovuttaisi kaupungille vuokrana 10 % kilpailujen brut to-
tuloista ja huolehtisi radan kunnostamisesta kilpailujen jälkeen. 

Uimalaitokset. Lau takun ta p ä ä t t i 2 ) kesäksi 1932 luovut taa Ursinin uima-
laitoksen Helsingfors simsällskap nimiselle yhdistykselle, Humallahden uima-
laitoksen Helsingin uimareille ja Mustikkamaan uuden uimalaitoksen Hel-
singin työväen uimareille, ehdoin, e t tä kunkin seuran oli pidet tävä uimalaitok-
sellaan uimakoulua, jossa kansakouluoppilaat saisivat maksutonta uimaope-
tus ta , jonka lisäksi poliisi- ja palomiehistölle oli laitoksilla va ra t t ava tilaisuus 
vapaaseen uintiin. 

Mustikkamaan vanha uimalaitos päätet t i in 3) purkaa; kuitenkin kehoi-
tet t i in rakennustoimiston talorakennusosastoa harkitsemaan, voitaisiinko 
vanhan uimalaitoksen osia käy t t ää joko Must ikkamaan uuden uimalaitoksen 
tai vapaan uimarannan tarpeisiin. 

Seurasaaren uimalaitos 4) vuokrat t i in kesäksi 1932 rouva A. Mickelsson-
nille ja Korkeasaaren uimalaitos 5) sairasvoimistelija A. Lindhille molemmat 
1,500 markan kausivuokrasta. 

Luistinradat. Lau takun ta pää t t i 6 ) oikeuttaa Helsingin luistelijat raken-
t amaan luistinradan Kaisaniemen läntiselle kentälle, Helsingfors skridsko-
klubb nimisen yhdistyksen Kaisaniemen pienelle kentälle sekä voimistelu-
ja urheiluseura Kullervon yhteisesti kolmen muun Työväen urheiluliittoon 
kuuluvan urheiluseuran kanssa Kallion urheilukentälle kaikki ehdoin, e t tä 
rada t rakennettaisi in kaupungin rakennustoimiston ja sen puisto-osaston 
määräysten mukaisesti, e t tä asianomaiset yhdistykset vastaisivat veden- ja 
sähkön kulutuksen aiheut tamista maksuista, e t tä likainen lumi oli vaadi t -
taessa vietävä pois kenttäalueil ta ja e t tä haki jaseurat s i toutuivat korvaa-
maan kaiken vahingon, minkä luist inradat kentille ja istutuksille a iheut tavat . 
Niille seuroille, jo tka rakensivat luistinradan Kallion urheilukentälle, myön-
nettiin oikeus käy t t ää tällä kentällä olevaa pukusuojaa, ollen seurat kuiten-
kin velvolliset ase t tamaan pukusuojan lattialle suojalautoja ja vas taamaan 
niistä vahingoista pukusuojassa, joita ei voitu laskea luonnolliseksi kulu-
miseksi. 

Helsingfors skridskoklubb oikeutet t i in 7) rakentamaan luist inrata Johan-
neksen kirkon kentälle ehdoin, e t tä lapsilta kanne t tava t pääsymaksut pysy-
tettäisi in samoina kuin edellisenä ta lvikautena. 

Paitsi yl lämaini t tuja yksityisiä ra to ja oli8) rakennustoimiston raken-
net tava eräitä pieniä lastenratoja lukuuno t t amat t a luist inrata Runebergin-
kadun urheilukentälle, jonka hoito päätet t i in uskoa Aktiebolaget Bollplan 
nimiselle yhtiölle sopimuksessa lähemmin määritellyin ehdoin. 

Yleisten töiden lau takunnan huomautuksen johdosta p ä ä t t i 9 ) l au takunta 
vastedes pyytää mainitun lau takunnan lausuntoa urheilukenttien luovut tami-
sesta luistinradoiksi. 

Vallilan siirtolapuutarha. Lau takun ta hyväksyi1 0) s i i r tolapuutarhaneu-
vojan laat iman suunnitelman kahden leikkikentän rakentamisesta Vallilan 
siirtolapuutarha-alueen keskiosaan. 

*) Kiint.lautak. 24 p. lokak. 1,096 §. — 2) S:n 18 p. huhtik. 446 §. — 3) S:n 18 p. 
huhtik. 448 §. — 4) S:n 2 p. toukok. 512 §. — 5) S:n 30 p. toukok. 632 §. — 6) S:n 3 p. 
lokak. 1,020 §. — 7) S:n 3 p. lokak. 1,022 §; ks. v:n 1931 kert. s. 316. — 8) Kiint. 
lautak. 7 p. marrask. 1,150 § ja 14 p. marrask. 1,180 §. — 9) S:n 28 p. marrask. 1,229 §. — 
10) S:n 10 p. lokak. 1,048 §. 
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L a u t a k u n t a pää t t i 1 ) myöntää kaupustel i ja K. F . Lahtiselle oikeuden 
myydä virvokkeita ja tupakkaa Vallilan siirtolapuutarha-alueella kesän 
1932 aikana. 

Kyyhkysten vähentäminen. Kyyhkys ten vähentämiseksi kaupungissa 
kehoi te t t i in 2 ) eläintarhan valvojaa vuoden 1932 kevään aikana pyydys ty t t ä -
mään korkeintaan 3,000 kyyhkystä , joita käytettäisi in eläintarhan petolin-
tu jen ruuaksi ja joiden pyynnistä eläintarhan valvoja oikeutettiin maksamaan 
palkkiona 25—50 penniä kappaleelta. 

Kansanpuisto-osaston alaisten tilapäisten viranhaltijain palkkaus. Lau ta -
kunta pää t t i 3 ) , e t tä kansanpuistojen tilapäisten kaitsijoiden palkat oli alen-
net tava samojen perusteiden mukaan kuin sääntöpalkkaisten, eli siis 10 ja 
5 %:lla. 

Ehdotuksia kaupunginhallitukselle tehtiin asioista, jo tka koskivat: 
kansanpuistoissa olevien ravintolain anniskeluoikeuksia4); Laut tasaaren 
III—IV patterialueella olevan huvilan ostamista 5) ; Must ikkamaan vanhan 
uimalaitoksen poistamista 6) ; Vallilan si ir tolapuutarhan perustamistöi tä 7) ; 
leikkikentän jär jes tämis tä Tehtaanpuis toon 8 ) sekä kansanpuistojen liikenne-
kysymystä 9). 

Lausuntoja annett i in kaupunginhallitukselle asioista, jo tka koskivat: 
Must ikkamaan ravintolan oluttarjoiluoikeuksia1 0); Eläintarhan luovut ta-
mista autokilpailuja varten1 1) ; kansanpuistoissa suori tet tavia varatöi tä 12); 
talviurheilukeskuksen jär jes tämistä Helsinkiin1 3) sekä käymälöiden ja kah-
laamojen rakentamis ta leikkikentille 14). 

9. Erinäisten kiinteistölautakunnan alaisten viranhaltijain 
toimintakertomukset. 

Yleishyödyllisen rakennustoiminnan edistämislainarahastosta myön-
nettiin15) vuoden kuluessa yksi 30,000 markan suuruinen laina. 

Käsitellessään ilmoituksia vuokraoikeuksien siirroista lautakunnan tont t i -
jaosto päät t i 16 eri tapauksessa siirtää kaupungin lainan uudelle tontinhalt i-
jalle, 

Tontt i jaosto päätti1 6), et tä, milloin velkakir joja vastaan ei oltu nostettu 
täysiä myönne t ty jä lainamääriä, noste tut määrä t oli p idet tävä lopullisina lai-
namäärinä, jo tka oli annet tu 6 kuukauden irtisanomisajoin. 

Rahaston pääoma oli t ammikuun 1 p:nä 1932 9,397,250 markkaa. Rahas-
tosta myönnet ty jen lainojen erääntymätön määrä nousi joulukuun 31 p:nä 
1932 8,922,383: 22 markkaan. 

Kiinteistötoimiston maatalousosasto antoi toiminnastaan v. 1932 seuraa-
van selonteon: 

Järjestely ja tehtävät. Maatalousosasto hoiti kuten ennenkin kiinteistö-
lau takunnan ja sen maatalousjaoston alaisena ja kiinteistötoimiston osas-

Kiint.lautak. 13 p. kesäk. 689 §. — 2) S:n 1 p. helmik. 134 §. — 3) S:n 7 p. 
tammik. 37 §. — 4) S:n 7 p. maalisk. 298 §. — 5) S:n 30 p. toukok. 635 §. — 6) S:n 6 p. 
kesäk. 661 §. — 7) S:n 25 p. heinäk. 820 §. — 8) S:n 25 p. heinäk. 821 §. — 9) S:n 19 p. 
jouluk. 1,298 §. — 10) S:n 4 p. huhtik. 379 §. — u ) S:n 29 p. elok. 913 §. — 12) S:n 26 p. 
syysk. 1,001 §. — 13) S:n 14 p. marrask. 1,179 §. — 14) S:n 28 p. marrask. 1,230 §. — 
15) Tonttij. 17 p. toukok. 143 §. — 16) S:n 5 p. jouluk. 313 §. 
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tona Helsingin pi täjässä ja Oulunkylän kunnassa olevat kaupungin varsinai-
set maanvil jelysti lat sekä valvoi mainituissa kunnissa ja Haagan kauppa-
lassa olevia erinäisiä vuokralle anne t tu ja tiloja ja tiluksia. Sitä paitsi kuu-
luivat osaston hoitoon kaupungin metsät , mikäli niitä ei ollut erikoisesti 
uskot tu kaupungin muun laitoksen hoitoon. Kalastuksen ja jäiden oton val-
vontakin kuului osaksi osaston tehtäviin. 

Virkailijat. Sääntöpalkkaisina virkailijoina olivat edelleen kaupungin-
agronoomi A. J . Tamminen, kaupunginagronoomin apulainen T. Töt terman 
ja metsänvar t i ja A. Sireeni. Sopimuspalkkaisena metsänhoi ta jana toimi 
edelleen metsänhoi ta ja E. A. Sammallahti . Näiden lisäksi oli maatiloilla pal-
veluksessa joukko työnjoh ta j ia ja työväkeä. 

Toimisto. Osaston toimintaa johti edelleenkin Pukinmäessä oleva toi-
misto, jossa virallinen vastaanot toaika oli kuten ennenkin klo 9—10. Toi-
mistossa pidetti in pienehköä käteiskassaa. 

Maatilat. Uusia maati loja tai tiluksia ei ker tomusvuonna jou tunu t osas-
ton hallintaan eikä maini t tavia alueita siitä myöskään luovutet tu . Tilojen 
ja t i lusryhmien nimet ja peltoalat olivat seuraavat: 

Omassa vilje- Omalla Tilapäisesti Varsinaisia 
Tilan nimi. lyksessä. väellä, vuokralle vuokra-alueita. Yhteensä. 

ha. ha. annettua,ha. ha. 

Tuomarinkylä , . , 339.98 3 .04 3 .05 19.93 366.oo 
Oulunkylä 0 .45 0 .17 50.14 113.28 
Pukinmäki 198.66 1 .80 3 .27 184.56 387.79 
Tali 97.42 0 .86 — 7 .62 105.90 
Tuurholma . . . . — — — 17.50 17.50 
Hert toniemi .... — — — 210.30 210.30 
Puodinkylä — — 82.47 82.47 
Viikinmäki .... — ___ 51.oo 51.oo 
Kaarela . . . . — — — 98.50 98.50 
Korpas . . . . — — — 16.40 16.40 

Kaikkiaan 698.58 5 .65 6 .49 738.42 1,449.14 

Pinta-ala t olivat pienentyneet kaikkiaan n.10 ha. Usein t a p a h t u v a t alue-
siirrot toisille laitoksille tekevät pinta-alojen ta rkan määri t telemisen kuna-
kin vuotena vaikeaksi. 

Metsät. Metsien pinta-aloissa ei ker tomusvuotena t a p a h t u n u t suur ia 
muutoksia; jonkin verran se pieneni t ierakennusten takia . 

Viljely s järjestelmät. Viljely s j ä r jes te lmät pysyivät suurin piirtein entisel-
lään. Omassa viljelyksessä olevien peltoalojen käyt tö kesannoksi ja eri vil-
jelyskasvien tuotantoon oli seuraava: 

Kesan- Syys- Kevät- Heinällä, Laitu- Peru- Puutarhana, Yh-
Tila. tona. viljalla, viljalla, rehukas- mena, nalla, juurikasveilla, teensä, 

ha. ha. ha. veilla, ha. ha. ha. ha. ha. 

Tuomarinkylä 35.4 34.i 95.3 11.7 12.4 5.9 340.o 
Oulunkylä . . 4.6 5.6 18.9 27.o — 6.4 — 62.5 
Pukinmäki . . 14.5 13.4 57.i 69.9 25.6 6.8 11.4 198.7 
Tali 11.8 6.6 35.4 31.o l . i 8.9 2.6 97.4 

Kaikkiaan 66.3 59.7 206.7 

CO 
<N 38.4 34.5 19.9 698.6 

x) Pystyyn myytiin heinät 8.46 ha:lta. 
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Prosenteissa koko peltoalasta oli peltojen käyt tö eri viljelyskasvien tuo-
tantoon seuraava: 

Kesän- Syys- Kevät- Heinällä, Laitu- Peru- Puutarhana 
Tila. tona, viljalla. viljalla, rehukas- mena, nalla, y. m, 

%. %. %. veilla. %. %. %. %. 

Tuomarinkylä 10.4 lO.o 28.o 42.7 3.5 3.7 1.7 
Oulunkylä 7.4 9.o 30.2 43.2 — lO.a — 
Pukinmäki 7.3 6.8 28.7 35.2 12.9 3.4 5.7 
Tali 12.i 6.8 36.4 31.8 l . i 9.i 2.7 

Kaikkiaan 9.5 8.5 29.6 39.i 5.5 4.9 2.9 

Peltoala oli pienentynyt edellisestä vuodesta lähes 20 ha sen johdosta 
e t tä osa oli luovute t tu peltovuokraajil le, golfkentäksi ja rautatiealueeksi. 
Oulunkylän pelloista jäi osa rauta t ierakennusten takia vi l je lemättä . 

Lannoitus. Eri lannoitt imien käyt tö oli seuraava: 
Karjan- Kaupunki- Turpeita, Salpie- Ammonium- Superfos- Kalisuo-

Tila. lantaa, lantaa, kuor- taria, sulfaattia, faattia, laa 40 %, 
kuormaa. kuormaa. maa. tonnia. tonnia. tonnia, tonnia. 

Tuomarinkylä . . . . 1,890 1,242 1,958 2.9 9.o 23.o 7.5 
Oulunkylä 470 430 60 — 2.o 5.o — 
Pukinmäki 1,339 75 611 1.5 6.5 25.o 5.5 
Tali . . . 410 2,521 100 2.o 2.5 7.o 3 ^ 

Yhteensä 4,109 4,268 2,729 6.4 20.o 60.o 16.5 

Luonnollista lantaa käytet t i in ker tomusvuonna n. 900 kuormaa enem-
män kuin v. 1931, kaikkiaan 8,377 kuormaa. Tästä määräs tä oli kuitenkin 
kaupunkilannan suurin osa pääasiallisesti roskia, joiden lannoitusarvo on 
hyvin epäilyt tävä. Ainoastaan Oulunkylään Käpyläs tä tuodus ta lannasta oli 
suuri osa kunnollista, käymälöistä ja likakaivoista tyh jenne t tyä . Varsi-
naista kunnollista kar jan lan taa oli, kuten edellä olevista numeroista käy sel-
ville, käytet tävissä viljelysalaan katsoen mi tä t tömän vähän. 

Apulantojen käyt tö lisääntyi myöskin melkoisesti edellisestä vuodesta, 
jolloin se epäedullisten hintasuhdanteiden takia oli tavallista vähäisempää. 
Hehtaar ia kohden niiden käyt tö oli ainoastaan: N n. 7.o kg, P2 05 n. 17 kg ja 
K2O n. 9.5 kg ollen sentään huomat tavas t i suurempi kuin maassa keski-
määrin. Typpilannoit teista käytet t i in pääasiallisesti ammoniumsulfaat t ia , 
koska typpi siinä tuli n. 25 % halvemmaksi kuin salpietarissa. 

Yksityiskohtiin nähden on huomat tavaa , e t tä 
kar jan lan taa annett i in Tuomarinkylässä kesannolle, juurikasveille ja 

perunalle, Pukinmäessä kesannolle ja keittiökasveille, Talissa juurikasveille ja 
perunalle ja Oulunkylässä kesannolle ja kauralle; 

kaupunki lantaa annett i in Tuomarinkylässä kesannolle, Pukinmäessä 
keittiökasveille (lavaan), Talissa kesannolle, kauralle ja juurikasveille ja Ou-
lunkylässä kesannolle ja kauralle; 

apulannoista käytet t i in superfosfaat t ia kesannolle, m u t t a muuten 
apulannoitteiden käyt tö keskitetti in arvokkaimpien kevätvil jojen ja perunan 
sekä juurikasvien hyväksi; heinä ei saanut juur i mitään; sekä 

Tuomarinkylän ja Pukinmäen la i tumet saivat säännöllisen apulanta-
ylläpitolannoituksen. 

Perusparannukset. Tuomarinkylässä r isuriukusalaoji tet t i in n. 3 ha, 
Pukinmäessä n. 1 ha ja Oulunkylässä osittain n. 2 ha. Talissa suoritett i in en-
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t is ten omistajain aikana pensastumaan pääs te t ty jen ojien ja pientareiden 
puhdis tusta . 

Kylvöt. Kylvömäärä t kilogrammoissa olivat seuraavat: 
Tuomarin- Oulun- Pukin- Talissa. Yhteensä, 

kylässä. kylässä. maessa. 

Ruis ta 3,605 750 1,995 1,650 8,000 
Syysvehnää 1,875 — 247 — 2,122 
Kevätvehnää 2,045 — — — 2,045 
Ohraa 1,228 — — — 1,228 
Kauraa 18,660 5,175 12,655 7,310 43,800 
Virnaa 310 30 395 230 965 
Heinänsiementä 1,247 160 466 632 2,505 
Rehujuur ikkai ta 20 — 20 — 40 
Rehukaal ia 8 — 8.5 — 16.5 
Perunoi ta 29,920 14,960 19,108 21,964 85,952 
L a n t t u j a 34 — 30 18 82 

Hehtaar ia kohden kylvett i in ruis ta 140 kg, syysvehnää 180 kg, kevät-
vehnää 220 kg, kauraa 220 kg, perunoita 2,500 kg ja heinänsiementä 34 kg. 

Kasvilaadut. Er i kasveista käytet t i in seuraavia laa tu ja : ruis: vanha 
kanta , alkuaan Petkus; syysvehnä: sukkula II ja pieni osa Varmaa; kevät-
vehnä: Aurora; ohra: Binder; kaura: Esa ja pieni ala Pelsonkauraa; peruna: 
Tinvald Perfection, Arran Comrade, Majestic, Preussen, Iso Skottilainen, 
Pepo, Withe Shill, kaikki syövänkestäviä. L a a t u j a on liian paljon, m u t t a 
vielä ei ole tu l tu varmaan päätökseen muiden hävit tämisestä kuin Pevon, 
Skottilaisen ja Preussenin. Virna: tun tematon laatu, joka on hyvin sopiva 
Esan kanssa viljeltäväksi. 

Sadot. Tärkeimpien viljelyskasvien sadot kilogrammoissa olivat seuraavat : 
Tuomarin- Oulun- Pukin- Talissa. Yhteensä. 

kylässä. kylässä. mäessä. Talissa. Yhteensä. 

K a i k k i a a n . 

Ruista 16,165 5,125 18,679 7,200 47,169 
Syysvehnää 44,610 — — — 44,610 
Kevätvehnää 22,070 — — - — • 22,070 
Ohraa 18,160 — — — 18,160 
Kauraa 156,975 36,779 96,543 44,900 335,197 
Virnaa . . 2,135 651 — 675 3,461 
Heinää 430,000 89,500 212,000 110,700 842,200 
Perunoi ta 136,680 55,480 60,500 96,830 349,490 
Juur ikasveja 207,000 — 166,920 88,200 462,120 

H e h t a a r i a , k o h d e n . 

Ruista 1,287 915 1,391 1,081 1,233 
Syysvehnää . . . . 2,074 — — — 2,074 
Kevätvehnää . . . . 2,452 — • — — 2,452 
Ohraa 2,892 — • — - — 2,892 
Kauraa 1,963 1,946 1,692 1,267 1,751 
Heinää 3,268 3,327 3,290 !) 3,100 3,260 
Perunoi ta 10,978 8,710 8,871 10,929 10,130 
Juur ikasve ja . . . . 35,324 — 33,721 33,664 34,410 

Arvio ei ole täysin varma, koska osa heiniä korjattiin golfkentiltä. 
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Edellä maini tun lisäksi kor ja t t i in rehukaalia 65,400 kg, heinänsiemeniä 
2,352 kg, rehuporkkanoita 69 hl, odelmaa n. 70,000 kg, erilaisia pahnoja n. 
600,000 kg sekä joukko keitt iökasveja. 

Talvi oli syysviljan talvehtimiselle epäsuotuisa, varsinkin t ammikuun 
lumet tomuus vaikut t i turmiollisesti. Syysvehnä kärsi koko Helsingin pitä-
jässä suuria vahinkoja, monelle tuli miltei kato. Tuomarinkylässä vehnä 
kuitenkin versoi keväällä hyvin, niin e t tä ne paikat , missä oras oli vähänkin 
säilynyt, antoivat runsaan sadon. Ruis sen si jaan jäi tasaisesti harvaksi ja 
sato siis pieneksi, eri t täinkin Oulunkylässä, missä talvi eniten harvensi oraita 
j a Hert toniemen rauta t ien rakennustyöt a iheut t ivat suur ta vahinkoa. Kevä t -
kylvöt voitiin aloit taa melko myöhään, toukokuun 12 p:n paikkeilla, m u t t a 
kylvöaika oli muuten työn joutumiselle edullinen. Alkukesä oli kolea ja kuiva, 
heinäkuu kuuma ja kuiva, elokuu lämmin ja sateinen. Alkukesän sääsuhteista 
kärsivät perunat eniten. Elokuun sateet tu l ivat niille liian myöhään. Tämän 
takia saatiinkin perunoista epä tyydy t t ävä sato, vallankin Pukinmäen hiekka-
mailla ja Oulunkylän perunalle epäsuotuisassa pellossa. Syksyn sadonkorjuu-
aika oli Helsingin p i tä jän tavalliseen syysilmastoon katsoen eri t täin suotuisa. 

Tuholaiset tekivät ker tomusvuonna eniten hai t taa kaalille ja rehukaa-
lille. Edellistä vaivasi sinappikuoriainen ja maakirppu, jälkimmäistä maa-
kirppu. Kasvi tau te ja ei ollut tavallista enempää. 

Satojen suuruus voidaan arvostella seuraavasti1): rukiin: vähemmän tyy-
dyt tävä , Oulunkylässä heikko; syysvehnän: tyydy t tävä ; kevätvehnän: hyvä, 
miltei erinomainen; ohran: hyvä; kauran: hyvin tyydy t t ävä , Talissa vähem-
män tyydy t tävä ; perunan: Tuomarinkylässä j a Talissa heikonpuoleinen, Pukin-
mäessä ja Oulunkylässä heikko; lantun: hyvänpuoleinen; rehujuur ikkaan: 
hyvä, miltei erinomainen ja heinän: t yydy t t ävä . 

Sadon laatu oli hyvä. Vilja iti erinomaisesti: kaurakin 94—98 %, virna 
98 %, t imotei 98—100 %. Perunassa ei ollut sanot tavast i ru t tovikaa . Hei-
nät saatiin korjuuseen melkein kas tumat ta . 

Sopimusviljelykset. Ku ten ennenkin viljeltiin tiloilla viljaa Keskusosuusliike 
Hankki jan laskuun n.s. sopimusviljana. Viljelyssopimuksen pääehdot olivat, 
e t tä viljelty sato kuului Hankkijal le, e t tä Hankki ja toimit t i tiloille siemenen, 
josta t i lat maksoivat sovitun ylihinnan, tavallisesti 15%, luonnossa, e t tä Hank-
kija maksoi tiloille sadosta sovitun ylihinnan, 15—20—25%, sekä e t tä viljan piti 
olla kunnollista ja i tää 2 % yli valtion kunakin vuonna määräämän minimin. 

Ker tomusvuonna sopimus käsitt i seuraavat s iemenmäärät ja sopimus-
viljoista saatiin seuraavat sadot: Binderohraa 1,228 kg siementä, josta saatiin 
satoa 17,261 kg, Aurorakevätvehnää vastaavast i 2,045 kg ja 21,174 kg, 
Varmasyysvehnää 850 kg ja 9,510 kg, Sukkula II vehnää 2,800 kg ja 15,257 kg, 
Esakauraa 10,000 kg ja 66,199 kg sekä Pelsonkauraa 700 kg ja 5,358 kg. 
Sadoksi on tässä merki t ty Hankki jan vas taanot tama määrä, joka ei ole brut to-
sato, koska sopimusvilja ennen lähetystä puhdistet t i in ja lajiteltiin tilojen 
Petkuslaji t tel i jal la. 

Esakauras ta ja syysvehnästä ei arvioiden epävarmuuden takia ole 
t eh ty vastaavia laskelmia. Mainittakoon, e t tä Varmavehnän brut totuloksi 
(nettosadosta) arvioitiin 7,852 markkaa ha:lta, siis jonkin verran enemmän 
kuin kevätvehnän. Varma- ja Sukkula II vehnistä Hankk i j a tilitti 3: 25 mark-
kaa kilolta ja Esakauras ta 1: 57 markkaa. 

Arvostelu on toimitettu vertaamalla satoja maatilojen entisiin satoihin eikä 
koko maan satoihin, jotka tietenkin aina ovat edellisiä melkoisesti pienemmät. 
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Sopimusviljelyksistä tehtiin seuraavat taloudelliset laskelmat: 

Viljalaji . 
Kyl-

vet ty 
ala, ha. 

Kylvö-
määrät, 

kg. 

Sato, kg. 

Kaik-
kiaan. 

Heh-
taar ia 

kohden. 

Netto-
siemen-
viljaa. 

Nettovilj asaclosta 
saatu hinta , Smk. 

Yk-
sikkö. Kaikkiaan. 

Bruttotulot 
nettosados-
ta hehtaa-
ria kohden, 

Smk. 

Puhdas I 
tuotto heh-
taaria koh-

den, Smk. i 

Binderohra . . . 
Aurorakevät-
vehnä 
Pelsonkaura , 

6.28 

9.00 
2.90 

1,228 

2,045 
700 

18,160 2,892 

22,070̂  2,452 
6,612 2,280 

14,904 

17,226 
4,313 

20 32,788 80 6,143 — 3,814 

25 | 55,984 50 7,307 4,985 
64 7,073 32 3,536 — 1,529 

Työväki. Vakinaisen työväen määrä oli v. 1932 seuraava: 
Tila. Työnjoh ta j i a . Muonamiehiä. Naispalvelijoita. Yhteensä. 

Vi V12 Vi Vi 2 Vi Vi 2 Vi VI* 
Tuomarinkylä 3 3 22 22 1 1 26 26 
Oulunkylä 1 1 5 5 — — 6 6 
Pukinmäki 3 3 16 14 3 3 22 20 
Tali 1 1 8 8 — — 9 9 
Metsä 1 1 1 — - — - — 2 1 

Yhteensä 9 9 52 49 4 4 65 62 

Vakinaisen väen lisäksi pidetti in tarpeen mukaan päiväläisiä. Kokonais-
palkkasumma oli kir janpidon mukaan luontoisetuineen 1,096,193: 35 markkaa. 
Keskipäiväpalkkana maksett i in 36:50 markkaa, jolloin naisen ja lapsen työ-
päivä laskettiin 2/3:ksi miehen päivästä. Ilman urakkatöi tä työmenekki oli 
vi l jelyshehtaaria kohden laskelmien mukaan Tuomarinkylässä 33.6, Oulun-
kylässä 46.o, Pukinmäessä 47.o ja Talissa 48.o muunne t tua miehen työpäivää. 

Tavalliselle muonamiehelle maksett i in seuraava vuosipalkka: rahaa 
3,500—4,000 markkaa, ruki i ta 700—840 kg, kauroja 200 kg, perunoita 15 hl, 
maitoa päivässä 3—4 litraa, halkoja 6 syltä, käyttöoikeus 3—6 a:n suuruiseen 
peunramaahan sekä keittiön ja huoneen käsi t tävään huoneistoon valoineen. 

Päiväläisten tavallisin palkka oli: miesten 30 markkaa kesällä ja 24 mark-
kaa talvella, naisten vastaavast i 20 markkaa ja 15 markkaa. 

Työpäivän pituus oli sama kuin ennenkin keskimäärin 9 tunt ia , 5 kuu-
kautena kesällä 10 tunt ia , keskitalvella 8 tunt ia . Päiväll istunti oli kesällä 
klo 12—13.30 ja talvella klo 12—13. Työt alkoivat klo 7. 

Hevosia oli vuoden alussa 66 ja vuoden lopussa 64. Seuraavasta yhdistel-
mästä näkyy niiden jakautuminen eri tilojen kesken: 

Tammik. 1 p:nä 1932. Jouluk. 31 p:nä 1932. 

Tila. Kaikkiaan. 100 ha:npelto-
alaa kohden. 

Tuomarinkylä 30 28 8 .2 
Oulunkylä 8 8 12.8 
Pukinmäki 18 17 8.6 
Tali 10 11 11.3 

Yhteensä 66 64 9.2 

Tuomarinkylässä oli nuoriakin hevosia, Talin hevosista on muu tama 
liian vanha ja työkykynsä menet tänyt ja Oulunkylän hevosista yksi säännöl-

Tähän ei ole luettu sääntöpalkkaista metsänvartijaa. 
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lisessä lannanajossa Räpyläs tä . Pukinmäen ja Tuomarinkylän hevosmäärään 
va iku t taa m.m. se, e t tä osa näiden tilojen peltoja oli lai tumena. 

Hevospäivätöi tä tehtiin keskimäärin hevosta ja vil jelyshehtaaria kohden: 

Tila Hevosta kohden Vilj. ha:a kohden. 

Tuomarinkylä 219 17.5 
Oulunkylä 209 26.6 
Pukinmäki 212 18.2 
Tali 214 25,9 

Kaikki t i la t 214 19.7 

Hevosten käyt tö oli, kuten täs tä näkyy, hyvin voimaperäistä, mikä oli 
vä l t tämätöntäkin , koska eri t täinkin tuot teiden kul je tus vaat i paljon hevos-
työtä . Toiselta puolen ei metsätöihin käy te t ty niin paljon hevostyötä kuin 
maamme maatiloilla yleensä. 

Karjatalous. K a r j a a oli edelleenkin vain Pukinmäessä ja Tuomarinky-
lässä. 100 viljelyshehtaaria kohden oli Pukinmäessä 25.7 lypsylehmäyksikköä 
ja Tuomarinkylässä 10.2, kaikkiaan maatiloilla 12.3 tahi ha:a kohden siis 0.26— 
O.i ja O.12 yksikköä. Kar ja intensi teet t i oli tiloilla siis mi tä t tömän alhainen. 
Ker tomusvuotena se sopi kyllä hyvin hintasuhdanteihin, m u t t a kaikissa 
tapauksissa t ämä asiaintila vaikeut taa suuresti peltoviljelystä. On kova puute 
lannasta ja markk ina t tomat rehut, kuten ruumenet , naa t i t ja odelma, eivät 
aina tule tarkoin hyväksi käytetyiksi . 

Kar ja in lehmäluvut, rehunkäyt tö ja tuo tan to olivat ta rkas tusvuonna, 
heinäkuun 1 p:stä 1931 kesäkuun 30 p:ään 1932, keskimäärin seuraavat: 

Lehmä- Rehuyksi- Maitoa, Rasva- Rasvaa, 
i l l a · luku. köitä. kg. %. kg. 

Tuomarinkylä: 
Koko kar ja 35.3 2,486 3,030 4.46 135.1 
Säännölliset 29 2,428 2,925 4.50 131.5 

Pukinmäki : 
Koko kar ja 52.22 2,677 3,340 3.90 130.2 
Säännölliset 31 2,839 3,816 3.88 148.6 

Säännöllisesti lypsävien lukumääräin nousuun Tuomarinkylässä on vai-
k u t t a n u t nuorten siirtyminen vanhempien luokkaan; Pukinmäen lehmistä 
muutamia oli Tuomarinkylässä, joten säännöllisten lehmien suhteellinen luku 
ensinmainitulla tilalla pienentyi. Pukinmäen kar jan tuo tan to pysyi jotenkin 
ennallaan; ei ole katsot tu voitavan sitä kannat tavas t i sanot tavammin lisätä. 
V. 1922 se oli n. 2,542, v. 1923 2,650 ja sen jälkeen se on vaihdellut 3,048— 
3,369 ollen tavallisesti n. 3,300. Tuomarinkylän kar jan keskilypsyä nosti hyvin 
tun tuvas t i edellä maini t tu seikka, e t tä nuoria lehmiä siirrettiin vanhempien 
ryhmään. Sitä paitsi on huomat tava , e t tä ka r ja ostettiin vuosina 1929 ja 
1930, joten useat eläimet vasta ker tomusvuonna ovat päässeet täyteen lypsy-
kuntoon. Myöskin t a p a h t u n u t heikompien karsinta on va iku t t anu t tulokseen. 

Maidon halpuuden ja väkirehujen kalleuden takia piti ostoväkirehua 
jonkin verran säästää. Kesä oli erinomainen laidunkesä, joten Pukinmäen 
laidunprosentt i nousi. Tuomarinkylässä se oli hiukan korkeampi kuin Pukin-
mäessä sen takia , e t tä siellä oli suhteellisesti enemmän keväällä poikivia 
lehmiä. Ker tomusvuotena käytet t i in ensi kerran A.I.V.-rehua ja havait t i in 
se hyväksi. 
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Eri rehulajien käyt tö oli kahtena viime ta rkas tusvuotena kokonaismää-
r ään ve r r a t t una prosenteissa seuraava: 

Tuomarin kylässä. Pukinmäessä. 
Rehulaji . 1930—31. 1931—32. 1930—31. 1931—32. 

Öljykakkuja 17.5 9.2) f 10.3 
Kotoista väkirehua 9.5 16.5 j 0 1 , 0 }19.o 
Heiniä 21.2 19.3 20.i 24.2 
Olkia 9.5 7.3 10.5 7.9 
Juur ikasve ja 8.6 16.4 9.9 6.6 
Muuta tuore t ta 3.6 l.o 4.o 3.i 
La idunta 30.i 30.3 24.5 28.9 

Vuoden viimeisenä päivänä oli eläimiä: 
_ , ... Hiehoja, .. Kaik-

Tila. Sonneja. Lehmiä, a s tu t e t tu j a , nuoria. Vasikoita. k i a a n < 

Pukinmäki 3 56 6 3 7 75 
Tuomarinkylä 1 28 6 2 — 37 

Yhteensä 4 84 12 5 7 112 

Pukinmäen sonneista oli yksi vasikka. Tuomarinkylän sonni Kalle sai 
Viipurin maatalousnäyttelyssä II:n palkinnon ja otettiin kantak i r jan arvo-
luokkaan II. 

Ka r j an terveydenti la oli hyvin tyydy t t ävä . Pahoja t a r t tuv ia t au te j a ei 
esiintynyt. 

Maito. Maidon käyt tö oli seuraava: 
Tuomarinkylässä. Pukinmäessä. Yhteensä. 

Li t raa . * %. Li t raa . %. Li t raa . %. 

Vasikoille . . 513.s O.s 6,000 3.6 6,513.5 2.4 
Muonaan . . 22,359.o 21.6 35,646 21.6 58,005.o 21.6 
Eläkkeis i in . . — — 1,128 0.7 l,128.o 0.4 
Käteismyynt i 2,529.o 2.4 11,219 6.8 13,748.o 5.i 
Tinkimaitona 65,784.5 63.5 41,813 25.4 107,597.5 40.i 
Tukkumyynt i l l ,987.o 11.e 67,213 40.8 79,200.o 29.5 
Mit tatappio 395.5 0.4 1,874 l . i 2,269.5 0.9 

Yhteensä 103,568.5 lOO.o 164,893 lOO.o 268,461.5 lOO.o 

Kun tukkumyynnissä saatiin keskihinnaksi 1: 19 markkaa, käteismyyn-
nissä Pukinmäessä 1: 69 markkaa ja Tuomarinkylässä 1: 33 markkaa sekä 
t inkimaidosta 1: 66 markkaa ja 1: 54 markkaa, saatiin myydys tä maidosta, 
kun Tuomarinkylässä myyti in t inkimaitona suhteellisesti paljon suurempi 
osa kuin Pukinmäessä, Tuomarinkylässä 1: 48 markkaa ja Pukinmäessä 1: 40 
markkaa li tralta. 

Sikala. Vuoden s ikakanta ilmenee seuraavista luvuista: 
Tammik. Synty- ... , r , ... Tr „ Siirret- Jouluk. 

1 p:nä 1932. neitä. Si i rret tyjä . Myytyjä . Kuolleita. t y j ä - 3 1 p : n ä l 9 3 2 . 

K a r j u j a 2 — — 1 — — 1 
Emakoi ta 35 — 3 8 — — 30 
Lih. sikoja 19 — 124 113 4 3 23 
Porsai ta 8 575 — 213 163 124 83 

Yhteensä 64 575 127 335 167 127 137 
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Sikatalous antoi laihan tuloksen. Pääsyynä tähän oli porsaiden liiallinen 
kuolevaisuus, johon taas sianhoitaja oli syyllinen. 

Tuotteiden myynti. Kaupungin laitoksille myyti in ker tomusvuotena tuot -
tei ta seuraavasti: 

Tuotteista saatu _ Tuotteista saatu 
Laitos. h i n t a , Smk. Laitos. hinta, Smk> 

Kunnalliskoti 109,060: — Toivolan koulukoti . . 24,233: 95 
Poliisilaitos 100,887:05 Kivelän sairaala 23,475: — 
Korkeasaari 66,574: 30 Muut 17,278: 25 
Puhtaanapitolaitos . . . . 39,950:90 Yhteensä 381,459:45 

Suuri osa sadosta t ä y t y y joka tapauksessa myydä yksityisille, koska 
kaupungin laitokset eivät voi kaikkea kulut taa . Kaupungin laitosten kauran, 
heinien, juurikasvien ja olkien ta rve on tilojen tuotantoon ver ra t tuna liian 
pieni. 

Irtaimiston k i r janpi toarvot olivat joulukuun 31 p:nä 1932 seuraavat: 
Kaikkiaan, Viljeltyä ha:a Kaikkiaan, Viljeltyä hara 

Smk. kohden, Smk. Smk. kohden, Smk. 

Toimisto 27,720 
Tuomar inky lä . . 318,360 
Oulunkylä . . . . 51,040 

— — P u k i n m ä k i . . 251,270: — 1,236: 
— 920: — Tali 115,830: — 1,179: 
— 883: — Metsätalous . 3,270: — — 

Kaikki t i lat 767,490: — 1,036: — 

Irtaimiston käyt töalan mukaan nämä arvot ryhmi t ty ivä t seuraavasti: 
Smk. Smk. 

— Metsä 3,270: — 
— Puu ta rha 4,370: — 
— Peltovilj elys y.m 309,405: — 

Tallit 191,220 
Nave ta t 216,125 
Sikalat 43,100 

Kaikki t i la t 767,490 

Vuoden aikana ostettiin ir taimistoa 20,177:95 markalla, ja kun kotona 
valmistett i in myöskin jonkun verran sekä t apah tu i erinäisiä siirtoja, niin irtai-
miston arvo lisääntyi kirjanpidollisesti 77,252: 85 markkaa . Vähennys oli 
kuoletuksineen kaikkiaan 156,752:85 markkaa, josta poistoja 16,710 markkaa. 

Peltoalaan verraten oli arvokkain ir taimisto Pukinmäessä, jossa on suh-
teellisen runsaas kar jamäärä , sen jälkeen Talissa, missä on sikoja, ja halvin 
irtaimisto Oulunkylässä, jossa on vain talli- ja tavall ista peltoviljelykseen 
t a rv i t t avaa ir taimistoa. 

Varastot. Vuoden viimeisenä päivänä suoritetun inventoimisen mukaan 
oli maati lojen varastojen arvo seuraava: 

Kaikkiaan, Viljeltyä ha:a 
Smk. kohden, Smk. 

Tuomarinkylässä 568,748: 65 1,644 
Oulunkylässä 109,336: 65 1,732 
Pukinmäessä 275,722: 60 1,357 
Talissa 170,413: 85 1,734 

Kaikki t i la t 1,124,221:75 1,582: — 
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Eri varas to laa tujen arvo oli: 
Kaikki t i la t . Smk. 

Viljan, rehun, juurikas-
vien, perunoiden . . 636,764: 05 

Elojen (puimat toman vil-
jan) 334,837: 50 

Väkirehun 48,585: 50 
Puu tava ran 27,041: 50 

Kaikki t i la t . Smk. 

Raudan 12,126 — 

Nahkan 1,820 — 

Öljyn, rasvojen 3,390 20 
Rakennustarvikkeiden 1,433 — 

Sekalaisten tavaroiden 58,224 — 

Yhteensä 1,124,221 75 

Inventoimishintoina on koetet tu, eri t täinkin varastojen suurimmissa 
ryhmissä, peltoviljelystuotteissa, käy t t ää mahdollisimman ta rkkoja käypiä 
hintoja, mu t t a s i t tenkään ei voida väl t tää sitä, e t tä toinen kir janpito vuosi 
hintasuhteiden muut tuessa hyötyy toisen vuoden kustannuksella tahi päin-
vastoin. Kun maat i la t eivät luonnollisesti voi maksaa vuoden voittoa raha-
toimistoon vuoden viimeisenä päivänä, koska voitto on sidottu varastoihin, 
joista vielä t i lat itse käy t t ävä t hyvin suuren osan, maat i la t jou tuva t maksa-
maan rahatoimistoon korkoa varastoihin sidotulle rahasummalle heti seuraa-
van vuoden alussa. Maatilojen rahatoimistoon suorit tamien kontokurant t i -
korkojen määrä ri ippuu siis suuresti siitä, paljonko vuoden satoa on m y y t y 
vuoden loppuun mentäessä ja mitä hintoja inventoimisessa on käyte t ty . 

Kirjanpito. Kameraalisen kir janpidon mukaan olivat menot ja tulot 
seuraavat: 

Määräraha talousarvion Kustannukse t kir-
Menoera. mukaan, Smk. jojen mukaan, Smk. 

Sääntöpalkkaiset virat 123,200 — 123,200: — 

Lämpö, toimiston 1,800 — 935: — 

Valaistus toimiston 1,800 — 1,096: 90 
Siivoaminen toimiston 1,500 — 1,200: — . 

Sääntöpalkkaiset virat (me t sänvar t i j a ) . . 22,680 — 22,680: — 

Tilapäistä työvoimaa 1,080,000 — 1,096,193: 35 
Puhtaanap i to (nuohous) 4,500 — 3,534: 35 
Kaluston hankinta 40,000 — 20,177: 95 

» kunnossapito 60,000 — 61,449: 75 
Tarveraha t 14,000 — 14,720: 70 
Lääkkeet ja sairaanhoito, eläinten 8,000 — 4,582: 05 
Metsänhoito (metsänhoitaja) 20,000 — 14,694: 40 
Tallit 200,000 — 222,232: 15 
Navet ta ja sikala 365,000 — 362,682: 65 
Maanviljelys 370,000 — 355,399: 80 
Verot ja vakuutukse t 160,000 — 122,125: 10 
Rakennukse t 100,000 — 114,592: 90 
Korot kaupunginkassaan 150,000 — 125,969: 70 

Yhteensä 2,722,480 — 2,667,466: 75 

Tuloja, jo tka oli arvioitu 3,022,782markaksi, kertyi 3,168,507:40 markkaa. 
Maatalousosaston yl i jäämä oli siis 501,040: 65 markkaa. K u n sääntöpalk-
kaisten viranhalt i jain palkoista pidätett i in kertomusvuotena 9,320 markkaa, 
jo ta summaa ei merki t ty kirjanpidossa maatalousosaston tuloksi, niin oli-
vat todelliset menot 2,658,146: 75 markkaa ja yl i jäämä sen mukaan 510,360:65 
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markkaa . Jos j ä te tään huomioon o t t ama t t a verot ja vakuutukse t sekä korot, 
saadaan yl i jäämäksi 758,455: 45 markkaa . Voitto- ja tappiotili osoittaa seu-
raava t numerot: 

Tili. Debet, Smk. Kredit , Smk. 

Kaluston hankin ta 70,638:25 — 
Kaluston kunnossapito 116,311: 70 — 
Nave t t a 29,552: 50 — 
Puu ta rha 6,247: 75 — 
Rakennukse t 7,802: 65 — 
Metsä 48,033: 55 — 
Sato — 368,548: 35 
Sikala — 929: 35 
Maanviljelys — 74,047: 85 
Maanvuokra — 256,601: 50 
Net tovoi t to 421,540: 65 — 

Yhteensä 700,127: 05 700,127: 05 

Ottaen huomioon edellä maini t tu viranhalt i jain palkanpidätys oli netto-
voitto oikeastaan 430,860: 65 markkaa. 

Menopuolelle on merki t ty kaikki menot, olivatpa ne mitä laatua tahansa. 
Tulopuolella on rahasijoituksista otet tu huomioon vain kaluston hankintaan 
si joi tetut varat , sikäli kuin kalustoa ei ole heti kuoletet tu. Rakennusten paran-
nus ei siis näy tulopuolella. Nettovoit to nousee 556,830: 35 markkaan, jos 
siihen lisätään suori te tut korot, 125,969: 70 markkaa, ja ensinmainit tu 
määrä osoittaa kaupungin saamaa hyvi tys tä maatiloilta. Ilman metsiä on 
maat i lojen voitto 478,894: 20 markkaa. Ras i tukse t toman maatalouden 
voitto ilman metsiä on ottaen vuokra tu lo t mukaan 713,638: 70 markkaa. 

Viljelyshehtaaria kohden voitto tekee 492: 46 markkaa, mi tä on pidet-
t ävä vähintään sangen tyydy t t ävänä . Maataloushalli tuksen kir janpito-
tiloilla oli sama voitto suurti lojen ryhmässä t i l ivuonna 1931—32 ilman n.s. 
s ivutuloja 323 markkaa . 

Rahatoimiston hoi tamasta kir janpidosta eivät itsenäisen maatalouden ja 
vuokralle annon tulokset käy tarkast i selville, mu t t a varmast i voi todeta, 
ettei vuokratalous ole ker tomusvuotena ainakaan vienyt voittoa omaan las-
kuun har joi te tus ta maataloudesta . Kun rakennukset omilla tiloilla ovat 
joko parantuneet tahi pysyneet yh tä hyvinä, niin ne vuokratiloilla ovat rap-
peutuneet . Tä tä ei näy kir janpidosta, m u t t a on se t ietenkin edellä esitetty-
jen numeroiden lisäksi o te t tava arvostelussa huomioon. Sitä paitsi ovat 
omassa hoidossa olevat t i lat aina kaupungin käytet tävissä mihin tarkoi tuk-
siin tahansa. 

K u n kir janpidosta ei myöskään käy selville eri tilojen tuot to , niin ei 
koko kir janpidosta ole maatalousosaston työskentelylle sanot tavaa suora-
naista hyötyä. 

Kaupungingeodeetin an tama toimintaker tomus viita 1932 oli seuraavan 
sisältöinen: 

Maanmit taus- ja kartastotöiden osaston henkilökuntaan kuuluivat 
v . 1932 kaupungingeodeetti , avus tava kaupungingeodeetti , insinööri, yli-
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määräinen insinööri, kaksi vaakitsi jaa, kaksi vakinaista pi i r tä jää ja yksi 
ylimääräinen pi ir täjä . Pi i r tä j is tä yksi toimi pääasiallisesti kanslia-apulaisena 
ja arkistonhoitajana. 

V. 1932 suoritettiin osastolla seuraavat määrä t kiinteistötoimiston johto-
säännön 24 §:ssä main i t tu ja tehtäviä: 92 ton t t imi t t aus ta , joista 3 kaupungin 
laskuun; 36 kivi jalantarkastusta; 3 vaaki tustoimitusta; 7 rajanselvitystoimi-
tus ta ; sekä 405 maa-alue- ja kolmivuotiskatselmusta. Lisäksi valmistetti in 61 
ton t t ikar tan jäl jennöstä mittakirjöineen, joista 5 kaupungille; 300 ton t t ik i r jan 
todistusta y.m., joista 16 kaupungille, 21 vuokratont in kart tapiirrosta; 67 maa-
alueen kar t ta jä l jennöstä , kaikki kiinteistötoimistolle, ja 2 ton t t i j akosuunnitel-
maa; 24 erinäistä vuokra- y.m. asiaa koskevaa lausuntoa ja esitystä annett i in. 

Muuten osaston henkilökunta vuoden aikana suoritt i seuraavat kau-
pungin kart talai toksen laajennusmit taukset : kartoi t t i kolmiomitannollisesti ja 
vaakitsi Elä intarhan alueen Turunt ie l tä kulkutautisairaalaan, Pasilan ase-
malle, Viipurin-, Vesisäiliön- ja Helsinginkaduille saakka sekä n.s. Eläintar-
han huvila-alueet, yhteensä 135 ha. Vielä suoritetti in monikulmioiden ket-
ju jen sivumittauksia 20,579 m, edestakaisin mi ta t tu ina , monikulmiopisteiden 
havaintoja 254 kohdassa ja kolmiopistehavaintoja kolmessa kohdassa. 
Syksyllä tehtiin täydennysmit tauksia It . Kaivopuistossa 18 ha:n alalla 
silloin kyseessä olleen I t . Puistotien leventämisen takia . Sisätöinä laskettiin 
275 monikulmiopisteen koordinaati t sekä useiden It . Kaivopuiston tont t ien 
pinta-alat ja piirrettiin kaikki kesäaikaisten mittausalueiden pohjakar ta t , 
osaksi suhteessa 1 : 1000 ja osaksi suhteessa 1 : 500. 

Kaupungingeodeett i oli kaupunginhall i tuksen määräyksestä kaupungin 
edus ta jana eräissä r a j a n k ä y n t i - j a pakkolunastustoimituksissa. 

Kunnallisten työväenasuntojen hoidosta v. 1932 niiden isännöitsijä on 
an tanu t seuraavat tiedot: 

Asuntojen lukumäärä pysyi ker tomusvuonna muu t tuma t tomana , m u t t a 
vuokrat jossain määrin laskivat. Niinpä ki inteis tölautakunta heinäkuun 
25 p:nä päät t i alentaa Mäkelänkadun talon n:o 37—41 vuokra t 50 markkaa 
huoneistoa kohden siten helpottaakseen vapaiksi joutuneiden huoneistojen 
uudelleen vuokraamista. 

Seuraavasta yhdistelmästä ilmenee kaikkien kunnallisten työväenasunto-
jen huoneistojen ja huoneiden sekä niissä asuneiden henkilöiden lukumäärä 
v:n 1932 lopussa: 

.. henkilöitä 
rr .. ^ ^ + Huoneis- TT Mnssa keskim. 
lyovaenasunnot. t o a Huoneita. asuvia huonetta 

kaikkiaan. k o h d e n . 

Hietaniemenkadun 66 77 227 2.« 
Kirs t inkadun 39 42 151 3.6 
Somerontien 155 160 567 3.5 
Kangasalantien 239 240 842 3.5 
Karstulant ien 334 502 1,444 2.9 
Sammatintien 48 72 224 3.i 
Mäkelänkadun 87 174 399 2.3 

Kaikki asunnot 968 1,267 3,854 3.o 

Vastaava asukasluku v. 1931 oli 3,963 ja 3.i. 
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Menot ja tulot. Ker tomusvuoden menosääntöön kunnallisia työväen-
asuntoja var ten merki tyt määräraha t ja niiden käyt tö ilmenee seuraavista 
numeroista, joihin palkkaukset s isäl tyvät vähen tämä t töminä : 

Määräraha talousarvion Kustannukset kirjojen 
mukaan, Smk. mukaan, Smk. 

Pa lkkaukse t 1 ) 173,560 — 159,340: — 
Vuokra 81,620 — 81,620: — 
Lämpö 4,980 — 3,600: 40 
Valaistus 35,300 33,383: 70 
Siivoaminen 1,000 — 981: 75 
Vedenkulutus 126,000 140,407: 85 
Puhtaanap i to 175,000 150,196:80 
Kaluston kunnossapito . . 3,600 1,403:60 
Palovakuutus 2,200 — 2,137: 25 
Sisäkorjaukset 175,000 174,896: 10 
Kasvatus to iminta 10,000 8,854: 50 

Yhteensä 788,260 2)756,821:95 

Edellisistä vuosista siirtyneitä vuokrasaatavia poistettiin 30,762: 50 
markkaa. 

Tuloja, jo tka oli arvioitu 3,000,000 markaksi, ker tyi 3 ) 3,219,092:10 mark-
kaa, siitä 963: 05 markkaa kerhohuoneiston vuokria. 

Vreen 1930 loppuun saakka isännöitsijän palkka vietiin kirjoihin kunnallisten 
työväenasuntojen kustannuksena, mutta v:sta 1931 alkaen sen laatuiset yhteiset hallinto-
kustannukset merkitään kiinteistötoimiston tilille eivätkä sisälly tähän yhdistelmään.— 
2) Tähän sisältyvät kerhotoiminnan kustannukset, yhteensä 53,481: 85 markkaa, ja las-
tenseimen vuokra, 13,020 markkaa. — 3) Tästä määrästä lyhennettiin vuokrasaatavaa, 
9,325 markkaa ja siirrettiin v:een 1933 112,253: 75 markkaa. 



IV. Tilastotoimisto. 
Tilastotoimiston vuodelta 1932 antama vuosikertomus oli seuraavan 

sisältöinen: 
Toimiston henkilökunta. Vakinaisen henkilökunnan keskuudessa ei vuo-

den kuluessa t apah tunu t muita muutoksia, kuin että vahtimestari V. F. Aar-
nio, jonka anomuksen saada toimia myöskin eduskunnan kirjaston vahti-
mestarina kaupunginhallitus hylkäsi kesäkuun 16 p:nä hänen kieltäydyttyään 
eroamasta viimeksimainitusta toimestaan, heinäkuun 21 p:nä sanottiin irti 
toimestaan marraskuun 1 p:stä lukien. V. t . vahtimestariksi viimeksimaini-
tus ta päivästä lukien määrätt i in vahtimestarinapulainen A. Gröndahl 900 
markan kuukausipalkoin. 

Seuraavat viranhalti jat naut t ivat virkavapautta: amanuenssi V. Kuhle-
felt yksityisten asiain tähden huhtikuun 16—elokuun 1 p:n välisenä aikana, 
ent. kaupunginkirjuri A. Aure sijaisenaan; laskuapulaiset M. Björklund kaksi 
viikkoa huhtikuun 13 p:stä lukien, A. Emeleus kesäkuun 21—marraskuun 
21 p:n välisenä aikana, sekä H. Montell joulukuun, kolme viimeksimainittua 
sairauden tähden. Laskuapulaisten Emeleuksen ja Montellin viransijaisena 
toimi laskuapulainen A.-M. Söderlund, jonka virkaa elokuun 21 p:stä marras-
kuun 21 p:ään sekä joulukuun aikana hoiti neiti A. Soura. 

Ylimääräisinä apulaisina kuukausipalkoin toimivat herra P. A. Caven 
koko vuoden, neiti K. Böök syyskuun 15 p:stä vuoden loppuun ja herra 
A. Aure vuoden alusta huhtikuun 15 p:ään sekä elokuun 1 p:stä syyskuun 
20 p:ään. Laskun mukaan palkattuina toimivat neiti A. Grönroos koko 
vuoden, neiti A. Soura tammikuun 1 p:stä elokuun 20 p:ään sekä marras-
kuun 21 p:stä 30 p:ään ja herra A. Aure lokakuun 1 p:stä vuoden loppuun. 
Rahatoimikamarin aikaisemman määräyksen mukaan työskenteli kamarin 
ent. sihteeri H. Dalström toimistossa koko vuoden. 

Palkkakysymyksiä. Kaupungin palkkajärjestelmään ja toimiston viran-
haltijain luokitukseen ei vuoden kuluessa tehty mitään muutoksia. Toimiston 
esityksen toisen vahtimestarintoimen siirtämisestä Iistä 3:nteen palkkaluok-
kaan kaupunginhallitus epäsi elokuun 25 p:nä; esitys toisen siivoojattaren 
palkan korottamisesta 800 markasta 1,200 markkaan kuukaudessa toimis-
ton uudesta huoneistosta johtuneen lisääntyneen työn perusteella evättiin 
niinikään syyskuun 1 p:nä, mut ta toimiston siivoamismääräraha korotettiin 
1933 vuoden talousarviossa. 

Vakinaisen ja kiintein kuukausipalkoin palkatun ylimääräisen henkilö-
kunnan peruspalkkojen määristä vähennettiin kaupunginvaltuuston teke-
män päätöksen mukaan 5 % huoltovelvollisilta ja 10 % muilta. 

Toimiston huoneisto. Toimistolle luovutetussa kaupungintalon Sofian-
kadun puoleisessa siipirakennuksessa sijaitsevassa huoneistossa tehtiin 
kevään kuluessa korjaus- ja muutostöitä ja toukokuun lopulla toimisto voi 
Kunnall kert. 1932. 1* 
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ot taa sen käytäntöön. Pohjakerros, joka vapautu i vasta kesäkuun 1 p:nä, 
kor ja t t i in kesällä perusteellisesti, jolloin sinne myös asetett i in lämpöjohdot , 
minkä tähden julkaisuvarasto ja kir jas to vasta syksyllä voitiin siirtää niille 
vara t tu ih in huoneisiin. 

Muut to tuli, julkaisuvaraston ja kir jas ton suuruudesta johtuen, maksa-
maan 8,143: 45 markkaa , minkä määrän kaupunginhall i tus kesäkuun 16 p:nä 
myönsi. Hyllyjen hankkimiseksi toimiston omaa julkaisu varastoa varten 
kaupunginhall i tus syyskuun 15 p:nä myönsi 11,600 markkaa . 

Uusia julkaisuja. Vuoden varrella ilmestyi t i lastotoimiston toimesta 
seuraavat kahdeksan julkaisua: 

Tammik. 2. Berättelse angående Helsingfors stads kommunalförval tning. 
42. 1929. IV + 272 + 187 s. 

Maalisk. 21. Ker tomus Helsingin kaupungin kunnallishallinnosta. 42.1929. 
I V + 275 + 187 s. 

Heinäk. 13. Helsingin kaupungin kunnallinen asetuskokoelma. 9. 1931. 
X I I I + 127 s. 

» » Kommunal förfat tningssamling för Helsingfors stad. 9. 1931. 
X I I I + 127 s. 

Elok. 1. Helsingin kaupungin kunnalliskalenteri. 9. 1932. V I I I + 
267 s. 

» 10. Helsingin kaupungin tilasto —Helsingfors stads stat ist ik. I. 
Terveyden- ja sairaanhoito. Hälso- och s jukvård. 15. 1930. 
Edellinen osa. Förra delen. Vuosikertomuksia. Årsberättel-
ser. IV + 124 s. 

Jouluk . 31. Helsingin kaupungin tilastollinen vuosikirja. Statistisk års-
bok för Helsingfors stad. 25. 1932. X I V + 397 s. 

» » Helsingin kaupungin tilasto — Helsingfors stads stat is t ik. 
I. Terveyden- ja sairaanhoito. Hälso- och s jukvård. 14. 
1927—29. VI + 218 + 130 s. 

Ker tomusvuonna ei i lmestynyt mi tään kaupungin kauppaa ja meren-
kulkua koskevaa tilastoa, koska sitä var ten ei ollut o te t tu määrä rahaa vuoden 
talousarvioon. Kaupunginhal l i tus hylkäsi toimiston esityksen saada siitä 
huol imat ta julkaista teos, jolloin menot olisi voitu suori t taa muilla tahoilla 
tehdyillä säästöillä. 

Tietoja ja selvityksiä muille viranomaisille annett i in kuten ennenkin. 
Sen laatuisista teh tävis tä maini t takoon seuraavat : 

Syyskuussa toimitet t i in eri osissa kaupunkia vuokraintiedustelu samaa 
jär jes te lmää noudat taen kuin aikaisemminkin, tosin hieman laajemmassa 
mit takaavassa , ja kerä t ty aineisto lähetett i in sosialiministeriön sosialiseen 
t u t k i m u s - j a ti lastotoimistoon. Kaupunginhal l i tuksen määräyksestä toimi-
tet t i in samalla kertaa vuokraamat t a olevien huoneistojen laskenta; kerä ty t 
t iedot yhdisteltiin toimistossa ja t ä ten saadut tau lukot lähetett i in kaupungin-
hallitukseen. 

Raha to imenjoh ta jan määräykses tä toimisto keräsi kaupungin virastoissa 
ja laitoksissa olevia konttorikoneita ja niiden korjauksis ta ja kunnossapidosta 
aiheutuvia kustannuksia koskevia t ietoja. 

Kaupunginhall i tus, joka oli pyy täny t kanslianeuvos O. Hallstenia teke-
mään laskelmia suunnitellusta kaupungin työnteki jäin ja viranhalt i jain leski-
ja orpokassan perustamisesta aiheutuvista kustannuksis ta , antoi toimistolle 
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tehtäväksi sanotussa tarkoituksessa kerätyn aineiston käsit telyn kanslia-
neuvos Hallstenin antamain ohjeiden mukaan . 

Raha to imenjoh ta jan kehoituksesta laadit t i in vertaileva tilasto Helsin-
gin ja eräiden maaseutukaupunkien vallitsevasta työ t tömyydes tä aiheutu-
neista kustannuksis ta . 

Kaupunginhal l i tuksen määräykses tä toimisto laati t i laston siitä, missä 
määrin kaupungissa edellisenä vuonna kotipaikkaoikeuden saaneita henki-
löitä oli j ou tunu t köyhäinhoidon huollettaviksi tai o te t tu varatöihin. 

Sitäpaitsi toimisto antoi pienempiä t ie toja ja ilmoituksia useille viran-
omaisille ja yksityishenkilöille sekä kotimaassa e t tä ulkomailla. 

Toimenpiteitä kunnallisen tilaston parantamiseksi. Sit tenkuin oli hava i t tu , 
e t tä kaupungin aikaisempiin vuosiin kohdistuva väestötilasto oli perusteelli-
sen tarkis tuksen tarpeessa, toimisto hankki tilastollisesta päätoimistosta 
vuosia 1810—75 koskevien väestötaulukkojen jäl jennökset ja ryhty i ta rkis ta-
maan ja t äyden tämään näitä , mikäli ne koskivat kaupungin evankelis-luteri-
laista seurakuntaa . Tämä tehti in yksissä neuvoin kaupungin historiatoimi-
kunnan kanssa, jolloin to imikunta osittain kustansi työn. Vuoden lopulla 
toimisto laati suunnitelman väestötilastollisen aineiston järjestelmälliseksi 
tarkistamiseksi, täydentämiseksi ja käsittelemiseksi, jolloin oletettiin, e t tä 
toimisto tulisi suor i t tamaan työn to imikunnan valvonnan alaisena. 

Ki inteis tölautakunnan esityksestä kaupunginhall i tus antoi toimiston 
tehtäväksi laatia l au takunnan vuosikertomuksen, koska toimisto jo aikai-
semmin oli laa t inut rahatoimikamarin kertomuksen ja huomat tava osa kama-
rin teh tävis tä oli s i i r tynyt kiinteistölautakunnalle. 

Toimiston menot ja tulot. Seuraava taulukko osoittaa missä määrin 
toimiston käyte t tävissä olevia määrärahoja käytet t i in . 

Menoerä. 

Määrärahat 
talousar-
vion mu-

kaan. 

Lisä-
määrärahat. Yhteensä. Menot. Säästetty 

määrä. Menoerä. 

M a r k k a a j a i ) e n n i ä 

Sääntöpalkkaiset virat 637,500 1)15,120 
j 
I 652,620 

1 
638,902 50 13,717 50 

Tilapäistä työvoimaa 150,800 — 2) 2,500 1 1 153,300 
1— 152,372 85 927 15 

Vuokra 22,917 — — 
1 22,917 — 22,916 55 — 45 

Lämpö 4) 1,616 90 3) 510 1 2,126 90 1,780 10 346 80 
Valaistus 5) 3,363 10 — — . 3,363 ,10 3,363 10 I — 

Siivoaminen 6) 16,200 — — — 16,200 15,414 50 785 50 
Painatus ja sidonta . . 7) 515,575 26 — — 515,575 26 300,380 95 8) 215,194 31 
Tarverahat 9) 21,550 

!— — — 21,550 21,540 60 9 40 
Vuokraintiedustelu . . 

9) 21,550 
! — 8,000 — 8,000 1 1 

Vuokraamatta olevien 1 ] 14,925 — 75 — 

huoneistoj. laskenta — 7,000 — 7,000 — i 
Muuttokustannukset .1 — — 10,543 45 10,543 45 8,143 45 2,400 — 

Yhteensä 1,369,522 26 43,673 45 1,413,195 71 10) 1,179,739 60 233,456 11 

7,770 markkaa siirretty tililtä Sairaslomasijaiset sekä 7,350 markkaa tililtä 
Sijaispalkkiot virkavapaustapauksissa. — 2) Määräraha leski- ja orpokassan 
perustamista koskevaa selvittelyä varten. — 3) Kiinteistötoimiston talo-osasto 
maksoi määrän. — 4) Sitä paitsi 1,363: 10 markkaa siirretty valaistustilille. — 
5) Ks. alav. 4. — 6 ) Tästä 1,200 markkaa siirretty tarverahoista. — 7) Tähän sisäl-
tyy vuodesta 1931 siirretyt 263,575: 26 markkaa. — 8 ) Siirrettiin vuoteen 1933. — 
9) Ks. alav. 6. — 10) Tähän sisältyvät viranhaltijain palkat vähentämättöminä; 
kaupunginvaltuuston määräämä vähennys, 41,040 markkaa, on viety kirjoihin 
tulona. 



4 

Kaupunginhallituksen Yleiset työt nimiseen pääluokkaan sisältyvistä 
käyttövaroista myönnettiin sitäpaitsi 11,600 markkaa hyllyjen teettämiseen 
julkaisuvarastoa varten, yleisestä kalustomäärärahasta 9,000 markkaa Madas-
laskukoneen hankkimiseen ja 1,900 markkaa uutimien ostoon, sekä kaluston 
korjausmäärärahasta yhteensä 765 markkaa. 

Toimiston tulot myydyistä julkaisuista nousivat 3,973: 90 markkaan. 
Vuoden 1933 menoarvio. Toimiston menoarvioehdotuksessa oli arvioituja 

menoja 1,146,740 markkaa. M. m. vähentämällä kunnalliskertomusten van-
hemman sarjan toimit tamismäärärahaa ja lykkäämällä terveyden- ja sai-
raanhoitoviranomaisten vuoden 1931 vuosikertomusten ja opetuslaitosten 
vuosien 1930—33 tilaston painattamista kaupunginhallitus alensi t ä tä määrää 
1,022,440 markkaan, minkä määrän kaupunginvaltuusto myönsi. 

Arkisto, kirjasto ja julkaisuvarasto. Muutet tuaan uuteen huoneistoonsa 
toimisto sai käytettäväkseen rahatoimiston arkistoholvin, josta rahatoimisto 
muuttaessaan oli vienyt muassaan kymmenen viimeisen vuoden kir jat ja asia-
kirjat . Koska arkisto huomattiin olevan järjestämisen ja luetteloinnin tar-
peessa, otti toimisto vuoden 1933 talousarvioehdotukseensa määrärahan tähän 
tarkoitukseen. 

Kaupunginhallituksen tekemän päätöksen mukaan toimisto otti hoidetta-
vakseen vuoden aikana lakkautetun rait t iuslautakunnan arkiston ja kirjas-
ton (ynnä niihin kuuluvat hyllyt), sekä samoin lakkautetun sosialilautakun-
nan kirjaston hyllyineen; sitä paitsi annettiin toimiston tehtäväksi ottaa huos-
taansa myöskin osa kaupunginvaltuuston ja rahatoimikamarin omistamaa 
vanhempaa kirjallisuutta. 

Toimiston tekemä esitys, et tä kaupunginvaltuuston painettujen asia-
kirjojen ja esityslistojen varastot yhdistettäisiin toimiston julkaisuvarastoon, 
ei johtanut mihinkään tulokseen. 

Kirjasto lisääntyi vuoden varrella 472 numerolla. 
Lähetettyjen lähetysten lukumäärä oli 2,601. Niistä oli lähetet tyjä kirjel-

miä 622 ja jae t tu ja julkaisuja 1,979. 



V. Ulosottolaitos. 
Helsingin kaupungin ulosottolaitoksen tarkasta jan vuosikertomus toi-

mintavuodelta 1932 oli seuraava: 

Toimintavuoden 1932 aikana muodostuivat Helsingin kaupungin ulosotto-
laitoksen, johon kuuluvat ensimmäisen kaupunginvoudin, toisen kaupungin-
voudin ja avustavan rikostuomioiden toimeenpanijan konttorit, tarkastus-
osaston työohjelma, -piiri ja -tapa samanlaisiksi kuin lähimpinä edellisinä 
vuosina, kohdistuen etupäässä verojäämien pakkoperintää hoitavan toisen 
kaupunginvoudin konttorin toiminnan valvontaan ja kannustamiseen. 

Tällaisen, pitkin vuotta ja tkuvan valvontatarkastuksen tarpeellisuus, 
jopa yhä tehokkaammaksi kehittämisen väl t tämättömyys ilmeni vakuutta-
valla tavalla kahden ulosottoapulaisen vilpillisten menettelyjen paljastuessa 
vuoden varrella, mikä kuitenkin onneksi tapahtui siksi ajoissa, että kaval-
letut varat lopulta saatiin korvatuiksi m.m. syyllisten toimenhaltijoiden aikoi-
naan antamien rahankantotakausten avulla. 

Tosin nämä vali tet tavat tapaukset näin ollen eivät tuottaneet toimeksi-
antajille — kunnalle, valtiolle, kirkolle y. m. — mitään tappiota, millaisia eivät 
ulosottolaitoksen toimeksiantajat muutoinkaan ole kärsineet vuoden 1927 
kesäkuusta käytännössä olleen tilitys- ja tarkkailujärjestelmän aikana. Mutta 
saaduista kokemuksista koetettiin hyötyä viipymättä täydentämällä ja tiu-
kentamalla tarkkailua erinäisillä tarkoituksenmukaisiksi havaituilla lisä-
varmuustoimenpiteillä. 

Näitä viimeksimainittuja on m.m. väliaikaisten kuittien käytäntöönotta-
minen, jotka perinnän tarkistuksen vuoksi erääseen verovelvollisten ryhmään 
kuuluvien veronmaksajain tulee vaihtaa toisen kaupunginvoudin konttorin 
kassassa n.s. asetuksenmukaisiin perimiskuitteihin. 

Myös ruvettiin tiheästi vapaakirjeoikeudella lähettämään verovelvolli-
sille vartavasten painatet tuja velkomuskirjeitä, joiden tarkoituksena on m.m. 
kontrolloida ulosottoapulaisten maksamattomina palauttamiin verolippuihin 
merkit tyjen estetodistusten oikeellisuutta sekä jäämäluetteloiden mukaan 
osaksi tai kokonaan t i l i t tämättöminä olevien verojäämien todenmukaisuutta. 

Tilityksen turvallisuutta vaarantavan osamaksumenettelyn pikaisemman 
ja tehokkaamman valvonnan aikaansaamiseksi tarkkailuosasto hankki itsel-
leen mahdollisuuden pistokokeittain todeta til i tettyjen osamaksujen oikeel-
lisuuden viipymättä veronmaksajilta itseltään tehtävien tiedustelujen avulla. 

Kaikki nämä varmuustoimenpiteet l i i t tyvät lisärenkaina siihen tark-
kailutoiminnan ketjuun, jonka tärkeimpänä tehtävänä on yhä ahtaamman ja 
ristiin rastiin valvotun aitauksen piiriin pusertaa rahavarain huolimattoman 
tai vilpillisen käsittelyn alati vaihtelevia mahdollisuuksia, joidenka synty-
mistäkin tarkastusosasto kaikin keinoin koettaa vaikeuttaa, jopa mikäli mah-
dollista kokonaan estää. 
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Alempana annetaan t ie toja toisen kaupunginvoudin konttoriin perimistä 
var ten jä te ty is tä verolipuista sekä t ämän perimisen tuloksista vuonna 1932: 

Kunnallisvero .. 
Valtion tulo-

omaisuusvero 
Kirkollisvero . . 

Lukumäärä 
t ammikuun 

1 p:nä. 

. 40,370 

12,705 
34,108 

ja 

N ä i s t ä l i p u i s t a : 
Vuoden Jä i Pe r i t t y j ä 
aikana Yh- Pe- Pa- jäljelle %:na koko 
saapu- teensä. r i t t i in . lautet t i in . vuoteen lukumää-
neita. 1932. räs tä . 

54,920 95,290 19,832 32,920 42,538 20 .8 

30,137 42,842 15,102 16,497 11,243 35 .3 
69,267 103,375 28,655 44,028 30,692 27 .7 

Yhteensä 87,183 154,324 241,507 63,589 93,445 84,473 26.3 

Näiden verolippujen edustama rahamäärä oli seuraava: 

Kunnallisvero, i a ^ n a i s u u s v e r o Kirkollisvero, Yhteensä, 
Smk. Smk. ' Smk. Smk. 

Edellisestä vuodesta jäl-
jellä olevien 36,626,791 7,638,248 2,660,960 46,925,999 

Vuonna 1932 perittä-
viksi saapuneiden 48,818,061 26,083,808 6,042,684 80,944,553 

Yhteensä 85,444,852 33,722,056 8,703,644 

Perittyjen 18,728,742 12,218,687 3,716,470 
Palautettujen 23,904,544 9,915,330 3,010,744 
Vuoteen 1933 jääneiden 42,811,566 11,588,039 1,976,430 

Yhteensä 85,444,852 33,722,056 8,703,644 127,870,552 

127,870,552 

34,663,899 
36,830,618 
56,376,035 

Per i t ty jen verolippujen jakautuminen verolajeihin ja verotus vuosiin käy 
selville seuraavasta yhdistelmästä: 

Verolippujen Per i t ty vero- Per i t ty lisä-
lukumäärä. määrä, Smk. vero, Smk. 

Kunnallisvero vuodelta: 
1928 aikaisemmin 389 443,261 137,172 
1929 3,315 2,840,881 541,951 
1930 15,918 14,814,116 1,188,376 
1931 210 630,484 19,568 

Yhteensä 19,832 18,728,742 1,887,067 

Valtion tulo- ja omaisuusvero vuodelta: 
1928 ja aikaisemmin 326 413,051 122,788 
1929 3,787 2,401,799 457,155 
1930 10,987 9,377,665 718,676 
1931 2 26,172 263 Yhteensä 15,102 12,218,687 1,298,882 

Kirkollisvero vuodelta: 
1928 ja aikaisemmin 711 124,825 
1929 8,934 1,029,281 
1930 19,010 2,562,364 

Yhteensä 28,655 3,716,470 
Kaiken kaikkiaan 63,589 34,663,899 3,185,949 

Siitä vuodelta: 
1928 ja aikaisemmin 1,426 981,137 259,960 
1929 16,036 6,271,961 999,106 
1930 45,915 26,754,145 1,907,052 
1931 212 656,656 19,831 
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Toimeksiantajien Helsingissä perit täviksi j ä t t ämis tä verolipuista palau-
tet t i in vuoden kuluessa yhteensä 93,445 merkinnöin, e t tä veromääriä ei voitu 
laillisesti periä seuraavista syistä (estelajin mukaan): 

Verovelvolliset olivat: 
Löytä- Muut Virka-

Koyhia. mät tömiä . estelajit . apua.. i n t eensa . 
Kunnallisvero vuodelta: 
1928 ja aikaisemmin 728 104 125 72 1,029 
1929 5,293 1,080 387 561 7,321 
1930 12,436 6,612 1,717 3,805 24,570 

Yhteensä 18,457 7,796 2,229 4,438 32,920 

Valtion tulo- ja omaisuus-
vero vuodelta: 

1928 ja aikaisemmin 578 
1929 4,547 
1930 5,370 

Yhteensä 10,495 

Kirkollisvero vuodelta: 

103 24 88 793 
763 74 454 5,838 

2,534 170 1,792 9,866 
3,400 268 2,334 16,497 

1928 ja aikaisemmin 1,655 1,018 71 434 3,178 
1929 

ja aikaisemmin 
11,459 5,292 377 1,108 18,236 

1930 8,237 8,102 272 6,003 22,614 
Yhteensä 21,351 14,412 720 7,545 44,028 

Kaiken kaikkiaan 50,303 25,608 3,217 14,317 93,445 

Edellämainituista perit täviksi jä te ty is tä verolipuista palautet t i in 38.7 %, 
joista 34.5 % koski kunnallisveroja, 38.5 % valtion tulo- ja omaisuusveroja 
sekä 42.6 % kirkollisveroja. 

Nämä luvut an tava t kuvan perintätyön kielteisestä tuloksesta, s.o. 
verolajin, vuosikerran ja estelajin mukaan ryhmitel lyistä verolipuista, jo tka 
laillisin estetodistuksin oli pa laute t tu toimeksiantaji l le ilman maksua. Vuonna 
1931 palautet t i in 94,903 sellaista verolippua, osoittaen siis ker tomusvuonna 
1,458 eli 1.5 %:n vähennystä . 

Sitäpaitsi perittiin ulosottolaitoksen toimesta seuraavat sekalaiset verot 
ja maksut : 

, . , . . . Per i t ty jen vero- Per i t ty määrä, 
V e r o - t a i m a k s u l a j i . l ippujen luku. Smk. 

Koiraveroa 572 116,079: — 
Kauppayhdis tyksen velottamia maksu ja 793 23,017: 70 
Sairaalamaksuja 4 2,756: 50 
Rakennusten t a rkas tusmaksu ja 8 25,627: — 
Tuulaaki- ja l i ikennemaksuja 407 29,108: 30 
Apteekkimaksuja 7 107,656: 65 
Radiomaksuja (maaseutuosaston perimiä) 539 53,900: — 
Ruotsalaiselle Olaus Petr in seurakunnalle tulevia 

veroja 47 7,253: — 
Venäläiselle kreikkalais-katoliselle seurakunnalle 

tulevia veroja 484 26,854: 50 
Juutalaiselle seurakunnalle tulevia veroja 54 52,608: — 

Yhteensä 2,915 444,860: 65 

Eri laatuis ten verojen ja maksujen periminen tuo t t i 7,171:35 markkaa 
enemmän kuin vuonna 1931, lisäännys oli 1.6 %. 
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Kaikkiaan perittiin vuonna 1932 66,504 Helsingin verolippua; lisäännys 
ker tomusvuonna oli siis 6,378 eli 10.6 %, joista 3.7 % kohdistui valtion tulo-
ja omaisuusveroihin, 5.9 % kirkollisveroihin ja 1.7 % kunnallisveroihin, jota 
vastoin per i t ty jen erilaisten maksujen lukumäärä väheni 0.7 %. Verolippujen 
edustama rahamäärä nousi vuonna 1932 38,294,708: 70 markkaan oltuaan 
36,531,235: 46 markkaa vuonna 1931, mikä vastasi 1,763,473: 24 markan eli 
4.8 % lisäännystä, joista 6.4 % oli kunnallisveroja, 0.7 % kirkollisveroja ja 
O.02 % erilaisia maksuja . Valtion tulo- ja omaisuusveron pakollinen kannanta 
sitä vastoin väheni 2.e %. 

Virka-avun pyynnöllä toisen kaupunginvoudin konttoriin saapuneita 
maaseudun verolippuja perittiin vuonna 1932 8,124 vas ta ten 8,565 vuonna 
1931. Lukumäärä aleni siis 441 eli 5.i %. Lippujen edustama rahamäärä oli 
vastaavast i 3,714,600: 55 markkaa ja 4,245,986: 35 markkaa , ollen vähennys 
531,385: 80 markkaa eli 12.5 %. 

Pakollisesti per i t tyjen verojäämien kokonaismäärä, joka vuonna 1931 oli 
40,777, 221: 81 markkaa , nousi vuonna 1932 42,009,309: 25 markkaan vastaa-
vien verolippujen ollessa 68,691 ja 74,628. Lisäännys oli siis 1,232,087: 44 
markkaa eli 3.o % ja 5,937 lippua eli 8.6 %. 

Käyden usein ta rkas tamassa t a r k a s t a j a seurasi ker tomusvuonna sekä 
ensimmäisen kaupunginvoudin konttorin e t tä avus tavan rikostuomioiden 
toimeenpanijan konttorin kassa- ja pankkivarain hoitoa ja kir janpi toa. Ai-
het ta muistutuksiin ei i lmaantunut . 



VI. Verotusvalmistelukunta. 
Verotusvalmistelukunnan kertomus vuodelta 1932 oli seuraavan sisäl-

töinen: 
Toukokuun 30 päivänä 1911 annetun, verotusvalmistelukuntaa koskevan 

ohjesäännön mukaan verotus valmistelukunnan on vuosittain kaupungin-
valtuustolle annettava kertomus edellisen vuoden toiminnastaan. Esillä-
oleva kertomus vuodelta 1932 käsittää sitäpaitsi sanottuna vuonna vuoden 
1931 tulojen perusteella toimitetun taksoituksen. 

Verotusvalmistelukuntaan kuuluivat vuonna 1932 puheenjohtajana 
varatuomari K. A. A. Linturi sekä jäseninä filosofianmaisteri A. Ekström ja 
johtaja E. Jalava, kaupunginhallituksen edustajana toimi rahatoimenjohtaja 
V. Hupli. Ensimmäisen sihteerin virkaa hoiti varatuomari B. von Fieandt ja 
toisen sihteerin virkaa varatuomari E. Blomkvist. Apulaissihteereinä toimi-
vat herra Hj . Svinhufvud, reviisori I. Krieg, hovioikeudenauskultantti W. W. 
Wirtanen ja konttoripäällikkö V. Nikko. 

Valmistelukunta antoi vuoden 1932 aikana kaupunginhallitukselle lau-
suntonsa 722 verotusasiasta, teki esityksiä kaupunginhallitukselle ja muille 
virastoille 42 eri asiasta sekä lähetti 635 kirjelmää virastoille, toiminimille 
y.m. Tämän työn suorittamista varten valmistelukunta kokoontui vuoden 
kuluessa 78 kertaa; vastaava luku lähinnä edellisenä vuonna oli 63. 

Taksoituslautakunnan kokoukset alkoivat joulukuun 29 p:nä 1931 ja 
päät tyivät seuranneen kesäkuun 1 p:nä. Lautakunta, joka työskenteli seit-
semänä osastona, kokoontui kokonaisuudessaan kolme kertaa, ollen eri osas-
tojen kokousten lukumäärä taas seuraava: ensimmäisen osaston 18, toisen 27, 
kolmannen 20, neljännen 25, viidennen 18, kuudennen 20 ja seitsemännen 29. 
Näissä kokouksissa käsiteltiin eri osastojen puheenjohtajien tarkoitusta var-
ten palkattujen apulaisten avulla sitä ennen tarkas tamat ja tarpeen vaatiessa 
uusilla selvityksillä täydentämät , verovelvollisten lautakunnalle an tamat 
tuloilmoitukset, joiden luku oli 123,413, oltuaan vuonna 1931 115,745. Kehoi-
tuksia tuloilmoitusten antamiseen lähetettiin kertomusvuonna 14,732, jota-
paitsi lähetettiin suuri joukko kehoituksia annettujen tuloilmoitusten täyden-
tämiseen. Kehoituksia palkantarkistusilmoitusten antamiseen toimitettiin 
2,300 yhtiölle, virastolle, ja yksityiselle työnantajalle. Viimeksimainittujen 
kehoitusten johdosta saapui valmistelukunnalle tasaluvuin 120,000 tarkis-
tusilmoitusta vuoden 1931 aikana palkka-, palkkio-, tantiemi- tahi luontois-
etuja tai muussa muodossa nautituista tuloista. Näistä tarkistusilmoituksista 
lähetettiin n. 9,000, jotka koskivat Helsingin kaupungin lähiseuduilla asuvia 
henkilöitä, asianomaisille taksoituslautakunnille ja 5,342 pantiin sellaisenaan 
taksoituksen perusteeksi, kun asianomaiset verovelvolliset eivät olleet anta-
neet tuloilmoituksia. Sitäpaitsi taksoituslautakunta määräsi niille verovel-
vollisille, jotka, erittäinkin henkikirjaa tarkastamalla, havaittiin laiminlyö-
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neen ilmoitusvelvollisuutensa, harkinnan mukaan veroäyrejä la insäätämine 
veronkorotuksineen. Verote t tu jen lukumäärä oli 115,261, ol tuaan edellisenä 
vuonna 117,795. 

Taksoi tus lautakunnan to imi t t aman verotuksen tulos oli, e t tä veroäyrien 
luku, joka vuodelta 1930 toimitetussa taksoituksessa oli ollut 30,314,747, 
vuodelta 1931 aleni 28,187,471:een. Tähän sisältyivät myös jälkiverotukset . 

Vuoden 1931 tulojen perusteella to imi te tus ta taksoi tuksesta tehti in tu t -
ki ja lautakunnal le 5,207 vali tusta; vas taava luku edellisenä vuonna oli 3,505. 
Nämä vali tukset t u tk i j a l au takun ta käsitteli elokuun 9 , 1 1 , 1 2 , 1 5 , 1 6 ja 18 p:nä 
pitämissään kokouksissa. Edellämainituista vali tuksista 2,454 aiheutt i joko 
taksoi tuksen kumoamisen tai alentamisen, jotavastoin 2,753 ei a iheut tanut 
mi tään muutos ta taksoitukseen. Tu tk i j a lau takunnan tekemäin muutosten 
johdosta veroäyrien luku aleni 262,148, joten verotuksen perusteeksi jäi 
27,925,323 äyriä. Veroäyrien kokonaismäärä j akau tu i seuraavasti: 14.8 % 
kiinteistötulosta, 18.2 % elinkeino- ja liiketulosta sekä 67.o% palkka-ynnä 
muus ta sen kaltaisesta tulosta. 

Veroäyriltä makset tavaks i pan tu veromäärä määrät t i in vuodelta 1931 
8: 50 markaksi ol tuaan 6: 50 markkaa vuodelta 1930. 



VII. Kaupungin yleisten töiden hallitus. 
Kaupungin yleisten töiden hallituksen vuodelta 1932 laat ima kertomus 

oli seuraavan sisältöinen: 

Kaupungin yleisten töiden hallitukseen kuuluivat vuonna 1932 puheen-
joh ta jana joh ta ja G. K. Bergman, varapuheenjohta jana professori O. A. 
Tar janne sekä jäseninä pankin joh ta ja T. Grotenfelt, to imi t ta ja J . E. H u t -
tunen, sähkötyönteki jä O. W. Oksanen, monttööri H. J . Puukko ja insinööri 
T. R. Vähäkallio. Kaupunginhall i tuksen edusta jana oli teknillinen johta ja , 
insinööri E. Moring. Halli tus kokoontui 51 kertaa ja käsitteli tällöin 1,007 
asiaa. Lähe te t ty jen kirjeiden luku oli 452. Sihteerinä toimi varatuomari 
K. I. Nordberg. 

Vuoden aikana teetetyistä suurehkoista uudis- ja korjaustöistä tehdään 
selkoa rakennuskonttor in eri osastojen toimintaa koskevissa selostuksissa. 

Halli tuksen alaisina olivat rakennuskonttor i ja sen tilivirasto. 
Rakennuskonttori toimi kaupungininsinöörin johdolla ja j akau tu i kans-

liaan sekä 5 osastoon, nim. satama- ja rautatieosastoon, katu- ja viemäriosas-
toon, huonerakennusosastoon, puisto-osastoon ja varasto-osastoon. Konttor in 
tilejä hoiti sen tilivirasto. Lähete t ty jen kirjeiden luku oli 308. 

Työväki ja työpalkat. Seuraava taulukko osoittaa rakennuskont tor in 
eri osastojen työnteki jäin lukumäärän kunkin kuukauden lopussa: 

P r/i S Näistä varatöissä. 

K u u k a u s i . 
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Tammikuu 1,088 2,652 314 27 106 4,187 848 2,237 3,085 
Helmikuu 1,052 2,558 241 25 108 3,984 791 2,224 3,015 
Maaliskuu 1,054 2,179 274 39 111 3,657 729 1,851 2,580 
Huhtikuu 1,051 878 231 209 107 2,476 722 483 1,205 
Toukokuu 979 851 262 225 101 2,418 648 429 1,077 
Kesäkuu 790 631 292 143 96 1,952 461 158 619 
Heinäkuu 737 799 227 140 92 1,995 406 142 548 
Elokuu 860 1,044 221 123 110 2,358 485 141 626 
Svyskuu 914 1,088 135 128 104 2,369 615 111 726 
Lokakuu 924 1,423 127 123 97 2,694 629 504 1,133 
Marraskuu 878 2,041 104 90 95 3,208 600 1,199 1,799 
Joulukuu 867 1,953 122 31 97 3,070 546 1,377 1,923 

Vakinaisissa töissä suoritetut palkat perustuivat kaupunginval tuuston 
toukokuun 27 p:nä 1931 vahvis tamaan alimpien tunt ipalkkojen tar i f f i in 1) . 

x) Ks. v:n 1931 kert. s. 16*. 
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Valtuuston saman päätöksen mukaan on työnjohto oikeutettu yksi-
tyistapauksissa työnteki jän paremman ammat t i ta idon tai työkyvyn ta ikka 
ahkeruuden perusteella korot tamaan palkkaa enintään 10 %. Kaupungin-
hallitus on oikeutet tu erikoisten seikkojen perusteella korot tamaan vahvis-
t e t tua palkkaa määrä tyn nimikkeen kohdalla enintään 10 %. 

Varatöissä suoritettiin vuoden alusta syyskuun loppuun kaupungin-
val tuuston helmikuun 11 p:nä 1931 t ekemän päätöksen mukaiset pa lka t 1 ) . 

Lokakuun 1 p:stä alkaen perheellisten työnteki jäin tunt ipa lka t korotet-
tiin 50 penniä, jota vastoin perheettömien palkat pysytet t i in ennal laan 2 ) . 

Kesälomaa myönnett i in vuoden aikana 3,179 työntekijälle yhteensä 
27,377 päivää seuraavasta yhdistelmästä lähemmin ilmenevin tavoin: 

O s a s t o . 

Työntekij., jotka ovat nauttineet kesälomaa 
Kesäloma-

O s a s t o . 4 
päivää. 

7 2 
päivää, viikkoa. 

3 
viikkoa. 

yh-
teensä. 

päiviä 
yhteensä. 

Satama- ja rautatieosasto 
Katu- ja viemäriosasto 
Huonerakennusosasto 
Varasto-osasto 
Puisto-osasto 

317 
307 
85 
16 
81 

591 
421 
55 
40 
18 

158 
738 
76 
32 
27 

71 
-87 
27 
22 
10 

1,137 
1,553 

243 
110 
136 

8,579 ! 

14,597 | 
2.123 
1.124 

954 
Yhteensä 806 1,125 1,031 217 3,179 27,377 | 

Tapaturmat.Tapaturmaisesti vahingoittui 644 työnteki jää , joille sen perus-
teella suoritettiin vahingonkorvausta yhteensä 660,045: 90 markkaa. Inva-
liideiksi joutuneiden 12 työnteki jän puolesta maksett i in elinkorkorahastoon 
yhteensä 265,987:79 markkaa . Sen johdosta, et tä 2 invaliidin elinkorkoa 
alennettiin, voitiin elinkorkorahastoa alentaa 11,141 markkaa . Tapatur -
mista aiheutuneet kus tannukset nousivat yhteensä 914,892: 69 markkaan . 
Työnteki jä t olivat vakuu te tu t Tapaturmavakuutusosakeyht iö Kullervossa. 

Satama- ja rautatieosaston henkilökuntaan kuuluivat työpäällikkö ja 
avustava työpäällikkö, 12 muuta insinööriä, 3 vaaki ts i jaa ja 2 pi i rustajaa. 
Kir janpidosta ja k i r jaamistyöstä huolehti 4 konttoriapulaista; kesäkuussa 
oli palveluksessa vielä 1 apulainen. Asiapoikia oli 2. 

Suoranaista työnjohtoa osaston työmailla hoiti vuoden alussa 18 raken-
nusmestaria, 12 apulais työnjohtajaa , 1 nosturien esimies ja 1 varastokir juri . 
Vuoden aikana kuoli 1 rakennusmestari . 

Vakinaisissa töissä olevien työntekijäin lukumäärä oli pienimmillään tam-
mikuussa, nim. 240, l isääntyi vähitellen 470:een heinäkuussa, mu t t a väheni 
sitten niin, et tä oli syksyllä n. 270. Hert toniemen varatöissä oli t ammikuussa 
650 työnteki jää, mu t t a lukumäärä väheni vähitellen 350:een. Muissa vara-
töissä oli tammi—toukokuussa 160—320 miestä ja syys—joulukuussa 140— 
240 miestä; kesäkuukausina sanotut työ t olivat pysähdyksissä. 

Hallitukselle esitettiin 207 asiaa, joista 94 koski uudistuksia ja raken-
nustöitä ja 113 hallinnollisia tai henkilö- ja palkka-asioita. Lausuntoja 
annetti in m. m. urakoi ts i ja jär jestelmän käyt tämisestä kaupungin töissä; 
kaupungin alusten ja uivan kaluston palovakuuttamisesta; Sörnäisten jär-
jestelyä tarkoi t tavas ta insinööri Wiesen suunnitelmasta; tavara-asemien 

Ks. v:n 1931 kert. s. 16*. — 2) Ks. tämän kert. s. 32. 
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rakentamista Sörnäisten rantatien varrelle ja Länsisatamaan tarkoittavasta 
rautatiehallituksen ehdotuksesta; väliaikaisen tavara-aseman rakentamista 
Vallilaan tarkoittavasta rautatiehallituksen ehdotuksesta; Lauttasaaren silta-
komitean laatimasta kaupungin ja Lauttasaaren välistä siltaa koskevasta 
ohjelmasta; Sinebrychoffin tonttien asemakaavasuunnitelmasta; uuden alueen 
varaamisesta Sörnäs aktiebolagille Verkkosaarten asemesta; Ison Verkko-
saaren sahan jälleenrakentamisesta; Herttoniemen öljysatama-alueen hallin-
nosta; Kulosaaren sillan leventämisestä Porvoontien rakentamisen yhteydessä; 
Vantaanjoen rautatiesillan aukkojen suuruutta koskevan, asianomaisen 
piiri-insinöörin antaman lausunnon johdosta; sekä Taivallahden ja Lapin-
niemen alueiden valaistuksesta. Esityksiä aiheuttivat Oulunkylän—Hertto-
niemen radan suuntauksen yksityiskohdat sekä tämän radan liittäminen 
Oulunkylän asemaan ja useat radan rakenteet, Herttoniemen teollisuus-
sataman rakentamistapa, Lönnrotinkadun noususilta ja kellarit, jalankulku-
liikenteen järjestely Ruoholahdentorilla, Kyläsaaren ja Arabian välisen 
ratapenkereen rummut, Kulosaaren sillan paalujen korjaus sekä Särkän 
ja Harakan välille aiottu aallonmurtaja. Osaston ehdotuksesta hankittiin 
40 kaatovaunua ja 700 tonnia kivihiiliä sekä vaihdettiin paalutusvasara 
R 20 voimakkaampaan, ponttirautojen junttaukseen sopivaan paalutus-
vasaraan VR 20. Satamalautakunnalle ja kaupunginjohtajille annettiin 
useita lausuntoja, ja työpäällikkö oli jäsenenä teknillisten laitosten alue-
tarvetta ja Herttoniemen öljysataman rakennusjärjestystä käsittelevissä 
komiteoissa. 

Laiturien korjauksiin kuului, paitsi tavanmukaista kunnossapitoa, 
Ruoholahdenrannan laiturin korjaaminen jäänmurtajien hiilivarastopaikan 
kohdalta, jossa laiturin alta oli huuhtoutunut hiesua ja soraa; tätä työtä var-
ten myönnettiin erityinen määräraha. Samasta syystä korjattiin Keisarinluo-
don laiturin itäpää. Makasiinilaiturin paaluarinan korjauksen yhteydessä 
uusittiin suuri osa laiturin suojaparrustoa. Sörnäisten uuden pistolaiturin 
suojaparruston korjaaminen ja vahvistaminen aiheutti suurehkot kustannuk-
set, joten tarvittiin lisämääräraha. 

Länsisataman katuja sepelöitiin ja Lapinniemen Salmikadun eteläosan 
pinta asfaltoitiin. Kiveyksiä ja sepellyksiä korjattiin. 

Salmikadun viemäriä jatkettiin eteläänpäin, täytteen halki. Satama-
kadun ja Ankkurikadun välinen osa Kanavakadun viemäriä laskettiin 
uudestaan. 

Sörnäisten niemen ja Kulosaaren välinen silta ei ollut muuta kuin tavan-
omaisen talvikunnossapidon tarpeessa. Kuoresaaren kaide uusittiin. 

Kruunuvuoren selän kompassitarkastuspoiju täytyi korjata perusteel-
lisesti. 

Tilapäisten purkaus- ja höyry venelaiturien kunnossapito supistui jäättö-
mänä pitämiseen ja vähäisiin korjauksiin. Kustannukset jäivät pieniksi 
edullisen talven ansiosta. Määrärahasta käytettiin asianomaisella luvalla 
29,317 markkaa venepaikkojen kunnossapitoon. Kaivopuiston Ison Puisto-
tien päässä olevan sillan kaide uusittiin. 

Rautatieraiteiden kunnossapitoon sisältyi eräitä täydennystöitä Kataja-
nokan raiteiston uudestijärj estelyn yhteydessä. Länsisatamassa vaihdettiin 
Vaihdekadun ja Laivarannan raiteiden pölkkyjä. Jatkettaessa Laivarannan 
raiteita eteläänpäin pienennettiin I-varaston eteläpuolella olevien raiteiden 
väli 4.5 m:ksi. Uudet pölkyt asetettiin Teollisuuskadun raiteisiin ja teuras-
tamon raiteeseen. 
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Venepaikkojen kunnossapitokustannuksia voitiin vähentää entisestään, 
mutta kuitenkin tarvittiin lisämääräraha, joka myönnettiin tilapäisten pur-
kauslaiturien määrärahan säästöstä. 

Rannalta jäälle vieviä siltoja tehtiin Itämeren-, Kruunuvuoren-, Alek-
santerin- ja Liisankaduilta sekä Kaisaniemen- ja Pitkänsillanrannoilta. 

Ruoppauslaitoksella ruopattiin kaikkien suurten viemärien suiden edus-
tat, lumenkaatopaikkojen kohdat, Sörnäisten laiturien vieret, Humallahden 
täytepenkereen vieret ja Hjärphäll nimisen karin tienoita. Kaisaniemenran-
nan ruoppaamista Biinger-nosturilla jatkettiin ja ruoppa vietiin Siltavuoren-
rannan edustalle, josta se syksyllä ruopattiin ruoppauslaitoksella, Saukon-
rannan jatkeen paikka, Katajanokan lentosatamasta pohjoiseen tehtävän 
penkereen paikka ja osa Herttoniemen öljysataman väylää; näiden ruoppaus-
ten kustannukset suoritettiin uudisrakennusten määrärahoista. Katuraken-
nusosaston laskuun ruopattiin Taivallahden viemäripenkereen paikka. 
Kaikkiaan ruopattiin n. 140,000 m3, joka määrä vietiin Suomenlinnan edustalle, 
samalle paikalle kuin edellisinä vuosina. Ruoppaukset olivat käynnissä tou-
kokuun 6 p:stä joulukuun 30 p:ään, kesäkuun 8 p:stä heinäkuun 15 p:ään 
kahdessa vuorossa, eli siis yhteensä 232 työvuoroa. Keskimäärin ruopat-
tiin 603 m3 työvuorossa. 

Mittaukset ja tutkimukset kohdistuivat m. m. Rahapajanrantaan, 
Katajanokan vetoraiteiden paikkaan, Taivallahteen sekä Sörnäisten niemen 
ja Kulosaaren väliseen siltaan. Puhtaanapitolaitokselle Vantaanjoen suun 
pohjoispuolelta ehdotetun alueen tutkimukset saatettiin loppuun. Tekeillä 
olevan satamakartan täydentämiseksi tehtiin vielä tarpeellisia syvyysmittauk-
sia. Samalla tarkistettiin eräiden väylien syvyydet. Lisämääräraha oli tar-
peen. 

Ruoppauslaitokseen asetettiin laite öljyn erottamiseksi lauhdevedestä. 
Katajanokan lentosataman eräät rakennukset maalattiin. 
Sörnäisten läntisen pistolaiturin valaistusta parannettiin. Itämerenkadun 

itäosaan asetettiin lopulliset valaistuslaitteet. 
Eteläsataman makasiinilaituri uusittiin. Uusia paaluja lyötiin n. 120 ja 

useita paaluja jatkostettiin ja arina korjattiin. Lisämääräraha oli tarpeeton. 
Sörnäisten läntisen pistolaiturin kansi ja suuret osat arkuista uusittiin. Meri-
sataman purkauslaiturille n:o 3 tehtiin kokonaan uusi kansi ja osa paaluista 
uusittiin. Sörnäisten rantatien purkauslaituri n:o 3 uusittiin kokonaan ja 
suurennettiin. 

Länsisataman uudisrakennustöitä tehtiin pääasiallisesti menosäännön 
perusteluihin sisältyvän ohjelman mukaisesti. Vuonna 1931 aloitettu Laiva-
rannan 90 m:n jatke tehtiin valmiiksi asianomaisella luvalla; laituriraken-
teen takaiseksi täytteeksi käytettiin hiekkaa ja laiturin raiteet ja vesijohto 
jatkettiin, joten tämäkin osa Laivalaituria saatiin täysin käytettävään kun-
toon. Vanhan aallonmurtajan kivien poistaminen jäi vielä kesken, mutta 
laiturin edusta perattiin tältä kohdalta kauttaaltaan 7 m:n syvyyteen. 
Syksyllä ryhdyttiin ruoppaustöihin laiturin jatkamiseksi vielä 100 m. 
Kaikki varastorakennusten väliset alat päällystettiin asfalttisepelipäällys-
tällä. Saukonrannan itäpään edustan pohjakalliota louhittiin vuonna 1927 
louhitun 5.5 m syvän uoman leventämiseksi. Saukonrannan rautaponttiseinän 
ja paalulaiturin paalutustyöt pantiin käyntiin keväällä. Paaluttamisessa käy-
tettiin Demagin valmistamaa nopeasti iskevää paaluvasaraa. Ensimmäinen 
paalutusvasara — merkkiä R 20 — osoittautui liian heikoksi siinä suh-
teessa, että iskumäntä ei kestänyt: tästä aiheutuneiden keskeytysten vuoksi 
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hidastui paalujen junttaus siinä määrin, että kun paaluttaminen neljännen 
männän katkettua keskeytettiin elokuun 31 p:nä, oli kaikkiaan 1,161 paalusta 
juntattu vain 660. Paalutusvasara R 20 vaihdettiin samankaltaiseen, mutta 
raskaampaan paalutusvasaraan YR20, jolla päästiin lokakuun 15p:nä lyömään 
ponttirautoja paikoilleen. Ponttirautojen lyönti kävi haitallisitta häiriöittä 
ja edistyikin niin, että vuoden päättyessä oli jäljellä vain ankkuriseinän lyö-
minen täyteen syvyyteen. Ponttirautoja lyötäessä käytettiin enimmäkseen 
yhtä, mutta osittain kahta työvuoroa; puupaalujen junttauksessa työsken-
neltiin yleensä kahdessa vuorossa. Seuraavan vuoden työohjelmaan kuuluvan, 
Saukonlaiturin 50 m:n pituisen jatkeen paikka ruopattiin ruoppauslaitoksella. 
Meklarinkadun varrelle rakennettavan kuormauskorokkeen kivityöt pantiin 
alulle, korokkeen rakentaminen kuului seuraavan vuoden ohjelmaan. Telakka-
aluetta laajennettiin länteenpäin Ahdinkadun poikki ja proomuja varten teh-
tiin laituri. Varatöinä tasoitettiin korttelin n:o 256 itäosa. 

Itämerenkadun pohjoisosa päällystettiin asfalttisepelipäällyksellä ja tar-
peellinen määrä sadevesikaivoja rakennettiin. 

Katajanokan uudisrakennustöihin kuului ensinnäkin Rahapajanrannan 
rautaponttiseinälaiturin rakentamisen valmistelu; painopenkereeseen kaivet-
tiin rakennuskuoppa, joka ympäröitiin ponttiseinällä. Edellisenä vuonna 
alettu 50 m:n pituinen laiturijatke tehtiin valmiiksi sekä rakennettiin pääte-
laituri ja täytettiin laiturin takainen alue osaksi. Tähän työhön käytettiin 
asianomaisella luvalla vuoden 1933 menosääntöön merkittyjä varoja. Lento-
sataman pohjoispuolelle tehtiin penger valtionrautateiden varatyömailta 
rantaradan varrelta saaduista kivistä. Linnankatu päällystettiin asfaltti-
sepellyksellä. 

Herttoniemen rakennustöitä jatkettiin varatöinä suurella työvoimalla. 
Oulunkylän—Herttoniemen radan kaikki leikkaukset saatiin valmiiksi. 
Penkereihin, joista osa on vajonnut syvälle pehmeisiin lieju- ja savikerroksiin, 
tuotiin täytettä kaupungin omistamilla alueilla olevista maanottopaikoista. 
Eräille valmiiksi pengerretyille taipaleille, m.m. Vantaanjoen ja Malmin-
tien väliselle osalle, tehtiin sorastus. Öljysataman pistolaituri sekä rautatie-
raiteen pengerrystyöt rumpuineen ja tie tehtiin valmiiksi. Herttoniemen 
puistotien ja Degerön sillan välinen tie päällystettiin asfalttisepellyksellä. 
Teollisuussatamaksi aiotulla paikalla toimitettiin pohjatutkimuksia. 

Katujen ja laiturien asfaltoimista ja päällystämistä asfalttibetonilla 
suoritettiin satamalautakunnan hyväksymän ohjelman mukaan. Makasiini-
laiturille ja Laivalaiturille laskettiin hiekka-asfaltista pitkittäiset kärräystiet. 
Makasiinilaiturille laskettiin 25 tonnin nosturin lähialueelle asfalttibetoniker-
ros topeka-päällystyksineen ja tullirakennuksen ja uuden passintarkastamon 
edustalle asfalttibetonia hiekka-asfalttipäällystyksineen. Katajanokalla teh-
tiin hiekka-asfaltti- ja topeka-päällystyksiä jalkakäytävän saamiseksi Kataja-
nokan kanavan jalankulkusillalta Kanavakadulle. 

Saukonrannan ja Saukonkadun välinen osa Kellosaarenkatua päällys-
tettiin asfalttipäällystyksellä. 

Täytteen saanti väheni edelleen rakennustoiminnan jatkuvan lamaantu-
misen vuoksi. Täytettä otettiin vain Taivallahteen, Katajanokalle, Siltavuo-
renrannalle, Kaisaniemeen ja Kyläsaaren tienoille. 

Sekä puupaalujen että ponttirautojen junttaukseen käytettäväksi han-
kittiin· Demagin valmistama paaluvasara VR 20. Varatöinä suoritettiin tam-
mi- kesäkuussa kallionlouhimisia ja tasoitustöitä Salmisaaren pohjois- ja 
eteläosissa, viimeksimainitussa paikassa laiturikivien, nupukivien, konenupu-
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kivien ja Lönnrotinsillan reunakivien hakkuun yhteydessä. Teurastamon 
läntisen raiteen kallioleikkauksen ja Arabian raiteen penkereen tekoa jatket-
tiin kahdessa vuorossa koko vuoden* kesäkuukausia lukuunottamatta. 
Hernesaaren itärannan laituri rakennettiin, mutta täytteen puutteen vuoksi 
sitä ei saatu käyttökuntoon. Kaivopuiston rantaan Ison Puistotien varrelle 
täytetty alue reunustettiin kivimuurilla ja Vedutan-kahvilasta länteenpäin 
tasoitettiin tie. Länsisataman korttelin n:o 256 itäosa tasoitettiin. 

Niiden Humallahden venepaikkojen tilalle, jotka joutuivat käyttökel-
vottomiksi katuosaston toimittamien täyttämisten takia, ei voitu vielä 
rakentaa uusia. 

Kaisaniemenrannan tasoitustöihin kasvitieteellisen puutarhan ja soutu-
kerhon rakennuksen väliseltä osalta käytettiin 35,000 markkaa. 

Ruoholahdenrannan laiturin korjaamiseen merenkulkuhallituksen hiili-
tarhan kohdalla käytettiin 48,603: 60 markkaa. 

H 2-aluksen hylyn säilyttämiseksi — Hietalahden telakalla — saatiin 
käytettäväksi 8,000 markkaa. 

Lönnrotinkadun jatke Länsisatamaan valmistui ja avattiin liikenteelle 
joulukuun 1 p:nä. Noususillan pylväät perustuksineen rakensi urakalla Aktie-
bolaget Skånska cementgjuteriet ja rautarakenteet toimitti Kone- ja silta-
rakennusosakeyhtiö. Satamaosasto teki betonisillan kivireunukset, sillan ja 
samoin kaupungin katuosuuksien kiveykset, kellarien seinät ja sisätyöt, nousu-
sillan puukannen, nousupenkereen muurit, pengerryksen ja kiveyksen sekä 
nousupenkereen yhteyteen kuuluvat Ruoholahdenrannan kiveykset. Sitä 
paitsi maksettiin sillalla ja sen alla olevat valaistuslaitteet liikenneväylän 
rakennusmäärärahasta. Lisämäärärahoja tarvittiin 56,773: 50 markkaa. 

Katajanokan raiteiston uudestijärjestely saatiin miltei valmiiksi. 
Satamaradan jatkamiseksi Vanhankaupunginlahden länsirantaa pitkin 

myönnetyn määrärahan jäännöksestä käytettiin osa oikeusministeriön — 
kaupungin kanssa tehdyn sopimuksen nojalla —rakentaman rataosan lunasta-
miseen. 

Taivallahden teiden ja varastoalueiden tasoitustöiden määräraha jäi 
edelleen käyttämättä, minkä vuoksi se palautui kaupunginkassaan. 

Kellosaaren lentosatamaan ei rakennettu muuta kuin kaksi yhteensä 
25 m pitkää maihintulolaituria lentokonevajan telan varrelle. 

Muiden viranomaisten sekä yksityisten laskuun suoritettiin töitä 
341,548: 75 markan arvosta. 

Työvälineiden vuokrina, korvauksena laitureille aiheutettujen vaurioiden 
korjaamisesta ja veneiden talteenotoista sekä suoritettujen töiden lisäpro-
senttina osasto sai tuloja 11,223: 40 markkaa. 

Katu- ja viemäriosaston henkilökunnan muodostivat työpäällikkö, avus-
tava työpäällikkö, 9 insinööriä, 3 vaakitsijaa, 5 piirustajaa ja 10 konttori-
apulaista. Suoranaisesta työnjohdosta osaston työmailla huolehti 46 rakennus-
mestaria. 

Yleisten töiden hallitukselle osasto esitteli 181 asiaa, joista 68 koski 
uudis- y.m. töitä sekä 113 hallinto-, henkilö- ja palkkakysymyksiä. 

Vakinaisissa töissä olevien työntekijäin lukumäärä oli suurin syyskuussa, 
nim. 977 miestä, ja pienin maaliskuussa, jolloin se oli 328 miestä. Suurin 
varatyöntekijäin lukumäärä esiintyi tammikuussa, jolloin osaston töissä oli 
2,237 miestä. 

Katujen ja yleisten paikkain korjausta ja kunnossapitoa varten oli meno-
arviossa määrärahoja yhteensä 758,000 markkaa. Kustannukset nousivat 
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741,185: 45 markkaan, jakautuen seuraaviin eriin: katukorjaukset 599,055 
markkaa, kaiteet 75,490: 50 markkaa, kuorma-ajuriasemat 1,912: 85 mark-
kaa, katukilpien uudistus 17,413: 85 markkaa sekä mittaukset ja tutkimukset 
47,313: 25 markkaa. 

Katukorjauskustannukset, 599,055 markkaa, jakautuvat seuraavasti: 
kiveyksiin 188,052: 10 markkaa, sepelöimiseen 219,325: 15 markkaa, 
katukäytäviin 84,354:35 markkaa, painuneiden katujen koroamiseen ja 
tasoitukseen 26,357: 35 markkaa sekä työnjohtoon ja sekalaisiin menoihin 
80,966: 05 markkaa. 

Seuraavat uudistustyöt suoritettiin vuoden kuluessa loppuun työkustan-
nusten noustessa allamainittuihin määriin: katolisen kirkon edustalla olevan 
aukean sekä kirkon Tehtaankadun puoleisen katuosan päällystäminen nupu-
kivillä ja käytävien asfaltilla 155,828: 05 markkaan; Kanavakadun ja Luotsi-
kadun erään osan päällystäminen nupukivillä 217,427:20 markkaan, Silta-
saarenkadun 2:n käytävien päällystäminen 34,418: 85 markkaan, Torkkelin-
kadun l:n, 2:n ja 4:n päällystäminen nupukivillä ja käytävien päällystäminen 
98,690: 15 markkaan, kenttäkivikatujen asfaltoiminen 191,670: 45 markkaan, 
täytemaan vastaanotto 30,856: 70 markkaan, uudet korokkeet ja liikenne-
merkit 49,112:20 markkaan, Malmin- ja Fredrikinkatujen välillä olevan 
Malminrinteen leventäminen 40,091: 50 markkaan, Runeberginkadun ja Pu-
naisen-Ristin kujan välisen Töölönkadun tasoitus 168,070 markkaan sekä 
Helsinginkadun ja Sturenkadun välisen korttelin n:o 354 a viereisen kujan 
tasoitus 120,167: 20 markkaan. 

Sitäpaitsi loppuunsuoritettiin seuraavat vuonna 1931 aloitetut työt, 
joiden kustannukset nousivat allamainittuihin määriin: Etel. Hesperiankadun 
tasoitus 331,516: 30 markkaan, Topeliuksenkadun tasoitus 692,471: 20 mark-
kaan, Pengerkadun tasoitus 127,180: 45 markkaan, Elimäenkadun tasoitus 
285,197: 55 markkaan, Nilsiäntien tasoitus 213,147: 70 markkaan, Annalan 
urheilukenttä 118,484: 45 markkaan, Perhonkadun leikkikenttä 15,345: 85 
markkaan sekä Maistraatinkadun leikkikenttä 112,507: 10 markkaan. 

Uudet kadut, joiden rakentamistyöt vuoden kuluessa pantiin alulle, 
mutta joita ei ennätetty loppuunsuorittaa ja joiden jäljelläolevat määrärahat 
sentähden siirrettiin vuoteen 1933 olivat seuraavat: Yäinämöisenkatu, Pohj. 
Hesperiankatu, Kammionkatu, Nordenskiöldinkatu ja Koskelantie. Työt, 
joita ei ole voitu aloittaa, olivat Kaisaniemenkadun leventäminen, minkä 
määräraha 219,000 markkaa, palautettiin kaupunginkassaan, Kampinkaclun 
leventäminen, minkä määräraha, 490,000 markkaa, siirrettiin vuoteen 1933 
sekä Mäkelän tehdasalueen katujen lopputasoitus ja sepelöiminen, minkä 
määräraha, 200,000 markkaa, myös siirrettiin vuoteen 1933. Yhteenlas-
kettu siirto vuoteen 1933 teki 2,283,692: 60 markkaa. 

Uudistöiden yhteenlasketut kustannukset nousivat vuoden aikana 
5,190,490: 30 markkaan ja yhteenlasketut korjaus- ja kunnossapitokustan-
nukset 741,185: 45 markkaan. Katujen ja yleisten paikkain kokonaiskustan-
nukset vuoden aikana olivat näin ollen 5,931,675: 75 markkaa. 

Kanavien ja viemäreiden korjaus- ja kunnossapitokustannukset nousivat 
736,043: 35 markkaan, jakautuen seuraaviin eriin: johdot 330,364: 60 
markkaan, sadevesikaivot 221,231: 70 markkaan, ojat 59,926 markkaan sekä 
työnjohto ja sekalaiset menot 124,521: 05 markkaan. Välttämättömiä vie-
märiverkon täydennystöitä suoritettiin useissa eri paikoissa kaupunkia yhteen-
laskettujen kustannusten ollessa 189,854: 55 markkaa; viemärien huuhtelu-
vesikustannukset nousivat 12,219:35 markkaan. Savilan ja Alppilan puh-
Kunnall. kert. 1932. 2 * 
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distuslaitosten käyttö- ja hoitokustannukset nousivat 219,968: 25 markkaan 
ja Nikkilän sairaalan puhdistuslaitoksen vastaavat kustannukset 14,162 
markkaan. Savilan puhdistuslaitoksen voimankulutus teki 33,168 kwt. 

Alppilan puhdistuslaitoksen puhdistusteho oli yleensä hyvä. Vuoden- alku-
puoliskolla suoritettiin kemialliset tutkimukset, kuten aikaisemminkin, kau-
pungin terveydellisten tutkimusten laboratoorissa, mutta Kyläsaaren labora-
toorin tultua käytäntöön otetuksi sen kemisti suoritti kaupungin kaikkien 
viemäriveden puhdistuslaitosten mainitunlaatuiset tutkimukset. Myös Savilan 
puhdistuslaitoksen puhdistusteho näytti tyydyttävältä, mutta tässä on huo-
mioonotettava, että laitos pienuutensa takia voi puhdistaa vain n. 25 % 
likavesimäärästä kun taas n. 75 % juoksee laitoksen ohi Töölönlahteen täysin 
puhdistamattomana. 

Rajasaarelle rakennettavan puhdistuslaitoksen ja Savilan pumppuaseman 
valmistuttua yllämainitut epäkohdat poistuvat, kun kaksinkertainen lika-
vesimäärä pumputaan Rajasaarelle, ja lisäksi Savilan nykyisissä saostus-
kammioissa puhdistetaan 3—6 kertainen likavesimäärä. 

Kyläsaaren puhdistuslaitoksen rakennustyöt suoritettiin loppuun vuoden 
alkupuoliskolla. Töistä oli jäljellä vuoden alussa lämpöeristystyöt, suurin 
osa teräshiontatöistä ja koneiston asennustöistä, osa päällysrakenteista ja 
alueen tasoitustyöt. Laitoksen koneellinen puhdistusosasto pantiin käyntiin 
kesäkuun 15 p:nä ja biologinen puhdistusosasto heinäkuun 6 p:nä paitsi 
ilmastusosastoa IV, joka pantiin käyntiin vasta syyskuun 6 p:nä. Vuoden ai-
kana suoritettujen töiden yhteenlasketut kustannukset nousivat 1,926,045: 25 
markkaan, johon tulee lisäksi edellisenä vuonna käytetty erä, 773,954: 75 
markkaa, siis yhteensä 2,700,000 markkaa. Tähän summaan ei sisälly bio-
logisen puhdistusosaston koneiston ostohinta, 169,260 Tanskan kruunua, mikä 
suoritetaan kolmessa erässä vuosien 1933—35 aikana. Puhdistuslaitoksen 
kemisti ryhtyi toimeensa heinäkuun 20 p:nä, josta alkaen hän suoritti 
laitokseen tulevaa ja siitä poistuvaa vettä, saostunutta lietettä ja siitä muo-
dostuvia kaasuja y.m. koskevia tutkimuksia. Erikoista huomiota kiinnitet-
tiin kysymykseen, missä määrin on havaittavissa eroa 4 eri biologisella puh-
distusmenetelmällä käsitellyn veden laadussa. 

Kuten edellä mainittiin, Kyläsaaren laitoksen kemisti suoritti kaupungin 
muitakin puhdistuslaitoksia koskevia tutkimuksia. Hänen apulaisenaan työs-
kenteli laborantti. Koko tutkimusohjelman toteuttamiseen olisi kuitenkin 
lukuisampi henkilökunta tarpeen. Toistaiseksi on katuosaston onnistunut 
saada muutamia yksityisiä tiedemiehiä kiinnostumaan biologisiin tutkimuk-
siin ja täten on suorituksen alaisena kolme pitkäaikaista tutkimussarjaa. Pro-
fessori K. M. Levander tutkii aktivoidun lietteen alkueläimiä, lääketieteen-
lisensiaatti W. Lojander tutkii bakteereita ja lääketieteentohtori C. Nyberg 
bakteriofaageja. Kaikki nämä biologiset tutkimukset suoritetaan Kyläsaa-
rella tehtävien kemiallisten, fysikaalisten ja teknillisten tutkimussarjojen 
yhteydessä. Suoritetuista tutkimuksista on käynyt selville, että laitos koe-
laitoksena samoinkuin puhdistustehoonsa nähden vastaa niitä toiveita, joita 
siihen on kiinnitetty. 

Vuoden kuluessa suoritettiin kaupungin rantavesistöissä planktoloogisia 
ja vegetabiilisia tutkimuksia, joiden kustannukset nousivat 7,950 markkaan. 

Kaupunginhallituksen huhtikuussa myöntämällä määrärahalla raken-
nettiin rakennuskonttorin konepajassa hydraulinen puristin putkikokeita 
varten, joka käsitti samalla laitteita muutamien muidenkin rakennusaineiden 
kokeilua varten; kustannukset nousivat 19,909: 10 markkaan. Saatuaan 
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sanotun puristimen katuosasto voi suorittaa sellaisten suurten betoniputkien 
lujuuskokeita, joita käytetään eritoten suuria kokoojajohtoja rakennettaessa. 
Suoritetut kestävyys- ja tiiviyskokeet osoittivat suotuisia tuloksia ja olivat 
hyvänä osviittana näiden kalliiden putkien valmistamisessa. 

Vuoden kuluessa jatkuivat uuden Rajasaarelle rakennettavan puhdistus-
laitoksen ja Savilan pumppuaseman suunnittelutyöt. Viemäriverkon laajen-
nussuunnitelmia tehtiin tarvittavissa kohdin ja vanhan viemäriverkon uudel-
leenlaskemista jatkettiin siinä määrin kuin aikaa riitti. Tässä yhteydessä 
mainittakoon Käpylän pohjoisosasta johtavien Koskelan puroon laskevien 
viemäreiden yhdistämistä Kyläsaaren puhdistuslaitokseen tai vaihtoehtoi-
sesti puhdistuslaitoksen järjestämistä kunnalliskodin lähettyville koskeva 
suunnitelma. 

Vuoden kuluessa suoritettiin m.m. seuraavat suuret viemäriverkon 
uudistus- ja täydennystyöt, joiden kustannukset nousivat allamainittuihin 
määriin: viemäri uudelta teurastuslaitokselta viemärisuuhun 42b 1,167,841: 90 
markkaan, Lutherin- ja Nervanderinkadun välillä olevan Temppelikadun 
viemärin uusiminen 136,549: 30 markkaan, Toivonkadun viemärin uusiminen 
36 m:n pituudelta 78,736: 75 markkaan. 

Uusien katurakennustöiden yhteydessä laskettiin viemärijohdot alia-
mainittuihin katuihin kustannusten ollessa seuraavat: Lemminkäisenkujan 
ja Mechelininkadun väliseen Väinämöisenkatuun 78,199: 15 markkaa, Välskä-
rin- ja Mechelininkatujen väliseen Pohj. Hesperiankatuun 73,564 markkaa, 
Mechelinin- ja Topeliuksenkatujen väliseen Kammionkatuun 60,577: 10 
markkaa, Runebergin-ja Kammionkatujen väliseen Töölönkatuun 160,666: 10 
markkaa sekä Topeliuksenkadun ja Turuntien varrella olevan aukean väliseen 
Nordenskiöldinkatuun 146,921: 85 markkaa; putkia laskettiin Helsingin- ja 
Kirstinkatujen väliseen Sturenkatuun 84,747: 50 markan kustannuksin. 

Ylimääräisinä töinä suoritettiin Tursontien viemäri Turjantieltä Marja-
tantielle, jonka työn kustannukset nousivat 50,410: 85 markkaan, Humalis-
tonkadun viemärin uusiminen 468,539: 60 markkaan, Alppilan puhdistuslai-
toksen poistojohdon uusiminen 795,909: 90 markkaan ja viemärijohto vie-
märinsuusta 42 b Kyläsaareen 2,615,041: 50 markkaan. Kokonaiskustannuk-
set näistä töistä olivat 3,929,901: 85 markkaa. 

Vuoden kuluessa suoritettujen uusien viemäreiden rakennustöiden 
yhteenlasketut kustannukset nousivat 8,645,564: 60 markkaan, kanavien ja 
viemäreiden korjaus- ja kunnossapito- sekä puhdistuslaitosten käyttö-
kustannukset taas 1,172,247: 50 markkaan; yhteensä siis 9,817,812: 10 mark-
kaan. 

Teiden korjausta, sepelöimistä ja asfaltoimista suoritettiin 138,997 m2 

kustannusten ollessa 1,263,364: 80 markkaa. Näissä töissä käytettiin edel-
leen asfalttiemulsionia. Ajoradan vahvistamiseksi kestämään entistä suurem-
paa rasitusta päällystettiin Arabian ja Rastmanin panimon välinen Hämeen-
tie 500 m:n pituudelta Essenasfaltilla, kustannusten ollessa 191,670: 45 
markkaa. 

Teiden uudistöistä mainittakoon Kaikukadun ja Sörnäisten sillan välisen 
Hämeentien sekä Neitsytpolun ja Länt. Puistotien välisen Kaivopuiston ran-
tatien uudestaanj ärj estelyt. Edellisen työn kustannukset olivat 539,703: 95 
markkaa, jälkimmäisen taas 145,585: 60 markkaa. 

Urheilukenttien korjausta ja kunnossapitoa suoritettiin menoarviossa 
varattujen määrärahojen mukaisesti. Kustannukset olivat seuraavat: Eläin-
tarhan, Kallion, Haapaniemen ja Käpylän urheilukenttien sekä raviradan 
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kunnossapidosta 147, 378: 35 markkaa, Kaisaniemen verkkopallokentän kun-
nossapidosta 11,977: 80 markkaa, Alppilan hiihtomäen kunnossapidosta 
16,570 markkaa, kelkkamäkien rakentamisesta ja kunnossapidosta 119,388 
markkaa, maaluistinratojen järjestämisestä ja kunnossapidosta 120,138 
markkaa, Mustikkamaan juhlakentän kunnossapidosta 9,745: 80 markkaa 
sekä pesäpallokenttien kunnossapidosta 7,384 markkaa. 

Uudistöihin määrärahaa ei oltu myönnetty. 
Työttömyyden lieventämiseksi olivat kertomusvuonna seuraavat kadut 

y.m. paikat kallionlouhinta- ja tasoitustyön alaisina: Arkadiankatu, Meche-
lininkatu (sekä tasoitus että viemäritunneli), Hesperiankatu, Yälskärinkatu, 
Kammionkatu, Messeniuksenkatu, Turuntie, Rajasaaren puhdistuslaitos, 
Ruskeasuon kaatopaikka, Sturenkatu, Käenkuja, Mäkelän tehdasalueen 
erinäiset kadut, Kyläsaaren puhdistuslaitos, Lautatarhankatu, Toukolantie, 
Koskelantie, Arabiankatu, Mäkelänkatu, Tuomarinkyläntie, Punavuoren-
kadun kansakoulun leikkikenttä sekä Vallilan kansakoulun pihamaa. 
Kustannukset näistä varatöistä nousivat 14,510,119: 65 markkaan. 

Yllämainittujen menoarvioon otettujen tai eri määräyksestä suoritettu-
jen töiden lisäksi suoritettiin töitä kaupungin muille laitoksille ja yksityisille 
talonomistajille. Sellaisten töiden kustannukset olivat 1,904,966: 50 markkaa. 

Huonerakennusosaston henkilökuntaan kuuluivat kaupunginarkkitehti, 
avustava kaupunginarkkitehti, 6 avustavaa arkkitehtiä, 2 piirustajaa, 1 kir-
janpitäjä ja 3 konttoriapulaista. Suoranaisesta työnjohdosta osaston työ-
mailla huolehti 12 rakennusmestaria. 

Osastolla käsiteltiin vuoden kuluessa 369 diaariin vietyä asiaa, joista an-
nettiin lausuntoja, osaksi Helsingin kaupungin yleisten töiden hallitukselle, 
osaksi kaupunginhallitukselle tai muille viranomaisille. Sen lisäksi laadit-
tiin uudis- ja muutosrakennusten piirustuksia, joista mainittakoon seuraavat: 
naisten työkotipaviljongin sekä Kallion paloaseman lisä- ja muutosraken-
nuksen pääpiirustukset, sähkölaitoksen Sörnäisissä sijaitsevan pääaseman sekä 
Runeberginkadun varrella olevan ala-aseman laajentamisen pää- ja työpii-
rustukset, Arabiassa olevien työpajarakennusten, Kotkankadun n:ot 14—16 
(Hyvösen lastenkodin) uudestirakentamisen, tilastotoimiston huoneiston 
sisustamisen kaupungintaloon sekä Merikadun n:o 21 uudestirakentamisen 
muutospiirustukset, kioskien (8 ehdotusta), naisten työkodin huonetilojen 
uudestaan jaottamisen, tuberkuloottisten miesten asuinrakennuksen, kort-
teliin n:o 481 sijoitettavan yleisen ruumishuoneen, työväenopiston lisäraken-
nuksen, Hämeentien 80:ssä olevan kansakoulun lisärakennuksen, alakansa-
koulun sisustamisen Hämeentien taloon n:o 39, Uunisaarille rakennettavan 
uimalaitoksen sekä Turuntien taloon n:o24 sisustettavan apukoulun y.m. pää-
piirustukset. Sen lisäksi tehtiin joukko arkistopiirustuksia viime aikoina raken-
netuista rakennuksista huomioonottaen rakennusaikana tehdyt muutokset. 

Työvoima vaihteli ollen 300 työntekijää tammikuun ensimmäisellä vii-
kolla ja 129 joulukuun viimeisellä viikolla ja oli suurin eli 336 työntekijää 
tammikuun 17 ja 23 p:n välisellä viikolla. Työvoiman viikkokeskimäärä oli 
koko vuoden aikana 222 työntekijää. 

Kaupungin omistamien rakennusten ja talojen korjausta ja kunnossa-
pitoa varten oli menoarviossa varattu yhteensä 3,195,300 markan suuruinen 
määräraha, kustannukset nousivat 3,165,499:25 markkaan, säästöä oli siis 
29,800: 75 markkaa. 

Uudis- ja muutosrakennustöihin oli käytettävissä yhteensä 26,028,200 
markan suuruinen talousarviomääräraha, josta 19,500,000 markkaa erikoi-
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sen rakennustoimikunnan hoitamaa uuden teurastamon rakennustyötä varten. 
Osaston käytettäväksi jäi siis 6,528,200 markkaa. Lisäksi tuli vuodelta 1931 
siirretyt 5,205,421: 43 markkaa, joten osaston toimesta kertomusvuonna 
teetettäviä töitä varten oli kaikkiaan 11,733,621: 43 markkaa. Kustannukset 
nousivat 9,749,902: 85 markkaan. 1,983,718: 58 markan suuruiseen säästöön 
sisältyy Topeliuksenkoulun uusia höyrykattiloita varten myönnetty määrä-
raha, 33,500 markkaa, joka kokonaan palautettiin kaupunginkassaan, syystä, 
että entiset kattilat on onnistuttu korjaamaan. Mainitun korjaustyön kustan-
nukset vietiin tilille Lämpöjohtojen kunnossapito. Uudis- ja muutosraken-
nuksiin varattuja määrärahoja säästyi siis 1,950,218: 58 markkaa. 

Vuodesta 1931 siirrettiin 405,787: 65 markkaa rakennuskonttorin Ara-
biassa olevien työpajarakennustöiden lopettamista varten, 60,437: 85 markkaa 
varastohuoneen sisustamista varten tuberkuloosisairaalan kellariin, 233,151:45 
markkaa virastohuoneistojen sisustamista varten kaupungintaloon, virasto-
taloon y.m., 3,500,000 markkaa kunnalliskodin yhteyteen rakennettavaa 
naisten työkotipavilj onkia varten sekä 100,000 markkaa Nikkilään rakennet-
tavaa sairaspaviljonkia varten, yhteensä 4,299,376: 95 markkaa. Kustannuk-
set nousivat 717,375: 40 markkaan, 3,582,001: 55 markan suuruisesta säästöstä 
3,500,000 markkaa siirrettiin vuodelle 1933 naisten työkotipavilj onkia varten. 
Jäännös, 82,001: 55 markkaa palautettiin säästönä kaupunginkassaan. 

Vuoden kuluessa suoritettiin sitä paitsi töitä, osaksi ennakolta vuoden 
1933 menoarviosta myönnetyillä määrärahoilla sekä osaksi kaupunginval-
tuuston tahi kaupunginhallituksen käyttövaroilla, yhteensä1) 722,533:25 mar-
kalla. 36,511: 85 markan suuruisesta säästöstä siirrettiin 27,664: 20 markkaa 
vuoteen 1933 ent. Pauligin huviloiden korjaustöiden loppuunsuorittamista 
varten, jäännös, 8,847: 65 markkaa, palautettiin säästönä kaupunginkassaan. 

Paitsi yllämainittuja, osaston käytettäväksi osoitetuilla määrärahoilla 
suoritettuja töitä, suoritettiin töitä toisten kunnallisten laitosten ja viran-
omaisten laskuun yhteensä 1,744,084: 95 markalla, jotka työt tuottivat kont-
torille voittoa 1,205: 95 markkaa. 

Huonerakennusosaston vuonna 1932 suorittamien töiden kokonaiskus-
tannukset nousivat 16,062,883: 85 markkaan. 

Säästöä kaikista töistä syntyi 2,072,074: 48 markkaa. 
Seuraavat suuret uudisrakennustyöt loppuunsuoritettiin vuoden kuluessa: 
Sairaspavilj onki Kivelän sairaala-alueella, jonka kustannukset oli las-

kettu 8,310,000 markaksi, siinä tapauksessa, että ehdotettu henkilökunnan 
asuinrakennus rakennettiin samanaikaisesti. Kaupunginhallitus päätti, että 
toistaiseksi ainoastaan sairaspavilj onki rakennettaisiin, ja oli tämän takia eri-
näisiä muutoksia tehtävä alkuperäiseen rakennusohjelmaan kuten kattila-
keskuksen y.m. muuttaminen sairaspavilj onkiin. Kustannukset kattilakes-
kuksen sisustamisesta sairaspavilj onkiin nousivat 7 päivänä toukokuuta 
1931 laaditun lisäehdotuksen mukaan 758,000 markkaan. Sairaspavilj ongin 
kustannusarvion loppusumma, kattilakeskus mukaanluettuna, nousi siis 
9,068,000 markkaan. Käsiteltäessä vuoden 1932 menoarviota todettiin, että 
rakennuskustannukset jatkuvasti olivat alentuneet ja päätti kaupunginval-
tuusto tämän johdosta alentaa kustannusarviosumman 8,500,000 markkaan. 
Lopulliset kustannukset nousivat 7,919,192: 35 markkaan ja olivat siis 
580,807: 65 markkaa pienemmät kuin myönnetty määräraha. Viimeksimai-
nittu määrä palautettiin säästönä kaupunginkassaan. Koska sairaspavilj on-
gin kuutiosisällys on 25,272 m, on kustannus 313: 36 markkaa m3:ltä. 

*) Tähän sisältyy palovahingonkorvausta 14,334 markkaa. 
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Nilsiäntien tontille n:ö 3 rakennettavaa kansakoulutaloa varten oli 
myönnetty 7,415,000 markkaa. Kustannus nousi 6,068,513:27 markkaan eli, 
koska rakennuksen kuutiosisällys on 22,100 m3, 274: 59 markkaan m3:ltä. 
Kustannuksiin sisältyy 523,809: 40 markkaa koko koulukorttelin tasoitus-
työtä sekä sähkövalaistusta varten. Jos viimeksimainittu määrä vähenne-
tään, on kustannus 250: 89 markkaa m3:ltä. 

Sähkölaitoksen Sörnäisissä sijaitsevan pääaseman sekä Runebergin-
kadun tontilla n:o 52 olevan ala-aseman laajennustyöt olivat edistyneet niin 
pitkälle, että rakennusten muuraustyöt oli suoritettu ja sisustustyöt jatkui-
vat vuoden vaihteessa. 

Lämpöteknikko. Kaupungin laitosten lämpö- ja vesijohtojen kunnossa-
pitoa varten oli kertomusvuodeksi myönnetty 335,000 markan suuruinen 
määräraha ollen se edellisen vuoden vastaavaa määrärahaa likipitäen 5 % 
pienempi. Edellämainittu määrä käytettiin miltei kokonaan, säästöä jäi vain 
346 markkaa. 

Suuremmista uudis- ja muutostöistä mainittakoon seuraavat: 
Arabian alueelle rakennettujen työpajarakennusten lämmitys-, tuuletus-

ja terveysteknilliset laitteet valmistuivat vuoden alkupuoliskolla; Nilsiän-
tien tontille n:o 3 rakennetun uuden kansakoulun keskuslämmitys-, tuuletus-
ja terveysteknilliset laitteet valmistuivat ennen syyslukukauden alkua; Kive-
län sairaalan uuden sisätautien osaston keskuslämmitys-, tuuletus-ja terveys-
teknilliset laitteet valmistuivat vuoden loppupuoliskolla; kaupunginpuutar-
haan hankittiin uudet kattilat; Tehtaankadun kansakoulussa toimitettiin 
myös kattiloiden vaihto, mikä olosuhteiden pakosta suoritettiin keskellä tal-
vea; Aleksanterinkadun 22—24:ssä sijaitsevan poliisilaitoksen talon pihan 
perällä olevaan kaksikerroksiseen pidätettyjen osastoon sisustettiin vesiläm-
mityslaitos ja tilastotoimiston alakerrokseen asetettiin niinikään vesilämmi-
tyslaitos. 

Edellisen lisäksi tehtiin useita valmistavia suunnitelmia sekä laadittiin 
kustannusarvioita vaikkakaan suurempia töitä, jotka vuoden vaihteessa olisi-
vat olleet keskeneräisiä, ei ole aloitettu. 

Keskuslämmityslaitosten polttoainekustannuksista laadittu tilasto osoit-
taa, että vuonna 1932 kulutettiin kaikkiaan 12,765 tonnia polttoainetta kok-
siksi redusoituna. Vastaava määrä oli vuonna 1931 13,107 tonnia. Huoli-
matta lämmityslaitosten lukumäärän lisääntymisestä, eräitten vanhojen 
laitosten laajennuksesta y. m. seikoista, jotka ovat lisänneet polttoaine-
menekkiä n. 750 tonnia, on kokonaiskulutus kuitenkin vähentynyt. Tähän 
vaikutti suurimmaksi osaksi leuto syksy, jonka johdosta kalenterivuoden 
9 kylmän kuukauden keskilämpötilan ja huonelämpötilan välinen erotus 
oli n. 7 % pienempi kuin edellisenä vuonna. 

Puisto-osaston henkilökunta oli sama kuin edellisenä vuonna. Sen toi-
minta jatkui samaan tapaan kuin aikaisemminkin, vaikka huomattavasti 
supistettujen määrärahojen takia melkoisesti pienemmässä laajuudessa kuin 
esim. vuonna 1931. Työntekijäin lukumäärä oli keskimäärin 114 ollen suu-
rimmillaan toukokuussa, 250, ja pienimmillään joulukuun lopussa, 21. 

Kukkakasveja istutettiin seuraaviin paikkoihin: Aleksanteri II:n patsaalle, 
Eiran puistikkoon, Engelinaukiolle, Runeberginesplanaadiin, läntisen hautaus-
maan 17 haudalle, Katajanokan puistikkoon, Marian sairaalan puistikkoon, 
Ritaritalonpuistikkoon, Säätytalonpuistikkoon, Ullanpuistikkoon, Tähtitor-
ninvuorelle, talvipuutarhan edustalle, kaupunginpuutarhan alueelle, Ensi 
sairaalan puistikkoon, Hankkijan edustalle, Hietarantaan, Kaisaniemen 
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puistoon, Kaivohuoneen edustalle, kirurgisen sairaalan puistikkoon, Kive-
län sairaalan puistikkoon, Koulupuistikkoon, krematorion luo, kulkutauti-
sairaalan alueelle, Puutarhakadun puistikkoon, Vanhassakaupungissa olevalle 
Hans v. Sandenin haudalle, Snellmanin patsaalle, Sofianlehdon pikkulasten-
kodin puistikkoon, Runebergin- ja Caloniuksenkatujen kulmaukseen, Vanhan 
kirkon puistoon, Nervanderinpuistikkoon ja koulupuutarhaan. Kukka-
sipuleita, kesäkukkia ja monivuotisia kasveja istutettiin yhteensä 89,125 
kappaletta, joiden hinta arvioitiin 235,434: 40 markaksi. 

Koristepuita ja pensaita istutettiin 52 eri puistoon ja istutukseen yhteensä 
6,795 kappaletta. Niiden hinta arvioitiin 108,874 markaksi. 

Kesän aikana pystytettiin 5 lastenkeinua entisten 15 keinun lisäksi. 
Nykyisen talvipuutarhan siirtyessä vuonna 1907 kaupungille kaupunki 

sitoutui pitämään vuoden 1931 loppuun saakka pääsyn sinne vapaana. Syys--
kuun 17 p:nä 1931 kaupunginhallitus päätti, ettei talvipuutarhassa käynneistä 
kanneta maksua sanotun päivän jälkeenkään. Tätä ainutlaatuista etua 
suuri yleisö käyttääkin hyväkseen yhä enenevässä määrin, täyttäen varsin-
kin kauniina keväisinä sunnuntaipäivinä talvipuutarhan miltei tungokseen 
asti. Siellä kävijäin lukumäärä kasvaa vuosi vuodelta. Suurin laskettu 
määrä yhtenä sunnuntaina oli vuonna 1930 2,000 henkilöä, vuonna 1931 
2,500 ja vuonna 1932 3,204 henkilöä. 

Puisto-osaston vakinaiset menot olivat 2,189,140: 65 markkaa, josta 
puistojen ja istutusten kunnossapidon osalle tuli 1,190,954: 85 markkaa. 
Viimeksimainitut kustannukset jakaantuivat seuraavasti: 

Smk. 
Kasvihuoneet 127,118: 85 
Kaupunginpuutarha 117,226: 70 
Kaisaniemi 80,316:05 
Kaivopuisto 74,477: 50 
Kappeliesplanaadi, Ru-

neberginesplanaadi, 
Teatteriesplanaadi . ... 61,619: 50 

Tähtitornin vuori 59,054: 40 
Engelinaukio 37,565: 50 
Talvipuutarhan edustalla 

olevat pengermät 35,350: 20 
Vanhankirkon puisto ... 29,291:40 
Eläintarha 28,558: 50 
Hakasalmen ja Hesperian 

puistot 25,610: 30 
Hauhontien puistikot ... 19,675: — 
Eiran puistikko 17,093: 50 
Käpylän urheilukentän 

istutukset 17,022: — 
Punanotko 16,545: 50 
Heikinpuisto 16,122: — 
Hietaranta 15,540: — 
Katajanokan puistikot... 15,408:50 
Mäkelänkadun istutukset 12,736: — 
Haudat 11,624:50 
Aleksis Kiven kadun is-

tutukset 10,815: — 
Ullanpuistikko 9,988: — 
Istutukset Runebergin 

patsaan ympärillä 9,825: — 
Kallion urheilukentän is-

tutukset 9,260: 50 

Smk. 
Runebergin, Lönnrotin ja 

Snellmanin patsaiden 
koristaminen 8,977: 60 

Runeberginkadun leikki-
kenttä 8,715: — 

Kangasalantien leikki-
kenttä 8,420: — 

Ensi sairaalan puistikko 8,155: — 
Pohjolankadun istutuk-

set 7,970: — 
Johanneksen kirkon istu-

tukset 7,785: — 
Koulupuistikko 7,092: — 
Kallion kirkon istutukset 7,083: — 
Urheilukadun istutukset 6,459: 50 
Liisanpuistikko 6,290: — 
Turuntien puuistutukset 6,112: — 
Säätytalonpuistikko 6,110: — 
Mechelininkadun istutuk-

set 5,817: 50 
Haapaniemen urheilu-

kentän istutukset 5,775: — 
Istutukset kirurgisen sai-

raalan luona 5,562: — 
Keuruuntien istutukset 5,490: — 
Nervanderinpuistikko ... 5,460: — 
Kapteeninpuistikko 5,312: 60 
Torkkelinpuistikko 4,600: — 
Yuorimiehenpuistikko ... 4,530: — 
Puutarhakadun puistikko 4,515: — 
Ateneumin istutukset ... 4,385: — 
Meritori 4,325: — 
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Smk. 
Porthanin- ja Pengerka-

tujen välinen istutus . 4,266: — 
Lönnrotinpuistikko 1,242: — 
Kolmikulma 3,931: 50 
Ruoholahdenpuistikko ... 3,910: — 
Telakanpuistikko 3,875: 50 
Museokadun leikkikenttä 3,871: 50 
Ritaritalonpuistikko ... 3,775: — 
Dagmarinkadun leikki-

kenttä 3,547: 50 
Pääskylänpui-stikko 3,524: — 
Suomen pankin istutuk-

set 3,325: — 
Lapinlahdenpuistikko ... 2,990: — 
Agricolanpuistikko 2,973: 50 
Saksalaisen kirkon istu-

tukset 2,887: — 
Apollonpuistikko 2,850: — 
Fredrikinkadun pohjois-

pään istutukset 2,820:— 
Simonkadun kujanne ... 2,745: 50 
Istutukset Aleksanteri 

II:n patsaan ympärillä 2,455: — 
Teknillisen korkeakoulun 

puistikko 2,442: 50 
Fredrikintori 2,170: — 
Caloniuksen- ja Runeber-

ginkatujen kulman is-
tutukset 1,970: — 

Smk. 
Hesperianesplariaadi . ... 1,755: — 
Bulevardin puuistutukset 1,635: — 
Meritullinkadun pohjois-

pään istutukset 1,520: — 
Porvoonkadun puistikko 1,355: — 
Hankkijan edusta 1,301: — 
Kallion kirjastotalon is-

tutukset 1,265: — 
Franzeninkadun istutus 1,050: — 
Arkadianaukio 1,020: — 
Pietarinkadun kastanjat 970: — 
Kotkankadun istutukset 885: — 
Perämiehenkadun istu-

tukset 862: — 
Topeliuksenkadun puuis-

tutukset 830: — 
Sirkuspuistikko 820: — 
Aadolfinrinne 580: — 
Viidennen linjan puis-

tikko 550:— 
Hernesaarenkadun istu-

tukset 400:— 
Ammattienedistämislai-

toksen edusta 175: — 
Sekalaista 106,624: 75 

Yhteensä 1,190,954: 85 

Polttoaineisiin käytettiin 73,512: 60 markkaa. Vanhojen nurmien ja 
käytävien uusimiseen käytettiin 30,003 markkaa. Työkalujen osto ja kor-
jaus tuli maksamaan 48,010: 50 markkaa, aitojen kunnossapito 59,998: 90 
markkaa, puistosohvien korjaus ja maalaus 70,000 markkaa, vedenkulutus 
80,391:45 markkaa sekä erinäisten istutusten kunnossapito 75,000 markkaa. 
Puisto vartijoiden palkkaamiseen käytettiin 164,995 markkaa. 

Uudistöihin käytettiin menosääntöön merkityistä työmäärärahoista 
yhteensä 243,452: 65 markkaa. Uusia puistosohvia teetettiin 72 kappaletta 
49,822 markan kustannuksin ja oli osastolla tämän jälkeen 1,328 puisto-
sohvaa. Kaisaniemenpuiston uudestijärjestelyyn käytettiin edelliseltä tili-
vuodelta siirtynyt säästö 42,126: 35 markkaa. Vallilan siirtolapuutarhan 
perustamiseen käytettiin samoin edellisen vuoden säästö 173,252: 70 mark-
kaa, minkä lisäksi kaupunginvaltuusto syyskuun 7 p:nä myönsi 265,000 
markkaa näiden töiden jatkamiseen. 

Ruoanvastiketöitä suoritettiin Töölönlahden pohjoisrannalla, Hespe-
riankatujen välisellä alueella, kasvitieteellisen puutarhan sivustalla, Castre-
ninkadun varrella korttelissa n:o 326, Pengerkadun luiskalla, Hietarannassa, 
vanhainkodin alueella, poliisimaneesin ympäristöllä ja Eläintarhan metsissä. 
Näiden töiden kustannukset nousivat 28,631: 70 markkaan. 

Kaupunginpuutarhasta myytiin edelleen vanhan tavan mukaan oman 
tarpeen yli jääneitä taimia, kukkasia y. m., vuokrattiin juhlatilaisuuksiin 
kasveja ja saatiin siten käteismyyntituloja yhteensä 55,730: 25 markkaa. 

Lopulla vuotta toimitetun luetteloinnin mukaan oli kaupunginpuutar-
han kasvihuoneissa ja talvipuutarhassa olevien, avomaalle kasvatettavien 
perennantaimien ja taimiston, koristepuiden sekä pensaiden arvo yhteensä 
450,548: 40 markkaa. 
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Varasto-osaston henkilökuntaan kuuluivat varastopäällikkö, kirjan-
pitäjä ja 3 konttoriapulaista. Päävarastolla oli varastonhoitaja ja kontto-
risti sekä korjauspajoissa insinööri ja 2 konttoriapulaista. 

Osaston tehtävänä oli hoitaa Malminkadun 5:ssä sijaitsevaa päävaras-
toa, Ruoholahden ja Hakaniemen varastoja sekä Arabian alueelle rakennet-
tuja korjauspajoja kuin myös huolehtia rakennuskonttorin tarveaineiden 
ja kaluston hankinnoista. 

Korjauspajoja käyttivät vuoden varrella rakennuskonttorin eri osastot 
sekä kaupungin muut virastot ja yksityiset henkilöt, joiden laskuun suori-
tettiin töitä yhteensä 3,699,098: 50 markalla kuten allaolevasta yhdistel-
mästä lähemmin ilmenee: 

Tarveaineita, Työkustannuksia, Yhteensä. 
Smk. Smk. Smk. 

Varasto-osasto 719,159: 10 844,023: 35 1,563,182: 45 
Katu- ja viemäriosasto 322,147: — 516,127: 15 838,274: 15 
Satama- ja rautatieosasto 260,750: 80 435,490: 25 696,241: 05 
Huonerakennusosasto 117,801: 60 232,898: 95 350,700: 55 
Puisto-osasto 44,018:30 91,172:90 135,191:20 
Rakennuskonttori 3,571:85 8,620:20 12,192:05 
Muut kaupungin laitokset 37,919: 60 55,669: 35 93,588: 95 
Yksityiset 2,977: 90 6,750: 20 9,728: 10 

Yhteensä 1,508,346:15 2,190,752:35 3,699,098:50 

Varastossa olevien rakennustarpeiden arvo oli tammikuun 1 p:nä 1932 
4,300,130: 34 markkaa, vuoden kuluessa ostettiin tarveaineita 6,006,160: 85 
markalla ja käytettiin 6,527,400: 70 markalla, joten säästö vuodelle 1933 
oli 3,778,890: 49 markkaa. 

Tarveaineiden kulutus jakautui eri kuluttajien kesken seuraavasti: 
katu- ja viemäriosasto 4,251,695: 30 markkaa, satama- ja rautatieosasto 
1,740,917: 10 markkaa, huonerakennusosasto 151,705: 05 markkaa, kone-
pajat 298,717: 15 markkaa, puisto-osasto 33,930: 75 markkaa, rakennus-
konttori 20,685 markkaa, muut kaupungin laitokset 19,057: 50 markkaa 
sekä yksityiset 10,692: 85 markkaa. 

Tiliviraston henkilökunnan muodostivat kamreeri, kirjanpitäjä, avus-
tava kirjanpitäjä, kassanhoitaja ja 2 konttoriapulaista. 

Tilitodistuksia oli vuoden aikana 22,605, lähetettyjä kirjelmiä 1,157 ja 
kirjanpitoeriä yhteensä 34,127. Tiliviraston määrärahat olivat yhteensä 
230,124 markkaa menojen ollessa 224,957: 55 markkaa. Viimeksimainittuun 
määrään viranhaltijain palkat sisältyvät vähentämättöminä; kaupunginval-
tuuston kertomusvuodeksi määräämä vähennys 12,040 markkaa vietiin kir-
joihin tulona. 



VIII. Puhtaanapitolaitos. 
Puhtaanapitolaitoksen kertomus vuodelta 1932 oli seuraavan sisältöinen: 

Vuonna 1932 voimassa olleen ohjesäännön mukaan kaupungin puhtaana-
pitotoimen ylin johto kuului puhtaanapitohallitukselle. Missä tapauksissa 
terveydenhoitolautakunnalla oli toimivalta puhtaanapitoasioissa oli säädetty 
terveydenhoitosäännössä ja Helsingin kaupungin terveydenhoitojärjestyk-
sessä. 

Puhtaanapitohallituksen kokoonpanossa tapahtui vuoden varrella muu-
tos. Hallituksen monivuotinen jäsen, entinen puheenjohtaja ja vuodeksi 
1932 valittu varapuheenjohtaja, rakennusmestari A. W. Malmi kuoli elokuun 
12 p:nä. Kunnianosoitustilaisuudessa hallituksen kokouksessa elokuun 29 p:nä 
puheenjohtaja mainitsi muun muassa, että rakennusmestari Malmi oli innos-
tunut puhtaanapitolaitoksen kehitykseen ja oli tehnyt huomattavia alotteita 
kaupungin puhtaanapitotoiminnan edistämiseksi. 

Edesmenneen rakennusmestari Malmin tilalle kaupunginvaltuusto valitsi 
syyskuun 7 p:nä puhtaanapitohallituksen jäseneksi filosofiantohtori K. Huh-
talan, joka hallituksen kokouksessa seuraavan lokakuun 10 p:nä valittiin 
varapuheenjohtajaksi vuoden loppuun. 

Puhtaanapitohallitukseen kuuluivat kertomusvuonna seuraavat henkilöt: 
filosofianmaisteri G.Estlander puheenjohtajana, rakennusmestari A.W.Malmi 
ja hänen kuoltuaan filosofiantohtori K.Huhtala varapuheenjohtajina sekä seppä 
K. Kaukonen, kivityöntekijä O. Nuutinen ja posliiniteknikko A. G. Nyman 
jäseninä. Kaupunginhallituksen edustajana puhtaanapitohallituksessa oli 
teknillinen johtaja, insinööri E. Moring, jonka toiminta-alaan puhtaanapito-
laitos kuului. Sihteerinä toimi vanhempi oikeusneuvosmies K. Furuhjelm ja 
esittelijänä puhtaanapitolaitoksen johtaja E. Rosenbröijer. 

Puhtaanapitohallitus kokoontui kertomusvuonna 19 kertaa. Sen pöytä-
kirjain pykäläluku oli 295, diariin vietyjen asiain luku 348 ja lähetettyjen 
kirjelmäin luku 79. Vuoden varrella käsitellyistä asioista mainittakoon seu-
raavat: 

Hallituksen laadituttamat ehdotukset puhtaanapitolautakunnan, puh-
taanapitolaitoksen ja sen tiliviraston uusiksi johtosäännöiksi kaupunginval-
tuusto lokakuun 26 p:nä hyväksyi erinäisine pienine muutoksineen ja vah-
visti voimaanastuviksi tammikuun 1 p:stä 1933 lukien. 

Suomen rakennusmestariliiton kunnallisen osaston ehdotuksen johdosta 
huoltokonttorin perustamisesta kaupungin palveluksessa oleville henkilöille, 
hallitus päätti mielipiteenään lausua, että joskin periaatteessa voidaan aja-
tella huoltokonttoria perustettavaksi, kaupungin ei olisi siihen ryhdyttävä, 
etenkin kun siitä olisi seurauksena toimihenkilöiden lisääminen ja siis myös 
lisämenoja. Sitä vastoin oli hallituksen mielestä ajateltavissa että eri laitosten 
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henkilökunnat omasta toimenpiteestään perustaisivat huoltokonttoreja ja 
itse hoitaisivat niitä. 

Hyväksyen hallituksen tekemän ehdotuksen kaupunginvaltuusto päätti 
tammikuun 1 p:stä 1933 lukien lakkauttaa laitoksen varastonhoitajan toi-
men sekä varastonhoitajan ja tuntikirjurin tointen sijalle perustaa 6 palkka-
luokkaan ja Y kielitaitoluokkaan kuuluvan toimistoapulaisen toimen. Siten 
säästyi yli 20,000 markkaa vuodessa. 

Kysymys yleisistä suuntaviivoista kaupungin varasto-olojen vastaiseksi 
kehittämiseksi sekä tämän yhteydessä kysymys varastojen hankintaa ja 
hoitoa koskevista toimenpiteistä oli vuoden varrella hallituksen käsiteltävänä. 

Hallitus oli kertomusvuoden lopussa pakotettu pyytämään lisämäärä-
rahoja yhteensä 338,000 markkaa nimittäin 82,000 markkaa kaluston kunnos-
sapitoon, 98,000 markkaa työpalkkoihin ja 158,000 markkaa tarveaineisiin. 

Viranhaltijain huoltovelvollisuuskysymys oli useita kertoja hallituksen 
käsiteltävänä. Kaupunginvaltuusto oli näet päättänyt, että viranhaltijain 
peruspalkkojen määristä oli vuoden 1932 aikana vähennettävä huoltovelvolli-
silta 5 % ja viranhaltijoilta ilman huoltovelvollisuutta 10 %. 

Koska puhtaanapitolaitoksen vahtimestarintoimi palkkaukseen näh-
den oli erittäin epäedullisessa asemassa muihin vahtimestarintoimiin verrat-
tuna. hallitus ehdotti toimen siirrettäväksi l:stä 4:een palkkaluokkaan. Hy-
väksyen hallituksen perustelut valtuusto ei kuitenkaan katsonut voivansa 
siirtää mainittua virkaa korkeampaan kuin 2:een palkkaluokkaan. 

Koska työvoimaa oli riittävästi saatavana hallitus epäsi Helsingin auto-
miesyhdistyksen tekemän omilla hevosilla ajavien ja kuorma-autoilijoiden 
tuntipalkkojen korottamista koskevan anomuksen. 

Puhtaanapitohallituksen ehdotuksesta kaupunginhallitus hyväksyi Hel-
singin puhtaanapitolaitoksen ammatillisen osaston r.y:n anomuksen erikois-
autojen kuormaajain ja hevosmiesten tuntipalkkojen korottamisesta 7 mar-
kasta 7: 50 markkaan tammikuun 1 p:stä 1933 lukien. 

Vuodeksi 1932 vahvistetut eri työläisryhmien tuntipalkat ovat esitetyt 
allaolevassa taulukossa: 

Smk. Smk. 
Monttöörit 10: — Ulkotyöapurit 5: 50 
Autonkuljettajat 9:— Tilapäiset työntekijät talvisaik.: 
Maalarit 9 : - - Naineet 4: — 
Viilaajat, sorvarit ja sepät 9: — Naimattomat 3: 20 
Puusepät 8: 40 Naiset raskaassa työssä 6: — 
Apurit, korjauspajoissa, vanh. 7:50 » muussa työssä 4:50 

» » nuoremm. 6: 50 » pesu- ynnä puhdistust. 4: — 
Ryhmäetumiehet 8: 40 Malmin kaatopaikalla: 
Yaunumiehet kuormauspaikoilla 8:— Miehet 8: — 
Ajomiehet kaupungin hevosilla 7: — Naiset 7: — 
Ajomiehet omine hevosineen ... 12:— Hevostallissa palvelevat miehet 7: — 
Kadunlakaisijat 7: 50 

Laitoksen johtaja oikeutettiin yksityistapauksissa työntekijäin parem-
man ammattitaidon tai työkyvyn taikka ahkeruuden perusteella korotta-
maan palkkaa enintään 10 °/0\ 11a. 

Kaupunginhallitus oikeutettiin erikoisten seikkojen perusteella korotta-
maan vahvistettua palkkaa määrätyn nimikkeen kohdalla enintään 10%:lla. 

Urakkatyötariffien vahvistaminen oli hallituksen asiana. 
Käsiteltyään kysymystä kuinka pitkän ajan kuluttua kaupungin pal-

veluksessa olevan viranhaltijan tahi työläisen irtisanominen on tapahtuva 
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yhtäjaksoisissa sairastapauksissa, hallitus päätti ehdottaa, että sekä viranhal-
tijain että työläisten irtisanominen katsottaisiin tapahtuneeksi yhden vuoden 
kuluttua sairasloman alkamisesta, kuitenkin siten, että kumpaankintoimihenki-
löryhmään nähden voitaisiin myöntää kuuden kuukauden pidennys edellyttäen 
että sairas lääkärintodistuksen tai muun luotetta van selvityksen perusteella voi 
tehdä todennäköiseksi, että hän voi ryhtyä tointaan uudelleen hoitamaan. 

Ehdotus uusiksi määräyksiksi kaupungin työntekijöille tulevasta sai-
ras- ja hautausavustuksista oli vuoden varrella hallituksen käsiteltävänä. 

Kertomusvuonna käsiteltiin viranhaltijain kesäloma-ajat, erään viran-
haltijan sairasloma-anomus, 143 työntekijän sairas- ja 10 hautausapuano-
musta, 15 työssä sattunutta tapaturmaa sekä 9 työntekijän eläkeanomusta. 

Muutamien Sörnäisten rantatien varrella sijaitsevien teollisuuslaitosten 
valitettua puhtaanapitolaitoksen mainitulla tiellä olevan kuormauspaikan 
aiheuttamista haitallisuuksista sekä terveydenhoitolautakunnan ehdotettua 
saman paikan poissiirtämistä kaupunginvaltuusto puhtaanapitohallituksen 
esityksestä päätti, että kyseessä oleva kuormauspaikka siirrettäisiin korttelin 
n:o 662 ranta-alueelle. Siirtämiskustannukset arvioitiin nousevan 320,000 
markkaan, mikä erä merkittiin vuoden 1933 menoarvioon. Hallitus esitti 
vielä toivomuksenaan, että siirto tapahtuisi niin hyvissä ajoin, että uusi 
kuormauspaikka voitaisiin ottaa käytäntöön kesällä vuonna 1933. 

Teatteriesplanaadissa oleva vedenheittolaitos ehdotettiin siirrettäväksi 
viereiseen mukavuuslaitokseen. 

Menojen vähentämiseksi hallitus katsoi olevan syytä erinäisissä kohdin 
supistaa edellisenä vuonna vahvistettua katujen ja teiden puhtaanapidon 
talviohjelmaa, silmälläpitäen kuitenkin liikenteen vaatimuksia. Esitys eri-
näisistä muutoksista tehtiin kaupunginhallitukselle. 

Ehdotus lumenkaatopaikoiksi sekä hevosella että moottorivoimalla kul-
jetettavia kuormia varten laadittiin. 

Hallituksen esityksestä myönnettiin laitokselle oikeus poistaa tavara-
luettelosta 40 kappaletta käytettyjä rikkarattaita ja 30 kappaletta rekiä myy-
mällä ne huutokaupalla. Myyntierä nousi yhteensä 2,247 markkaan. Sitä-
paitsi oikeutettiin laitos hallituksen esityksestä myymään tarpeettoman 
hevosenvetämän vanhan kasteluvaunun 3,000 markan käteismaksusta. 

Puhtaanapitolaitos. Puhtaanapitolaitoksen oli vuonna 1932 suoritettava 
sekä kaupungille että, sopimusten nojalla, yksityisille kiinteistönomistajille 
kuuluva puhtaanapito, käsiteltävä ja myytävä kertyviä jätteitä, hoidettava 
työvälineitään ja tarveaineitaan sekä pidettävä kunnossa kaupungin yleisiä 
mukavuuslaitoksia. 

Toiminta jakaantui kuten aikaisemminkin katujen puhtaanapitoon, 
kiinteistöjen ja yleisten mukavuuslaitosten puhtaanapitoon sekä osastoon, 
joka käsitti työkoneiden ja työvälineiden kunnossapidon ja korjaukset. 
Työt oli järjestelty seuraavalle kahdeksalle erikoisosastolle: hallinto; katujen 
puhtaanapito; kiinteistöjen ja yleisten mukavuuslaitosten puhtaanapito; Mal-
min kaatopaikka; varasto; korjauspaja; autotallit ja -korjaamo; sekä hevostalli. 

Hallinto. Puhtaanapitolaitoksen päällikkönä toimi johtaja laitoksen 
tarkastajan ollessa apulaisjohtajana. Työinsinöörin erikoistehtäviin kuului 
tilastollisten yhdistelmien laatiriiinen eri töiden työilmoitusten nojalla. 
Ylityönjohtaja valvoi lähinnä alimman työnjohdon toimintaa. 

Sekä puhtaanapitohallituksen että puhtaanapitolaitoksen tilejä hoiti 
johtajan valvonnan alaisena puhtaanapitolaitoksen tilivirasto. Kassaviras-
tona oli rahatoimisto. 
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Kamreeri johti toimistossa ja tilivirastossa esiintyviä töitä. Toimisto-
henkilökunnan muodostivat, paitsi kamreeria, kirjanpitäjä, kaksi kirjuria, 
neljä konttoriapulaista ja yksi tuntikirjuri sekä vahtimestari ja asiapoika. 
Kiinteistöjen puhtaanapidosta laadittujen ilmoitusten tarkkailua varten 
toimi kuormauspaikoilla kaksi kirjuria. Toimitsija hoiti Malmin kaatopaikalla 
lannan myyntiä. 

Puhtaanapitolaitos lähetti vuoden varrella 1,252 kirjettä ja antoi 8,220 
laskua suorittamistaan töistä sekä laati asetusten mukaista tilastoa työn-
tekijöistään. 

Katuien puhtaanapito. Puhtaanapitolaitoksen velvollisuuksiin kuului 
huolehtia kaupungille kuuluvien katuosuuksien, yleisten paikkain, torien, 
viertoteiden sekä ranta-alueiden ja -laiturien puhtaanapidosta. Sitäpaitsi oli 
Kaivopuiston ja VI:n kaupunginosan huvila-alueen katujen puhtaanapito-
toimi annettu laitoksen yksinoikeudeksi; yksityiset mainittujen kaupungin-
osien kiinteistöjen omistajat suorittivat kaupungille kaupunginvaltuuston 
vahvistaman, heidän omistamistaan tonttialueiden suuruudesta riippuvan 
määrän näiden alueiden puhtaanapitokustannuksista. Edelleen laitos huolehti 
muissa osissa kaupunkia sopimusten nojalla yksityisille talonomistajille kuu-
luvien katuosuuksien puhtaanapidosta. 

Katujen puhtaanapitotyöt olivat jaetut seitsemään piiriin siten, että 
I ja II kaupunginosat kuuluivat ensimmäiseen piiriin, III, VII, VIII ja IX toi-
seen piiriin, V ja VI kolmanteen piiriin, IV ja X X neljänteen piiriin, XIII, 
XIV ja XV viidenteen piiriin, X, XI ja XII kuudenteen piiriin ja Mäkelä, 
Vallila, Hermanni ja Toukola seitsemänteen piiriin. Jokaisessa piirissä toimi 
vastuunalainen työnjohtaja. 

Erilaatuisten työntekijäin keskimääräinen luku viikkoa kohden käy 
ilmi seuraavasta yhdistelmästä: 

Kesätöissä. Talvitöissä. 

Puhtaanapitotvöntekijöitä, miehiä 104 261 
» naisia 14 17 

Tuntipalkkaisia autonkuljettajia 16 11 
Urakalla työskenteleviä autonkuljettajia — 16 
Ajomiehiä 1 1 
Tuntipalkkaisia yksityisiä ajureita omine hevo-

sineen 1 1 
Urakalla työskenteleviä yksityisiä ajureita omine 

hevosineen — 47 
Yhteensä 136 354 

Kesäkuukausina osasto käytti 2 hevosta ja talvikautena 49 hevosta; 
näistä oli ainoastaan 1 hevonen laitoksen oma. 

Koneellisia laitteita käytettiin: 
Kesätöissä. Talvitöissä. 

Kasteluvaunuja 1 
Kasteluautoja 10 — 
Lumiauroja, hevosen vetämiä — 39 
Moottorilumiauroja — 7 
Tiehöyliä — 6 
Kuljetusvälineitä, laitoksen omia 2 2 
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Kuljetusvälineitä, urakoitsijoiden 
Kuorma-autoja, laitoksen omia 
S:n, urakoitsijoiden 
Purgatorrattaita 
Lakaisukoneita 

3 
32 

5 
16 

126 
o 

Kesätyöt käsittivät puhtaanapidettävien alueiden päivittäisen lakaise-
misen ja kertyneiden katurikkojen poiskuljettamisen. Poutasäällä oli jalka-
käytävät ja ajotiet ennen lakaisemista runsaasti kasteltava. Kadulla kasvava 
ruoho oli poistettava. 

Katujen lakaisutyöt suoritettiin sekä koneellisesti Karrier lakaisukoneilla 
että käsin käyttämällä paikallislakaisujärjestelmää. Koneita voitiin käyttää 
ainoastaan noppakivillä tahi asfalttibetonilla päällystetyillä kaduilla. Vil-
kasliikenteisillä kaduilla kaupungin keskustassa toimitettiin koneellinen 
lakaisu varhain aamulla. Paikallislakaisujärjestelmässä käytettiin käsiläkaisu-
rattaita n.s. purgatorkojeita. Katujen kastelemiseen käytettiin imu- ja paine-
pumpuilla varustettuja erikoisautoja. Ruoho poistettiin käyttämällä Vege-
bellum ja Kitko nimisiä kemikalioita. Katujen kastelemiseen kului 20,397 m3 

merivettä ja 21,507 m3 vettä vesiposteista. 
Pölvnsitomiseksi kasteltiin katuja ja teitä sulfiittilipeällä ja kalsium-

kloriidiliuoksella, nim. 18,200 m2 9,450 kg:lla haihdutettua lipeää ja 44,200 m2 

7,820 kg:lla kalsiumkloriidia. Kustannukset nousivat edellisessä tapauksessa 
n. 69 ja jälkimmäisessä n. 39 penniin m2:ltä. 

Katujen puhtaanapidon talvityöt käsittivät lumenauraamista, -luontia 
ja -lakaisemista, jään hakkausta, katuojien avaamista, katukäytävien ja ajo-
teiden hiekoittamista, lumenkuljettamista kaatopaikoille sekä viimeksimai-
nittujen hoidon. 

Nykyaikainen autoliikenne vaatii talvisin paljon laajempia katujen puh-
taanapitotöitä kuin vanhan ajan hevosliikenne. Tämän johdosta oli välttä-
mätöntä laatia erityinen ohjelma talvitöitä varten. Liikenteen mukaan jaet-
tiin kadut kolmeen ryhmään. Ensimmäisen ryhmän kadut pidettiin joltisenkin 
lumesta vapaina, ainoastaan poikkeustapauksissa sai lumi- ja jääpeite 
ylittää 3 sm. Kadun varrelle ei lumikinoksia saatu pitemmäksi aikaa jättää. 
Toisen ryhmän katujen ajoradalla lumipeite sai olla niinkin paksu, että ajot-
tain saattoi syntyä pyöränraiteita kumminkaan estämättä autoliikennettä. 
Kinoksia sai jättää kadun varrelle sellaisiin kohtiin, missä ei ollut autojen 
pysäköimispaikkoja. Kolmannen ryhmän muodostivat kadut, joilta lumi 
poistettiin ainoastaan sikäli, kun se oli liikenteen ylläpitämiseksi välttämä-
töntä. Jalkakäytävät olivat, riippumatta mihin luokkaan vastaava liikenne-
väylä kuului, aina puhdistettava liikennettä häiritsevästä lumesta, tasoi-
tettava ja hiekoitettava kivettömällä ja puhtaalla hiekalla. 

Kuten edellisinä vuosina käytettiin talvitöissä ryhmäjärjestelmää. 
Lumen auraaminen toimitettiin osittain vuokrahevosten vetämillä lumi-
auroilla, osittain taas laitoksen moottoriauroilla. Tiehöylätraktoreja käytet-
tiin ajoteiden tasoittamis- ja leventämistöissä. Lumenkuljetus suoritettiin 
urakkatyönä vuokrahevosilla ja -autoilla. Hevosilla kuljetettavia kuormia 
varten oli järjestetty 11 ja moottorivoimalla kuljetettavia kuormia varten 
9 lumenkaatopaikkaa. 

Kertomusvuonna kului 3,595 m3 hiekkaa, mikä vastasi 4,930 m3 vuonna 
1931 ja 3,477 m3 vuonna 1930. Eri tarkoituksiin katujen puhtaanapito-
töissä käytetty työtuntimäärä ilmenee seuraavasta taulukosta. 
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- - - - - • • 
Henkilöpäivätyöt. i Hevospäivätyöt. Autopäivätyöt. 

Työn laatu. 
Vakin. ! Yliaika. • Vakin. 1 

Yliaika. j Vakin. Yliaika. Työn laatu. työaika. ¡ 
Yliaika. 

työaika, i 

1 
Yliaika. j 

työaika. 
Yliaika. 

: T y ö t u n t e j a . 
i 

I Lakaisu 147,236 238 2.372 i 32 5.796 ! 36 
Lumenluonti v. m 154.284 2.463 — — 

Lumenauraus 1,321 46 6,476 1 278 2,513 46 ; 
¡Lumenkuljetus, laitoksen 

! 

suorittama — — 2.328 — 642 — 

1 Lumenkuljetus, urakoit-
sijoiden suorittama ... — • — — — — i · 

Lumenkaatopaikk. hoito 16,842 1,318 — — : — 

Hiekoitus 1,749 148 11,634 648 2,596 I 194 
Kastelu 6,822 56 — — 6,822 1 56 
Tilapäiset tvöt 4,247 — — — — ¡ — 

Yhteensä 332,501 ! 4,269 22,810 958 ; 18,369 I 332 

Sitäpaitsi kuljetettiin 1,948 hevoskuormaa ja 3,194 autokuormaa rik-
koja sekä 148,462 hevoskuormaa ja 43,164 autokuormaa lunta. Osaston toi-
mesta pidettiin puhtaana yhteensä 2,105,000 m2, kaikkiaan 8,863,087: 70 
markan kustannuksin. 

Kiinteistöjen ja yleisten mukavuuslaitosten puhtaanapito. Paitsi kaupun-
gin omien talojen ja mukavuuslaitosten puhtaanapidosta, huolehti laitos 
sopimusten nojalla yksityisille talonomistajille kuuluvien kiinteistöjen puh-
taanapidosta. Kiinteistöjen ja yleisten mukavuuslaitosten puhtaanapitoon 
nähden kaupunki oli kertomusvuonna jaettuna kahteen pääpiiriin kuormaus-
paikkoineen. Kummassakin piirissä toimi vastuunalainen työnjohtaja, joka 
lähinnä valvoi jätteiden kuljetus-, kuormaus- ja purkaustöitä. Kuormien 
tarkkailua varten toimi kirjurina apulaistyönjohtaja. Kuormauspaikat sijait-
sivat Sörnäisten rantatien tontilla n:o 17 ja Länsi sataman korttelissa n:o 263, 
mistä jätteet rautateitse kuljetettiin Malmin kaatopaikalle. Kertomusvuonna 
lähetettiin sitäpaitsi suurehko määrä jätteitä väliaikaisille kaatopaikoille 
Munkkiniemeen, Talin kartanoalueelle ja varsinkin Viikin latokartanolle sekä 
kaupungin läheisyydessä sijaitseville yksityisten tiloille. 

Viikottain tehtiin kirjallisia ilmoituksia kuormauspaikoille tuotujen ja 
niistä Malmille ja muuanne lähetettyjen erilaisten jätteiden määrästä. Alem-
pana on yhdistelmä näistä ilmoituksista. 

Lähete t ty jä jät- Niistä lähetettiin 
teitä yhteensä, Malmin kaato-

n i . paikalle, m3. 

Rikkoja ja talousjätteitä 116,101 15,432 
Makkilantaa 6,419 5,027 
Hevoslantaa 1,399 111 
Hajoituskaivojätteitä 7,160 6,116 
Tuhkaa 14,467 
Rakennuspaikkajätteitä 1,070 — 

Yhteensä 146,616 26,686 

Kaupungista lähetettiin seuraava määrä vaunukuormia jätteitä suoraan 
allamainituille asemille: 
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^r n ! i 4. TT , x Rikkoja ja ta - Paperi-
Asema. Makkilantaa. Hevoslantaa. lousjät tei tä . jä t te i tä . Yhteensä. 

Espoo 4 6 2 — 12 
Hyvinkää . . 1 — — — 1 
Jorvas 1 2 1 — 4 
Kauklahti — 3 1 — 4 
Kauniainen — 9 8 — 17 
Kela 5 — — - 5 
Kerava — 2 — —• 2 
Kilo 2 — — — 2 
Kirkkonummi 2 — — 2 4 
Korso 1 — 2 2 5 
Leppävaara — — 14 1 15 
Malmi — 2 30 194 226 
Masala 7 3 46 — 56 
Meltola — 1 — — 1 
Nikkilä — - 2 — 2 
Oulunkylä 3 1 2 2 8 
Pitäjänmäki . . — — 4 3 7 
Pukinmäki — — 2 3 5 
Röykkä — — 4 — 4 
Siuntio 1 — — — 1 
Tikkurila — — 5 5 10 

Yhteensä 27 29 123 212 391 

Osaston eri työntekijäin keskimäärä viikkoa kohden selviää seuraa-
vasta yhdistelmästä: 

Ajomiehiä 
Vuokra-aj ureita 
Autonkuljettajia 

8 
1 

40 

Apureita 
Vaunumiehiä 
Siivoojattaria 

29 
5 

12 
Yhteensä 95 

Teknilliseen varustukseen kuului 26 erikoisautoa, 14 laitoksen kuorma-
autoa, 4 yksityisten kuorma-autoa, 1 kaivotyhjennysauto, 9 kpl. rattaita, 9 
rekeä, 8 laitoksen hevosta ja 1 vuokrahevonen. 

Hajoituskaivojen tyhjentäminen oli vuoden varrella luovutettu kah-
delle urakoitsijalle. Nämä tyhjensivät 923 talon kaivot, joista 143 oli korjat-
tava ja tyhjennettiin sen vuoksi perinpohjin. Sitäpaitsi tyhjennettiin 
vuoden varrella 139 sade- ja likakaivoa. Työn suoritti 8 työntekijää laitok-
sen kaivotyhjennysautolla ja neljällä urakoitsijoiden omistamalla kuorma-
autolla. 

Kaikkiaan pidettiin puhtaana 1,849 kiinteistöä, 27 yleistä mukavuus-
laitosta ja 40 vedenheittopaikkaa, yhteensä 6,025,713: 14 markan kustannuk-
sin. 

Kiinteistöjen puhtaanapitoon käytetty määrä tunteja käy selville seu-
raavalla sivulla olevasta taulukosta. 
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Henkilöpäivätyöt. j Hevospäivätyöt. Autopäivätyöt. 
I 

Työn laa tu . 
Vakin, Yli„ Urak_ Vakin. j Y l i . Vakin. 1 Yli_ Urak_ 

t y 0 - i a ika . ka työ t . \ a ika. ! aika. ka työt . j 
a ika. aika. | aika. 

I 

Työn laa tu . 

T y ö t u n t e j a . 

Kiinteistöjen puh-
taanapito 

Muk. laitosten puh-
taanapito 

Ha j oituskai vo j en 
tvhjennys 

j i : 

74,812 184 j — ; 22,096 , 

26,460 ! — — — 

1,038 — , 7,8561 — 

172 ; 90,876 184 

— ! 5,027 ! — 

— 1,038 — 

1 | 

7,856 
Yhteensä 102,310 184 7,856 22,096 172 96,941 1 184 7,856 

Malmin kaatopaikka. Työn valvonta oli uskottu työnjohtajalle ja hänen 
alaisinaan työskenteli 7 miestä jätteiden purkaus- ja kuormaustöissä, 3 miestä 
kaatopaikkojen hoidossa, 3 miestä levyastioiden puhdistuksessa, 4 miestä 
levyastiöiden korjauksessa ja uusien valmistuksessa, 2 vartijaa ja 3 miestä 
sekalaisissa töissä, yhteensä 22 miestä. 

Tuntien lukumäärä eri töissä näkyy seuraavasta yhteenvedosta: 

Vakinainen 
Tvön laatu. työa ika , Urakka-

tun t e j a . t u n t e j a . 

Jätteiden purkaus 4,028 4,568 
Romun kuormaus 932 1,362 
Kaatopaikan hoito 5,838 
Höyrykattilan lämmitys 832 — 
Levyastiain puhdistus 5,438 — 

» korjaus 5,236 
Uusien levyastiain valmistus . 2,018 
Rautatievaunujen korjaus 612 
Rakennusten kunnossapito 226 — 
Vartiointi 864 3,534 

Yhteensä 26,024 9,464 

Yhteensä kuormattiin 1,431 ja purettiin 1,672rautatievaunullista jätteitä 
ja romua. 

Vuodesta 1921 oli eläinraatojen hävittäminen jätetty puhtaanapitolaitok-
sen huolehdittavaksi, mikä toimi sitä ennen oli uskottu erityiselle rankku-
rille. Raadot kuopattiin keskussairaalan alueelta osoitettuun paikkaan. 
Huhtikuun 1 p:stä 1930 ei mainittua aluetta enää saatu käyttää tähän tar-
koitukseen, vaan oli raadot rautateitse kuljetettavat poltettaviksi Malmin 
kaatopaikalle, johon edellisenä vuonna oli rakennettu erityinen polttouuni 
raatojen hävittämistä varten. Polttouunissa poltettiin vuoden kuluessa 214 
koiraa, 452 kissaa, 4 hevosta ja 1 hylje, kaikkiaan 671 raatoa sekä sitäpaitsi 
9 kuormaa pilaantunutta lihaa. 

Varastoa hoiti varastonhoitaja, kirjuri ja varastomies. Tammikuun 1 p:nä 
oli varasto arvoitu 533,205: 34 markaksi, vuoden kuluessa ostettiin tavaroita 
1,109,161:05 markan arvosta ja käytettiin 1,316,129:34 markan arvosta, 
joten varasto joulukuun 31 p:nä arvioitiin 326,237: 05 markaksi. 
Kunnall. keri. 1932. 3* 
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Korjauspaja. Töiden lähin valvonta oli uskottu työnjohtajalle. Työn-
tekijäin lukumäärä viikkoa kohden oli keskimäärin 21, joista 8 oli ammatti-
työläisiä ja 13 aputyöläisiä; heidän yhteinen työtuntimääränsä oli 50,592, 
kuten allaolevasta yhteenvedosta tarkemmin selviää: 

Työn laatu. Vakinainen työ- Urakka- Yhteensä 
aika, tunte ja . tun te ja . tunte ja . 

Katujen puhtaanapito-osaston laskuun pidetty 
kunnossa: 
Työkaluja 1,958 212 2,170 
Työkojeita ja ajoneuvoja 6,148 308 6,456 
Työkojuja ja hiekkavajoja 3,724 426 4,150 
Lumisiltoja 1,590 214 1,804 

Kiinteistöjen puhtaanapito-osaston laskuun 
pidetty kunnossa: 
Työkaluja 1,189 — 1,189 
Tvökojeita ja ajoneuvoja 3,956 164 4,120 
Työkojuja 2,139 318 2,457 
Yleisiä mukavuuslaitoksia 3,876 486 4,362 

Hevostallin töitä: 
Työkalujen kunnossapito 56 — 56 
Hevosten kengitys 535 223 758 

Autotallin töitä: 
Autojen korjaus 5,319 310 5,629 

Sekalaisia töitä: 
Rakennusten kunnossapito 7,236 1,382 8,618 
Autotallin ja varaston sisustamistyöt 7,853 648 8,501 
Sekalaisia muita töitä 322 — 322 

Yhteensä 45,901 4,691 50,592 

Korjauspajan työkustannukset nousivat 803,469: 80 markkaan, joista 
518,538: 50 markkaa meni työpalkkoihin. 

Autotalli ja -korjaamo. Erityiselle työnjohtajalle oli uskottu lähin johto 
autotalleissa. Työntekijäin lukumäärä keskimäärin viikkoa kohden oli 14, 
joista 8 oli ammattityöläisiä ja 6 aputyöläisiä. 

Puhtaanapitolaitoksen keskusaseman alueella, kortteleissa n:ot 468 ja 
469 Turuntien varrella, mihin autokorjaamo oli sijoitettu, oli laitoksen käy-
tettävänä kaksi autotalleiksi sisustettua vanhaa tallirakennusta. Kertomus-
vuonna järjestettiin samalla alueella oleva hevostalli autotalliksi. Sitäpaitsi 
oli laitoksen käytettäväksi vuokrattu autotalli Vaasankadun 21:stä. Auto-
varasto käsitti 75 autoa allamainittu ja merkkejä: 

Kuorma-autoja: 
Ford 
Chevrolet 
International ... 
Dodge Brothers 

28 
1 8 

1 
2 

Volvo 2 

Kasteluautoja: 
Berliet 4 
De Dion Bouton ... 1 
Seiden 2 
Daimler-Benz 3 
Karrier lakaisuk.... 5 

Magirus kaivontyhjennys-
auto 1 

Tiekarhu tiehöyliä 6 
Buick henkilöauto 1 
Harley Dawidson moottori-

pyörä 1 
Yhteensä 75 

Kuorma-autoja käytettiin seuraava määrä tunteja allamainittuihin tar-
koituksiin: 
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Tunteja . 
Kuljettamaan: 
Talousjätteitä 86,035 
Makkilantaa . 10,052 
Rikkoja . . 5,832 
Lunta 1,834 

Tunteja. 
Kuljettamaan: 
Hiekkaa 569 
Luudaksia 140 
Halkoja 222 
Sekalaista 3,016 

Yhteensä 107,700 

Kasteluautoja käytettiin 6,878 tuntia, lakaisuautoja 4,849, tiehöyliä 
1,367 ja kaivotyhjennysautoja 1,038 tuntia. 

Hevostalli. Kertomusvuonna siirrettiin hevostalli keskusasemalta Kam-
pin alueelle. Henkilökunnan työtuntimäärä oli vuoden varrella 4,165. Vuo-
den alussa oli 13 hevosta ja vuoden kuluessa lopetettiin 3 työhön kelpaama-
tonta hevosta, joten hevosten lukumäärä vuoden lopussa oli 10. Hevosten 
ruokkimiseen käytettiin 40,110 kg heiniä ja 16,044 kg kauraa. Hevoset oli-
vat sairaina 49 päivää. Eläimiä käytettiin seuraaviin töihin yhteensä 24,842 
tuntia: 

Työn laatu. 

Vakinainen 
työaika. Yliaika. Yhteensä. 

Työn laatu. 
T y ö t u n t e j a . 

| 
Katujen puhtaanapito 2,472 78 

i 
2,550 I 

Kiinteistöjen » 22,096 172 22,268 
Raatojen kuljetus 5 | 19 24 • ! 

> Yhteensä 24,573 ! 269 24,842 

Työntekijäin erinäiset edut. Vuoden varrella myönnettiin 14.3 työnteki-
jälle sairasavustusta 13,861 työtunnista ja 10 työläisen kuolemantapauksen 
johdosta maksettiin heidän perillisilleen asetuksenmukaista hautausavustusta. 

Kesälomaa nautti 325 työntekijää, niistä 117 18 päivää, 124 12 päivää, 
72 7 päivää ja 12 4. päivää, mikä vastasi 31,324 työtuntia. 

Vuoden kuluessa sattui 15 tapaturmaa, joista maksettiin asianmukaista 
korvausta. 

Hallituksen vahvistaman määräyksen mukaisesti annettiin työnteki-
jöille työpuseroita, umpisuojuksia, nahkarukkasia, esiliinoja ja sadetakkeja. 
Työläisille suoritettiin palkkoina kaikkiaan 8,884,866:80 markkaa ja eri-
näisinä etuina 530,128: 60 markkaa, siitä 103,994: 15 sairasavustusta, 14,580 
markkaa hautausavustusta, 266,262: 90 markkaa kesälomapalkkoja, 
52,554: 30 markkaa tapaturmavakuutusmaksuja ja 92,737: 25 markkaa 
vaatetusmaksuja. 

Varat. Joulukuun 31 p:nä 1931 oli puhtaanapitolaitoksen kalusto viety 
kirjoihin 6,997,822: 10 markan arvoisena ja kiinteistöt 1,684,710: 95 markan 
arvoisina. Vuoden varrella ostettiin kalustoa 339,499: 10 markan arvosta ja 
kiinteistöjen arvo kohosi 124,419: 45 markalla. Sittenkun 1,177,640: 05 mark-
kaa oli poistettu kalustojen arvosta ja 291,970: 45 markkaa kiinteistöjen ar-
vosta siirrettiin 7,676,841: 10 markkaa säästönä vuoteen 1933. 

Menot ja tulot. Puhtaanapitolaitoksen liiketilmpäätös per joulukuun 31 
p:nä 1932 osoitti seuraavat loppusummat: 
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Katujen puhtaanapito. Kiinteistöjen ja yleisten muka-
vuuslaitosten puhtaanapito. 

Kaupungin Yksityis-
osuus. te n osuus. Yhteensä. Kaupungin Yksityis- ! Y h t e e n s ä . 

; osuus. ten osuus. 

M e n o t: 
Työnjohto 
Yleiset työkustannuk-

set 
Lakaisu 
Katu jen kastelu; veden 

kulutus kiinteistöjen 
puhtaanapidossa ... 

Lumityöt 
Hiekoitus 
Sekalaiset työt 
Työkalujen kunnossa-

pito 
Yartijain palkkaus ... 
Lämpö 
Valaistus 
Tarverahat 
Rautat ierahdit 
Puhdistus- ja desin-

fioimisaineet 
Lääkkeet 
Kulungit 
Yuokrat 
Kalusto 
Kiinteistö 
Malmin kaatopaikka . 
Varasto 
Korjauspaja 
Työntekijäin edut ... 
Yksityisille henkilöille 

suoritetusta työstä 
syntynyt voitto ... 

Suomen markkaa. 

842,711 60,493 

1,768,896! 314,533 

126 
131,426 
106,750 
798,835 
218,773 
95,673 
27,017! 

309,843s 
234,0641 

403,204; 58,794! 178,485 237,279! 

— 963,786; 2,548,451 3,512,237 
2,083,429 — — ! — , 

303.081! 57,846 360,927 2,267 2,073 4,340 
2,624,873! 508,485 3,133,358 — : — — 

302,668 i 52,455 355,123 — — — ! 

40,688 — 40,688 — — — ! 

36,382 6,115 42,497 691 2,074 2,765 

5,951 1,050 7.001 2,645 2,907 5,552 
3,798 671 4,469 2,313 1,515 3,828 
8,983 1,397 10,380 927: 3,267 4,194 

50,217 9,123 59.340 44,820 132,865 177,685 

8 
129,823 
18^870 

147,449 
44,269 
16.775 
4,771 

54,832 
23,368 

52,713 

134 
261,249 
125,620 
946,284! 
263,042 
112,448 

31,788 
364,675 
257,432: 

52,713 

8,530 
9 

122,877 
30,150| 

181,430| 
36,557! 

146,029! 
4,222 

57,455 
43,067 

2,699 
26 

150,124 
90,450; 

563,539 
119,710 
285,101 
12.584! 

113,659 
109,616 

11,229 
35 

273,001 
120,600 
744,969 
156,267 
431,130 

16,806 
171,114 
152.683 

567,572! 567,572 
Yhteensä; 7,410,755 1,505,046' 8,915,801 1,706,569 4,886,717; 6,593,286 

T u l o t : | 
Korvaus ka tu- ta i kiin-

teistöpuhtaanapid. . 
Korvaamat tomat me-

not samasta 
Maksut yleisistä mu-

kavuuslaitoksista ... 
Myydystä lannasta ...! 
Sekalaisista ! 

429,4 

6,981,278 

1\ 1,505,046 1.934,523 350,256, 4,886,717 5,236,973; 

— 6,981,278 1,185,517 — 1,185,517. 

— I 35,655 — 
— ! 116,414! — 
— I 18,727; — 

35,655 
116,414! 

18,727' 
Yhteensä! 7,410,755! 1;505,046| 8,915,801; l,706,569j 4,886,717! 6,593,286! 



IX. Satamalautakunta. 
Satamalautakunnan vuodelta 1932 antama kertomus oli seuraava: 

Uusi johtosääntö. Kaupunginvaltuusto vahvisti joulukuun 2 p:nä 1931 
satamalautakunnan ja satamahallintotoimiston uudet johtosäännöt, jotka 
tulivat voimaan tammikuun 1 p:nä 1932. 

Lautakunnan kokoonpano. Satamalautakuntaan kuuluivat vuonna 1932 
kauppaneuvos I. Lindfors, puheenjohtajana, merikapteeni A. Wihuri, vara-
puheenjohtajana sekä satamatyöntekijä U. Ilmanen, ravintoloitsija S. Kos-
kinen, merenkulkuneuvos A. V. Lindberg, kauppaneuvos J. Pelin ja joh-
taja H. Ramsay. Kaupunginhallituksen edustajana lautakunnassa toimi 
teknillinen johtaja E. Moring. 

Satamahallintotoimiston ja sen osastojen päälliköt. Satamahall intotoi-
miston päällikkönä toimi satamalaitoksen johtaja O. E. Jaatinen, satama-
liikenneosaston päällikkönä satamakapteeni A. Lindfors ja satamakannanta-
osaston päällikkönä satamakamreeri I. Liljeros. 

Kokoukset y. m. Lautakunta kokoontui vuonna 1932 22 kertaa. Vuo-
den varrella lautakunnalle saapui 661 asiaa. Näistä ja vuoden alussa edelli-
sestä vuodesta käsittelemättä olleista 9 asiasta ratkaistiin 660, joten seuraa-
vaan vuoteen siirtyi 10 asiaa. Lautakunnan pöytäkirjan pykäläluku oli 
kertomusvuonna 363 ja lähetettyjen kirjelmien luku 227. 

Esittely. Satamakapteenin ja satamakamreerin esityksestä lautakunta 
tammikuun 14 p:nä päätti, että heidän esittelyvelvollisuutensa oli toistai-
seksi jätettävä satamalaitoksen johtajan toimeksi. 

Pöytäkirjan tarkistus. Lautakunta päätti tammikuun 14 p:nä, että 
yhden lautakunnan jäsenen tuli toimittaa pöytäkirjojen tarkistaminen. 

Laskujen hyväksyminen. Päätettiin tammikuun 14 p:nä ilmoittaa raha-
toimistolle, että voimassa olevien johtosääntöjen ja lautakunnan päätöksen 
mukaisesti seuraavat viranhaltijat hyväksyvät satamahallintoon kohdistu-
vat laskut: satamahallintotoimiston puolesta satamalaitoksen johtaja O. E. 
Jaatinen sekä, hänen estyneenä ollessaan, satamakapteeni A. Lindfors; 
satamaliikenneosaston puolesta satamakapteeni A. Lindfors sekä, hänen 
estyneenä ollessaan, avustava satamakapteeni C. Nygren; sekä satamakan-
nantaosaston puolesta satamakamreeri I. Liljeros sekä, hänen estyneenä 
ollessaan, avustava satamakamreeri A. Ekebom. 

Satamalaitoksen johtajan sijainen. Satamakapteeni päätettiin tammi-
kuun 14 p:nä määrätä satamalaitoksen johtajan sijaiseksi hänen estyneenä 
ollessaan ja kesälomaa nauttiessaan. 

Käsiteltävien asioiden valvontaa koskeva ohjesääntö. Käsitel lessään 
toukokuun 4 p:nä satamalaitoksen johtajan laatimaa ehdotusta ohjesään-
nöksi satamalautakunnan ja satamahallintotoimiston käsiteltävien asiain 
valvontaa varten lautakunta päätti, ettei asia tällä kertaa anna aihetta 
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toimenpiteisiin, mutta oli se uudestaan otettava esille, jos aihetta siihen 
ilmaantuu. 

Kaupungin satamien mainostus. Syyskuun 9 p:nä myönnettiin 1,600 
markkaa kaupungin satamia mainostavan ilmoituksen julkaisemiseen Suo-
men vientiyhdistyksen venäjänkielisessä propagandajulkaisussa Finskij 
Eksportnyi Shurnal; syyskuun 23 p:nä myönnettiin 1,500 markkaa ilmoi-
tuksen julkaisemiseen Kauppalehden lokakuun 7 päivän Helsingin satama-
oloja käsittelevässä erikoisnumerossa ja lokakuun 27 p:nä 1,400 markkaa 
ilmoituksen julkaisemiseen Scandinavian Shipping Gazettessa. 

Finnish Harbours nimistä käsikirjaa päätettiin toukokuun 4 p:nä tilata 
20 kpl. ä 60 markkaa, johon tarkoitukseen osoitettiin 1,200 markkaa. 

Edustus. Lokakuun 13 p:nä valtuutettiin satamalaitoksen johtaja edus-
tamaan satamalautakuntaa Deutsch-Nordische Gesellschaft/in joulukuun 
alussa järjestämässä juhlatilaisuudessa Hampurissa. Edustajalle myönnet-
tiin matka-apurahaa 4,000 markkaa. 

Hafenbautechnische Gesellschaft Hamburg nimisen liiton lähetettyä 
satamalautakunnalle kutsun Hampurissa toukokuun 20 p:nä pidettävään 
yleiskokoukseen lautakunta huhtikuun 13 p:nä päätti, ettei kokoukseen tällä 
kertaa lähetetä edustajaa. 

Komiteat. Maaliskuun 3 p:nä asetettiin komitea valmistelemaan kysy-
mystä Eteläsatamassa olevan 25 tonnin nosturin korottamisesta; komiteaan 
tulivat satamalaitoksen johtaja Jaatinen puheenjohtajana sekä satama-
kapteeni Lindfors ja rakennuskonttorin satamaosaston päällikkö S. Randelin 
jäseninä. Kesäkuun 17 p:nä asetettiin komitea tutkimaan mahdollisuuksia 
järjestää pesulaitteita satamatyöläisten nykyisiin väliaikaisiin oleskelu-
huoneisiin sekä väliaikaisilla toimenpiteillä aikaansaada muitakin paran-
nuksia; komiteaan tulivat satamalaitoksen johtaja Jaatinen, satamakap-
teeni Lindfors ja rakennuskonttorin satamaosaston päällikkö S. Randelin. 
Syyskuun 9 p:nä asetettiin komitea valmistelemaan kysymystä vuokra-
moottoriveneiden ajotaksan muuttamisesta. Komiteaan tulivat satama-
laitoksen johtaja Jaatinen puheenjohtajana sekä satamakapteeni Lindfors 
ja apulaispoliisimestari T. I. Pohjanpalo jäseninä. Komiteoiden työ oli 
vuoden vaihteessa vielä kesken. 

Uudet ja eronneet viranhaltijat. Satamahallintotoimiston vahtimesta-
riksi otettiin tammikuun 27 p:nä nuorukainen G. Sjögren helmikuun 1 p:stä 
lukien. Satamahallintotoimiston sihteerille, varatuomari H. Hellströmille 
myönnettiin helmikuun 11 p:nä omasta pyynnöstään ero virastaan maalis-
kuun 1 p:stä lukien ja maaliskuun 3 p:nä valittiin hänen tilalleen varatuo-
mari T. Nordberg. Vahtimestari G. Sjögrenille myönnettiin lokakuun 13 
p:nä ero virastaan marraskuun 1 p:stä lukien ja hänen tilalleen otettiin loka-
kuun 27 p:nä nuorukainen R. Kumenius. 

Satamaliikenneosaston ilmoitustoimiston esimieheksi valittiin tammi-
kuun 27 p:nä merikapteeni N. Nyberg helmikuun 1 p:stä lukien. Ilmoitus-
toimiston avustavan esimiehen A. S. Söderholmin tultua toukokuun 3 p:nä 
murhatuksi valittiin toukokuun 26 p:nä hänen tilalleen tarkastuskonstaapeli 
D. Kaukonen kesäkuun 1 p:stä lukien, ja määrättiin Kaukonen heinäkuun 
14 p:nä myös satamakatsantomiesten esimieheksi. Satamakonstaapeli N. 
Seger päätettiin toukokuun 26 p:nä toistetun virantoimituksessa tapahtu-
neen juopumuksen ja vartiopalveluksen laiminlyönnin johdosta erottaa 
virastaan kesäkuun 1 p:stä lukien. Lentosataman tarkastuskonstaapeliksi 
valittiin kesäkuun 17 p:nä L. Parviainen kesäkuuni p:stä lukien. Satama-
konstaapeliksi valittiin kesäkuun 17 p:nä A. Wass kesäkuun 1 p:stä lukien. 
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Vedenantomies U. W. Lindforsin sanouduttua irti toimestaan heinäkuun 
1 p:stä lukien otettiin hänen tilalleen heinäkuun 14 p:nä merimies J. Strand-
holm elokuun 15 p:stä lukien. 

Satamakannantaosaston vaakavahtimestarille W. H. Strömstenille 
myönnettiin toukokuun 4 p:nä sairauden perusteella ero virastaan touko-
kuun 1 p:stä lukien. Satamakannantaosaston konttorikirjuriksi nimitettiin 
toukokuun 26 p:nä satamahallituksen toukokuun 28 p:nä 1931 koevuodeksi 
toimeen ottama herra R. Lindberg kesäkuun 1 p:stä lukien. Lämpöjohdon 
koneenkäyttäjän K. J. Ehrssonin kuoltua syyskuun 16 p:nä valittiin hänen 
tilalleen V. E. Turen lokakuun 1 pistä lukien. 

Satamakapteeninviran hoito. Sen johdosta, että satamakapteeni A. 
Lindforsin tuli erota virastaan täyttäessään marraskuun 7 p:nä 70 vuotta, 
lautakunta syyskuun 23 p:nä päätti kaupunginhallitukselta tiedustella, 
katsooko hallitus mahdolliseksi kaupunginvaltuustolle tehdä esityksen 
sratamakapteeni Lindforsin oikeuttamisesta pysymään virassaan edelleen-
kin yhden vuoden ajan. Kaupunginhallituksen annettua tähän kielteisen 
vastauksen päätettiin lokakuun 27 p:nä esittää kaupunginhallitukselle, että 
kapteeni Lindfors määrättäisiin edelleenkin virkaatoimittavana hoitamaan 
satamakapteeninvirkaa siksi kunnes virka vakinaisesti täytetään ja vir-
kaan valittu ryhtyy tointansa hoitamaan. Marraskuun 10 p:nä päätettiin 
kaupunginhallitukselle esittää, että kapteeni Lindforsille viransijaisuus-
ajalta suoritettaisiin sellainen palkka, että se yhdessä hänelle tulevan eläk-
keen kanssa vastaa hänen erotessaan nauttimiaan palkkaetuja. 

Viimeksimainittuna päivänä lautakunta päätti julistaa satamakapteenin-
viran haettavaksi. Hakuajan kuluessa virkaa haki 11 merikapteenia ja 
hakuajan umpeenkuluttua lisäksi 2 merikapteenia. Hakijoista lautakunta 
joulukuun 22 p:nä päätti asettaa ehdolle merikapteenit J. Putan, V. Strengin 
ja C. Nygrenin, mainitussa järjestyksessä, puoltaen hakija Putan nimittä-
mistä virkaan. 

Virkavapaudet. Vuoden aikana myönnettiin virkavapautta sairauden 
takia seuraaville viranhaltijoille: 

Päätöksen 
päivämäärä. 

Virkavapaa 
viranhal t i ja . Virka. Virkavapaus 

kesti. 
Virkavapaalle 

myönnetyt 
palkkaedut . 

I 27/1 ja 3/3 

¡27/1, 3/3, 4/5 ja 17/6 
I 3/3 ja 9/9 

• 3/3 
4/5 

14/7 

14/7 

Karlsson, K. E. 

Grönberg, E. 
Ehrsson, K. J. 

C e der vall, J . 
Strömstén,W.H. 
Jaatinen, O. E. 

Kilpinen, D 

Satamakonstaapeli 1/2—1/5 

Koneen käy t t ä j ä 

Vahtimestari 
Yaakavahtimestari 
Satamalaitoksen ! 

johtaja | 
Toimistoapulainen \ 

26/1—15/8 
9/1—16/2 ja 

15/8—15/10 
1/3—1/4 

20/4—1 /5 
29/6—-13/7 

16/6—16/8 
16/8—16/10 

2/3 pohjapalkasta 
ja ikäkorotukset 
Ilman palkkaa 
Täysi palkka 

Ilman palkkaa 
Täysi palkka 
Täysi palkka 

Täysi palkka 
2/3 pohjapalkasta 
ja ikäkorotukset 

Sihteeri T. Nordberg nautti kesäkuun 11 p:nä tehdyn päätöksen nojalla 
virkavapautta kesäkuun 13 p:stä heinäkuun 12 p:ään ottaakseen osaa sota-
väen reserviharjoituksiin. Elokuun 11 p:nä myönnettiin palkatonta virka-
vapautta yksityisasiain vuoksi tarkastuskonstaapeli L. Parviaiselle ja satama-
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konstaapeli H. Björkmanille syyskuun 1 p:n 1932 ja toukokuun 15 p:n 1933 
väliseksi ajaksi. 

Palkkaus. Käsitellessään tammikuun 27 p:nä satamakannantaosaston 
esitystä tilapäisten toimenhaltijain palkkaeduista lautakunta päätti saattaa 
satamakannantaosaston tietoon, että kaupunginvaltuuston päätöksen mukaan 
kaikkien jo palveluksessa olevien tilapäisten toimenhaltijain palkat on vähen-
nettävä 10 % ja että uusien viranhaltijain palkat on vähennettävä 20 % 
aikaisemmin maksetuista. Samalla hylättiin esitys vuokra-avustuksen suo-
rittamisesta vaakamestari L. Laurentille. 

Satamakatsantomiesten K. E. Heikkilän ja K. F. Karlssonin palkkiot 
päätettiin syyskuun 23 p:nä korottaa 35 markkaa kuukaudessa heinäkuun 
1 p:stä lukien. 

Eläkkeet. Lautakunta päätti vuoden kuluessa kaupunginhallitukselle 
esittää vakinaisten eläkkeiden myöntämistä seuraaville henkilöille: helmi-
kuun 11 p:nä ilmoitustoimiston esimiehelle V. Grandellille; toukokuun 4 p:nä 
vaakavahtimestari W. H. Strömstenille; toukokuun 26 p:nä merimieshuo-
neen asiamiehelle G. Steniukselle; ja marraskuun 10 p:nä sätamakapteeni 
A. Lindforsille; sekä ylimääräisten eläkkeiden myöntämistä syyskuun 23 
p:nä merimieshuoneen asiamiehelle G. Steniukselle; lokakuun 27 p:nä leski-
rouva A. Söderholmille; ja samana päivänä leskirouva W. Ehrssonille. 

Lausuntoja. Kaupungin muille viranomaisille annettiin vuoden kuluessa 
kaikkiaan 32 lausuntoa, joista 19 kaupunginhallitukselle, 10 kiinteistölauta-
kunnalle ja 3 muille viranomaisille. 

Kaupunginhallitukselle annettiin seuraavat lausunnot: tammikuun 27 
p:nä satama-alueen rajojen muuttamisesta Merisatamassa, Siltavuoren-
rannassa ja Lapinniemellä; maaliskuun 23 p:nä merenkulkuhallituksen ilmoi-
tuksesta, että valtio aikoo lakata ylläpitämästä erinäisiä Helsingin satama-
alueella sijaitsevia merenturvallisuuslaitteita; huhtikuun 13 p:nä reviisori 
Y. Wahlroosin matkakertomuksesta; huhtikuun 13 p:nä Aero osakeyhtiön 
bensoolinjakelulaitteen rakentamista Katajanokan lentosatama-alueelle kos-
kevasta anomuksesta; toukokuun 4 p:nä Helsingin satamatyöntekijäin esi-
tyksestä toimenpiteisiin ryhtymisestä, jotta satamatöihin otettaisiin vain 
Helsingissä kotipaikkaoikeutta nauttivia henkilöitä; kesäkuun 17 p:nä yleis-
ten töiden hallituksen laiturin rakentamista Kellosaaren lentohallin telakka-
radan molemmin puolin tarkoittavasta esityksestä; heinäkuun 14 p:nä Nobel-
Standard osakeyhtiön Suomessa bensiininjakelulaitteen rakentamista Kataja-
nokan lentosatama-alueelle tarkoittavasta anomuksesta; heinäkuun 14 p:nä 
Rahapajanlaiturin rakennustöiden jatkamisesta; elokuun 11 p:nä Suomen 
automobiiliklubin anomuksesta saada järjestää autojen nopeuskilpailu 
Länsisatamaan; elokuun 11 p:nä Herttoniemen teollisuussataman rakennus-
töiden jatkamisesta; elokuun 11 p:nä kalakaupan järjestämistä koskevasta 
komitean mietinnöstä; elokuun 25 p:nä Suomen automobiiliklubin toiste-
tusta autokilpailun järjestämistä Länsisatamaan koskevasta anomuksesta; 
syyskuun 23 p:nä Suomalainen Shell osakeyhtiön anomuksesta saada raken-
taa bensiinin- ja bensoolinjakelulaitteet Katajanokalle merivartiolaitoksen 
laiturin viereen; lokakuun 10 p:nä merenkulkuhallituksen esityksestä jään-
särkijäin vedenottoa ja hiilivarastopaikkaa koskevan sopimuksen uusimi-
sesta vuodeksi 1933; lokakuun 27 p:nä kapteeni W. Bremerin anomuksesta 
saada vapautus lentokoneen laskeutumis- ja oleskelumaksujen suorittami-
sesta; lokakuun 27 p:nä valtion kanssa m. m. Katajanokalla suunnitellusta 
tilusvaihdosta; marraskuun 10 p:nä uuden matkustajatullipaviljongin raken-
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tamista Eteläsatamaan koskevasta komitean mietinnöstä; joulukuun 1 p:nä 
Hamburg Amerika Linie nimisen laivayhtiön helpotusten myöntämistä 
turistilaivoille satamamaksujen suorittamisessa tarkoittavasta anomuksesta 
sekä joulukuun 22 p:nä erinäisten halkoliikkeiden halkojen vähittäismyyn-
nissä ilmenneiden väärinkäytösten ehkäisemistä koskevasta esityksestä. 

Kiinteistölautakunnalle annettiin seuraavat lausunnot: tammikuun 27 
p:nä Suomen moottoriveneklubin anomuksesta moottorivenesillan vuokran 
alentamista koskevasta anomuksesta; maaliskuun 23 p:nä Osakeyhtiö alko-
holiliike aktiebolagin anomuksesta saada vuokrata2,000 m2:n suuruinen varas-
toalue Katajanokalta; toukokuun 4 p:nä Sörnäs aktiebolagin piirustuksista 
Verkkosaarelle rakennettavaa sahalaitosta varten; toukokuun 4 p:nä Suoma-
lainen nafta osakeyhtiön anomuksesta saada vuokrata öljyvarastoalue 
Herttoniemestä; kesäkuun 17 p:nä Nobel-Standard osakeyhtiön Suomessa 
Pihlajasaaren öljysäiliöiden suojelusalueesta maksettavasta vuokrasta; elo-
kuun 11 p:nä A. Myllärin anomuksesta saada vuokrata Sörnäisten rantatien 
varrella olevien varastopaikkojen n:o 9 ja n:o 10 välinen kuja rakennus-
aineiden säilytyspaikaksi; elokuun 11 p:nä Moottoritehdas osakeyhtiö Arek-
sen Sirpalesaaren vuokra-ajan pidentämistä koskevasta anomuksesta; elo-
kuun 11 p:nä Suomalainen Shell osakeyhtiön anomuksesta saada vuokrata 
alue bensiininjakelupaikkaa varten Itämerenkadun itäpäästä; syyskuun 
23 p:nä Tervasaaren telakan ja Kiyiveistämö Forsman osakeyhtiön vuok-
ran alentamista koskevista anomuksista; sekä lokakuun 13 p:nä laiturin 
rakentamisesta vuokramoottoriveneitä varten H 5 aluksen laiturin yh-
teyteen. 

Yleisten töiden hallitukselle annettiin toukokuun 4 p:nä lausunto Hertto-
niemen öljysataman hallinnon järjestämisestä; maistraatille elokuun 11 p:nä 
lausunto eräiden Pohjoissataman vuokramoottoriveneiden omistajain ajo-
taksan korottamista tarkoittavasta anomuksesta; ja syyskuun 9 p:nä ter-
veydenhoitolautakunnalle elävien kalojen tukkukaupan siirtämistä Herne-
saaren länsirantaan koskevasta ehdotuksesta. 

Eteläsataman passintarkastusko]u. Sen jälkeen kun Eteläsataman tulli-
tarkastuspaviljongissa oleva passintarkastusko]u kaupunginhallituksen maa-
liskuun 31 p:nä tekemän päätöksen nojalla oli siirretty paviljongin kaakkoi-
sesta kulmasta rakennuksen eteläosan keskikohdalle ja poliisi sen johdosta 
oli ruvennut laivoilla tarkastamaan saapuvien matkustajain passit, olivat 
Suomen höyrylaiva osakeyhtiö, John Nurminen osakeyhtiö ja Axel Holm-
ström osakeyhtiö sekä poliisilaitos ja etsivä keskuspoliisi esittäneet, että 
passintarkastuskoju siirrettäisiin takaisin entiseen paikkaansa, jotta laivoilla 
tapahtuva passintarkastus voitaisiin lopettaa. Tämän johdosta lautakunta 
toukokuun 26 p:nä asetti komitean laatimaan ehdotusta kysymyksessäolevien 
epäkohtien poistamiseksi yksissä neuvoin tullikamarin ja poliisilaitoksen 
kanssa, kutsuen komiteaan teknillisen johtajan Moringin, satamalaitoksen 
johtajan Jaatisen ja satamakapteeni Lindforsin. Komitean ehdotettua 
m. m., että passintarkastuskoju siirrettäisiin lähemmäksi tullipaviljongin 
rannanpuoleista ovea ja että ovelta passintarkastusko]ulle pystytettäisiin 
matala aita, oli tullihallitus vastustanut ehdotusta, minkä johdosta lauta-
kunta syyskuun 9 p:nä päätti kaupunginhallitukselle esittää, että tullipavil-
jongin koillispuolella olevan eteläisen suojakatoksen alle rakennettaisiin 
erillinen passintarkastuskoju, jota varten olisi myönnettävä 7,000 markkaa. 
Lokakuun 13 p:nä esiteltiin poliisilaitoksen passintarkastussuojan sijoitusta 
koskeva esitys, joka ei antanut aihetta toimenpiteisiin. 
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Suurtelakkakysymys. Lautakunta päätti kesäkuun 17 p:nä antaa satama-
laitoksen johtajan toimeksi neuvotella Hietalahden sulkutelakka- ja kone-
paja osakeyhtiön kanssa siitä, millä ehdoin yhtiö kaupungin avustuksella 
olisi suostuvainen rakentamaan suurtelakan Helsinkiin. Heinäkuun 14 p:nä 
lautakunta päätti periaatteellisesti asettua puoltamaan 3 milj. markan suu-
ruisen kunnallisen avustuksen myöntämistä yhtiölle suurtelakan rakentami-
seksi Helsinkiin kaupunginvaltuuston aikaisemmin myöntämän saman-
suuruisen lainan asemesta, jättäen satamalaitoksen johtajan toimeksi yhdessä 
lautakunnan sihteerin kanssa, yhtiön kanssa neuvoteltuaan, laatia ehdotuk-
sen esitykseksi asiassa. Käsitellessään asiaa elokuun 11 ja 27 p:nä lauta-
kunta päätti kaupunginhallitukselle ehdottaa, että kaupunginvaltuustolle 
tehtäisiin esitys tarpeellisen määrärahan myöntämisestä tarkoitukseen. 

Satama]äänsärkijä Herculeksen korjaus. Satamali ikenneosaston ilmoi-
tettua, että merenkulkuhallituksen kattilantarkastusmiehet olivat määrän-
neet satamajäänsärkijä Herculeksen höyrykattilan korjattavaksi siinä havait-
tujen syöpymyksien takia, satamalautakunta kesäkuun 17 p:nä päätti tehdä 
kaupunginhallitukselle esityksen 233,580 markan suuruisen määrärahan 
osoittamisesta tarkoitukseen sekä hyväksyä Helsingin laivatelakka osake-
yhtiön mainitunsuuruisen tarjouksen edellytyksin, että tarpeelliset varat 
myönnetään. Kaupunginhallituksen päätettyä oikeuttaa satamalautakun-
nan tekemään korjauksesta sopimuksen Helsingin laivatelakka osakeyhtiön 
kanssa lautakunta heinäkuun 14 p:nä antoi satamahallintotoimiston tehtä-
väksi sopimuksen laatimisen. Kun korjaustöiden yhteydessä oli ilmennyt, 
että höyrykattiloiden levyjen uusimista varten tarvittiin lisää vielä 42,000 
markkaa, lautakunta elokuun 25 p:nä päätti kaupunginhallitukselle tehdä 
esityksen tämän määrän myöntämisestä. 

Veneiden talviteloille paneminen. Lautakunta hyväksyi maaliskuun 3 p:nä 
järjestyssäännöt veneiden talviteloille panemista varten. 

Herttoniemen satama. Lautakunta päätti toukokuun 4 p:nä tehdä kau-
punginhallitukselle esityksen toimenpiteisiin ryhtymisestä Herttoniemen 
satama-alueiden liittämiseksi kaupungin satama-alueeseen. 

Valkosaaren vesijohtokaapeli. Sen johdosta, että Kaivopuiston rannasta 
Valkosaareen vedetty uusi vesijohtokaapeli liian paljon seuraa väylää eikä 
ole vedetty yli väylän, kuten Luodolle johtava kaapeli, satamalautakunta 
toukokuun 26 p:nä päätti esittää vesijohtolaitokselle, että kun viimeksimai-
nittu kaapeli vastaisuudessa uusitaan, se tehtäisiin niin paksuksi, että siitä 
voidaan vetää haara Valkosaareen. Samalla päätettiin huomauttaa Nyländ-
ska jaktklubbenille, että sen tulee Kaivopuiston rantaan asettaa taulu, joka 
näyttää Valkosaareen johtavan kaapelin suunnan. 

Merisataman moottoriveneliikenne. Lautakunta päätti kesäkuun 11 p:nä 
kaupunginhallitukselta anoa 2,000 markan määrärahaa varoitustaulujen 
asettamista varten merisatamaan moottoriveneiden vauhdin hiljentä-
miseksi. 

Raittiuslautakunnan moottorivene. Lautakunta päätti toukokuun 4 p:nä 
esittää kaupunginhallitukselle, että raittiuslautakunnan moottorivene luovu-
tettaisiin satamaviranomaisten käytettäväksi varaveneeksi sekä että veneen 
kuntoonsaattamiseksi, telakoimiskustannuksiin ja polttoaineisiin myönnet-
täisiin 4,000 markkaa. 

Salmisaaren moottorivenesilta. Huhtikuun 13 p:nä päätettiin tällä ker-
taa evätä tukkukauppias J. Tenhusen y. m. moottoriveneenomistajain ano-
mus vartijan palkkaamisesta Salmisaaren moottorivenesillalle. 
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Kyläsaaren venelaituriVarojen puutteessa päätettiin marraskuun 10 
p:nä evätä eräiden veneenonristajain kiinnityspaalujen ja sähkövalojen jär-
jestämistä Kyläsaaren venelaiturille tarkoittava anomus. 

Sörnäisten tullivartion vartiokoju. Lautakunta päätti maaliskuun 23 p:nä 
esittää kaupunginhallitukselle, että rakennuskonttorille annettaisiin tehtä-
väksi välttämättömien korjausten suorittaminen Sörnäisten tullivartion 
vartiokojussa, johon tarkoitukseen olisi myönnettävä 3,000 markkaa. 

Autokilpailu Länsisatamassa. Lautakunta päätti huhtikuun 13 p:nä 
evätä Suomen automobiiliklubin anomuksen autokilpailun järjestämisestä 
Länsisatamaan. 

Korvaus satamakannannasta y. m. Lautakunta päätti syyskuun 9 p:nä 
kaupunginhallitukselle tehdä esityksen kaupungin ja Helsingin makasiini-
osakeyhtiön välisten, korvausta vapaista seisontapäivistä, huoneistovuok-
rasta ja satamakannannasta koskevien sopimusten uusimisesta muuttumat-
tomina. 

Purjeveneiden ankkuroiminen Tervasaaren luo. Lautakunta päätti 
heinäkuun 14 p:nä myöntää Työväen pursiseuralle oikeuden toistaiseksi 
ankkuroida 10 purjevenettä Tervasaaren pohjoispuolelle, ehdoin ettei ank-
kuroida niin lähelle Tervasaarta, että veneet joutuvat laivaväylään. 

Ruoppaustöitä Hjärphäll-saaren luona. Työväen pursiseuran anomuk-
sesta lautakunta elokuun 25 p:nä päätti tehdä yleisten töiden hallitukselle 
esityksen ruoppaustöiden suorittamisesta Hjärphäll nimisen saaren luona. 

Rautateiden hiiliaitio Länsisatamassa. Päätettiin kesäkuun 11 p:nä vuok-
ratta luovuttaa rautatiehallituksen käytettäväksi kuuden kuukauden irti-
sanomisajoin 24 m2:n suuruinen alue Länsisatamasta hiiliaition rakentamista 
varten. 

Kompassintarkastuspaalu. Lautakunta päätti lokakuun 27 p:nä antaa 
satamakapteenin tehtäväksi yksissä neuvoin rakennuskonttorin satama-
osaston kanssa laatia ehdotuksen kustannusarvioineen uuden kompassintar-
kastuspaalun sijoittamisesta. 

Kellosaaren lentosatama. Aero osakeyhtiön tehtyä anomuksen, ettei 
yhtiötä enää veloitettaisi Kellosaaren lentosataman sähkön kulutuksesta, 
koska hallissa nyttemmin on muitakin vuokralaisia, lautakunta joulukuun 
1 p:nä päätti, että Kellosaaren lentokonehallin sähkövirran mittari tammi-
kuun 1 p:stä 1933 alkaen siirretään satamakannantaosaston nimiin. 

Puhelinkaapeli Pohjoissatamassa. Lautakunta päätti joulukuun 22 p:nä 
oikeuttaa puolustusministeriön laskemaan puhelinkaapelin Pohjoisrannan 
talosta n:o 18 itään lähelle Tervasaaren etelärantaa ja edelleen etelään Kataja-
nokan pohjoisrantaan. 

Satamakatujen ja laiturien asfaltoiminen. Lautakunta päätti heinäkuun 
14 p:nä erinäisin muutoksin hyväksyä rakennuskonttorin satama- ja rauta-
tieosaston ehdotuksen satamakatujen ja laiturien asfaltoimista varten meno-
arvioon otetun määrärahan käyttämisestä. 

Satamauudistyöt. Lautakunta päätti syyskuun 9 p:nä yleisten töiden 
hallitukselle tehdä esityksen vuoden 1933 talousarvioon otettavista satama-
uudistöistä. 

Talousarvioehdotus. Lautakunnan talousarvioehdotus lähetettiin syys-
kuun 9 p:nä kaupunginhallitukselle. 

Hiilisatama. Käsitellessään tammikuun 27 p:nä Helsingfors kolhand-
lares forening r.f. nimisen yhdistyksen Saukonsaaren hiilisataman syventä-
mistä tarkoittavaa esitystä lautakunta päätti yhdistykselle ilmoittaa, että 
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talousarviossa 011 määräraha Saukonrannan itäpäässä olevan vedenalaisen 
karin lounaisen kulman poistamiseen. 

Komiteasihteerin palkkio. Lautakunta päätti lokakuun 22 p:nä kaupun-
ginhallitukselle tehdä esityksen 1,800 markan suuruisen palkkion myöntä-
misestä moottorivoimalla kulkevien alusten liikenteen järjestämistä varten 
asetetun komitean sihteerille B. Petersonille. 

Lisämäärärahoja. Lautakunta päätti joulukuun 1 p:nä kaupunginhalli-
tukselle tehdä esityksen lisämäärärahojen myöntämisestä tileille Lämpö ja 
Tavarahissien käyttökulut. 

Yleisiä vuokrausasioita. Kiinteistölautakunnan päätettyä satamalauta-
kunnan maaliskuun 23 p:nä tekemästä esityksestä luovuttaa satamalauta-
kunnalle kaikki varsinaisella satama-alueella sijaitsevien vuokra-alueiden 
vuokrasopimukset siinä mielessä, että satamalautakunta vastedes johto-
sääntönsä mukaisesti hoitaisi kysymyksessäolevien alueiden, vuokrausasiat, 
satamalautakunta kesäkuun 11 p:nä päätti ottaa nämä vuokra-alueet hoi-
toonsa sekä antaa satamahallintotoimiston tehtäväksi ryhtyä tarpeenmukai-
siin, vuokra-alueiden juoksevan hoidon aiheuttamiin toimenpiteisiin ja aika-
naan lautakunnalle tehdä alueiden vuokrausta koskevia esityksiä. Samalla 
lautakunta päätti kaupunginhallitukselle esittää, että lautakunnan ennes-
tään veloitettavien ja kannettavien maksujen lisäksi seuraavien maksujen 
veloitus ja kannanta tammikuun 1 p:stä 1933 lukien siirrettäisiin satama-
lautakunnalle: 1) vuokramaksut varsinaisella satama-alueella olevista va-
rasto- y. m. vuokra-alueista, 2) vuokramaksut varsinaisella satama-alueella 
sijaitsevissa rakennuksissa olevista vuokratuista huoneistoista ja 3) jään-
ottomaksut satama-alueeseen kuuluvalta vesialueelta. 

Maanvuokria. Kesäkuun 17 p:nä päätettiin rakennuskonttorin satama-
osaston esityksestä, että Katajanokan varastosuojan n:o 11 vieressä ja ton-
tilla n:o 5 a olevia ahtausliikkeille vuokrattuja alueita koskevat sopimukset 
irtisanotaan ja vuokraajat velvoitetaan siirtämään pois rakennuksensa ja 
varastonsa ennen elokuun 15 p:ää, ja että näille liikkeille sen sijaan anne-
taan vuokralle jokin toinen sopiva alue kuuden kuukauden irtisanomisajoin 
ja 12 markan vuosivuokrasta m2:ltä, sekä että vaakavaja ja mukavuuslaitos 
siirretään toiseen paikkaan. 

Elokuun 11 p:nä lautakunta päätti: 1) että Katajanokan varastoaluetta 
n:o 6 lyhennetään ja levennetään siten, että sen pinta-ala tulee olemaan 
460 m2, mikä alue vuokrataan Osakeyhtiö Chr. Jacobsen & söner aktiebola-
gille toistaiseksi yhden kuukauden irtisanomisajoin lokakuun 1 p:stä lukien, 
josta alkaen edellinen vuokrasopimus lakkaa olemasta voimassa, 20 markan 
vuosivuokrasta m2:ltä, tehden 9,200 markkaa, ja että varastoalueen n:o 7 
vuosivuokra samasta päivästä lukien korotetaan 20 markkaan m2:ltä eli 
13,400 markkaan, sekä 2) että varastoalueen n:o 6 itäpuolella oleva uudel-
leen järjestetty varastoalue n:o 8, käsittäen680 m2, sekä Kruunuvuorenkadun 
varrella oleva korttelin n:o 150 tontti n:o 2, käsittäen 420 m2, ynnä tarpeen 
vaatiessa myös korttelissa n:o 190 oleva alue n:o 15, joka käsittää 400 m2, 
satamaliikenneosaston toimesta vuokrataan laivanahtausliikkeille konttori-
rakennuspaikaksi toistaiseksi 20 markan vuosivuokrasta m2:ltä, jolloin kort-
telin n:o 150 tontti n:o 2 on vuokraajien toimesta aidattava samalla tavalla 
kuin naapuritontit ja saadaan tontille rakentaa vain matalia varasto-
suojia. 

Syyskuun 23 p:nä päätettiin oikeuttaa Osakeyhtiö Chr. Jacobsen & 
söner aktiebolagin siirtämään Katajanokan varastoalueen n:o 6 aita Lauk-
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kasaarenkatua vastaan alueen uudelle rajaviivalle vasta toukokuun 1 p:nä 
1933. 

Lokakuun 13 p:nä päätettiin Helsingin makasiiniosakeyhtiön esityk-
sestä hyväksyä Aktiebolaget Gute Hoffnungs Hiitte niminen yhtiö Länsi-
sataman korttelin n: o 758 hiilitontin n: o 3 vuokraajaksi vararikko tilaan 
joutuneen Helsingin hiiliosakeyhtiön tilalle. 

Joulukuun 22 p:nä päätettiin, ettei Aktiebolaget Victor Ek osakeyhtiön 
Katajanokan varastoalueiden n:o 19 ja n:o 21 vuokran alentamista koskeva 
anomus anna aihetta toimenpiteisiin. 

Huoneenvuokria. Kiinteistölautakunnalle päätettiin maaliskuun 3 p:nä 
esittää, että Helsingin makasiiniosakeyhtiön ja kaupungin välillä syyskuun 
6 p:nä 1927 laadittu vuokrasopimus, joka koski kaupungille kauttakulku-
varastossa säilytettäviä öljyastioita varten Katajanokan makasiinirakennuk-
sesta n:o 5 vuokrattua kellaria, heti irtisanottaisiin, koskei kellaria sanot-
tuun tarkoitukseen tarvita. 

Lautakunta päätti kesäkuun 11 p:nä antaa satamalaitoksen johtajan 
toimeksi neuvotella Länsisataman G varastosuojan toisen puoliskon vuok-
raamisesta kesän ajaksi Helsingin makasiiniosakeyhtiön myönnettävää vas-
taavaa vuokranalennusta vastaan. 

Syyskuun 23 p:nä hylättiin merivartiolaitoksen anomus 50 % vuokra-
maksun alennuksen myöntämisestä Kellosaaren lentosatamasta. 

Ruokailu- ja kahvikojut. Toukokuun 26 p:nä päätettiin evätä ruokailu-
kojujen vuokraajien A. Koposen, A. Ahrenbergin ja H. Kopran vuokran 
alentamista koskevat anomukset. 

Eteläsataman kahvikojun vuokraajan A. Koposen vuokra päätettiin 
joulukuun 1 p:nä alentaa 300 markasta 100 markkaan kuukaudessa joulu-
kuun 1 päivän 1932 ja kesäkuun 1 päivän 1933 väliseksi ajaksi sekä kaupun-
ginhallitukselle esittää, että hänelle myönnettäisiin lykkäystä loka—marras-
kuun vuokran suorittamisessa kesäkuun 1 p:ään 1933 saakka. 

Rouva S. Hägglundille myönnettiin joulukuun 22 p:nä oikeus edelleen-
kin pitää kahvikojua Länsisatamassa Saukonkadun ja Majakkakadun kul-
massa toistaiseksi kolmen kuukauden molemminpuolisin irtisanomisajoin 
500 markan vuosivuokrasta sekä ehdoin, että hän vaadittaessa ilman irti-
sanomisaikaa siirtää kojun toiseen satamaviranomaisten osoittamaan paik-
kaan. 

Bensiiniä ja öljyä. Elokuun 11 p:nä päätettiin kaupunginhallituksen 
tekemän päätöksen perusteella Nobel-Standard osakeyhtiölle Suomessa 
vuokrata alue Katajanokan lentosatamasta bensiininjakelulaitteen rakenta-
mista varten, toistaiseksi syyskuun 15 p:stä lukien kolmen kuukauden irti-
sanomisajoin ja 7,000 markan vuosivuokrasta sekä muutoin kaupunginval-
tuuston vahvistamin ehdoin. 

Syyskuun 9 p:nä myönnettiin Suomalainen Shell osakeyhtiölle erinäisin 
ehdoin oikeus vetää putkijohto bensiininjakelua varten pitkin merivartio-
laitoksen käyttämää, Katajanokan pohjoisrannalla sijaitsevaa laituria. 
Koska toimitetussa tarkastuksessa oli havaittu, että kysymyksessäoleva 
putkijohto jo oli rakennettu ja että bensiininjakelua astiasta moottorivenei-
siin oli harjoitettu niin huolimattomasti, että bensiiniä oli kaadettu sekä sil-
lalle että moottoriveneeseen, josta sitä oli valunut mereen, päätettiin Suoma-
lainen Shell osakeyhtiölle ja merivartiolaitokselle ilmoittaa, ettei bensiiniä 
tästä lähtien saa toimittaa veneisiin muulla tavoin kuin putken kautta, sekä 
että sellaisten moottoriveneiden, jotka ottavat vain pienen määrän bensii-
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niä, tulee ottaa bensiininsä joltakin kaupungin satamassa olevalta bensiini-
asemalta. 

Marraskuun 10 p:nä myönnettiin Nobel-Standard osakeyhtiölle Suo-
messa erinäisin ehdoin oikeus vetää putkijohto öljynjakelua varten meri-
vartiolaitoksen sillalla Katajanokalla. 

Jäiden otto. Helmikuun 11 p:nä myönnettiin erinäisille hakijoille oikeus 
nostaa jäätä kaupungin vesialueelta niissä paikoissa ja niillä ehdoin, kuin 
satamaliikenneosasto määrää. Tästä oikeudesta tuli hakijain suorittaa kau-
pungille 35 penniä m2:ltä. 

Samassa yhteydessä lautakunta päätti kaupunginhallitukselta tiedus-
tella, oliko sanotusta oikeudesta suoritettavien maksujen määräämisen ja 
kannannan katsottava kuuluvan satamaviranomaisten toimipiiriin. 

Samalla annettiin satamalaitoksen johtajan toimeksi yhteistoiminnassa 
satamaliikenneosaston ja satamakannantaosaston kanssa tutkia, onko ole-
massa muita tämänkaltaisia maksuja, joihin nähden olisi syytä ryhtyä 
toimenpiteisiin niiden siirtämiseksi satamalautakunnan hallintopiiriin. 

Piirustuksia. Marraskuun 10 p:nä hyväksyttiin Aktiebolaget Åker-
man & son, Aktiebolaget Finnish Stevedores osakeyhtiö ja Aktiebolaget 
Stevedoring osakeyhtiö nimisten yhtiöiden piirustukset Katajanokan varas-
toalueelle n:o 8 rakennettavaa varastosuojaa varten. 

Joulukuun 1 p:nä hyväksyttiin Aktiebolaget Stevedoring osakeyhtiön 
piirustukset Katajanokan kortteliin n:o 150 rakennettavaa varastosuojaa 
varten. 

Satamamaksut. Lautakunta myönsi tammikuun 14 p:nä allamainituille 
laivanvarustamoille satamatariffin mukaisen 40 %:n alennuksen vuonna 
1931 maksetuista satamamaksuista säännöllisessä liikenteessä olevista lai-
voista: 

Pa lau te t tu 
Laivanvarustamo ja laiva. määrä, 

Smk. 

Angbåtsaktiebolaget Västra Skärgården, Kemiö: 
Frey 372: 80 
Suomen höyrylaiva osakeyhtiö: 
Arcturus 24,736: — 
Ariadne 28,306: 60 
Baltic 10,739: 80 
Cap ell a 9,533: 40 
v. Döbeln . 1,821: 60 
Ilmatar 24,663: 60 
Mira 6,176:60 
Norma 9,673: 20 
Oihonna 7,489: 90 
Poseidon 11,162:90 
Wellamo 31,106: — 
Viola 8,449: 30 
Angfartygsaktiebolaget Bore: 
Bore I 5,380: 80 
Angfartygsaktiebolaget Ebba Munck: 
Ebba Munck 10,541:50 
Rud. Christ. Griebel, Stettin: 
Nordland 23,522: — 
Rügen 10,794:20 
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Laivanvarustamo ja laiva. 
Pa lau te t tu 

määrä, 
Smk. 

Lovisa ångfartygsaktiebolag: 
Lovisa 
Södern 

4,170: 70 
1,375: 90 

Ångfartygsaktiebolaget Kusten: 
Ahkera 
Ilma . . 

799: 90 
368: 50 

Yhteensä 231,185: 20 

Elfvingin kalastuslaivaston anottua vapautusta satamamaksujen suo-
rittamisesta Petsamo aluksesta sen käydessä Helsingissä syyskuun 18 päivän 
vaiheilla erinäisten lastensuojeluyhdistysten toimeenpaneman juhlan yhtey-
dessä yleisölle näytettävänä lautakunta päätti syyskuun 9 p:nä kaupungin-
hallitukselle tehdä esityksen 2,216: 40 markan suuruisen määrärahan myöntä-
misestä laivasta kannettavan satamamaksun suorittamiseen. 

Aktiebolaget Lars Krogius & c:o osakeyhtiön anomus 40 %:n palautuk-
sen myöntämisestä Wasa laivasta vuonna 1932 suoritetuista satamamak-
suista hylättiin syyskuun 23 p:nä. 

John Nurminen osakeyhtiölle palautettiin joulukuun 1 p:nä 4 0 % 
Suomi laivasta vuonna 1932 suoritetuista satamamaksuista eli 17,218: 55 
markkaa. 

Lautakunnan varapuheenjohtajan Wihurin tehtyä aloitteen toimen-
piteisiin ryhtymisestä satamatariffin muuttamiseksi siten, ettei satama-
maksua veloitettaisi, kun laiva ilman ansiotarkoitusta saapuu satamaan 
korjausta tahi muonan, veden tahi polttoaineen hankkimista varten, pää-
tettiin marraskuun 10 p:nä pyytää satamaliiton hallitusta ottamaan asia 
käsiteltäväkseen. Käsitellessään joulukuun 1 p:nä satamaliiton hallituksen 
ehdotusta satamatariffin muuttamisesta lautakunta päätti kaupunginhalli-
tukselle ehdottaa satamatariffin muuttamista siten, että alukset, jotka 
vaatimatta laituripaikkaa sekä ottamatta tahi jättämättä matkustajia tahi 
lastia saapuvat satamaan ottamaan muonaa, vettä tahi polttoainetta tai 
vaihtamaan tai täydentämään miehistöään, kokonaan vapautettaisiin sata-
mamaksuista. 

Liikennemaksut. Koteja kodittomille lapsille r.y. nimisen yhdistyksen ano-
mus saada vapautus liikennemaksun suorittamisesta hylättiin kesäkuunl7p:nä. 

Aktiebolaget Mercantile nimisen yhtiön anottua salmiakin liikennemak-
sun alentamista lautakunta syyskuun 9 p:nä päätti, että salmiakista veloi-
tetaan liikennemaksua liikennetariffin pos. 469 mukaan. 

Kallion puu osakeyhtiön anomus vapautuksen myöntämisestä liikenne-
maksun suorittamisesta Venäjältä tuodusta sahatusta puutavarasta, joka 
jälleen jalostettuna tulee maasta vietäväksi, evättiin syyskuun 9 p:nä. 

Matti Kontio osakeyhtiölle päätettiin lokakuun 13 p:nä palauttaa lii-
kennemaksua 201: 60 markkaa sen johdosta, että veloituksenalaista tavara-
lähetystä ei oltu laivattu. Samalla päätettiin ennen maksun suorittamista 
oikaista kysymyksessäolevan veloituksen perusteena oleva ilmoitus, uhalla 
että muuten voidaan kieltäytyä palauttamasta liikennemaksua. 

Väkijuomien liikennemaksut. Uuden alkoholilainsäädännön voimaan-
tulemisen johdosta päätettiin maaliskuun 8 p:nä tehdä kaupunginhallituk-
selle esitys väkijuomien liikennemaksujen alentamisesta. 
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Lentokoneiden laskeutumis- ja oleskelumaksut. Aero osakeyhtiölle pää-
tettiin tammikuun 27 p:nä palauttaa vuoden 1931 kuluessa maksetuista 
maksuista 50 % Helsingin—Tallinnan linjaa liikennöineiden lentokoneiden 
laskeutumismaksuista eli 8,272 markkaa ja 25 % Helsingin—Tukholman 
linjan samoista maksuista eli 3,523: 20 markkaa sekä oleskelumaksuista 
osin 20 % osin 40 %, eli 5,480: 80 markkaa, kaikkiaan 17,276 markkaa. 

Merivartiolaitokselle päätettiin kesäkuun 17 p:nä myöntää laskeutumis-
ja oleskelumaksutariffin edellyttämä 50 %:n alennus lentokoneiden LK 2 
ja LK 3 oleskelumaksuista. 

Tuulaaki. Lautakunta käsitteli 43 tuulaakin palautusta koskevaa ano-
musta. 

Satamaliikenneosaston vuodelta 1932 antama kertomus oli seuraava: 
Helsingin satamissa kävi vuoden 1932 aikana 4,839 rannikkolaivaa 

edustaen 231,958 nettorekisteritonnia sekä 1,641 ulkomailta saapunutta 
laivaa, 1,211,563 nettorekisteritonnia, eli yhteensä 6,480 laivaa edustaen 
1,443,521 nettorekisteritonnia. Tämän lisäksi tulee vielä höyry- ja moottori-
aluksia yhteensä 17,923 nettorekisteritonnia, jotka päivittäin kävivät satama-
alueella ja maksoivat maksunsa viikottain. Verrattaessa näitä lukuja vuo-
teen 1931 huomaa rannikkoliikenteen vähenneen 92 laivaa, tonniston 25,817 
nettorekisteritonnia ja ulkomailta saapuneiden laivojen lukumäärän vähen-
neen 51 laivaa, 41,423 nettorekisteritonnia. Vuonna 1932 koko tonnisto 
siis väheni 67,240 nettorekisteritonnia edelliseen vuoteen verrattuna. Ran-
nikkoliikenne lisääntyi 644 nettorekisteritonnia. 

Katajanokan kuusi sähkönosturia olivat käynnissä 4,574 tuntia eli 177 
tuntia vähemmän kuin edellisenä vuonna ja 25 tonnin nosturi 249 tuntia 
eli 135 tuntia vähemmän kuin vuonna 1931. 

Länsisataman laivalaituria pidennettiin 90 metriä. 
Satamajäänsärkijä Hercules avusti vuonna 1932 kaupungin eri sata-

missani laivaa, vuoden 1931 vastaavan luvun ollessa 93. Vaikeiden jääsuh-
teiden takia laivaliikenne Helsingin satamissa lakkasi maaliskuun 12 p:nä, 
jolloin valtion jäänsärkijät komennettiin Hankoon ja Utöhön. Liikenne 
alkoi uudelleen huhtikuun 10 p:nä. 

Osaston menoarvio vuodeksi 1932 päättyi 1,843,427 markkaan todellis-
ten menojen noustessa1) 1,910,160: 35 markkaan. Osaston 22 menoerästä 
21 osoitti säästöä yhteensä 204,826: 65 markkaa, jotavastoin tileille Sääntö-
palkkaiset virat ja Kaluston kunnossapito tarvittiin lisämäärärahoja yhteensä 
271,559: 60 markkaa. 

Satamakannantaosaston vuodelta 1932 antama kertomus oli seuraava: 
Viranhaltijat. Vuoden varrella erosi vaakavahtimestari sairauden joh-

dosta ja lämpöjolidonkoneenkäyttäjä kuoli. 
Veloitus. Kaikista tuloarvion luvun Satamat kohdalle otetuista mak-

suista osasto veloitti vuoden 1932 aikana yhteensä 21,565,739: 65 markkaa, 

Viranhaltijain palkat sisältyvät tähän vähentymättöminä; kaupungin-
valtuuston kertomusvuodeksi määräämä vähennys, 36,093: 75 markkaa, vietiin 
kirjoihin tulona. 
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vastaavan määrän edellisenä vuonna ollessa 24,131,525: 95 markkaa. Vähen-
nys oli siis 2,565,786: 30 markkaa. Vuoden tuloarvioon verrattuna osoitti 
veloitus 3,837,890: 35 markan vajausta. Syynä tulojen vähentymiseen on 
pidettävä vuoden aikana vallinneita valuuttavaikeuksia, jotka vaikuttivat 
ehkäisevästi tuontiin. Vähennys olisi ollut vieläkin suurempi, ellei kielto-
lakia vuoden aikana olisi kumottu, mikä aiheutti alkoholipitoisten juomien 
tuonnin huomattavan lisääntymisen. 

Vuoden aikana tuulaakitulot vähenivät 1,663,535: 40 markkaa, liikenne-
maksutulot 607,284 markkaa ja satamamaksutulot 93,433: 50 markkaa edel-
liseen vuoteen verrattuna. 

Veloitettujen maksujen kokonaismäärä alitti, kuten jo mainittiin, tulo-
arviossa arvioidun määrän yli 3.8 milj. markkaa, kuten käy selville seuraa-
vasta yhdistelmästä: 

Arvioidut tu lo t , 
Smk. 

Tuulaaki kaupunkiin osoi-
tetuista sekä vientitava-
roista 10,000,000:-

Tuulaaki muihin kaupun-
keihin osoitetuista tava-
roista 

Liikennemaksut 
Makasiinivuokrat 
Satamamaksut 
Nosturimaksut 
Maksut aluksille annetusta 

vedestä 
Paikanvuokrat satama-

alueilla 
Venelaiturimaksut 
Satamaj äänsärkij ämaksut 
Helsingin makasiiniosake-

yhtiön suoritettava kor-
vaus satamakannanta-
osaston IV ja V haara-
osaston viranhaltijain 
palkkauksesta 198,630: 

Lentokoneiden satama-
maksut 75,000: 

Todell iset tu lot , Y l i j äämä (+) t a i 
Smk. v a j a u s (—), Smk. 

x) 8,842,106: 10 — 1,157,893: 90 

300,000 — 228,980: 20 — 71,019: 80 
10,000,000 — 2) 8,212,987: 35 — 1,787,012: 65 

120,000 —- 138,904: 70 + 18,904: 70 
3,500,000 — 3) 3,047,065: 50 — 452,934: 50 

250,000 — 218,945: — — 31,055: — 

400,000: ; — 308,758: 25 — 91,241: 75 

200,000 — 113,102: 60 — 86,897: 40 
160,000 — 151,880: — — 8,120: — 
200,000 — 36,100: — — 163,900: — 

186,568: — — 

4) 80,341: 95 + 

12,062: — 

5,341: 95 
Yhteensä 25,403,630:— 5)21,565,739: 65 —3,837,890:35 

Koko veloitetusta määrästä pääkonttori veloitti 6,521,772: 75 mark-
kaa, haaraosasto I 253,948: 80 markkaa, haaraosasto II 2,782,788: 50 mark-
kaa, haaraosasto III 4,106,436: 55 markkaa, haaraosasto IV 3,097,950: 35 
markkaa ja haaraosasto V 4,802,842: 70 markkaa. 

l) Siitä palautettiin muutetun tullauksen perusteella 26,668 markkaa. — 
2) S:n s:n 754:80 markkaa.—-3)S:n voimassaolevasta satamatariffista myön-
netyn alennuksen perusteella 298,793:05 markkaa.—-4) S:n voimassaolevasta 
lentotariffista myönnetyn alennuksen perusteella 14,911:95 markkaa .— 5 ) S:n 
341,127: 80 markkaa. 
Kunnall. kert. 1932. 4 * 
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Vientitavarain tuulaakimaksut nousivat 513: 70 markkaan ja kaupun-
kiin osoitettujen tavarain samanlaatuiset maksut 8,841,592: 40 markkaan. 

Liikennemaksujen kokonaismäärä oli ulkomailta tulleista tavaroista 
7,034,295: 15 markkaa, maasta viedyistä tavaroista 1,028,448: 95 markkaa 
sekä vesitse oman maan paikkakunnilta saapuneista tavaroista 150,243: 25 
markkaa. Ulkomailta maahan tuotujen yleisestä varastosta otettujen tava-
roiden tuulaaki- ja liikennemaksut nousivat 3,785,574: 95 markkaan, mitkä 
maksut veloitettiin haaraosastoissa IV ja Y. Viimeksimainitussa haaraosas-
tossa veloitettiin myös tullivarastoon pantujen ja sieltä otettujen tava-
roiden tuulaaki- ja liikennemaksut, jotka nousivat 1,614,483: 80 markkaan. 

Veloitusilmoituskirjoja, joiden perusteella laskuja kirjoitettiin, oli vuo-
den kuluessa kaikkiaan 152,188 eli 28,374 vähemmän kuin edellisenä vuonna. 
Näistä ilmoituskirj oista pääkonttori veloitti 52,738, haaraosasto I 23,101, 
haaraosasto II 30,895, haaraosasto III 14,608, haaraosasto IV 13,122 ja haa-
raosasto Y 17,724; keskimääräinen veloitettu määrä kutakin ilmoituskirj aa 
kohden oli vastaavasti: 123: 66 markkaa, 10: 99 markkaa, 90: 07 markkaa, 
281: 11 markkaa, 236:09 markkaa ja 270: 98 markkaa. Maksuista vapau-
tettujen veloitusilmoituskirjojen lukumäärä oli 15,385, joista 635 ilmoitus-
kirjaa kauttakulkutavaroita varten. 

Kannanta. Veloitetusta määrästä, 21,565,739: 65 markasta, kertyi 
vuoden aikana 21,476,667: 75 markkaa eli 99.6 %. Tätä tulosta on pidettävä 
sangen tyydyttävänä, etenkin kun ottaa huomioon, ettei osasto ole oikeutettu 
pidättämään tavaroita vakuutena suorittamattomista veloitetuista mak-
suista. Vuoden alussa oli vuosilta 1925—31 perimättä 163,995: 26 markkaa, 
mistä määrästä 83,322: 90 markkaa eli 50.8 % kertyi vuoden aikana. Joulu-
kuun 31 päivänä 1932 oli perimättömiä maksuja 169,744: 26 markkaa, josta 
80,672: 36 markkaa oli kertomusvuodelta. Vuoden 1932 jäämämaksuja 
kertyi tammikuulla *1933 61,082: 85 markkaa. Koko määrästä valvottiin 
vuoden aikana neljässä vararikossa yhteensä 1,314: 30 markkaa. Edellisten 
vuosien jäämämaksuja palautettiin 52,663: 05 markkaa. 

Tullipakkahuoneitten ulkopuolella olevien tavaroiden punnitus. Tulli-
pakkahuoneitten ulkopuolella olevien tukkutavaroiden punnitukseen käytti 
tähän tarkoitukseen asetettua vaakamestaria 20 eri liikettä, joiden laskuun 
punnittiin 2,879.9 tonnia eri tavaralajeja. Näihin punnituksiin käytettiin 
kaikkiaan 6,413 tuntia. Bruttotulot olivat 110,465 markkaa, josta 16,218 
markkaa tuli vaakamestarin ja 64,130 markkaa hänen palkkaamiensa punni-
tusapulaisten osalle, jäljelläoleva määrä, 30,117 markkaa, käytettiin huoneus-
ton vuokraan, kanslia-apulaisen palkkaamiseen, vaakojen korjaukseen ja 
henkilökunnan vakuutuksiin. Vaakamestari ei nauttinut palkkaa kaupun-
gilta. 

Menot. Osaston vuoden 1932 menoarvio päättyi 3,222,622 markkaan, 
kun taas todelliset menot nousivat1) 3,045,031:10 markkaan, siihen luettuna 
sairasloma- ja viransijaisten palkkiot. Osaston 17 menoerästä 11 osoitti 
yhteensä 218,863: 05 markan säästöä, 2 oli yhtä suurta kuin menoarviossa, 
jotavastoin lämpöä, tavarahissien käyttökuluja sekä poistoja ja peruutuksia 
varten varattuja määrärahoja ylitettiin yhteensä 38,320: 15 markkaa. 

x) Tähän sisältyvät viranhalti jain palkat vähentämättöminä; kaupunginval-
tuuston kertomusvuodeksi määräämä vähennys, 95,235 markkaa, vietiin kirjoi-
hin tulona. 



X. Palolaitos. 
Palotoimikunnan kertomus vakinaisen palokunnan toiminnasta vuonna 

1932 oli seuraavan sisältöinen: 

Palotoimikunnan jäsenet ja toiminta. Palotoimikuntaan, joka maistraatin 
alaisena valvoo palolaitosta, kuuluivat vuonna 1932 seuraavat henkilöt: 
puheenjohtajana johtaja G. Idström tammikuun 1 p:stä maaliskuun 1 p:ään 
sekä siitä lähtien vuoden loppuun asti filosofiantohtori B. Nybergh, varapu-
heenjohtajana varatuomari L. Pesonen sekä jäseninä rappari H. Ahmala, vii-
laaja Hj. Blomqvist ja veturinkuljettaja F. B. Gröndahl. Kaupunginhalli-
tuksen edustajana palotoimikunnassa oli pankinjohtaja E. Hj. Rydman. 
Sihteerinä toimi ent. lääninsihteeri A. Th. Möller. Vuoden kuluessa palo-
toimikunta kokoutui 16 kertaa ja käsitteli tällöin 59 varsinaista asiaa, jotka 
antoivat aihetta lausuntoihin tahi esityksien tekemiseen viranomaisille; pöy-
täkirjaan merkittiin 39 tiedonantoa. Erinäisille kaupungin viranomaisille ja 
yksityisille annettiin sitäpaitsi palopäällikön toimesta 208 kirjallista lausun-
toa, esitystä tahi todistusta. 

Tärkeimmistä palotoimikunnan vuoden kuluessa käsittelemistä asioista 
mainittakoon seuraavat: 

Kysymys kolmannen palomestarin toimen tarpeellisuudesta oli eri otteissa 
esillä palotoimikunnassa ja ratkaistiin lopullisesti kesäkuun 16 p:nä, jolloin 
kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen sanotun toimen haettavaksi julista-
misesta. 

Palopäällikön esityksen tarpeellisen määrärahan ottamisesta vuoden 1933 
talousarvioon Kallion paloaseman laajentamista ja uudelleenrakentamista 
varten palotoimikunta elokuun 9 p:nä päätti puoltolausein lähettää kaupun-
ginhallitukselle. Talousarvioon otettiinkin sittemmin tarkoitusta varten 
3,000,000 markkaa. 

Toisen palomestarin L. Gustafssonin tekemä ehdotus siitä, että vuo-
sittain kesäkuukausien ajaksi n. 30 asevelvollista komennettaisiin palokun-
taan saamaan koulutusta palosammutusasioissa, ei antanut aihetta toimen-
piteisiin. 

Sörnäs aktiebolag nimisen yhtiön tekemää hakemusta saada rakentaa 
uusi sahalaitos Verkkosaaren alueelle päätettiin elokuun 9 p:nä puoltaa palo-
päällikön asettamin erinäisin ehdoin. 

Sörnäs aktiebolagin Uudenmaan läänin maaherralle sittemmin tekemästä 
Verkkosaaren saharakennushanketta koskevasta valituksesta antamassaan 
lausunnossa palotoimikunta ilmoitti, ettei sen mielestä valittaja ollut esiin-
tuonut syytä maistraatin päätöksen muuttamiseen, jonka mukaan maistraatti 
oli asettanut eräitä palopäällikön ehdottamia ja paloturvallisuuden kannalta 
välttämättömiä ehtoja rakennusluvan saamiseksi. 

Palotoimikunnan kokouksessa huhtikuun 4 p:nä esiteltiin insinööri 
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J. Wiesen ehdotus Sörnäisten sataman uudestaanjärjestämiseksi. Päätet-
tiin yhtyä palopäällikön antamaan lausuntoon. 

Palokunnan virkailijat. Kolmanneksi palomestariksi nimitettiin syyskuun 
1 p:nä insinööri C.-W. Åström. 

Palvelusjärjestys. Palopäällystön palvelusjärjestys oli järjestetty siten, 
että palokunnan kolmesta palomestarista yksi koko vuorokauden oli var-
tiossa paloasemalla, jota vartiovuorokautta seurasi vapaa-päivä. Kolman-
tena vuorokautena toimi sama palomestari tarkastajana, jolloin hän suo-
ritti kaikki sinä päivänä tehtävät tarkastukset, niin vakinaiset kuin ylimää-
räisetkin, sekä muut paloaseman ulkopuolella olevat tehtävät. 

Tarkastavan ja päivystävän palomestarin pääasiallisiin velvollisuuk-
siin paloasemalla kuului palokunnan kalusto-, voimistelu-, urheilu- y. m. 
harjoitusten, sekä alipäällystön ja miehistön teoreettisen ja käytännöl-
lisen kasvatuksen hoitaminen sekä taloustöiden säännöllisen kulun lai-
toksessa valvominen; ellei ollut harjoituksia eikä tarkastuksia, tarkastava 
ja päivystävä palomestari oli velvollinen määrättynä aikana työskentele-
mään palokunnan toimistoissa, ottamaan osaa järjestyksen ylläpitämiseen 
y.m. laitoksessa esiintyviin tehtäviin. 

Kesän aikana, kesäkuun l:stä lokakuun 1 p:ään, kun palopäällystöstä 
aina yksi vuoron mukaan oli kesälomalla tai muulloin jonkun palomestarin 
ollessa sairaana, palopäällikkö tuli hänen tilalleen ja hoiti oman toimensa 
ohella poissaolevan juoksevia tehtäviä. 

Alipäällystölle ja miehistölle kuului kahden vuorokauden komennuk-
sessa olon jälkeen yhden vuorokauden kestävä vapaa aika. 

Palokunnan terveydentila oli verraten hyvä. Kuitenkin on merkittävä 
palomiesten keskuudessa kaksi kuolemantapausta. Palokorpraali O. Nissi-
nen kuoli Marian sairaalassa elokuun 13 p:nä syöpään, kun taasen vanhempi 
korpraali V. K. Karlsson pitkällisen taudin jälkeen kuoli oman käden kautta 
syyskuun 22 p:nä. Vakavia tapaturmia ei sattunut, ei tulipaloissa eikä har-
joituksissa. 

Miesluku ja kalusto. Palokunnan kalusto ei vuoden kuluessa muuttunut. 
Letkuvarastoa täydennettiin ja palokellojen lukua lisättiin. Lisäännys on 
arvoltaan 200,362 markkaa. Poistoja ja siirtoja tehtiin 429,581 markan 
arvosta, joista todelliset poistot tekivät 31,545 markkaa. Joulukuun 31 
p:nä 1932 palolaitoksen kaluston ja tarvekalujen kirjoihin merkitty arvo 
oli 5,750,243 markkaa. 

Palolaitoksen miesluku ja tärkein teknillinen varustus oli seuraava: 

Paloasema. 

Henki lökunta . 

M 

Moottor ia joneuvot . 

£ 5 e-h o 

f B • P 

3 ? O: S-

F S 

Pääpaloasema 
Kallion 
Käpylän 
Pasilan 
Pohjoinen 
Sörnäisten niemen ... 

Yhteensä 

11 
4 
1 

73 [ 84 
24 j 28 

7 

16 

10,253 
2,930 

406 
856 

10 
5 
1 
1 

760 

117 133 15,205 18 
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Paloautoja oli 1 vaahtosammutusauto, 2 letkuautoa, 2 konetikapuu-
autoa, 1 kaasu- ja valaistusauto ja 12 ruiskuautoa, joista viimeksimaini-
tuista 1 ä 450, 2 ä 700, 3 ä 950," 2 ä 1,100, 1 ä 1,200, 2 ä 1,500 ja 1 ä 
1,800 min/litr. Moottoriruiskuja oli 1 ä 250, 1 ä 500 ja 1 ä 600 min/litr. 7 i. k. 
paineella. 

Paloilmoituslaitos. Palolennätinkeskuksia oli pääpaloasemalla sekä Kal-
lion, Käpylän, Pasilan ja Sörnäisten niemen asemilla. Yleisiä palokelloja 
oli tullut lisää yksi; niitä oli vuoden lopussa 213. Lennätinverkkoon kytket-
tyjä yksityisiä palokelloja oli kaikkiaan 16 paikassa, automaattihälyyttäjiä 
1 paikassa; niiden luku ei lisääntynyt kertomusvuonna. Palohälyytyspuhe-
lin oli kytketty puhelinkeskukseen erikoisnumeroineen 500, johtoja oli kolme. 
Paloasemien välisiä tiedoituksia varten oli asemien välillä suoraan kulkeva 
puhelinjohto. 

Palopostit ja muut vedenottopaikat. Vesijohdon paloposteja oli tullut 
lisää 18, poistettu 2, joten niitä vuoden lopussa oli kaikkiaan 1,363. Palo-
kaivojen luku ei lisääntynyt, niitä oli kolme. 

Vapaaehtoinen palokunta. Vapaaehtoisen reservipalokunnan päällystön 
miesluku oli 33 ja miehistön 377. 

Kalustoa oli 4 paloautoa, joista 1 ruiskuauto, ja 3 autoruiskua sekä 
4,060 m letkuja. 

Vapaaehtoisen palokunnan lentävään osastoon kuului 40 miestä; sen 
hälyytys oli järjestetty tapahtuvaksi puhelinkeskuksen kautta kulkevalla 
hälyytyspuhelimella. Yleinen hälyytys tehdään palotorvella pääpaloaseman 
palotornista. 

Palotarkastukset. Sellaisten säädöksien puutteessa, joiden mukaan kun-
nan paloviranomainen olisi velvollinen ryhtymään erikoistoimenpiteisiin 
paloturvallisuuden järjestämiseksi, harjoitettiin palosuojelua kaupungissa 
yksinomaan voimassa olevan palojärjestyksen, rakennusjärjestyksen sekä 
muiden vahvistettujen paikallisten asetusten nojalla. 

Huomattavaa haittaa palotarkastustoiminnalle tuotti se seikka, että 
kolmannen palomestarin toimi täytettiin vasta syyskuussa. Koska näin ollen 
palotarkastuksiin käytettävä työvoima oli melko supistunut, päähuomio 
kiinnitettiin kaikkien paloalueella sijaitsevien kiinteistöjen vakinaisiin, vuotui-
siin palotarkastuksiin sen toteamiseksi, että palojärjestyksen palo- ja hengen-
pelastuskalustoa koskevia määräyksiä sekä voimassa olevia kokoushuoneita, 
teattereita y.m.s. samoin kuin öljyjen ja muiden tulenarkain nesteiden varas-
toimista y.m.s. koskevia ohjeita oli noudatettu. 

Useammankin kerran tarkastettiin kuitenkin vuoden kuluessa teatte-
reita, elokuva-, näyttely-, messu-ja myyjäishuoneistoja, autovajoja, bensiinin-
jakeluasemia, filmitoimistoja, hotelleja, matkustajakoteja, autokorjaamoja, 
ruiskumaalaamoja y.m., vaikkei siinä laajuudessa, kuin olisi ollut tarpeen. 
Tarkastavat palomestarit toimittivat jokavuotiset palotarkastukset, joita 
varten kaupunki oli jaettu kolmeen tarkastuspiiriin; tulisijain, savujohtojen, 
kattotikapuiden, kaasunpoistotorvien y.m.s. tarkastukset asianomaiset piiri-
nuohoojamestarit suorittivat. 

Palojärjestyksen mukaisen kaikkien kiinteistöjen vuotuisen tulisijakat-
selmuksen palopäällikön tarkoitusta varten valitsemat katselmusmiehet 
suorittivat maistraatin määräämänä aikana. 

Kuten mainittiin, tarkastettiin vuoden kuluessa kaikki kiinteistöt. Lisäksi 
palomestarit suorittivat 1,432 tulen- ja henkilöturvallisuuteen nähden vaaral-
listen laitosten n.k. ylimääräistä tarkastusta, nimittäin ensimmäinen palo-
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mestari A. Leskinen 455, toinen palomestari L. Gustafsson 504 ja kolmas 
palomestari C.-W. Åström 473 tarkastusta, jonka ohella palopäällikkö toimitti 
yleisten kokoussalien, teatterien, bensiininsäilytyspaikkojen, lilmivarasto-
jen, suurehkojen autovajojen y .m. tulenvaarallisten laitosten kontrollitar-
kastuksia. 

Lausuntoja. Asemakaava- ja rakennusasioita koskevia lausuntoja palo-
toimikunta antoi 21 ja palopäällikkö 27. 

Turuavartio teattereissa. Teattereissa y.m.s. huoneistoissa oltiin vartiossa 
näytäntöjen aikana seuraavasti: 

Suomalaisessa oopperassa 3 miestä 153 kertaa, Ruotsalaisessa teatterissa 
2 miestä 172 kertaa, Kansan Näyttämöllä 2 miestä 109 kertaa, Kansallisteat-
terissa 3 miestä 253 kertaa, Koiton näyttämöllä 1 mies 175 kertaa, Kaivohuo-
neella 1 mies 64 kertaa ja Tivolissa 1 mies 5 kertaa. 

Nuohoustoimi. Kaupunki oli nuohoustöiden suorittamista varten jaettu 
11 nuohouspiiriin, joissa kussakin piirinuohooja oli velvollinen tarpeel-
lisine apumiehineen maistraatin vahvistaman taksan maksusta toimittamaan 
savutorvien ja tulisijojen puhdistuksen sekä pyynnöstä nuohoamaan kaakeli-
uunien putket ja muut pienehköt savujohdot. 

Palojärjestyksen mukaan piirinuohooja on vastuunalainen nuohoomisen 
tapahtumisesta oikeaan aikaan ja niin huolellisesti, ettei nokivalkeaa synny. 
Hän on myös velvollinen korvaamaan tulisijoihin tai savutorviin ilmesty-
neen vahingon, johon hän on syyllinen. 

Piirinuohooja ottaa itse palvelukseensa tarvittavan miehistön ja maksaa 
sille palkan. Hän ei nauti palkkaa kaupunginkassasta, vaan kantaa nuohoo-
mistöiden suorittamiseen tarpeelliset varat suoraan talonomistajilta edellä-
mainitun taksan mukaan. Nokivalkeitten lukumäärä vuosina 1921—32 oli 
seuraava: 

192 1 121 
1922 82 
1923 102 
1924 88 

1925 89 
1926 44 
1927 58 
1928 47 

1929 68 
1930 41 
1931 31 
1932 28 

Tulipalot. Palokunta hälyytettiin vuoden kuluessa 352 kertaa, josta 
205 kertaa todellisen tulipalon tai tulipalonuhkan johdosta, 28 kertaa noki-
valkean takia, 24 kertaa käryn ja 2 kertaa valonheijastuksen takia, 25 kertaa 
pulmoottoriavustuksen antamista varten, 18 kertaa erehdyksestä, 2 kertaa 
vedentulvan tähden, 5 kertaa palolennätinvian takia, 30 kertaa ilkivaltai-
suudesta sekä 13 kertaa muista syistä. Edelliseen vuoteen verrattuina hä-
lyytykset vähentyivät 4 ja tulipalot 25. 

Vuoden eri kuukausien kesken tulipalot jakaantuivat seuraavasti: tam-
mikuussa oli 18, helmikuussa 24, maaliskuussa 18, huhtikuussa 13, touko-
kuussa 18, kesäkuussa 12, heinäkuussa 22, elokuussa 22, syyskuussa 17, 
lokakuussa 15, marraskuussa 15 ja joulukuussa 11. Ensimmäinen tieto 
tulen irtipääsystä saatiin 112 tapauksessa puhelimitse, 89 tapauksessa 
palolennättimellä ja 4 tapauksessa suullisen sanantuojan ilmoittamana. 
131 tulipaloa sattui päivällä, laskien klo 6—klo 18, ja 74 yöllä, klo 18— 
klo 6. 

Tulipalojen jakautuminen tulen irtipääsypaikan mukaan käy selville 
seuraavista numeroista: 
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Kivi- Puu- Y h -
tälöjä, taloja. teensä. 

Kivi- Puu- Y h -
tälöjä. taloja.teensä. 

Asuinhuoneita 41 12 53 Ravintoloita 2 — 2 
Autoja tai moott.pyör. — — 27 Konttorihuoneistoj a 2 2 
Tehtaita tai työpaj oj a . 21 4 25 Kylpyhuoneita . . . . 2 — 2 
Varastosuojia tai ulko- Aluksia — — . 2 

huoneita — 15 15 Rautatievaunuja . . — . — 2 
Ullakoita 10 3 13 Autovajoja 1 — 
Kellareita 7 3 10 Elokuvateattereita.. 1 — 
Ruokailu- tai työaine- Matkustajakoteja . . 1 — 

kojuja — 7 7 Sairaaloita 1 — 
Hissimoottorikomeroita 4 — 4 Kouluja 1 — 
Rakenteilla olevia ta- Näyttelyhuoneistoja. 1 — 

loja 4 — 4 Puhelinkeskuksia . . 1 — 
Myvmälöitä 4 — 4 Tervapatoja — — 

Rikkalaatikoita . . . . — — 4 Ruohikkoja — . — . 

Hiilivarastoja — — 4 Kanervikkoja — . — 

Kaatopaikkoja — — 3 Puuaineita tai halko-
Valimolta 2 — 2 varasto ja — . — 

Kattilahuoneita 2 — 2 Hissikoreja — — 

Pukukomeroita 1 1 2 Lentokoneita . . . . — — . 

Säilytyshuoneita 1 1 2 Pesutupia — 1 
Yhteensä 110 47 205 

Eri kaupunginosien ja alueiden kesken tulipalot jakautuivat seuraa-
vasti: 

II 
III 
IV 
V 

V I 
VII 

VIII 
IX 
X 

XI 
XII 

XIII 
XIV 
XV 
X X 

Pasila 

I kaupunginosa 18 
13 
13 
19 
15 
7 
7 
4 
4 

17 
10 
11 
8 

14 
3 
8 

Meilahti 
Ruskeasuo 
Uusipelto . 
Vallila . . . 

2 
. . . . . . 1 

1 
1 1 

Hermanni 2 
Toukola 2 
Kumpula 1 
Käpylä 2 
Pukkisaari 1 
Tervasaari 1 
Korkeasaari 1 
Haaga 1 
Lauttasaari 1 
Malmi 1 
Oulunkylä . 1 
Kulosaari 1 
Herttoniemi 1 

Yhteensä 205 

Tulipaloihin lähdettiin pääpaloasemalta 141 kertaa, Kallion asemalta 57 
kertaa, Käpylän asemalta 2 kertaa, Pasilan asemalta 3 kertaa ja Sörnäisten 
niemen asemalta 2 kertaa. 



56* X. Palolaitos. 

Tulen irtipääsemisen syyt käyvät selville allaolevista luvuista: 

Varomaton lampun, kynttilän tai 
tulitikkujen käytteleminen . . 25 

Varomaton tulenarkojen nestei-
den ja tavaroiden käytteleminen 25 

Räjähdysmoottorin syttyminen 21 
Tulisijoista pudonneet kekäleet 

ja kipinät 20 
Sähköj ohtoj en lyhytsulku 16 
Tulisijan tai savujohdon liialli-

nen kuumeneminen 14 
Itsesytytys 10 
Sähkökoje tai silitysrauta 8 
Puutteellinen tulisija tai savu-

j ohto 7 

Varomattomuus jäätyneitä vesi-
johtoputkia sulatet taessa . . . . 6 

Varomaton tupakanpoltto . . . . 6 
Syttyminen kaasujohdosta . . . . 5 
Sähkömoottori 5 
Varomaton uuttauskojeen käyt-

teleminen 3 
Murhapoltto 3 
Lasten leikkiminen tulella . . . . 1 
Sopimattomassa paikassa säily-

tetty tulensekainen tuhka . . 1 
Nokituli 1 
Primuskeittiön räjähtäminen . . 1 
Tuntematon (selville saamaton) 27 

Yhteensä 205 

205:stä vuoden kuluessa sattuneesta tulipalosta 112 oli pientä eli senlaa-
tuista, että ne sammutettiin käyttämällä pönttöruiskua tai muuta ensiapu-
ruiskua, 66 keskikokoista, jotka sammutettiin käyttämällä 1 vesijohdon-
moottoriruiskun- tai n.s. hiilihapporuiskun suihkua sekä 27 niin vakavaa laa-
tua, että tarvittiin useampia vesisuihkuja tulen sammuttamiseen. 

Tulipaloista ei mikään ollut niin suuri, että palokunnan olisi kokonaisuu-
dessaan tarvinnut ryhtyä toimimaan. Helsingin vapaaehtoinen palokunta 
kutsuttiin vuoden kuluessa harjoituksen vuoksi kerran tulipalopaikalle. 
Vakavaluontoisiksi tulipaloiksi voidaan sanoa seuraavia: 

Helmikuun 6 p:nä tulipalo syttyi valtionrautateiden Pasilan konepajalle 
kuuluvassa lavettirakennuksessa. Tuli sai alkunsa puhalluslampun käyttä-
misestä ruiskumaalaamossa, josta se silmänräpäyksessä levisi rakennuksen 
toisiin osiin palokunnan onnistumatta sitä estää. Rakennus paloi poroksi. 
Sammutukseen ottivat osaa pääpaloaseman ja Kallion paloaseman sekä Hel-
singin vapaaehtoisen palokunnan kalustot ynnä valtionrautateiden paikalli-
nen palokunta. Käyttäen 20 vesisuihkua onnistui palokunnan kuitenkin estää 
tulen leveneminen muihin rakennuksiin. Palovahingot nousivat 3 milj. mark-
kaan. Omaisuus oli vakuuttamaton. 

Elokuun 4 p:nä tulipalo syttyi Suomen valkoisen kaartin kasarmirakennuk-
sen ullakolla, joka oli korjauksen alaisena ja johon oli koottu paljon helposti 
palavaa puuainetta. Tuli oli saanut alkunsa uuttauskojeen varomattomasta 
käyttämisestä. Osa ullakosta ja vesikatto turmeltui. Käyttäen 6 vesisuihkua 
palokunta sai nopeasti tulen rajoitetuksi. Kiinteän omaisuuden vahingot nou-
sivat 75,000 markkaan. 

Tapaturmat. Tulipalojen yhteydessä sattuivat seuraavat tapaturmat: 
Maaliskuun 15 p:nä ilmoitettiin tulipalon syttyneen Laivanvarustajan-

kadun varrella. Palokunnan lähtiessä tulipalopaikalle sattui Korkeavuoren-
kadun ja Pienen Roobertinkadun kulmassa yhteenajo. Puolustuslaitoksen 
sairaankuljetusauto yritti ajaa palokunnan editse onnistumatta kuitenkaan, 
josta seurasi, että paloauto ajoi yhteen sairaankuljetusauton kanssa. Molem-
mat autot vahingoittuivat. Sairaankuljetusauto oli tyhjä. Palomiehistä ei 
kukaan loukkaantunut. 
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Maaliskuun 22 p:nä syttyi filmirulla palamaan elokuvateatteri Arenan 
konehuoneessa. Yrittäessään sammuttaa palon, koneenkäyttäjä sai palohaa-
voja kasvoihinsa ja käsiinsä sekä menetti tajuntansa savumyrkytyksestä. 
Saatuaan keinotekoista hengitystä potilas virkistyi ja siirrettiin sairaalaan 
hoidettavaksi. 

Maaliskuun 26 p:nä lentokone oli syöksynyt alas jäälle Kruunuvuoren 
selälle ja syttynyt palamaan. Lentokoneen ohjaaja ja tähystäjä paloivat 
pahoin; heidät kuljetettiin sairaalaan, jossa he kuolivat. Lentokoneen palavat 
jäännökset sammutettiin säiliöauton suihkulla. 

Palovahingot ja niiden korvaaminen. Tulen suuremmassa tai pienemmässä 
määrässä vahingoittaman irtaimiston arvo oli 89,091,900 markkaa ja kiinteän 
omaisuuden arvo 409,360,200 markkaa, yhteensä 498,452,100 markkaa, kun 
taas vahingon suuruus eli palovahingonkorvauksen määrä irtaimistosta 
nousi 2,765,512: 55 markkaan ja kiinteimistöstä 1,845,745: 18 markkaan, 
yhteensä 4,611,257: 73 markkaan tehden 0.93 % turmeltuneen omaisuuden 
arvosta. 

Palovahingonkorvauksia kotimaiset vakuutuslaitokset suorittivat 
1,501,112: 68 markkaa ja ulkolaiset vakuutuslaitokset 7,259: 05 markkaa, kun 
taas vakuuttamatonta omaisuutta, mikäli on saatu selville, turmeltui 
3,102,886 markan arvosta. 

Vertailun vuoksi annetaan alempana tietoja palovahinkojen arvosta 
prosenteissa koko vakuutussummasta 12-vuotiskaudelta 1921—32: 

1921 1.7 1924 1.4 1927 1.6 1930 l.o 
1922 2 . 8 1925 0 .9 1928 3.o 1931 O.e 
1923 l.o 1926 1.5 1929 0.9 1932 0.9 

Sairaankuljetustoimi. Sairaankuljetus vaunuja ja-autoja käytettiin vuo-
den kuluessa yhteensä 4,576 kertaa, joista 4,505 kertaa sairaiden ja 71 kertaa 
tapaturmaisesti vahingoittuneiden henkilöiden kuljetukseen. Vuoden 1931 
vastaavat luvut olivat 4,998, 4,931 ja 67. Kuljetukset vähenivät siis 422. 
Ajojen lukumäärä päivää kohden oli 12.5, sen ollessa edellisenä vuonna 13.7. 
Kuljetusmatkojen pituus oli 28,360 km., edellisenä vuonna 29,219 km. 
Kuljetuksista suoritetut maksut, yhteensä 110,600 markkaa, jätettiin kau-
punginkassaan. 

Vaunujen ja autojen käyttö eri kuukausina käy selville seuraavasta ase-
telmasta: 

Sairaus- Tapa- Yh- Sairaus-• Tapa- Yh-tapauk- tu rmis - teensä. tapauk- turmis- teensä. sissa. sa. sissa. sa. teensä. 

Tammikuu 433 6 439 Heinäkuu , 259 10 269 
Helmikuu 517 12 529 Elokuu 283 4 287 
Maaliskuu . . . , 553 6 559 Syyskuu 284 4 288 
Huhtikuu 439 6 445 Lokakuu 353 7 360 
Toukokuu 414 5 419 Marraskuu , 356 4 360 
Kesäkuu 297 1 298 Joulukuu 317 6 323 

Yhteensä 4,505 71 4,576 

Palolaitoksen kustannukset vuonna 1932 selviävät seuraavasta taulu-
kosta: 
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Määräraha talous- Kustannukset kir- Yli jäämä ( - f ) 
arvion mukaan, jojen mukaan, ta i va jaus (-

Smk, • Smk. Smk. 

Palkkiot 24,500 — 18,726: 65 + 5,773: 35 
Luokitellut palkat 3,789,740 — 3,708,228: — + 81,512: — 

Kesälomasijaiset 100,000 — 98,460: — + 1,540: — 

Vuokra 24,000 — 21,300: — + 2,700: — 

Lämpö 219,000 — 188,834: 95 + 30,165: 05 
Valaistus 53,000 — 50,582: 60 + 2,417: 40 
Siivoaminen 12,000 — 8,435: 05 + 3,564: 95 
Vedenkulutus 30,000 — 26,068: 40 + 3,931: 60 
Puhtaanapito 6,000 — 5,950: 15 + 49: 85 
Kaluston hankinta 330,000 — 311,575:05 + 18,424: 95 
Kaluston kunnossapito 200,000 — 205,054: 60 

+ 
5,054: 60 

Painatus ja sidonta 1,500 1,466: 30 + 33: 70 
Tarverahat 18,000 — 19,769: 75 1,769: 75 
Pesu 28,000 — 24,639: 50 + 3,360: 50 
Lääkkeet ja sairaanhoitotarvik-

keet 10,000 — 1,809: 30 + 8,190: 70 
Hevosten elatus 16,346 — 10,415: 80 + 5,930: 20 
Autojen käyttö 75,000 — 74,606: 40 + 393: 60 
Rakennusten korjaukset 6,000 — 4,898: 20 + 1,101: 80 
Vakuutukset 40,000 — 38,532: 45 + 1,467: 55 

Yhteensä 4,983,086 — 1)4,819,353: 15 + 163,732: 85 

Bruttokustannukset kutakin henkikirjoissa olevaa henkilöä kohden 
nousivat n. 22: 51 markkaan. 

Avustus- ja huvirahasto. Palokunnan avustus- ja huvirahasto on saanut 
alkunsa siten, että palolaitos, kaupunginvaltuuston päätöksen mukaan, saa 
määrätyn osan kertyneistä sairaankuljetusmaksuista. Sen pääomamäärä nousi 
vuoden alussa 369,379: 96 markkaan ja lisääntyi vuoden kuluessa sairaan-
kuljetusmaksujen, korkojen palotornin sisäänpääsymaksujen, lahjojen y.m. 
kautta yhteensä 45,989: 27 markkaa, kun taasen menot, käsittäen kapelli-
mestarin palkkaamisen palokunnan soittokuntaa varten, kirjojen ja sanoma-
lehtien sekä urheilukilpailupalkintojen ostot, tarjoilun miehistölle juhlapäi-
vinä, kesäkodin vuokran ja ylläpidon y.m., nousivat 51,471: 85 markkaan. Pää-
omamäärä väheni vuoden aikana 5,482: 58 markkaa, johtuen tulojen vähenty-
misestä ja menojen lisääntymisestä, joista viimeksimainituista mainittakoon 
m.m. radiokoneen osto Käpylän uudelle paloasemalle, musiikkikojeiden osto 
Kallion paloasemalle sekä kahden palomiehen leskille myönnetty avustus. Jou-
lukuun 31 p:nä 1932 rahaston pääomamäärä nousi 363,897: 38 markkaan, josta 
95,000 markkaa oli sijoitettuna lainana kiinnitystä vastaan kaupunkitalossa, 
9,100 markkaa pankkiosakkeina, 127,247: 20 markkaa pankin talletustilille 
sekä 132,550: 18 markkaa pankin säästötilille. 

Tähän sisältyvät viranhaltijain palkat vähentämättöminä. Kaupunginval-
tuuston kertomusvuodeksi määräämä vähennys, 205,472 markkaa, sekä luontois-
etujen korvaukset, 506,820 markkaa, vietiin kirjoihin tulona. 



XI. Köyhäinhoito. 
Köyhäinhoitolautakunnan kertomus Helsingin kaupungin köyhäinhoi-

don hallinnosta vuonna 1 9 3 2 o l i seuraavan sisältöinen: 

1. Yleiskatsaus köyhäinhoito-oloihin ja köyhäinhoitolautakunnan 
toimintaan. 

Köyhäinhoito-olot. Köyhäinhoitolautakunta totesi jo kertomuksessaan 
vuodelta 1931, että kotimaisen pulan vuoden 1928 lopulla näkyviin tulleet 
oireet vaativat valtion ja kuntien kiinteää huomiota talvikaudella 1929—30. 
Vaikka pulan kotimaiset syyt olisivatkin olleet oleellisin kohdin voitettavissa 
jo vuonna 1930, kärjistyi tilanne yleismaailmalliseksi levinneen lamakauden 
johdosta jo vuonna 1931 ja varsinkin vuonna 1932 niin vakavasti, että sen 
vaikutukset muodostuivat erittäin tuntuviksi lakisääteisen huoltotoimen-
kin alalla, vaatien kunnilta suorastaan huippuponnistuksia köyhäinhoidon 
lainmukaisessa toimittamisessa. Köyhäinhoitolautakunta oli jo vuoden 
1930 lopulla tullut tästä asiaintilasta tietoiseksi ja lausunut vuoden 1931 
talousarviota laatiessaan, että lautakunta oli suoranaisiin avustuksiin varan-
nut aikomaansa pienemmän erän edellyttäen, että kaupunkikunta tulisi 
toimintavuonna tarjoamaan työttömille entistä suuremmassa määrin suora-
naisten avustusten asemesta työtä. Kaupungin lainamahdollisuuksien supis-
tuttua miltei olemattomiin, kävi kuitenkin mahdottomaksi varata työ-
ja varatyömäärärahoja niin paljon, että niitten avulla olisi voitu huomatta-
vasti vaikuttaa työmarkkinatilanteeseen. Vielä oli todettu, että työttömien 
avustaminen köyhäinhoidon toimesta vaati moninkerroin vähemmän varoja 
kuin varatöiden järjestäminen heille, mikä seikka luonnollisesti aiheutti 
köyhänhoidon avustettavien lukumäärän arveluttavan suuren lisäänty-
misen. Niinpä on mainittava, että yli 500 markan arvosta kotiapua saa-
neita oli vuonna 1929 9,831, vuonna 1930 12,277 mutta vuonna 1931 jo 
17,117 ja vuonna 1932 23,477. Tämä lisääntyminen lienee ilman muuta 
omansa osoittamaan, miten suuresti taloudellinen lama-aika ja sen seura-
lainen, suurtyöttömyys, olivat heikentäneet vähävaraisen väestön toimeen-
tulomahdollisuuksia. Köyhäinhoidon puoleen käännyttiin avunpyynnöillä 
vuonna 1929 12,850 tapauksessa, vuonna 1930 17,414 tapauksessa ja vuonna 
1931 24,275 tapauksessa mutta vuonna 1932 jo 32,144 tapauksessa. Vas-
taavasti ovat kasvaneet myöskin köyhäinhoitolautakunnan ja sen alaisen 
viraston työt. Niinpä on huomioon otettava, että samalla kun vuonna 
1929 köyhäinhoitoviraston avustuskanslioiden käsittelemien asioiden (pie-
netkin asioimiset mukaanluettuina) lukumäärä oli 117,917, vastaava numero 
vuonna 1930 nousi 175,285:een, vuonna 1931 153,393:een ja vuonna 1932 
413,872:een. Vielä huomautettakoon, että kodissakävijät joutuivat vuonna 
1929 suorittamaan yhteensä 24,827 kodissakäyntiä, vuonna 1930 31,125, 

Eräät kertomusta seuranneet taulukkotiedot, joita ei ole tähän merkitty, 
on julkaistu Helsingin kaupungin tilastollisessa vuosikirjassa vuodelta 1933. 
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vuonna 1931 54,536, mutta vuonna 1932 93,276. Rinnan tämän kanssa 
lisääntyivät myöskin diakonissojen suoritettavat tehtävät. Oltuaan vuonna 
1929 17,832, vuonna 1930 20,049 ja vuonna 1931 31,163, vuokranvälittäjäin 
sekä diakinissojen kodissakäyntien luku kohosi vuonna 1932 41,940:een. Kun 
köyhäinhoitolautakunnan jaostot ratkaisevat avustusta koskevat kysy-
mykset, on myöskin näiden jaostoissa käsiteltyjen asioiden lukumäärä 
vastaavasti lisääntynyt. Niinpä mainittakoon, että tällaisia asioita käsi-
teltiin vuonna 1929 kaikkiaan 15,564, vuonna 1930 22,648, vuonna 1931 
41,359, mutta vuonna 1932 74,801. 

On hyvin ymmärrettävää, että köyhäinhoitolautakunta ja sen alaiset 
virkailijat ovat tällaisissa oloissa joutuneet suorittamaan raskaan päivä-
työn. Kevennyksen aikaansaamiseksi kaupunki oli kertomusvuoden vii-
meisen neljänneksen ajaksi jaettava 20 valvontapiirin asemesta 24:ään ja 
lautakunnan jäseniä vastaavasti lisättävä sekä perustettava entisten 6 avus-
tuskanslian lisäksi yksi uusi avustuskanslia, jotta yleisön vastaanotot niissä 
eivät jatkuisi myöhään iltapäivään saakka. 

Kertomusvuotta varten vahvistettu talousarvio, jonka esityöt olivat 
suoritetut jo edellisenä kesänä, ei tällaisissa oloissa luonnollisestikaan voi-
nut pitää paikkaansa. Menot, jotka kaupunginvaltuusto köyhäinhoitolauta-
kunnan arviota osittain huomattavasti supistaen oli laskenut 48,655,046 
markaksi, ylittyivät tuntuvasti ja nousivat lopullisesti 62,266,070: 60 mark-
kaan. Nousu ei kuitenkaan aiheutunut siitä, että suoranainen avustus 
tapausta tai henkilöä kohden olisi kohonnut, vaan siitä, että avustettavien 
henkilöiden lukumäärä edelläkerrotuin tavoin lisääntyi. Tämä tosiasia on 
tarkoin pantava merkille köyhäinhoidon toimintaa arvosteltaessa. Köyhäin-
hoitolautakunta on näet lain määräämää julkista tehtäväänsä hoitaessaan 
velvollinen noudattamaan voimassaolevia säännöksiä, eikä siis voi kieltäy-
tyä antamasta tarpeenmukaista elatusta ja hoitoa niille, jotka köyhäin-
hoitolain 1 §:n mukaan eivät sitä voi saada omista varoistaan tahi työllään 
taikka toisen huolenpidon kautta tahi muulla tavalla. Koska avustuserät 
henkilöä kohden jaettuina eivät ole nousseet, vaikka lamakauden johdosta 
yleinen köyhtyminen on ruoka- ja vuokra-avustuksen ohella enenevin mää-
rin kysynyt varoja myöskin vaatetukseen y.m. alkeellisimpia vaatimuksia 
ja ihmisarvoa vastaavaan elantoon, köyhäinhoitolautakunnan ei voida 
katsoa menetelleen liian avokätisesti avunannossaan, eikä semminkään, 
kun köyhäinhoitolautakunta ei voi vaikuttaa yhteiskunnassa vallitsevien 
olojen eikä taloudellisten tekijöiden sensuuntaiseen muuttamiseen, että 
hädänalaisten lukumäärä supistuisi. Ei liioin ole osoitettu, että tutkimuk-
set, joiden nojalla avuntarpeen todenperäisyys on todettu, olisivat huoli-
mattomasti toimitetut, vaikka avustustapausten tavaton nousu, ilman 
että virkailijakuntaa olisi läheskään samassa suhteessa lisätty, onkin har-
voissa poikkeustapauksissa voinut aiheuttaa pienehköjä erehdyksiä. 

Kaikista ponnistuksista huolimatta ei edellämainittua menojen nousua 
voitu välttää, vaikka apuerien normeja vuokraan, ruokaan ja vaatetukseen 
nähden entisestään yhä alennettiin, vieläpä niin pitkälle kuin inhimillisyy-
den tunto suinkin salli, ja vaikka lautakunnan alaiset virkailijat pon-
nistelivat äärimäisen tiukasti kaupungin edun hyväksi, työskennellen mil-
tei korvauksetta ylityössä lakkaamatta. Todistukseksi siitä, että apu-
erien taso oli viety miltei minimirajan alapuolelle, mainittakoon, että 
päätöksiin tyytymättömät ovat lukuisissa tapauksissa valituksillaan maa-
herranvirastoon ja korkeimpaan hallinto-oikeuteen saavuttaneet suurem-
man avun. 
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Rinnan avustustapausten kasvun kanssa menot lisääntyivät myös 
laajentuneiden hallintokustannusten muodossa, joskaan ei, mihin edellä on 
viitattu, likimainkaan samassa suhteessa. Kanslia- ja kenttävirkailijoita 
oli lisättävä, ja pätevän työvoiman saanti tuotti edelleen erittäin suuria 
vaikeuksia, kun työmäärän paljouden vuoksi virkailijakunta ei olisi ollut 
tilaisuudessa osallistumaan suunniteltuihin opetuskursseihin ja kun maas-
samme ei ole edes olemassa opetuslaitosta, jossa olisi toiminnassa erikois-
kurssit köyhäinhoitoalalle pyrkiville. 

Kun tilanne syyskuukausien kuluessa entisestään yhä kärjistyi ja 
köyhäinhoitolautakunnan, köyhäinhoitolain 39 §:n mukaisesti, on esitet-
tävä asianomaisille kunnan viranomaisille toimenpiteitä m. m. työttömyy-
den vuoksi ilman omaa syytään hädänalaiseen asemaan joutuneiden pelasta-
miseksi, köyhäinhoitolautakunta vuoden lopulla valmisti asettamansa komi-
tean kautta suunnitelman n. s. vastiketyöjärjestelmän käytäntöönottami-
seksi korvauksen perimiseksi työn muodossa köyhäinhoitokustannuksista, 
ja toimitettiin tämä suunnitelma kaupunginhallitukselle. Lautakunnan 
toimistusjohtaja laati samoin kaupungin sosialijohtajalle esityksen ankaram-
manlaatuisen työlaitoksen perustamisesta maaseudulle ammattitaidotto-
mille, köyhäinhoidon avustamille miehille ja sekä ammattitaitoisille että 
ammattitaidottomille naisille, jotta lautakunta olisi saanut lujemman selkä-
nojan oikeudettomien avunanojain köyhäinhoidosta vieroittamiseksi ja 
toiselta puolen työmuotoisen korvauksen perimisen tehostamiseksi. 

Kaupunginvaltuuston myöntämillä määrärahoilla kertomusvuoden 
kuluessa ylläpidetty n.s. vapaa-ateriajärjestelmä kevensi aluksi jossain 
määrin köyhäinhoidon työtaakkaa, jopa köyhäinhoitomenojakin, mutta 
osoittautui, kuten köyhäinhoitolautakunta vuoden 1931 kertomuksessaan 
oli edellyttänyt, kertomusvuoden kuluess terveiden sosialipoliittisten 
periaatteiden vastaiseksi, houkutellen yhä suurempia ja suurempia jouk-
koja yhteiskunnan korvauksettomille armopaloille ja siten heikentäen itse-
elatustarmoa, yritteliäisyyttä ja kunniantuntoa. 

Väärinkäytösten torjumiseksi kaupungin apurahoilla perustettu, lauta-
kunnan toimitusjohtajan valvonnan alainen, vapaan avustustoiminnan 
keskityskanslia, jonka tehtävänä oli toimia vapaiden järjestöjen yhdys-
siteenä sekä vapaiden järjestöjen ja köyhäinhoidon rekisteritoimiston väli-
senä keskittävänä elimenä, jatkoi työtänsä kesäkuun alkuun asti, ja saa-
tiin sen avulla melkoisessa määrin vältetyksi kontrolloimaton avunsaanti 
samalla haavaa eri tahoilta sekä poistetuksi se puute, ettei virallinen köy-
häinhoito ollut avustuksista päättäessään tietoinen muilta tahoilta anne-
tuista avustuksista. 

Kerjuun torjumiseksi lautakunnan toimitusjohtaja asettui yhteyteen 
talonomistajajärj estojen, seurakuntien diakoniakeskusten ja kristillisten 
yhdistysten johtohenkilöiden kanssa yhteistoiminnan aikaansaamiseksi aina-
kin ammattikerjäläisyyttä vastaan, ja onnistuttiinkin vuoden lopulla sopi-
maan tulevan toiminnan perusteista. Käytännöllisten toimenpiteiden 
toteuttaminen siirtyi kuitenkin seuraavaan vuoteen. 

Paljon huolta ja vaivaa tuotti lautakunnalle edelleen kaupungin köyhäin-
hoitolaitosten ahtaus. Vaikka kunnalliskodissa ja työlaitoksessa ryhdyttiin 
soveltamaan hoidokassijojen pinta-alaan ja kuutiotilavuuteen nähden sosiali-
ministeriön köyhäinhoitotoimiston hyväksymiä minimiperusteita, oli pakko 
tehdä Hyvinkään kauppalakunnan kanssa sopimus entisten 25 asemesta 
n. 40 laitoshoidokin sijoittamisesta kauppalakunnan kunnalliskotiin hoi-
dettavaksi 16 markan maksusta hoidokkia ja vuorokautta kohden. Työ-
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laitos vuorostaan osoittautui edelleen aivan riittämättömäksi, ja kasaantui 
sinne vaikeimpina kuukausina satakuntakin hoidokkia yli normaalitilan. 

Lautakunnassa on, köyhäinhoitotoimen pääkaupungissa ylläkuvatuin 
tavoin laajennuttua, virinnyt kysymys köyhäinhoidon hallinto-organisation 
uudistamisesta samaan suuntaan kuin mihin suuremmissa sivistysmaissa 
tämän alan oloja on ollut kehitettävä; ja näyttääkin siltä, että toiminnan 
keskittäminen enenevin määrin ammattitaitoisten virkamiesten hoidetta-
vaksi on kysymys, jonka ratkaisua ei enää voida välttää. 

Köyhäinhoitolautakunnassa oli kertomusvuonna lokakuun 1 päivään 
asti, jolloin avattiin uusi ylimääräinen avustuskanslia ja toimitettiin uusi 
piirijako, 18 jäsentä ja yhtä monta varajäsentä; mainitusta päivästä 
alkaen oli jäsenten lukumäärä 22. Valvontansa alaisten piirien mukaan 
ryhmitettyinä jakautuivat nämä seuraavasti tammikuun l:n ja syyskuun 
30 p:n välisenä aikana: 

Piiri . Jäsen, piir in johta ja . 

I. Eversti O. E. Ehrström. 
II. Kansakoulunopettajatar 

O. Oinola. 
III. Puuseppä K. Hiltunen. 
IV. Prokuristi C. F. Fagerholm. 
V. Kouluhoitajatar L. Hagan. 

VI. Filosofianmaisteri H. Alle-
nius. 

VII. Varatuomari A. Venäläinen. 

VIII. Rouva S. Savenius. 
IX. Filosofiantohtori J. M. af 

Forselles. 
X. Ylijohtaja A. P. Arvelo. 

XI. Malli veistäjä T. J. Kuukka-
nen. 

XII. Varastotyöntekijä S. Laine. 
XIII . Pianoteknikko J. Virtanen. 
XIV. Rouva E. Huttunen. 
XV. Rouva I. Grönstrand. 

XVI. Varatuomari A. Venäläinen. 

XVII. Insinööri F. Kreander. 

XVIII. Teologiantohtori R. H. Päi-
vänsalo. 

XIX. Filosofiantohtori J. M. af 
Forselles. 

XX. Toimittaja A. E. Leino. 

Varajäsen. 

Pastori Th. af Björksten. 
Opettajatar I. Grönberg. 

Asiamies R. Paasio. 
Kaupunginkätilö H. Edelmann. 
Lääketieteen- ja kirurgiantohtori A. 

Ruotsalainen. 
Tullipäällysmies A. Forsström. 

Lääketieteen- ja kirurgiantohtori E. 
Alho. 

Lautatarhantyöntekijä J. Väätäinen. 
Opettajatar E. Heikel. 

Lääketieteenlisensiaatti A. Wartio-
vaara. 

Asiamies V. Ahde. 

Rouva L. Ahmala. 
Seppä A. Mäki. 
Konttoristi E. Jokinen. 
Tullipäällysmies A. Forsström. 
Lääketieteen- ja kirurgiantohtori E. 

Alho. 
Lääketieteenlisensiaatti L. Wetter-

strand. 
Pastori P. Mustala. 

Opettajatar E. Heikel. 

Eristäjä K. Saarnijärvi. 

Lokakuun 1 p:stä vuoden loppuun toimivat I—XIII, XV, XVII, XVIII 
ja XX:n piirin johtajina ja heidän varallaan samat henkilöt kuin siihen asti 
sekä lisäksi seuraavat: 
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Piiri . Jäsen, piirin johta ja . 

XIV. Toimittaja A. Aalto. 
XVI. ToimitusjohtajaJ.A. Lauste. 
XIX. Rouva E. Stolt. 
X X I . Rouva E. Huttunen. 

XXII . Kaupunginkätilö H. Edel-
mann. 

XXIII . Varatuomari A. Venäläinen. 
XXIV. Varastotyöntekijä S. Laine. 

Varajäsen. 

Kivityömies 0 . Nuutinen. 
Rouva A. Kulhia. 
Konemestari A. A. Lemström. 
Konttoristi E. Jokinen. 
Taloudenhoitaja C. Wilen. 

Lääketiet.- ja kirurgiantoht. E. Alho. 
Rouva L. Ahmala. 

Köyhäinhoitolautakunnan puheenjohtajana toimi kertomusvuonna jäsen 
Kreander ja varapuheenjohtajana jäsen Virtanen. 

Kaupunginhallituksen edustajana lautakunnassa oli sosiali- ja opetus-
asiain johtaja J. W. Keto. 

Tarkastuspiirit olivat tammikuun 1 p:stä syyskuun 30 p:ään seuraavat: 
l:n tarkastuspiiri: Aleksanterin- ja Heikinkadun pohjoispuolella olevat 
I ja II kaupunginosan alueet; 2:n tarkastuspiiri: VIII kaupunginosa, 
Aleksanterinkadun eteläpuolella olevat I ja II kaupunginosan alueet, III 
kaupunginosa ja Tehtaankadun pohjoispuolella sekä Meri- ja Korkeavuoren-
katujen itäpuolella oleva VII kaupunginosa; 3:s tarkastuspiiri: Meri- ja 
Korkeavuorenkatujen länsipuolella oleva VII kaupunginosa, Tehtaan-
kadun pohjoispuolella oleva VI kaupunginosa ja Ison Roobertinkadun 
kaakkoispuolella oleva V kaupunginosa; 4:s tarkastuspiiri: IX kaupunginosa 
sekä Tehtaankadun ja Munkkisaarenkadun eteläpuolella olevat VI ja VII kau-
punginosat; 5:s tarkastuspiiri: Punavuorenkadun ja Ison Roobertinkadun 
luoteispuolella oleva V kaupunginosa sekä Kalevankadun kaakkoispuolella 
oleva IV kaupunginosa; 6:s tarkastuspiiri: Kalevankadun luoteispuolella 
oleva IV kaupunginosa; 7:s tarkastuspiiri: XIII, XIV ja XV kaupunginosat; 
8:s tarkastuspiiri: Pasila, Inkoon- ja Tammisaarenkatujen luoteispuolella 
oleva XII kaupunginosa, Tilkka, Ruskeasuo, Uusipelto ja Reijola; 9:s tarkas-
tuspiiri: XI kaupunginosasta se alue, jonka rajat ovat Helsinginkatu, Kol-
mas linja, Siltasaarenkatu, Eläintarhanlahti ja Töölönlahti; 10:s tarkastus-
piiri: X I ja XII kaupunginosista se alue, jonka rajat ovat Josafatin-, Kirs-
tin- ja Vaasankadut, Kallion urheilukenttä, Kaarlen- ja Agricolankadut, 
Papinkuja, Siltasaarenkatu sekä Kolmas linja; l l : s tarkastuspiiri: XI kau-
punginosasta se alue, jonka rajat ovat Siltasaarenkatu, Viides linja ja 
Hämeentie; 12:s tarkastuspiiri: X ja XI kaupunginosista se alue, jonka rajat 
ovat Säästöpankinranta, Hämeentie, Sakarin-, Penger-, Helsingin- ja Vilhon-
vuorenkadut sekä meri; 13:s tarkastuspiiri: X j a X I kaupunginosista se alue, 
jonka rajat ovat Pääskylän-, Harju-, Helsingin- ja Vilhonvuorenkadut sekä 
meri; 14:s tarkastuspiiri: X I kaupunginosasta se alue, jonka rajat ovat Fran-
zenin·, Harjutorin-, Helsingin-, Penger- ja Sakarinkadut, Hämeentie, Viides 
linja ja Kaarlenkatu; 15:s tarkastuspiiri: X I ja XII kaupunginosista se alue, 
jonka rajat ovat Franzenin- ja Kaarlenkadut sekä Kallion urheilukenttä, 
Sturen-, Pääskylän-, Harju- ja Harjutorinkadut; 16:s tarkastuspiiri: XII 
kaupunginosasta se alue, jonka rajat ovat rautatie, Tammisaaren-, In-
koon-, Teollisuus- ja Sturenkadut ja Kallion urheilukenttä, Vaasan-, Kirs-
tin-, Josafatin- ja Helsinginkadut; 17:s tarkastuspiiri: Vallilasta se alue, 
jonka rajat ovat Teollisuus-, Sturen- ja Mäkelänkadut, Someron-, Kangas-
alan- ja Hämeentiet; 18:s tarkastuspiiri: Vallilasta se alue, jonka rajat ovat 
Teollisuus-, Sturen- ja Mäkelänkadut, Someron- ja Kangasalantiet sekä 
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Käpylä; 19:s tarkastuspiiri: Hermannista ja Vallilasta se alue, jonka rajat 
ovat Hämeen-, Kangasalan-, Anjalan- ja Sammatintiet sekä pohjoisessa 
asumaton alue ynnä idässä meri ja etelässä Lautatarhankatu; 20:s tarkastus-
piiri: kunnalliset asunnot, läntisenä rajana Kangasalantie, eteläisenä rajana 
Anjalantie ja itäisenä rajana Sammatintie sekä Toukolan ja Vanhankau-
pungin asuma-alueet. 

Uuden piirijaon jälkeen 1—8 tarkastuspiirit olivat kuten edellä; 9:s 
tarkastuspiiri käsitti XI kaupunginosasta sen alueen, jonka rajoina ovat 
Helsinginkatu, Kolmas linja, Siltasaarenkatu, Porthaninkuja, Eläintar-
hanlahti ja Töölönlahti; 10:s tarkastuspiiri XI kaupunginosasta sen alueen, 
jonka rajat ovat Helsingin-, Kaarlen-, Agricolan-, It. Papin- ja Castre-
ninkadut sekä Kolmas linja; l l : s tarkastuspiiri XI kaupunginosasta 
sen alueen, jonka rajat ovat Castrenin-, It. Papin- ja Agricolankadut, 
Viides linja, Hämeentie, Neljäs linja, Porthaninkatu ja Kolmas linja; 12:s 
tarkastuspiiri X ja XI kaupunginosista sen alueen, jonka rajat ovat Portha-
ninrinne, Hämeentie, Kolmas linja, Porthaninkatu, Neljäs linja, Hämeentie, 
Haapaniemenkatu, Sörnäisten rantatie, Pohjoissatama, Siltavuorensatama, 
Kaisaniemenlahti Eläintarhanlahti; 13:s tarkastuspiiri XII kaupunginosasta 
sen alueen, jonka rajat ovat Vaasan-, Kustaan-, Teollisuus-, Harju-, Hel-
singin· ja Fleminginkadut; 1.4:s tarkastuspiiri Vallilasta alueen, jonka rajat 
ovat Sturenkatu, Hämeentie ja Teollisuuskatu; 15:s tarkastuspiiri XII 
kaupunginosasta sen alueen, jonka rajat ovat Josafatin-, Sturen-, Teolli-
suus-, Kustaan-, Vaasan-, Flemingin- ja Helsinginkadut; 16:s tarkastus-
piiri XII kaupunginosasta sen alueen, jonka rajat ovat Viipurin-, Tammi-
saaren-, Inkoon-, Aleksis Kiven-, Teollisuus-, Sturen-, Josafatin- ja Hel-
singinkadut sekä rautatie; 17:s tarkastuspiiri Vallilasta sen alueen, jonka 
rajat ovat Kumpulan- ja Kangasalantiet, Sturen- ja Teollisuuskadut; 
18:s tarkastuspiiri Käpylän sekä Vallilasta sen alueen, jonka rajat ovat 
Karstulan-, Sammatin-, Anjalan- ja Kangasalantiet (korttelin n:o 556); 19:s 
tarkastuspiiri Hermannista ja Vallilasta sen alueen, jonka rajat ovat Anja-
lan-, Sammatin-, Someron- ja Hämeentiet, Oihonnankatu, meri, Lautatar-
hankatu, Hämeentie, Sturenkatu ja Kangasalantie; 2Ö:s tarkastuspiiri Kum-
pulan, Toukolan, Arabian ja Vanhankaupungin sekä Vallilasta alueen, 
jonka eteläisenä rajana ovat Oihonnankatu, Hämeen-, Someron- ja Sam-
mantintiet; 21 :s tarkastuspiiri X kaupunginosasta sen alueen, jonka rajat 
ovat Harju-, Teollisuus-, Pääskylän- ja Lautatarhankadut, meri, Vilhon-
vuorenkatu, Hämeentie ja Helsinginkatu; 22:s tarkastuspiiri X ja XI kau-
punginosista sen alueen, jonka rajat ovat Haapaniemenkatu, Hämeentie, 
Sakarin-, Penger- ja Helsinginkadut, Hämeentie, Vilhonvuorenkatu, meri, 
Sörnäisten rantatie ja Haapaniemenkatu sekä Kana-, Hana-, Sompa- ja Nihti-
saaret; 23:s tarkastuspiiri XI kaupunginosasta sen alueen, jonka rajat ovat 
Franzenin-, Agricolan-, Torkkelin-, Penger- ja Sakarinkadut, Hämeentie, 
Viides linja ja Kaarlenkatu; 24:s tarkastuspiiri X l kaupunginosasta sen 
alueen, jonka rajat ovat Helsingin-, Penger- ja Torkkelinkadut, Agricolan-, 
Franzenin- ja Kaarlenkadut. 

Kunkin avustuskanslian toiminta-alueen muodosti 4 tarkastuspiiriä, 
paitsi VI kanslian (laitoskanslian), jonka toiminta-alueena oli koko kau-
punki. 

Köyhäinhoitolautakunnan jaostot. Ohjesäännön mukaista asioiden käsit-
telyä varten jakaantui lautakunta kertomusvuonna entiseen tapaan jaostoi-
hin. Näiden lukumäärä, erikoisjaostot mukaanluettuina, oli vuoden alku-
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puolella 10 ja lokakuun 1 päivästä lähtien 11. Jaostot 1—6 ja 11 käsitteli-
vät kaupungin alueella oleskelevien köyhäinhoito-anomuksia, toimien näistä 
6:s jaosto, joka muutoin ratkaisi köyhäinhoidon laitoksiin ottamista koske-
vat sekä vakinaista asuntoa vailla olevien anomukset, samalla kunnallis-
kodin ja työlaitoksen johtokuntana. Edellämainitut jaostot muodostivat 
asianomaiset piirinjohtajat, paitsi VI jaostoa, jonka toiminta-alueena oli 
koko kaupunki, ja johon kuuluivat jäsenet Allenius, Ehrström, Leino, Oinola 
ja Virtanen. Puheenjohtajina näissä jaostoissa toimivat: ensimmäisessä 
jäsen Oinola, toisessa jäsen af Forselles, kolmannessa jäsen Leino, neljän-
nessä jäsen Allenius, viidennessä jäsen Virtanen, kuudennessa jäsen Ehr-
ström ja yhdennessätoista jäsen Venäläinen. 

Seitsemäs jaosto, jonka muodostivat jäsenet Arvelo, Allenius ja Leino, 
ensiksimainittu puheenjohtajana, käsitteli ulkokunta- eli n. k. B-tapaukset 
sekä köyhäinhoidon huostaan joutuvien omaisuuksien haltuunottoa kos-
kevat asiat. 

Köyhäinhoitolautakunnan työtupia hoiti edelleen erityinen johtokunta, 
kahdeksas jaosto, johon kuuluivat jäsenet Fagerholm, Hagan ja Huttunen, 
viimeksimainittu puheenjohtajana. 

Juopuneina tavattujen henkilöiden huoltojaostoon, yhdeksänteen jaos-
toon, kuuluivat jäsenet Kreander, Oinola ja Virtanen, puheenjohtajana 
jäsen Kreander. 

Köyhäinhoitolautakunnalle lahjoitettujen rahastojen korkovarojen jaka-
misesta teki lautakunnalle ehdotukset erikoinen säätiövaliokunta, kymme-
nes jaosto, johon kuuluivat jäsenet af Forselles, Leino ja Oinola, puheen-
johtajana viimeksimainittu. 

Kokoukset y. m. Köyhäinhoitolautakunnalla kokonaisuudessaan oli vuo-
den varrella 12 varsinaista ja 2 ylimääräistä kokousta, joissa käsiteltiin 
yhteensä 407 asiaa, nimittäin 404 toimitusjohtajan ja 3 asiamiehen valmis-
telemaa. 

Ensimmäinen jaosto kokoontui 28 kertaa, toinen jaosto 26 kertaa, kol-
mas jaosto 27 kertaa, neljäs jaosto 26 kertaa, viides jaosto 27 kertaa, kuu-
des jaosto 24 kertaa, seitsemäs jaosto 21 kertaa ja yhdestoista jaosto 8 ker-
taa. Näissä kokouksissa käsiteltiin yhteensä 74,801 asiaa, joista ensimmäi-
sessä jaostossa 11,943, toisessa 13,051, kolmannessa 11,502, neljännessä 
11,764, viidennessä 14,331, kuudennessa 6,824, seitsemännessä 1,621 ja 
yhdennessätoista 3,765. 

Kunnalliskodin ja työlaitoksen johtokunta kokoontui 18 kertaa ja käsit-
teli yhteensä 337 asiaa, joista 17 koski 312 hoidokin poispääsyä laitoksesta. 

Köyhäinhoitolautakunnan työtupien johtokunta kokoontui 22 kertaa 
ja käsitteli kokouksissaan yhteensä 154 asiaa. 

Säätiövaliokunta kokoontui kertomusvuonna yhteensä 4 kertaa. 
Juopuneina pidätettyjen huoltojaosto kokoontui 46 kertaa ja käsitteli 

yhteensä 15,183 asiaa, minkä lisäksi jaosto poliisiviranomaisilta vastaan-
otti 2,695 laadultaan sellaista ilmoitusta, jotka eivät jaoston mielestä aiheut-
taneet toukokuun 3 p:nä 1931 annetun, juopuneiden huoltoa koskevan lain 
2 §:n säätämiä toimenpiteitä. Jaoston käsittelemistä asioista päädyttiin 
4,644 tapauksessa kirjallisen ja 256 tapauksessa suullisen ohjauksen, neu-
von tai varoituksen antamiseen. 

Lautakunnan vuoden kuluessa käsittelemistä joko periaatteellista laatua 
olevista tai yleisempää mielenkiintoa herättävistä asioista mainittakoon 
seuraavat: 
Kunnall. hert. 1932. 5* 
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Lautakunnan kokouksessa tammikuun 4 p:nä kaupungin alue jaettiin 
voimassaolevan köyhäinhoidon ohjesäännön 5 §:n mukaisesti 20 tarkastus-
piiriin eli yhtä piiriä vähempään kuin edellisenä vuonna, ja tuli sen mukai-
sesti, kun VI eli laitoskanslia jätetään lukuunottamatta, kunkin 5 eri avus-
tuskanslian alueella toimimaan 4 tarkastuspiiriä piirinjohtajineen. Kun 
mainittujen avustuskanslioiden avulla ei kuitenkaan avustustapausten yhä 
lisääntyessä voitu tulla toimeen, köyhäinhoitolautakunta elokuun 29 p:nä 
ehdotti perustettavaksi yhden ylimääräisen avustuskanslian lisää ja anoi 
97,000 markan suuruista määrärahaa sen kertakaikkisten perustamismeno-
jen ja jatkuvien kustannusten vuoden viimeisen neljänneksen aikana suorit-
tamiseen. Samalla lautakunta ehdotti, että sen jäsenten ja varajäsenten 
lukumäärää lisättäisiin 4:llä, jotta kaupungin alue uuden kanslian perustami-
sen jälkeen voitaisiin tarkoituksenmukaisesti jakaa uudelleen tarkastus-
piireihin, tarvitsematta määrätä samaa lautakunnan jäsentä samalla haa-
vaa useamman piirin johtajaksi. Syyskuun 15 p:nä päivätyssä kirjeessä 
kaupunginkanslia ilmoitti kaupunginvaltuuston saman kuukauden 7 p:nä hy-
väksyneen lautakunnan esityksen ja valinneen lautakuntaan tarpeelliset lisä-
jäsenet ja niiden varamiehet, joten uusi avustuskanslia, VII kanslian nimellä, 
voitiin lokakuun 1 p:nä avata sitä varten vuokratussa huoneistossa Vilhon-
vuorenkujan 20 :ssä. Lautakunnan kokouksessa lokakuun 3 p:nä kaupunki 
sitten jaettiin 24 tarkastuspiiriin entisten 20 asemesta ja asetettiin entisten 
jaostojen lisäksi uusi yhdeksänneksi nimitetty jaosto käsittelemään VII avus-
tuskanslian avustustapaukset. Uusi jaoittelu saatettiin yleisön tietoon mää-
rätyin tavoin julkisella kuulutuksella. 

Sittenkun köyhäinhoitolautakunnan puheenjohtaja ja toimitusjohtaja 
olivat kaupunginhallituksessa työttömyyskysymyksestä käytyjen neuvot-
telujen yhteydessä lausuneet toivottavaksi, että kaupungin puolesta jär-
jestettäisiin sopiva työmaa sellaisille nuorenpuoleisille naimattomille mie-
hille, joilla vallitsevan työttömyystilanteen aikana ei ollut mitään mah-
dollisuutta päästä edes varatöihin ja jotka senvuoksi olivat joutuneet köy-
häinhoidon elätettäviksi sekä viettämään aikansa joutilaina, jopa usein 
kerjuullakin, kaupunginhallitus oli vaatinut rakennuskonttorilta ehdotusta 
tällaiseksi työmaaksi. Rakennuskonttorin ehdotettua Pasilan ja Ruskea-
suon väliselle suoalueelle järjestettävän rikkojen kaatopaikan muokkaa-
mista tarkoitukseen sopivaksi työmaaksi ja ilmoitettua, että siihen tarvittai-
siin 203,000 markan suuruinen määräraha huomioonottaen, että työ teh-
täisiin siten, että rakennuskonttorin toimesta suoritettaisiin työn johto ja 
tilitykset, mutta että työssä käytettävät työntekijät otettaisiin köyhäinhoidon 
välityksellä, kaupunginhallituksen yleisjaosto joulukuun 23 p:nä 1931 päätti, 
että mainitun kaatopaikan järjestämiseksi tarpeelliset alustavat työt saa-
tiin aloittaa hetimmiten varatyömäärärahoilla sekä että varatöitä varten 
tarvittavia määrärahoja pyydettäessä asiasta oli ilmoitettava kaupungin-
valtuustolle. Tämän nojalla lautakunta saattoi vuoden alusta alkaen VI 
avustuskansliansa välityksellä osoittaa työmaalle n. 70 joutilaana kuljes-
kelevaa tai työlaitoksessa työpajatyöhön kokonaan tottumattomaksi havait-
tua nuorehkoa miestä, jotka suureksi osaksi olivat tehneet itsensä syypäiksi 
annettujen kotiavustusten väärinkäyttöön juopottelevan tai muuten pa-
heellisen elämäntapansa vuoksi. Aluelääkärit tutkivat työosoituksen saa-
neet varmuuden saamiseksi siitä, että he olivat täysin työkykyiset ja heistä 
annettiin ilmoitus kaikille avustuskanslioille nimenomaisella huomautuk-
sella, ettei heille, elleivät olleet sairastuneet tai muusta syystä käyneet 
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työkyvyttömiksi, ollut annettava minkäänlaista avustusta, koska heitä 
varten on varattu erityinen työmaa, josta maksetuilla palkoilla he hyvin 
saattoivat tulla toimeen, jos vain halusivat käyttää voimiaan itse-elatuk-
seensa. Menettely osoittautui tehoisaksi keinoksi n. s. ammattityöttömien 
kurissapitämiseksi, sillä köyhäinhoitolain 1 §:n 1 momentinkaan nojalla 
nämä eivät voineet vaatia pakollista köyhäinhoitoa, niinkauan kuin tilai-
suus työhön heille oli varattu. Tässäkin yhteydessä lautakunta katsoo 
velvollisuudekseen kokemusperäisenä käsityksenään alleviivata sellaisten 
toimenpiteiden jatkuvaa välttämättömyyttä, jotka tarjoavat lautakunnalle 
selkänojan sen taistelussa aiheettomia avunanojia vastaan. Lautakunnassa 
tehtiin se havainto, etteivät monetkaan Ruskeasuon työmaille osoitetuista, 
vaikka heille annettiin työn laadun vaatimat tamineetkin, viitsineet siellä 
työskentelyään pitemmälti jatkaa, vaan jatkoivat juopotteluaan y. m. s. 
Mutta kun ketään työmaalta ei tämän vuoksi erotettu, eivät he voineet 
muussakaan muodossa apua saada, vaan joutuivat köyhäinhoidosta vieroi-
tetuiksi. 

Tammikuun 21 p:nä päivätyllä lähetteellä kaupunginhallitus pyysi 
köyhäinhoitolautakunnalta lausuntoa Helsingin ammatillisen paikallisjär-
jestön työttömyyskomitean tammikuun 15 p:nä kaupunginvaltuustolle 
osoittamasta anomuksesta, että kaupungin toimesta tarpeen vaatiessa 
järjestettäisiin maksuttomia asuntoja niille kaupungin henkikirjoissa ole-
ville työttömille, jotka pitkällisen työttömyyden johdosta eivät kyenneet 
niitä itselleen hankkimaan. Köyhäinhoitolautakunta käsitteli asian kokouk-
sessaan helmikuun 1 p:nä; ja kun komitea, joka marraskuun 5 p:nä 1931 oli 
asetettu harkitsemaan kysymystä siitä, oliko mahdollista ja tarkoituksen-
mukaista kaupungin joko yksin tai yhdessä asiaa harrastavien järjestöjen 
kanssa järjestää yöpymispaikkoja yksinäisille työttömille, sekä, jos niin oli 
laita, kysymystä siitäkin, miten yöpymispaikat oli järjestettävä, oli tammi-
kuun 28 p:nä päiväämässään mietinnössä toimittamiensa tutkimusten perus-
teella tullut siihen tulokseen, että aloitteen annettaisiin raueta, mutta että 
sensijaan työmahdollisuuksia työttömyyden vuoksi puutteeseen sortuneille 
järjestettäisiin mahdollisimman runsaasti, jotta työttömyyden vuoksi köyhäin-
hoidon varaan joutuneiden ja kunnalle velkautuvien lukumäärä supistuisi, 
lautakunta päätti yhtyä edellämainittuun toimitusjohtajansa puheenjoh-
dolla työskennelleen komitean käsitykseen asiassa, ja antoikin helmikuun 
1 p:nä kaupunginhallitukselle sen mukaisen lausunnon. Samassa kokouk-
sessä käsiteltiin kaupunginkanslian toinen yllämainittuna päivänä päivätty 
lähete, jossa pyydettiin lausuntoa Helsingin Nuorten Miesten Kristillinen 
Yhdistys r.y:n tammikuun 18 p:nä kaupunginhallitukselle osoittamasta ano-
muksesta, että yhdistykselle luovutettaisiin vuokravapaasti käytettäväksi 
työttömille miehille järjestettävää yömajaa varten Fredrikinkadun varrella 
sijaitsevasta entisestä sotilaskasarmista riittävä huoneisto sekä että yhdis-
tykselle samalla myönnettäisiin korkeintaan 8,000 markan suuruinen apu-
raha huoneiston kuntoonpanoa ja makuulaverien hankkimista varten. Helmi-
kuun 1 p:nä kaupunginhallitukselle lähettämässään lausunnossa lautakunta 
yhtyi edellämainitun komitean asiassa esittämään puoltavaan kantaan komi-
teankin alleviivaamin ehdoin, että yömajaan vastaanotettaisiin yhdistyksen 
seurakuntien myötävaikutuksella perustaman n. s. hätäaseman välityksellä 
etupäässä vain sellaisia työttömiä ja asunnottomia, joilla oli kotipaikkaoi-
keus Helsingin kaupungissa, ja vieraskuntalaisia ainoastaan, jos olivat tosi-
hädässä, ja silloinkin vain yhdeksi tai kahdeksi yöksi, minkä jälkeen heidät 
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oli osoitettava asianomaiseen köyhäinhoidon avustuskansliaan lautakunnan 
toimitusj ohtaj an käytettäväksi asetetuilla luottokulj etuslipuilla kotikun-
taan lähetettäviksi tai kotikunnan lukuun muutoin köyhäinhoidon toimesta 
avustettaviksi, niin ettei yöpymispaikasta muodostuisi kaupungin liepeillä 
oleskelevien irrallisten joukkojen tyyssijaa. Helmikuun 4 p:nä kaupungin-
hallitus myönsikin yhdistyksen käytettäväksi huoneiston ja pyydetyn apu-
rahan. 

Kaupunginhallituksen kehoituksen johdosta lautakunta helmikuun 
4 p:nä antoi laajahkon lausunnon kaupunginvaltuuston kunnalliskodin ja 
työlaitoksen yhteyteen rakennettavaksi päättämän n. s. naisten työkoti-
pavilj ongin lopullisista piirustuksista kustannusarvioineen tehden niihin näh-
den erinäisiä muistutuksia, varsinkin mitä tuli pinta-alan tarkoituksenmukai-
seen jaoitteluun ja käyttöön, päättyen lausunto toteamukseen siitä, että 
rakennukseen, mikäli se rakennettaisiin, olisi varattava, sitä kuitenkaan suu-
rentamatta, lukuisampia hoidokassijoja. 

Kun vierailta paikkakunnilta työttömiä edelleen oli suurin joukoin saa-
punut kaupunkiin toivoen saada täällä helpommin ansiotyötä, lautakunta 
vuoden alussa kääntyi perustellulla anomuksella sosialiministeriön puoleen 
saadakseen, kuten edellisenäkin vuonna, apurahan luottokulj etuslippuj en 
muodossa hädänalaisten työttömien vieraskuntalaisten toimittamiseksi koti-
paikkakunnilleen; tammikuun 1 p:nä päiväämässään kirjeessä ministeriö 
ilmoitti suostuneensa pyyntöön. 

Sittenkun köyhäinhoitolautakunta kokouksessaan joulukuun 30 p:nä 
1931 oli päättänyt pyytää kunnalliskodin ja työlaitoksen johtokuntaa otta-
maan harkittavakseen kysymyksen siitä, mihin toimenpiteisiin miesten työ-
laitoksen liikamajoituksen välttämiseksi olisi ryhdyttävä, jotta työtilaisuutta 
siellä oleville aina olisi riittävästi, johtokunta tammikuun 19 p:nä antoi 
asiassa lausuntonsa ja siihen nähden, että pulakausi oli luonut jatkuvan 
työttömyyden johdosta ilmeisesti pysyväisemmäksi jäävän työvelvollisten 
joukon, katsoi ainoaksi työlaitoksen liikamajoituksen korjaamiskeinoksi toi-
menpiteet ankarammanluontoisen työlaitoksen perustamiseksi maaseudulle, 
johon laitokseen sijoitettaisiin vaikeammin huollettavat ainekset ja osa velalli-
sista. Mainitunlaisen laitoksen perustamisen kiirehtimistä lausunnossa lopuksi 
pidettiin välttämättömänä. Lautakunta kokouksessaan helmikuun 1 p:nä 
totesi, että työlaitoksessa silloin oli hoidokkaita satakunta yli normaali-
määrän ja päätti, koska tehokkaamman työtilaisuuden järjestäminen näin 
suurelle määrälle tuotti miltei ylivoimaisia vaikeuksia ja hankaluutti järjes-
tyksen pitoa, että työlaitokseen, kunnes tilat väljenisivät, oli lähetettävä 
etupäässä sellaisia henkilöitä, joiden oli havaittu joko väärinkäyttäneen 
saamiansa kotiavustuksia tahi laiskuudesta, juoppoudesta tai huolimatto-
muudesta laiminlyöneen elatusvelvollisuutensa; ja annettiin toimitusjohta-
jalle samalla tehtäväksi laatia seikkaperäisempi ehdotus uuden ankaramman-
luontoisen työlaitoksen perustamisesta kaupungin köyhäinhoidon tarpeiksi. 
Virinneen kysymyksen johdosta toimitusjohtaja laati kaupungin sosiali-
j ohtaj alle laajahkon esityksen työlaitoskysymyksen ratkaisuksi köyhäin-
hoidon tarkoituksenmukaisuuden ja kaupungin edun kannalta tyydyttä-
vimmällä tavalla ja katsoi siinä, että oli tarpeellista ryhtyä laajentamaan 
työlaitokseen sijoittamismahdollisuuksia yleensä; että sitä varten oli han-
kittava maatila ja sille perustettava työlaitos, johon, riittävästi toisistaan 
eristettyinä, voitaisiin sijoittaa ammattitaidottomia velallisia ja kunnallis-
kotiin soveltumattomia mieshoidokkeja sekä niin ammattitaitoisia kuin 
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ammattitaidottomiakin naisia; että laajentuneen työlaitostarpeen autta-
mista ei ollut ryhdyttävä toteuttamaan siten, että se uskottaisiin välipuheella 
yksityiselle tai yhtymälle, sekä että kaupunginvaltuuston aikanaan rakennet-
tavaksi päättämän naisten työpaviljongin aikaansaamisesta kunnalliskodin 
ja työlaitoksen yhteyteen oli joko kokonaan luovuttava tai asian toteutta-
minen ainakin lykättävä, kunnes oli asetettu komitea laatimaan ehdotusta 
työlaitostarpeen tyydyttämisestä toimitusjohtajan esittämällä linjalla ja se 
päättänyt työnsä. Tämän johdosta kaupunginhallitus päätti kesäkuun 22 
p:nä asettaa komitean selvittämään työlaitoksen laajentamiskysymystä koko 
laajuudessaan sosialijohtaja J. W. Kedon puheenjohdolla, ja kutsuttiin komi-
tean jäseniksi, paitsi lautakunnan toimitusjohtajaa B. Sarlinia, lautakunnan 
jäsenet O. E, Ehrström, A. P. Arvelo ja J. Virtanen. 

Lautakunnan toimitusjohtajan ehdotettua, että kaupunginhallitus köy-
häinhoidolle tarpeellisen kontrollin aikaansaamiseksi kehoittaisi kaikkia 
lautakuntia, ennenkuin suorittivat sairas- ja hautausapua, tiedustelemaan 
köyhäinhoidon rekisteritoimistosta, oliko köyhäinhoito mahdollisesti myön-
tänyt asianomaisille avustusta, kaupunginhallitus kokouksessaan tammikuun 
28 p:nä päätti, huomioonottaen kaupunginvaltuuston syyskuun 16 p:nä 1925 
sairas- ja hautausapujen suorittamisesta antamat määräykset, hyväksyä 
esityksen siinä muodossa, että kaupungin lautakuntia kehoitettiin viipymättä 
ilmoittamaan köyhäinhoitolautakunnan rekisteritoimistolle työntekijöilleen 
myöntämistään sairas- ja hautausavuista, jotta tällaiset henkilöt eivät rin-
nakkaisesti pääsisi nauttimaan apua myöskin köyhäinhoidolta. Asia järjes-
tettiin käytännössä siten, että niinpiankuin mainitut ilmoitukset olivat 
rekisteritoimistoon saapuneet, sieltä oli otettava viipymättä selko siitä, 
olivatko asianomaiset nauttineet samaa tarkoitusta varten avustusta köy-
höinhoidolta, jossa tapauksessa asianomaista lautakuntaa tai rakennus-
konttoria pyydettiin pidättämään maksusta nautittu erä ja toimittamaan 
se köyhäinhoidon kassa- ja tilivirastoon. 

Tammikuun 28 p:nä päivätyllä pöytäkirjanotteella kaupunginhallitus 
ilmoitti rahatoimenjohtajan ja köyhäinhoidon toimitusjohtajan välisten 
neuvotteluj en tuloksena asettaneensa köyhäinhoitolautakunnan käytettä-
väksi määrärahan jaettavaksi pakottavissa tapauksissa valtion muille paikka-
kunnille järjestämiin varatöihin työnvälitystoimistosta lähetettäville työttö-
mille avustuksina matkakulujen suorittamiseksi työpaikkakunnille, tarpeel-
listen puku- y. m. varusteiden hankkimiseksi sekä yhden tilikauden elannoksi 
heille, joita avustuksia ei ollut perittävä takaisin; ja määrättiin pöytäkirjan-
otteessa samalla, että lautakunnan oli työnvälitystoimistolle ilmoitettava, 
millä tavoin sanottujen avustusten jako tuli järjestettäväksi. Tämän joh-
dosta lautakunta päätti keskittää puheenalaisen järjestelyn VI avustuskans-
liaansa, josta työnvälitystoimiston sinne osoittamille, valtion varatöihin läh-
teville oli annettava, toimitusjohtajan valvonnan alla, ylläkerrotut avustuk-
set, mikäli näiden katsottiin niitä tarvitsevan, ja merkittävä ne eri luetteloon, 
jonka nojalla varojen käyttö tilitettiin kaupunginhallitukselle. Lautakunnan 
kassa- ja tilivirastossa määrättiin samalla pidettäväksi erikoistiliä määrä-
rahasta. Toimenpide aiheutti lautakunnalle ja ennen kaikkea sen toimitus-
johtajalle sekä VI kanslialle vuoden varrella melkoisesti lisätyötä. Havait-
tiin pian, että siirtotyömaille lähetetyt eivät siellä pysyneet tai aina edes 
sinne asti matkustaneet, vaikka olivat saaneet tarpeelliset tamineet ja ela-
tusavun ensimmäiseen tiliin asti. Niinpä olikin, rahatoimenjohtajan kanssa 
asiasta neuvoteltua, järjestettävä siirtotyömaille lautakunnan palkkaamat 
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asiamiehet ja näiden huostaan taminevarastot ja tarpeelliset rahamäärät 
elatusapua varten ensimmäiseen tiliin asti, niin että tamineet voitiin jakaa 
vasta silloin, kun asianomaiset todella olivat työpaikalle saapuneet ja muona-
avustukset, väärinkäytön välttämiseksi, päivittäin. Asiamiehet velvoitettiin 
samalla huolehtimaan siirtotyöläisten majoituksesta, vuodevaatteista y.m.s. 

Köyhäinhoitolautakunnan kokouksessa huhtikuun 4 p:nä lautakunnan 
toimitusjohtaja esitti laajahkon ehdotuksen köyhäinhoitoviraston keskuskor-
tiston uudistamiseksi n. s. acme-kaappijärjestelmän pohjalle, jotta kortisto 
muodostuisi yhden järjestelmän mukaiseksi ja kykenisi nopeasti antamaan 
tarvittavat tiedot sekä köyhäinhoidolle itselleen että sen välitystä käyttäville 
vapaille avustusjärjestöille, ja lautakunta päättikin pyytää tarkoitusta var-
ten määrärahan. Kaupungin sosialijohtajan pyydettyä toimitusjohtajalta 
lausuntoa siitä, millaisiksi kustannukset muodostuisivat, jos keskuskortiston 
uudistaminen toteutettaisiin Yiscard-kansijärjestelmän pohjalla, toimitus-
johtaja toimitti verrannollisen tutkimuksen asiassa, josta selvisi, että Viscard-
kansijärjestelmä aiheuttaisi pienemmät menot kuin Acme-Card-System-
Companyn patentti valmisteinen teräskaappijärjestelmä. Toimitusjohtaja oli 
kuitenkin ryhtynyt tutkimaan myöskin Paragon-kansijärjestelmää ja kun oli 
käynyt selville, että viimeksimainittu tuottaisi vieläkin pienemmät menot ja 
olisi käytännössä keveämmin käsiteltävissä kuin raskaat Viscard-kannet, 
kaupunginhallitus myönsi tarpeellisen määrärahan keskuskortiston uudista-
mista varten jommankumman kansisysteemin pohjalla, lautakunnan harkin-
nan mukaan. Lautakunta kokouksessaan heinäkuun 29 p:nä päätti lopulli-
sesti uudistuksen toimeenpantavaksi Paragon-järjestelmän mukaisena ja 
hyväksyi siitä tehdyn hankintatarjouksen. Keskuskortiston tärkeä uudistus-
työ saatiin siten alulle ja sitä jatkettiin täydellä teholla vuoden loppuun asti, 
johon mennessä neljättäkymmentätuhatta uutta korttia saatiin järjestykseen. 

Kun lautakunnan alaisten työtupien valmistamien tuotteiden varasto 
työtupien laajennuksen johdosta oli yhä kasvanut ja menekkiä työtupien 
myymälässä, joka sijaitsi verrattain syrjäisessä paikassa Kulmavuorenkadun 
2:ssa, ei oltu saatu riittävästi nousemaan, työtupien johtokunta kokouksessaan 
maaliskuun 29 p:nä päätti lautakunnalle ehdottaa, että se ryhtyisi toimenpi-
teisiin toisen, keskikaupungille sijoitettavan myymälän perustamiseksi työ-
tupien valmisteiden myyntiä varten, mikäli mahdollista, jo toukokuun 1 p:stä 
alkaen. Lautakunta käsitteli asian kokouksessaan huhtikuun 4 p:nä ja val-
tuutti toimitusjohtajansa yksissä neuvoin lautakunnan puheenjohtajan kanssa 
tekemään esityksen asiassa kaupunginhallitukselle. Huhtikuun 27 p:nä päi-
vätyllä pöytäkirjanotteella kaupunginhallitus ilmoitti hyväksyneensä asiassa 
tehdyn ehdotuksen ja asettaneensa lautakunnan käytettäväksi tarvittavat 
määrärahat. Uusi myymälä avattiin kesäkuun 1 p:nä Annankadun 15:ssä. 

Sittenkun kaupunginhallitus huhtikuun 14 p:nä päivätyllä pöytäkirjan-
otteella oli kehoittanut köyhäinhoitolautakuntaa lausumaan käsityksensä 
kaupungin laitosten varastojen laadusta ja suuruudesta suoritetun tutki-
muksen tuloksesta, huomioonottaen pöytäkirjanotteeseen liitetyn asiakirja-
vihkon ja siihen sisältyvät, kaupunginreviisorin esittämät suuntaviivat va-
rasto-olojen vastaisesta kehittämisestä, sekä samalla ilmoittamaan kaupun-
ginhallitukselle niistä varastojen hankintaa ja hoitoa koskevista toimenpi-
teistä, joihin omasta aloitteesta oli ryhdytty tai aiottu ryhtyä, lautakunta 
kokouksissaan toukokuun 2 p:nä ja kesäkuun 6 p:nä käsitteli asiaa ja päätti 
kaupunginhallitukselle selontekonaan ja lausuntonaan asiassa lähettää toi-
mitusjohtajansa valmistaman lausunto-ehdotuksen sellaisenaan. Lausunnossa, 
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joka toimitettiin kaupunginhallitukselle kesäkuun 7 p:nä, yhdyttiin erinäisin 
lisähuomautuksin ja toivomuksin kannattamaan kaupunginreviisorin esityk-
siä ja on niitä senjälkeen tarpeellisin osin noudatettu köyhäinhoito virastossa 
järjestämällä avustuskanslioihin tarkka varastokirjanpito ja kehittämällä 
edelleen kunnalliskodin ja työlaitoksen sekä työtupien varastokirjanpitoa 
ynnä hankintojen kontrollia. 

Kun oli käynyt ilmi, että köyhäinhoitoa nauttivien omaisuuden hal-
tuunotossa ja sen käytössä hoidon korvaamiseen ei aina oltu menetelty riittä-
vän huolellisesti ja tarkasti, lautakunnan toimitusjohtaja esitti lautakunnan 
kokouksessa kesäkuun 6 p:nä laajahkon muutoksen aikaansaamista asiassa 
koskevan promemorian ohjeineen toimenpiteiksi. Ehdotus hyväksyttiin 
sellaisenaan, mikäli oli puhe sellaisten avunnauttij öiden omaisuudesta, jotka 
olivat joutuneet täyden köyhäinhoidon varaan, jonka tarpeen voitiin otaksua 
kestävän heidän koko loppuikänsä, mutta asetettiin, toimitusjohtajan ehdo-
tuksesta, komitea valmistamaan ehdotusta menettelytavaksi niissä tapauk-
sissa, joissa kaupungin etu saattoi vaatia omaisuuden haltuunottoa sellaisilta-
kin avunnauttij oilta, jotka eivät olleet saaneet täyttä ja koko loppuiän kestä-
vää hoitoa. Komitea, jonka puheenjohtajaksi valittiin lautakunnan jäsen, 
ylijohtaja A. P. Arvelo, valmistikin asiassa mietinnön ja ehdotuksen, joka 
hyväksyttiin lautakunnan kokouksessa joulukuun 27 p:nä, jolloin tämä tärkeä 
kysymys saatiin lopullisesti järjestetyksi. 

Toukokuun 19 p:nä päivätyssä kirjeessä Pitkäniemen keskuslaitoksen yli-
lääkäri pyysi köyhäinhoitolautakunnan puheenjohtajan toimenpidettä, että 
erään Helsingin kaupungissa kotipaikkaoikeutta nauttivan ulkotyöläisen 
puolesta, jota hoidettiin sairaalassa n. s. kriminaalipotilaana, annettaisiin 
laitokseen maksusitoumus vuoden alusta alkaen, koska puheenaoleva henkilö 
oli varaton. Ylilääkärin kirjeessä huomautettiin, että joulukuun 4 p:nä 1931 
annettu valtion siviilisairaalain ohjesäännön sisältävä asetus,joka tuli voimaan 
vuoden 1932 alusta, oli kumonnut vuoden 1875 siviilisairaaloita koskevan 
asetuksen ja muuttanut vuoden 1889 mielisairaanhoitoasetusta ja -julistusta 
sikäli, että asianomaisen kunnan oli vastattava kustannuksista, jotka aiheu-
tuivat tuomioistuimen yhteiskunnalle ja yleiselle turvallisuudelle vaarallisina, 
niinkauan kuin tarve vaatii, mielisairaalassa pidettäviksi, määräämien varat-
tomien mielisairaitten hoidosta, jollei maksusitoumusta oltu saatu tai 
maksusitoumuksen antaja oli käynyt kyvyttömäksi. Lautakunta otti asian 
käsiteltäväkseen kokouksessaan kesäkuun 6 p:nä ja, yhtyen toimitusjohta-
jansa ja asiamiehensä kysymyksestä valmistamaan promemoriaan, päätti 
vastata ylilääkärin kirjeeseen kielteisesti sekä menetellä muihinkin tällaisiin 
vaatimuksiin nähden samalla tavalla, koska lautakunnankin käsityksen 
mukaan hallinnollisella asetuksella ei voitu siirtää kunnallisen köyhäin-
hoidon maksettavaksi valtion aikaisemmin vastattavia menoja, joiden 
muodosta ja määrästä köyhäinhoitolautakunta kunnallisena itsehallinto-
viranomaisena ei ollut saanut päättää eikä edes olla mukana päättämässä, 
vaikka köyhäinhoitolain mukaan köyhäinhoitolautakunnan asiana oli tutkia 
ja ratkaista, oliko sekä missä muodossa ja määrässä köyhäinhoitoa annettava, 
eikä siis ilman lain muutosta tuomioistuinten määräyksillä mielisairaaloihin 
otettujen aiheuttamia kustannuksia voitu panna kunnan maksettaviksi. Lauta-
kunta päätti samalla tiedoittaa asian kaupunginhallitukselle tarpeellista toi-
menpidettä varten syntyneen ristiriidan korjaamiseksi sekä, jos puheenalaisia 
menoja yritettiin periä ulosottoteitse, valittaa ulosoton perusteesta. Niin sitten 
meneteltiinkin, mutta ratkaisua valituksiin ei vuoden kuluessa saapunut. 
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Kaupunginkanslian kesäkuun 29 p:nä päivätyssä kirjeessä saatettiin 
köyhäinhoitolautakunnan tietoon, että kaupunginvaltuusto oli kokouksessaan 
kesäkuun 15 p:nä käsitellessään kysymystä köyhäinhoidollisten saatavien 
kirjaamisesta ja tileistä poistamisesta1) päättänyt, ettei asia antanut aihetta 
muihin toimenpiteisiin, kuin että kassa- ja tililaitoksen johtosäännön 18 
§:ään oli liitettävä seuraava uusi momentti: Köyhäinhoitokorvausten tileistä 
poistoa koskevat asiat ratkaisee köyhäinhoitolautakunta. Näin oli kauan 
vireillä ollut asia, josta köyhäinhoitolautakunta oli useita kertoja antanut 
lausuntonsa ja jota oli valmisteltu myöskin erikoiskomiteassa, saatettu köy-
häinhoitolautakunnan esitysten mukaiseen ratkaisuun. 

Köyhäinhoitolautakunnan kokouksessa syyskuun 5 p:nä esitettiin lauta-
kunnalle sen jäsenen ylijohtaja A. P. Arvelon syyskuun 1 p:nä päivätty kir-
jelmä, jossa ehdotettiin, että kaupunginhallitukselle tehtäisiin esitys työ-
tilaisuuksien järjestämisestä työkykyisille köyhäinavunnauttijoille korvauk-
sen perimiseksi heiltä työn muodossa työlaitoksen ulkopuolella. Kun ehdo-
tus oli laajakantoinen, lautakunta päätti, periaatteessa sen hyväksyen, asettaa 
asian yksityiskohtaista valmistelua varten komitean, johon puheenjohtajaksi 
valittiin aloitteentekijä sekä jäseniksi lautakunnan puheenjohtaja, insinööri 
Kreander, ynnä jäsenet rouva E. Huttunen ja herra T. J. Kuukkanen sekä 
lautakunnan toimitusjohtaja ja asiamies. Mietinnössään komitea ehdotti, 
että kaupunginhallitukselle tehtäisiin esitys köyhäinhoidon avustuksensaajain 
sijoittamisesta heitä varten järjestettäviin töihin korvaamaan velkaansa 
köyhäinhoidolle kaupungin varatöitä varten vahvistettujen palkkausten mu-
kaisilla palkoilla sekä että sopivina töinä suositeltaisiin itse kaupungissa 
kallioiden tasoitustöitä, sepelinhakkuuta ja mahdollisesti katu- ja nupu-
kivien tekoa ynnä kaupungin ulkopuolella, kaupungin omistamilla mailla, 
metsän puhdistus-, perkaus- ja hakkaus sekä ojitustöitä ynnä salaojitustöitä 
kaupungin maatiloilla, joissa töissä ajateltiin saatavan tilaa noin 500 henki-
lölle, niin myös, että pyydettäisiin kaupunginhallituksen toimenpidettä, 
että kaupungin työ virastot saisivat määräyksen varustaa työntekijät 
työvälineillä ja hoitaa töiden teknillisen johdon sekä antaa määräajoittain 
tiedot köyhäinhoitolautakunnalle työssä olleiden ansioista. Mietinnössä vii-
tattiin myöskin mahdollisuuteen oman halkotarhan perustamiseen kaupun-
gille. Käytännöllisen järjestelyn oli komitea ajatellut suoritettavaksi siten, 

1) että töihin lähetettäisiin ensi sijassa niitä, joilta jaostot olivat päät-
täneet velottavaksi korvausta työlaitoksessa, mutta jotka eivät sinne mahtu-
neet, niin myös niitä, joista jaostot vastedes tekisivät saman päätöksen, sekä 
toiseksi sellaisia korvausvelvollisia, jotka itse näihin töihin pyrkisivät; 

2) että töihin lähettäminen tapahtuisi asiamiesosaston annettavalla 
työosoituksella; 

3) että töissä pitäminen jatkuisi, ellei asianomainen jaosto toisin päät-
täisi, kunnes velka olisi korvattu tahi korvausvelvollinen esittänyt selvityksen 
siitä, että hän oli saanut muuta työtä, josta viimeksimainitusta asiamiesosas-
ton oli ilmoitettava asianomaiselle avustuskanslialle; 

4) että asiamiesosasto lähettäisi työhön osoitetuista henkilöistä asian-
omaisille työvirastoille luettelot, joiden nojalla nämä vuorostaan määrä-
ajoittain ilmoittaisivat asiamiesosastolle kunkin ansiot merkittäviksi kuole-
tuksina velkomuskortteihin; sekä 

5) että komitea valtuutettaisiin jatkamaan työtänsä, kunnes tarpeelli-
set lisäselvitykset asianomaisille viranomaisille oli annettu. 

1 Kvston pain. asiakirj. n:o 9. 
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Mietintö esitettiin lautakunnalle sen kokouksessa lokakuun 3 p:nä ja 
lautakunta päätti, ehdotukset hyväksyen, lähettää kaupunginhallitukselle 
niiden mukaisen esityksen, joka lautakunnan kirjelmässä samalta päivältä 
toimitettiinkin perille. Ennen vuoden loppua komitea antoi asiassa edelly-
tetyt lisätiedot ja suunnitelmat, mutta ratkaisu siirtyi seuraavaan vuoteen. 

Syyskuun 9 p:nä päivätyssä kaupungin sosialijohtajalle osoitetussa kirjel-
mässä lautakunnan toimitusjohtaja teki esityksen yhteisen myymälän perus-
tamisesta köyhäinhoidon työtupia ja työlaitosta, naisten työtupaa ja ammatti-
kursseja, lastensuojelulautakunnan koulukoteja sekä Nikkilän sairaalaa var-
ten, jotta kuhunkin niistä kertyneet valmistevarastot saataisiin säännöllisesti 
ja jatkuvasti muutetuksi rahaksi tuottamatta kaupungille korkotappioita ja 
jotta myymälän ylläpitokustannukset muodostuisivat keveämmiksi; ja oli 
toimitusjohtaja jo sitä ennen hankkinut kyseeseen tulleilta laitoksilta periaat-
teellisen lausunnon asiassa. Lautakunta käsitteli asian kokouksessaan loka-
kuun 3 p:nä ja päätti yhtyä kannattamaan toimitusjohtajansa esitystä sekä 
lausua suotavaksi, kuten toimitusjohtaja oli ehdottanut, että tarkoitukseen 
luovutettaisiin kaupungin virastotalon Unioninkadun-puoleinen käytävähalli 
sekä että myymälä toimisi mainittujen kaupungin laitosten yhteisenä myynti-
aittana hoitaen ja rahaksi muuttaen vastaanottamansa tavarat kaupinta-
varastona. Asian lopullinen ratkaisu siirtyi seuraavaan vuoteen. 

Kokouksessaan lokakuun 3 p:nä köyhäinhoitolautakunta päätti, toimi-
tusjohtajan ehdotuksesta, hyväksyä Hyvinkään kauppalan hallituksen 
kanssa tehdyn sopimuksen uudistettavaksi vuoden 1933 loppuun saakka, 
jonka mukaan kauppala oli sitoutunut 16 markan vuorokautista korvausta 
vastaan hoitamaan kunnalliskodissaan 25 Helsingin kaupungissa kotipaikka-
oikeutta nauttivaa, laitoshoidon tarpeessa olevaa köyhäinhoidokkia, kui-
tenkin huomioonottaen, että näin hoidettavien hoidokkien lukumäärä sai 
nousta 40:een, johon kauppalan puolesta oli suostuttu ja joka oli käynyt vält-
tämättömäksi kaupungin omassa kunnalliskodissa yhä huutavammaksi 
muodostuneen paikanpuutteen johdosta. 

Avustuskanslioiden lukumäärän lisääntyessä oli osoittautunut vaikeaksi 
pitää avustettavien henkilöasiakirjat eli n. s. aktit keskitettyinä rekisteritoi-
mistoon, josta niitä alinomaa oli tilattava eri avustuskanslioihin kodissakävi-
jöille avustustapausten tutkimista varten jaettaviksi ja jaostojen kokousten 
jälkeen jälleen rekisteritoimistoon palautettaviksi merkintöjen tekoa varten 
päätöksistä, jota varten esityslistat oli toimitettu rekisteritoimistoon. Täl-
lainen aktien edestakaisin kuljetus ja niiden paikoilleen sijoittelu ynnä pian 
senjälkeen jälleen hajoittaminen sitoi tarpeettoman paljon työvoimaa rekis-
teritoimistossa ja viivytti avustustapausten tutkimusta sekä päätösten tekoa. 
Keväällä järjestettiin aktit kokeeksi V avustuskanslian osalta tähän kansliaan 
ja kun koe antoi myönteisen tuloksen, lautakunta kokouksessaan marraskuun 
7 p:nä, toimitusjohtajan ehdotuksesta, päätti hyväksyä n. s. aktien desentra-
lisation, niin että ne joulukuun 15 p:stä alkaen siirrettiin avunnauttijöiden 
asunto-osotteiden mukaisesti jaettuina eri avustuskanslioihin, joiden, itse-
kunkin kohdaltansa, oli niistä vastattava, niihin päätökset merkittävä ja 
niistä pidettävä kortistoa. Ainoastaan n. s. kuolleet aktit, s. o. henkilöasiakir-
jat, joita käytännössä ei enää tarvittu, jätettiin rekisteritoimiston hoitoon vas-
taisen tarpeen varalta säilytettäviksi. Samassa yhteydessä lautakunta hyväk-
syi toimitusjohtajan laajan esityksen rekisteritoimiston keskuskortistoon 
tapahtuvista tiedoituksista n. s. maksushekkijärjestelmän pohjalla. Järjes-
telmän uudistus selostettiin virkailijakunnalle seikkaperäisillä ohje-kierto-
kirjeillä, ja on se osoittautunut käytännölliseksi. 



74* XI. Köyhäinhoito. 

Joulukuun 1 p:nä päivätyllä pöytäkirjanotteella kaupunginhallitus 
ilmoitti köyhäinhoitolautakunnalle, että Uudenmaan läänin maaherra oli 
kehoittanut kaupunginhallitusta kulkulaitosten ja yleisten töiden ministe-
riön määräysten mukaisesti toimittamaan ennen vuoden loppua kodissa-
käyntien avulla tarkastuksen työttömiksi ilmoittautuneiden työttömyyden 
ja avuntarpeen todenperäisyyden toteamiseksi Helsingin kaupungissa, jotta 
työttömyyskortistot osoittaisivat oikeita lukuja ja päästäisiin selville siitä, 
oliko kortistoissa henkilöitä, joiden ei voitu katsoa olevan varatyön tar-
peessa, niin myös siitä, oliko kortistoihin otettu työhön kykenemättömiä 
tai -haluttomia henkilöitä, joiden pitäisi kuulua köyhäinhoidon huolletta-
viin, oliko kortistoista jätetty poistamatta henkilöitä, jotka eivät olleet 
tehneet määrättyjä uusintailmoituksia työttömyydestään, sekä oliko kor-
tistoihin jäänyt vapaihin töihin päässeitä henkilöitä, minkä johdosta kau-
punginhallitus oli päättänyt kehoittaa työnvälitystoimiston johtokuntaa ja 
köyhäinhoitolautakuntaa yhteisvoimin järjestämään työttömyyskortistojen 
tarkastuksen kerrotussa tarkoituksessa sekä sen päätyttyä antamaan tarkas-
tustavasta ja -tuloksesta selostuksen kaupunginhallitukselle. Menettely-
tavasta työnvälitystoimiston johtokunnan kanssa neuvoteltua tarkastus 
toimitettiin siten, 

1) että työnvälitystoimisto laati yhtäjaksoisen luettelon henkilöistä, 
jotka toimiston kortistossa oli merkitty varatöihin oikeutetuiksi, ja otti 
luetteloon kunkin nimen, ammatin, syntymävuoden ja osoitteen sekä varasi 
siihen sarekkeen köyhäinhoitovirastossa tehtäviä merkintöjä varten; 

2) että työnvälitystoimiston määräämä ja köyhäinhoitoviraston toimi-
tusjohtajan määräämä virkailija läpikävivät luettelon köyhäinhoidon rekis-
teritoimistossa ja merkitsivät luetteloon, oliko vai ei henkilö saanut apua 
köyhäinhoidolta vuonna 1932 ja mistä syystä; 

3) että, a) jos tällöin havaittiin avustuksen syyksi yksinomaan työttö-
myys, henkilö pysytettiin kortistossa ilman muuta, ja 

b) jos avustuksen syyksi työttömyyden ohella oli merkitty muu sellai-
nen syy, joka osoitti työkyvyttömyyttä tai haluttomuutta työhön, taikka 
muu seikka, jonka nojalla tapausta oli pidettävä köyhäinhoitotapauksena, 
henkilö poistettiin luettelosta; sekä 

4) että, jos henkilöön nähden, joka esiintyi luettelossa, mutta jota ei 
oltu köyhäinhoidossa rekisteröity, oli aihetta epäillä, etteivät hänen talou-
delliset olonsa olleet niin huonot, etteikö hän voinut tulla toimeen ilman 
varatyöhön pääsyä, poistaminen luettelosta jätettiin riippuvaksi kodissa-
käynnillä tapahtuvasta tarkastuksesta, jonka suoritti asianomainen köy-
häinhoidon kodissakävijä, samassa järjestyksessä kuin varattomuustodis-
tuksia pyydettäessä. 

Näin suoritetun tarkastuksen tulokset tarkistivat lopuksi köyhäin-
hoitolautakunnan toimitusjohtaja ja työnvälitystoimiston johtaja kiinnit-
täen erikoista huomiota n. s. rajatapauksiin; ja annettiin toimenpiteestä 
aikanaan selostus kaupunginhallitukselle. 

Sittenkun kaupunginhallitus marraskuun 22 p:nä päivätyllä pöytä-
kirjanotteella oli pyytänyt köyhäinhoitolautakunnalta lausuntoa siitä, 
missä määrin lautakunnan työtuvat nykyisessä laajuudessaan vastasivat 
tarkoitustaan ja niihin uhrattuja kustannuksia, samoinkuin siitäkin, voi-
tiinko mahdollisesti niiden toimintaa supistaa antamalla avustusta muussa 
muodossa, köyhäinhoitolautakunta kokouksessaan joulukuun 12 p:nä asetti 
keskuudestaan komitean valmistelemaan asiaa, ja valittiin komitean puheen-
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johtajaksi lautakunnan puheenjohtaja, insinööri F. Kreander sekä jäseniksi 
työtupien johtokunnan puheenjohtaja, rouva E. Huttunen, lautakunnan 
toimitusjohtaja B. Sarlin ja kanslianhoitaja P. Virtanen. Komitean mie-
tintö ja ehdotukset valmistuivat vasta seuraavana vuonna. 

Kun kotipaikkaoikeuden toteaminen asiassa aikaisemmin päätetyistä 
järjestelyistä huolimatta oli osoittautunut aikaa vieväksi ja tuottanut hanka-
luuksia, lautakunnan asiamies oli, neuvoteltuaan kysymyksestä verotus-
valmistelukunnan kanssa, laatinut asiassa ehdotuksen toimenpiteeksi, jonka 
avulla ratkaisut kävisivät nopeammiksi. Kokouksessaan joulukuun 12 p:nä 
lautakunta päätti ottaa käytäntöön ne verotusvalmistelukunnan lautakun-
nalle luovutettaviksi lupaamat, henkikirjojen perusteella laaditut, aakko-
selliset apukortistot, joita verotusvalmistelukunta oli vuosittain järjestänyt 
ja joihin sisältyi kunkin henkilön nimi, osoite, syntymävuosi ja ammatti sekä 
sen lisäksi merkintä siitäkin, oliko henkilö, henkikirjan mukaan, kortti-
vuonna tullut Helsingissä hengillekirjoitetuksi. Tämän järjestelyn avulla 
on kotipaikkaoikeuden toteaminen suuresti helpottunut. 

Paitsi yllämainittuja köyhäinhoitolautakunnan käsittelemiä asioita, on 
mainittava, että toimitusjohtaja on vuoden varrella valmistellut ja saatta-
nut käytäntöön köyhäinhoito virastoissa erinäisiä järjestelyitä, joilla on pyritty 
aikaansaamaan kevennystä·köyhäinhoidon menoissa ja työvoiman käytössä. 
Hallinto-organisation kehittämiseksi ja kiteyttämiseksi yhä tarkempiin ja 
tarkoituksenmukaisempiin muotoihin, virkailijain toimintatapojen yhden-
mukaistamiseksi sekä erinäisten puutteellisuuksien ja epäkohtien korjaa-
miseksi toimitusjohtaja on vuoden kuluessa antanut yhteensä 30 kierto-
kirjettä, joista muutamat ovat olleet hyvinkin laajoja ja seikkaperäisiä. 
Tärkeimmät niistä ovat koskeneet avustuskanslioissa pidettäviä varastoja 
ja niiden kirjaamista, aluelääkärien ja köyhäinhoidon välistä suhdetta, sil-
mälläpitäen lääkemenojen supistusta, annettujen vuokra-avustusten välittä-
mistä väärinkäyttöjen välttämiseksi suoraan vuokranantajille, keskusrekis-
terin tarkoituksenmukaista hoitoa ja siihen annettavaa tiedoitusta, avus-
tusehdotusten yhdenmukaistamista, korvausvelvollisuuden ja korvausten 
perimisen tehostamista silmälläpitäen, sairashoitotarvikkeiden ja kaiken-
laisten välineiden, kuten silmälasien y. m. hankinnoissa aikaansaatavaa 
säästöä, köyhäinhoidon huostaan joutuvan omaisuuden talteenottoa, köy-
häinhoidon suhdetta työnvälitystoimistoon, työttömyyskortteihin sekä val-
tion yleisiin ylimääräisiin töihin ja varatöihin, kotikuntaan lähettämistä, 
säästöjen aikaansaamista vaatetusavustuksissa, väärinkäyttöjen torjumista 
henkilöihin nähden, jotka ovat saaneet tapaturman, sairauden tai kuole-
mantapauksen johdosta kaupungin muilta virastoilta avustuksia j. n. e. 

II . Köyhä inho i to v i ras to . 

Virkailijat. Köyhäinhoitolautakunnan virkailijain keskuudessa tapahtu-
neista tärkeimmistä muutoksista mainittakoon seuraavat: Vilhonvuorenkujan 
varrelle avatun uuden ylimääräisen avustuskanslian, kanslia VII:n kanslian-
hoitajaksi määrättiin ylimääräinen kodissakävijä E. Ylönen, apulaiskans-
lianhoitajaksi I:n kanslian kanslisti E. Hartikainen ja kanslistiksi ylimää-
räinen kirjuriapulainen S. Lindström; I kansliaan määrättiin kanslistiksi 
ylimääräinen kodissakävijä E. Virtanen, kaikki edelläluetellut ylimääräi-
sinä virkailijoina. Lisäksi palkattiin ylimääräisiksi erinäisiksi muiksi vir-
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kailijöiksi tilapäistä työvoimaa osoitettujen määrärahojen puitteissa. Avoi-
meksi joutuneeseen vakinaisen kodissakävijän virkaan valittiin ylimääräinen 
kodissakävijä L. Minni. 

Kansliatyö. Yleinen osasto lähetti vuoden varrella yhteensä 11,309 kir-
jelmää. Niistä oli puheenjohtaja allekirjoittanut ja asianomainen esittelijä 
varmentanut 239, toimitusjohtaja yksin 740 (sekä lisäksi yli 30 kiertokir-
jettä), apulaisjohtajat 670, rekisteritoimiston hoitaja 440 sekä avustuskans-
lioiden hoitajat yhteensä 9,220. Viimeksimainituista lähetti I kanslia 1,686, 
II kanslia 1,567, III kanslia 1,116, IV kanslia 538, V kanslia 1,701, laitos-
kanslia 2,473 ja VII kanslia, joka avattiin vasta vuoden lopulla, 139. Muilla 
paikkakunnilla asuvien köyhäinhoitoanomukset nousivat yhteensä l,819:ään. 
Kunnalliskotiin tai työlaitokseen pääsyä koskevia anomuksia tehtiin 371 
ja hyväksyttiin niistä 314. Anomuksia köyhäinhoidon saamisesta tehtiin 
kanslioihin yhteensä 90,525. Niistä valmisteli avustuskanslia I 15,305, 
kanslia II 16,328, kanslia III 12,720, kanslia IV 15,405, kanslia V 18,248, 
laitoskanslia 8,495 ja kanslia VII, joka oli toiminnassa lokakuun 1 p:stä 
alkaen, 4,024. 

Avustuskansliat pidettiin avoinna yleisölle arkipäivisin klo 9—14, mutta 
avustuksenanojien suuren lisääntymisen vuoksi eivät työt kanslioissa suin-
kaan päättyneet vastaanottoajan kuluessa, vaan olivat virkailijat pakoite-
tut monesti työskentelemään myöhään iltaan asti. Pelkästään asiakkaiden 
vastaanottaminenkin jatkui muutamissa kanslioissa useina viikonpäivinä 
klo 17 ja 18:kin asti. 

Näissä kanslioissa käsiteltyjen asioiden lukumäärä nousi kaikkiaan 
413,872:een, joista kanslia I:ssä 60,782, kanslia II:ssa 78,730, kanslia Ulissa 
66,412, kanslia IV:ssä 57,547, kanslia V:ssä 94,741, kanslia VI:ssa (laitos-
kansliassa) 36,891 ja kanslia VII:ssä 18,769. 

Kodissakävijät suorittivat vuoden kuluessa yhteensä 93,276 kodissa-
käyntiä, jotka jakautuivat eri kanslioihin kuuluvien tarkastuspiirien välillä 
seuraavasti: 

Kanslia. Käyntejä. Kanslia. Käyntejä. 

Kodissakävijäin valvoja toimitti syyskuun 1 p:stä alkaen vuoden loppuun 
945 kodissakäyntiä avustuksensaajain luona; hänen käyntinsä aiheuttivat 
erinäisissä tapauksissa muutosehdotuksia avustusmääriin. Käyntien suh-
teellisen pieni lukumäärä johtuu siitä, että oli välttämätöntä kesäkuukausien 
aikana, kesälomien kestäessä, käyttää valvojaa henkilöasiakirjojen tarkas-
tamiseen sekä syyskuun puolivälistä alkaen kertomusvuoden loppuun ti-
lastotyössä. 

Köyhäinhoidon diakonissat toimittivat määrätyissä tapauksissa avus-
tusten jaon ja antoivat huoltoa perheissä, joissa oli alaikäisiä tai sairaita taikka 
muita sellaisia henkilöitä, jotka syystä tai toisesta tarvitsivat erikoishuoltoa. 

I 
II 

III 
IV 

15,348 V 
17,257 VI laitoskanslia 
13,029 VII1) 
16,129 

18,783 
8,748 
3,982 

Toimi lokakuun 1 p:stä alkaen. 
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Diakonissojen ja vuokranvälittäjien kodissakäyntien luku nousi yhteensä 
41,940:een. 

Köyhäinhoitolautakunnan keskuskanslia kaikkine siihen kuuluvine osas-
toineen sijaitsi edelleen Siltasaarenkadun talossa n:o 3. 

Rekisteritoimisto. Yksityishenkilöt, hyväntekeväisyysyhdistykset y.m. 
tekivät rekisteritoimistolle seuraavan määrän avunetsijöitä koskevia tiedus-
teluja: 

Suomenkieliset kansakoulut 2,593 
Ruotsinkieliset kansakoulut 1,115 
Työnvälitystoimisto . 2,881 
Lastensuojelulautakunta 1,575 
Tuberkuloosihuoltotoimisto 115 
Tasavallan presidentin siviilikanslia 62 
Yksityishenkilöt 73 

Yhteensä 8,414 

Tehtyjen kyselyjen lukumäärä jakaantui eri kuukausille seuraavasti: 

Tammikuu . . . . 985 
Helmikuu 825 

* Maaliskuu 736 
Huhtikuu 1,001 

Toukokuu 529 
Kesäkuu 100 
Heinäkuu 67 
Elokuu 73 

Syyskuu 1,162 
Lokakuu 1,205 
Marraskuu 985 
Joulukuu 746 

Aikaisemmin ovat sekä yksityiset että yhdistykset ja järjestöt tehneet 
rekisteritoimistolle siksi lukuisasti ilmoituksia puutteenalaisille antamastaan 
avustuksesta, että niistä on voitu antaa tarkempia numerotietojakin. Viime 
vuosien varrelta on todettava, että tällaiset ilmoitukset, joilla olisi oleellista 
merkitystä virallisen köyhäinhoidon työlle, ovat supistuneet verraten vähiin. 
Ainoastaan kansakoulut ja muutamat hyväntekeväisyysyhdistykset ovat 
edelleen ilmoituksia antaneet. On syytä pyrkiä uudelleen yleistämään ilmoi-
tusmenettelyä ja velvoittaa, kuten on alkanut tapahtuakin, ainakin ne jär-
jestöt, seurat ja yhdistykset, jotka nauttivat kaupungin varoista avustusta, 
poikkeuksetta täyttämään ilmoitusvelvollisuutensa, jotta rekisteritoimiston 
kortit todella antaisivat luotettavan kuvan avustustoiminnan laadusta ja laa-
juudesta, ja entistä elävämpi yhteistyö lakimääräisen köyhäinhoidon ja yksi-
tyisen hyväntekeväisyyden kesken saataisiin aikaan. Tämä voitaisiin helposti 
toteuttaa sitäkin suuremmalla syyllä, kun rekisteritoimiston keskuskortisto 
on nyttemmin saatu uudistetuksi ajan vaatimuksia vastaavalle tasolle. 

Toimintavuoden kuluessa annettiin uusi avustuskortti yhteensä 9,359 
henkilölle. 

Rekisteröityjen henkilökorttien lukumäärä lisääntyi 9,810 ja oli vuoden 
viimeisenä päivänä 70,624. Henkilöasiakirjavihkojen luku vuorostaan lisään-
tyi 9,659 ja oli niiden koko lukumäärä vuoden lopussa 65,894. 

Varoituksen saaneet henkilöt. Poliisin pyynnöstä varoitti toimitusjohtaja 
88 miestä ja 4 naista kerjuusta sekä apulaisjohtaja 1,969 miestä ja 1,822 naista 
irtolaisuudesta. Viimeksimainitut varoitukset jakautuivat vuoden eri kuu-
kausille seuraavasti: 
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Miehiä. Naisia. Yh- Miehiä. Naisia. Yh-Miehiä. teensä. teensä. 

Tammikuu . . . . 170 126 296 Heinäkuu . . . 125 172 297 
Helmikuu . . . 184 104 288 Elokuu 156 178 334 
Maaliskuu . . . 173 99 272 Syyskuu 217 185 402 
Huhtikuu . . . 170 154 324 Lokakuu 213 217 430 
Toukokuu . . . 153 150 303 Marraskuu . . . . 135 143 278 
Kesäkuu . . . 122 143 265 Joulukuu . . . 151 151 302 

Yhteensä 1,969 1,822 3,791 

Asiamiesosasto. Taulukosta I ilmenee asiamiesosaston kirjeenvaihdon 
laajuus. Lähetettyjen kirjelmien lukumäärä oli 54,523, josta korvausvaati-
muksia koskevia oli 54,466. 

Vieraille kunnille esitettiin korvausvaatimus 5,914 tapauksessa, joista 
5,459 koski suoritusta köyhäinhoitolautakunnan ja 455 lastensuojelulauta-
kunnan antamasta huollosta. Vuoden varrella saapui vuorostaan korvaus-
vaatimuksia 2,063 tapauksessa, joista 1,809 koski annettua köyhäinhoitolauta-
kunnan avustusta. Köyhäinhoidosta, jonka valtio lain mukaan on velvollinen 
korvaamaan, tehtiin 711 tapauksessa korvausvaatimus. Yksityisiltä elatus-
velvollisilta taasen haettiin korvausta 22,816 tapauksessa, joista 20,592 oli 
köyhäinhoitolautakunnan tapauksia ja 2,224 lastensuojelulautakunnan ta-
pauksia. Edellisistä oli 9,676 ja jälkimmäisistä 299 uusia tapauksia. 

Työlaitokseen lähetettiin vuoden aikana 387 miestä työllään hyvittämään 
kuntaa saamastaan köyhäinavustuksesta ja kunnalliskotiin samassa tarkoi-
tuksessa 25 naista. 

Auustuksensaajain lukumäärä1), joka vuonna 1931 oli 17,117, nousi vuonna 
1932 yhteensä 23,477:ään. Köyhäinhoidon avustusta annettiin 32,144 tapauk-
sessa, ollen vastaava luku edellisenä vuonna 24,275. Kertomusvuonna oli 
avustuksensaajista 20,581 täysikasvuisia ja 1,391 alaikäisiä, yhteensä 21,972 
Helsingissä asuvia henkilöitä. Köyhäinhoidolle lahjoitettujen varojen koroilla 
avustettiin 250 henkilöä; 1,255 muilla paikkakunnilla asuvaa, mutta Helsin-
gissä kotipaikkaoikeutta nauttivaa henkilöä sai avustusta oleskelupaikka-
kunnan köyhäinhoitoviranomaisen tai paikallisen asiamiehen välityksellä. 
Alempana esiintyvät yksityiskohtaiset tiedot koskevat ainoastaan ensin-
mainittua avustuksensaajain ryhmää, mukaanluettuina kuitenkin 225 täysi-
kasvuista henkilöä, jotka lautakunnan asiamiehen välityksellä saivat avus-
tusta Helsingin ulkopuolella. 

Täysi-ikäisten avustuksensaajain jakautuminen ikään ja sukupuoleen 
nähden käy selville allaolevasta taulukosta: 

Ikä. Miehiä. Naisia. Yh-
teensä. 

16—19 v. , 443 415 858 
20—29 » . . . . 2,941 2,254 5,195 
30—39 » . . . . 3,096 1,795 4,891 
40—49 » . . . . 2,038 1,656 3,694 
50—59 » . . . . 1,270 1,523 2,793 

Ikä. Miehiä. Naisia. Yh-Ikä. Miehiä. Naisia. teensä. 
60—69 v. . . 637 1,189 1,826 
70—79 » . . 307 926 1,233 
80— » . . 59 252 311 
Tuntema-

ton 4 1 5 
Yhteensä 10,795 10,011 20,806 

Tähän ei sisälly 4,728 miestä, 3,641 nais ta ja 941 lasta, jo tka olivat saa-
neet yksinomaan raha-avus tus ta ta i lääkkeitä alle 500 markan arvosta. 
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Miehistä oli 90.7 % ja naisista 76.3 % 16—59 vuotiaita. 
Alaikäisten avustuksensaajain jakautuminen iän ja sukupuolen mukaan 

kyä selville seuraavasta yhdistelmästä: 

Ikä. Poikia. Jj1.- +
Y h".. Ikä. Poikia. Tyt- Yli-.. toja. teensä. toja. teensä. 

—3 vuotta 181 155 336 12 v u o t t a — t a i 
3—6 » 239 256 495 t u n t e m a t o n . . . 79 77 156 
7 - U » 2 1 2 1 9 2 4 0 4 Yhteensä 711 680 1,391 

Kuten ylläolevista luvuista näkyy oli suuri osa lapsista eli 40.3 % 7 vuo-
tiaita tai vanhempia, kun taas lapset alle 3 vuoden muodostivat ainoastaan 
24.2 % kaikista alaikäisistä avustuksensaajista. 

Tietoja täysikasvuisten avustuksensaajain siviilisäädystä annetaan 
seuraavassa yhdistelmässä: 
Siviilisääty. ' Miehiä. Naisia. Yhteensä. 

Naimattomia 4,327 4,328 8,655 
Naimisissa olevia 5,768 1,468 7,236 
Leskiä 454 2,657 3,111 
Eronneita 232 833 1,065 
Naimattomia äitejä — 720 720 
Siviilisääty tuntematon 14 5 19 

Yhteensä 10,795 10,011 20,806 

3,802 täysikasvuista avustuksensaajaa ja 452 lasta oli Helsingissä synty-
neitä, 15,752 16 vuotta vanhemmalla henkilöllä ja 1,050 lapsella oli koti-
paikkaoikeus kaupungissa. Yllämainittuja seikkoja valaisevat lähemmin seu-
raavat luvut: 

Avustuksensaajat. Avustuksensaajat. 
Syntymäpaikka. Yli 16- Alle 16- Kotipaikka. Yli 16- Alle 16-

vuotiaita. vuotiaita. vuotiaita, vuotiaita. 
Helsinki 3,802 452 Helsinki 15,752 1,050 
Muu Suomen paikka- Muu Suomen paikka-

kunta 15,869 75 kunta 2,290 175 
Ulkomaat 632 2 Selvittämätön 2,294 146 
Ilmoittamaton paik- N. k. valtiontapaus 470 16 

kakunta 503 862 Tietoja puuttuu . . . . — 4 
Yhteensä 20,806 1,341 Yhteensä 20,806 1,341 

Eri ikäryhmien jakautuminen täysikasvuisten avustuksensaajain syn-
tymäpaikan mukaan näkyy seuraavasta yhdistelmästä: 

Ikä. Helsinki. 
Muu 

Suomen 
paikkakunta. 

Ulkomaat. 
Syntymä-

paikka 
tuntematon. 

Yh-
teensä. 

16—29 vuotta 1,925 3,833 133 162 6,053 
30—49 » 1,254 6,881 245 205 8,585 
Yli 50 v u o d e n . . . . 622 5,154 254 133 6,163 
Tuntematon . . . . 1 1 — 3 5 

Yhteensä 3,802 15,869 632 503 20,806 
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Kaikista 16—29 vuotiaista avustuksensaajista oli 31.8 % Helsingissä 
syntyneitä, kun taas 30—49 vuotiaitten ikäryhmän vastaava prosenttiluku 
oli 14.6 ja yli 50 vuotiaitten ikäryhmän ainoastaan 10.i. 

Ammatin mukaan jakautuivat täysikasvuiset avustuksensaajat siten, 
että 9,028 henkilöä eli 43.4% oli ammattikehitystä vailla olevia työläisiä, 
5,563 henkilöä eli 26.8% tehtaan- tai ammattityöntekijöitä, 1,795 eli 8.6% yksi-
tyisten palvelijoita, 3,059 eli 14.7 % erilaisten muiden ammattien harjoitta-
jia ja 892 eli 4.3 % varsinaista ammattia vailla olevia henkilöitä sekä 469 eli 
2.2 % henkilöä, joiden ammatti oli tuntematon. Sairaus, kivulloisuus tai 
työkyvyttömyys oli syynä 41.9 %:n avustuksentarpeeseen ja vanhuus 7.i %:n 
kaikista avustetuista henkilöistä, kun taas l.o % oli joutunut köyhäinhoidon 
rasitukseksi perheen lukuisuuden, 38.6 % työttömyyden, 2.8 % laiskuuden, 
haluttomuuden, juoppouden y. m. tähden, 3.5 % aviottoman lapsen elättä-
misen johdosta ja 5.i % muista syistä. On kuitenkin otettava huomioon, 
että tilastoon merkitään avuntarpeen syyksi sairaus tai kivulloisuus sellai-
sissakin tapauksissa, joissa lääkärintodistus, mikä melkein aina avunhaki-
joilta vaaditaan, osoittaa avunhakijassa minkä tahansa sairaalloisuuden, 
vian tai heikkouden, vaikka hän vielä onkin joko täysin tai osittain työky-
kyinen esim. omassa ammatissaan. Näin ollen olisi huomattavasti suu-
rempi työttömyysprosentti todellisuutta vastaavampi. 

Avustettavista lapsista oli 1,175 eli 84.5 % avioliitossa ja 205 eli 14.7 % 
avioliiton ulkopuolella syntyneitä; 11 lapsesta eli 0.8%:sta puuttuu yksityis-
kohtaisia tietoja. Vanhempien ammatin mukaan he jakautuivat seuraavasti: 

Avio- Aviotto-
Isän ammatti. syntyisiä Äidin ammatti.^ mia 

lapsia. lapsia. 
Ammattikehitystä vailla olevia Ammattikehitystä vailla olevia 

työntekijöitä 624 työntekijöitä 92 
Tehtaan-tai ammattityöntekij. 301 Palvelijattaria 35 
Muita ammatinharjoittajia . . 148 Ammattityöntekijöitä 44 
Ammattia vailla olevia henki- Muita ammatinharjoittajia . . 22 

löitä tai ammatti tuntematon 102 Ammattia vailla olevia henki-
löitä tai ammatti tuntematon 12 

Yhteensä 1,175 Yhteensä 205 

970 tapauksessa elivät molemmat vanhemmat, 204 tapauksessa ainoas-
taan toinen, 1 tapauksessa olivat molemmat kuolleet, 205 tapauksessa oli äiti 
naimaton ja 11 tapauksessa ei vanhemmista ole tietoa; 153 lasta eli 11.o % 
oli avuntarpeessa perheen lukuisuuden, 568 lasta eli 40.8% oman sairautensa 
tai viallisuutensa tähden sekä 666 lasta eli 47.9 % muusta tai tuntematto-
masta syystä. 

Köyhäinhoitolautakunnan toimesta avustettiin välittömästi vuonna 
1932 22,447 eri henkilöä. Hoidetuista, elätetyistä ja rahalla avustetuista oli: 

Kunnalliskotiin ja työlaitokseen otettuja 1,987 
Elätteelle annettuja 28 
Päiväkodeissa ja kesäsiirtoloissa hoidettuja 880 
Kotiinsa vähintään 500 markan arvoista suoranaista avustusta saa-

neita x): 

x) Avustuksensaa ja in perheet e ivät ole mukaan lue tu t . 
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kaupungissa asuvia 13,993 
toisella paikkakunnalla asuvia 225 

Kotiinsa alle 500 markan arvoista suoranaista avustusta saaneita 1), 
jotka olivat nauttineet muutakin apua 947 

Lääkkeillä y. m. avustettuja 4,817 
Lahjoitettujen varojen koroilla avustettuja1) 250 
Sairaaloissa y. m. laitoksissa kunnalliskodista erillään hoidettuja . . . . 7,987 

Yhteensä2) 31,114 

Lisäksi avustettiin 1,030 toisilla paikkakunnilla asuvaa Helsingissä koti-
paikkaoikeutta omaavaa henkilöä oleskelupaikan kövhäinhoitoviranomaisten 
välityksellä. 

III. Kunnalliskoti ja työlaitos. 
Kunnalliskodissa ja työlaitoksessa hoidettiin kunnalliskodin kirjanpidon 

mukaan vuonna 1932 1,869 täysikasvuista henkilöä sekä 32 lasta, yhteensä 
1,901 henkilöä, joista osa oli kertomusvuonna sekä kunnalliskodissa että työ-
laitoksessa ja eräät useampia kertoja jommassakummassa. Edelliseltä vuo-
delta jäljellä olevia oli 1,216 henkilöä, vuoden varrella otettiin 685 ja pois-
tettiin 695, vuoteen 1933 jäi siis jäljelle 1,206 henkilöä. Poistetuista: 

Siirtyi vapaaseen elämään . . . . 443 Karkasi laitoksesta 34 
Lähetettiin kotiseudulleen . . . . 8 Kuoli 136 
Siirrettiin muihin laitoksiin . . . . 74 Yhteensä 695 

Vuoden lopulla jäljellä olevat hoidokit jakautuivat kunnalliskodissa ja 
työlaitoksessa viettämänsä ajan pituuden mukaan seuraavasti: 
Aika. Hoidok- Aika. Hoidok- Aika. Hoidok-

keja. Aika. keja. Aika. keja. 

Alle 1 vuoden . . . . 463 6 vuotta . . 51 27 vuotta 1 
1 vuosi 165 7 » . . . . 70 28 » 1 
2 vuotta 90 8—10 » . . . . 117 32 » 1 
3 » 34 11—15 » . . . . ('4 46 » 1 
4 » 55 1 6 - 2 0 » . . . . 26 Yhteensä 1.206 
5 » 58 21—26 » . . 9 

Hoidokkien vaihtuminen eri kuukausina selviää allaolevista luvuista: 
Laitok-

siin 
otettuja. 

Tammikuu 85 
Helmikuu 43 
Maaliskuu 52 
Huhtikuu 54 

Pois-
tettuja. 

57 Toukokuu 
40 Kesäkuu 
57 Heinäkuu 

Laitok-
siin 

otettuja. 

. . 57 

. . 67 

. . 59 
68 Elokuu . . . . 58 

Pois-
tettuja. 

Laitok- Pois-
siin tet-

otettuja. tuja. 

54 Syyskuu . . 38 50 
48 Lokakuu . . 57 65 
37 Marraskuu 61 51 
45 Joulukuu . . 54 123 

Yhteensä 685 695 
Avustuksensaaja in perheet eivät ole mukaanlue tu t . — 2) Tähän ei sisälly 

9,310 henkilöä, jo tka olivat saaneet yksinomaan alle 500 markan arvoisia avustuk-
sia; koska sama henkilö vuoden varrella on voinut saada useanlaatuista avus tus ta , 
ei summa esitä avus te t tu jen henkilöiden kokonaislukua, vaan niiden t apaus ten 
lukumäärää , joissa köyhäinhoidon apua on käyte t ty . 

Kunnall. hert. 1932. 6* 
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Hoidokkien luku eri kuukausina oli: 
Suurin Vähin Keski-
määrä. määrä, määrä. 

Tammikuu 
Helmikuu 
Maaliskuu 
Huhtikuu 
Toukokuu 
Kesäkuu . . 

1,232 
1,208 
1,208 
1,189 
1,138 
1,124 

1,186 1,209 
1,189 1,200 
1,173 
1,141 
1,107 
1,100 

1,192 
1,164 
1,122 
1,114 

Suurin Vähin Keski-
määrä. määrä, määrä. 

Heinäkuu 1,132 1,092 1,105 
Elokuu 1,172 1,129 1,154 
Syyskuu 1,193 1,161 1,185 
Lokakuu 1,214 1,168 1,198 
Marraskuu . . . . 1,235 1,202 1,221 
Joulukuu 1,244 1,206 1,231 

Koko vuonna 1,244 1,092 1,175 

Ikäänsä nähden jakautuivat täysikasvuiset hoidokit1) kaupungin tilasto-
toimiston laskelman mukaan seuraavasti: 
... Kunnalliskoti. Työlaitos. Yh-l k a - Miehiä. Naisia. Miehiä, teensä. 

16—29 vuotta 35 44 124 203 
30—49 » 108 136 345 589 
50—69 » 230 252 183 665 
70— » 155 331 12 498 

Yhteensä 528 763 664 1,955 

Syynä kunnalliskotiin ottamiseen oli useimmissa tapauksissa vanhuus 
tai sairaus, työlaitokseen ottamiseen työnmuotoinen velan korvaaminen tai 
työttömyys. 

Hoidokkien siviilisääty ilmenee seuraavasta yhdistelmästä: 

Siviilisääty Kunnalliskoti. Työlaitos. Yh-Miehiä. Naisia. Miehiä, teensä. 

Naimattomia 255 386 356 997 
Naimisissa olevia 155 63 219 437 
Leskiä 87 255 47 389 
Eronneita 29 25 41 95 
Naimattomia äitejä — 33 — 33 
Siviilisääty tuntematon 2 1 1 4 

Yhteensä 528 763 664 1,955 

Syntymäpaikan mukaan jakautuivat täysikasvuiset hoidokit seuraa-
vasti: 

Kunnalliskoti. Työlaitos. Yh-
Syntymapaikka. Miehiä. Naisia. Miehiä. teensä. 

Helsinki 115 90 184 389 
Muu paikkakunta 413 673 480 1,566 

Yhteensä 528 763 664 1,955 

Kunnalliskodissa hoidettiin vuoden varrella 32 lasta, joista 17 poikaa ja 
15 tyttöä, kaikki alle 2 vuoden. 

l) Täysikasvuisia hoidokkeja oli laitoksissa kaikkiaan vain 1,869, mut ta 
osa heistä on tässä lasket tu kaksi ker taa , koska he vuoden varrella olivat sijoite-
t u t sekä kunnalliskotiin e t tä työlaitokseen. 
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Hoitopäiviä oli vuoden varrella 425,149 ja jakautuivat ne seuraavasti: 
Hoitopäiviä kaikkiaan. Keskimäärin hoidokkia kohden. 

Kunnallis- Työ- Yh- Kunnallis- Työ- Yh-
koti. laitos. teensä. koti. laitos. teensä. 

Miesten 120,617 93,786 214,403 228 141 180 
Naisten 207,521 — . 207,521 272 — 272 
Lasten 3,225 — 3,225 115 — 115 

Yhteensä 331,363 93,786 425,149 251 141 214 

Täysikasvuisten hoidokkien hoitopäivien jakautuminen eri ikäryhmien 
kesken näkyy allaolevasta yhdistelmästä: 

H o i t o p ä i v i ä ka i l k k i a a n. Keskimäärin hoidokkia kohden. 
Ikäryhmä. Miesten. Naisten. Yhteensä. Miesten. Naisten. Yhteensä. 

Alle 30 vuoden 15,748 6,647 22,395 99 151 110 
30—49vuotta. . 58,273 31,452 89,725 129 231 152 
50—69 » . . 92,671 71,213 163,884 224 283 246 
70— » . . 47,711 98,209 145,920 286 297 293 

Yhteensä 214,403 207,521 421,924 180 272 216 

Hoitopäivien luku keskimäärin hoidokkia kohden kohosi siis hoidokkien 
iän mukaan; naisten päiväluku oli yleensä suurempi kuin miesten. 

Kunnalliskodin ja työlaitoksen menot ja tulot olivat: 
Menoja, Smk. 

Kunnalliskodin 5,587,985: — 
Työlaitoksen 1,374,953: 60 
Yhteiset menot 835,334: 95 

Yhteensä 7,798,273: 55 

Tuloja, Smk. 

Kunnalliskodin 166,347: 05 
Työlaitoksen 337,234: 35 
Luontoisetujen korvauks. 774,029: 70 

Yhteensä 1,277,611: 10 

Yllämainittujen tulojen lisäksi on kirjoihin tulona viety 181,022: 30 
markkaa, s. o. kaupunginvaltuuston kertomusvuodeksi määräämä vähennys 
toimihenkilökunnan palkoista, joka vähennys oli 5 % huoltovelvollisten ja 
10 % ilman sellaista velvollisuutta olevien palkoista. 

Tuotannollisten laitosten toiminnan nettotulos kertomusvuonna oli 
voittoa 566,048: 15 markkaa, nimittäin maanviljelyksestä 7,203: 55 markkaa, 
sikalasta 151,316: 85 markkaa ja pesulaitoksesta 407,527: 75 markkaa. 

Bruttokustannus hoidokkia ja päivää kohden, lapset mukaanluettuina, 
011 18: 14 markkaa, rakennuskonttorin laskuun suoritetut vuosi- y. m. kor-
jausten menot, 263,151: 75 markkaa, huomioonotettuina, 18: 75 markkaa. 
Jos vähennetään kunnalliskodista ja työlaitoksesta kertyneet tulot, saadaan 
nettokustannukseksi päivää kohden vastaavasti 14: 75 markkaa ja 15: 36 
markkaa. Jos taas otetaan mukaan tuloa tuottavain laitosten nettotulot, 
nousevat nettokustannukset hoidokkia ja päivää kohden 13: 43 markkaan ja 
14: 04 markkaan (vuonna 1931 14: 96 markkaan ja 15: 04 markkaan). 

Hoidokkien työ. Työkykyisiä hoidokkeja pidettiin työssä laitosten ruoka-
loissa ja työsaleissa sekä pesulaitoksessa, maanviljelystöissä ja sikalassa. 

*) Kunnalliskodin oman kirjanpidon mukaan oli hoitopäiviä kaikkiaan 
429,876. 
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Hoidokeista oli 475 miestä ja 38 naista vuoden varrella korvaamassa 
työllään kaupungin heille antaman köyhäinhoidon. Heidän laskettiin korvan-
neen kaupungille 785,748 markkaa. 

Lääkärinhoidosta kunnalliskodissa ja työlaitoksessa huolehti laitosten 
vakinainen lääkäri, joka kävi laitoksissa säännöllisesti joka päivä. Poliklii-
nisten käyntien luku vuonna 1932 oli 3,593, jakautuen vuoden eri kuukausille 
seuraavasti: 

Tammikuu 300 
Helmikuu 312 
Maaliskuu 209 
Huhtikuu 274 

Toukokuu 215 
Kesäkuu 345 
Heinäkuu 308 
Elokuu 312 

Syyskuu 264 
Lokakuu 284 
Marraskuu 416 
Joulukuu 354 

Yhteensä 3,593 

Kaikkiaan sattui 136 kuolemantapausta, jotka jakautuivat kuoleman-
syyn mukaan seuraavasti: 
Kuolemansyy. 

Verisuonten kalkkeutu-
minen 

Mie-
hiä. 

Nai- Yli-
siä. teensä. 

Vanhuuden heikkous 
Aivohalvaus 

Keuhkokuume 

15 14 29 
22 14 36 

3 14 17 
7 14 21 
6 6 12 
2 4 6 
1 4 5 
2 1 3 

Kuolemansyy. 

Selkäydintauti 
Paralysia 
Ruusu 
Bronkiittihengenahdis-

tus 
Keuhkokatarri 
Keuhkokasvain 
Vatsakasvain 

M ie- Nai- Yh-
hiä. sia. teensä. 

1 

Yhteensä 62 74 136 

Kirjastossa oli vuoden lopussa 3,302 kirjaa, joista suomenkielisiä 1,603 
ja ruotsinkielisiä 1,699. Kirjalainojen lukumäärä nousi 9,396:een. Lukusali-
käyntien määrä oli vuoden kuluessa 30,084. Paitsi erinäisiä kuvalehtiä oli 
käytettävänä 51 suomenkielistä sekä 17 ruotsinkielistä Helsingissä ilmestyvää 
lehteä. 

Pesulaitos. Kunnalliskodin pesulaitoksessa suoritettiin kertomusvuonna 
omien laitosten vaatteiden pesun lisäksi myöskin Kivelän sairaalan ja Kulia-
torpan lastenkodin, kaupunginkanslian, kunnallisten hammaspoliklinikoiden 
ja eräiden yksityisten henkilöiden vaatteiden pesu. Kunnalliskodissa pestyt ja 
mankeloidut vaatteet painoivat 360,605 kg (vuonna 1931 366,052 kg). Pesu-
laitoksessa työskenteli päivittäin, paitsi 17 palkattua pesijätärtä, 15 hoidok-
kia, joiden päivätöistä pesulaitokselta velottiin 10 markkaa hoidokkia ja 
päivää kohden. Tuloja oli 989,534: 50 markkaa, kun taas menot olivat 
582,006: 75 markkaa, joten siis nettovoitoksi jäi 407,527: 75 markkaa. 

Maanviljelys ja puutarhanhoito. Maanviljelystä harjoitettiin kertomus-
vuonna samalla tapaa kuin aikaisemmin. Työlaitoksen hoidokkien maanvilje-
lyksessä suorittamista päivätöistä velottiin siltä 25 markkaa hevospäivä-
työstä ja 10 markkaa hoidokaspäivätyöstä. Tulot tekivät 164,756: 50 mark-
kaa, menot taasen 157,552: 95 markkaa. Voitto oli siis 7,203: 55 markkaa. 
Sato käsitti 1,777 hl perunoita, 204 hl lanttuja, 162 hl porkkanoita, 152 hl 
punajuuria, 17,500 kg kaalia, 19,250 kg heiniä, 5,500 kg kauraa ja vikkeriä, 
95 kuormaa vihantarehua sekä muita vihanneksia ja puutarhatuotteita, kuten 
rabarberia, viinimarjoja, mansikoita y. m. laitoksen omiksi tarpeiksi. 
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Sianhoito. Sikakanta oli vuoden alussa 487 eläintä ja vuoden päättyessä 
424 eläintä. Vuoden varrella myytiin 78 elävää eläintä 12,975 markasta ja 
24,807 kg sianlihaa 226,749: 25 markasta. Sianlihaa toimitettiin omalle ruo-
kalalle 26,376 kg, arvoltaan 236,545: 75 markkaa. Sikalasta oli vuonna 1932 
menoja 351,052: 15 markkaa ja tuloja 502,369 markkaa, joten siis puhdas 
voitto oli 151,316: 85 markkaa. 

IV. Elätteelleanto. 
Vuonna 1932 oli köyhäinhoidon kustannuksella elätteelle sijoitettu 28 

henkilöä, joista 14 miestä ja 14 naista. Nämä jakautuivat avuntarpeen syyn 
mukaan seuraavasti: 
Avuntarpeen syy. 

Mielisairaus tai tylsämielisyys. . 
Sairaus, kivulloisuus tai muu syy 
Vanhuudenheikkous 
Raajarikkoisuus 

Hoitopäivien lukumäärä oli 8,803, niistä 3,877 miesten ja 4,926 naisten 
hoitopäivää. 

Huoltotoimisto henkisesti sairaita varten sijoitti lisäksi köyhäinhoidon 
kustannuksella hoidettavaksi useita mielisairaita. 

V. Päiväkodeissa ja kesäsiirtoloissa hoidetut. 
Eri päiväkodeissa hoidettiin köyhäinhoidon kustannuksella 436 poikaa ja 

412 tyttöä, yhteensä 848 lasta, joiden ikä ja perheolot näkyvät seuraavasta 
yhdistelmästä: 

Vanhem- Äiti Vanhem- Yh- Näistä: 
Ikä. Vanhem- Äiti Isä naima- mat tun- Yh- Näistä: 

mat leski. leski. ton. tematto- teen- Poikia. Tyttöjä. elossa. mat . sä. 
—3 vuotta . . . 53 3 - — 25 — 81 48 33 

3—6 » 300 42 4 47 1 394 195 199 
7—10 » 154 61 5 31 — 251 127 124 
11 v. tai tuntematon 65 43 1 12 1 122 66 56 

Yhteensä 572 149 10 115 2 848 436 412 

15 poikaa ja 17 tyttöä oleskeli köyhäinhoidon kustannuksella kesä-
siirtoloissa. 

Köyhäinhoitolautakunnan omassa lastenpäiväkodissa hoidettiin vuo-
den aikana 82 lasta, nimittäin 39 poikaa ja 43 tyttöä. Tämä päiväkoti, 
edelleenkin Alppikadun 19:ssä, oli koko vuoden aikana avoinna kaikkina 
arkipäivinä, paitsi heinäkuun aikana, jolloin se oli suljettu korjaustöiden 
takia. Hoitopäivien lukumäärä oli 9,390 eli keskimäärin 114.5 lasta koh-
den. Keskimäärin on lapsia päiväkodin aukiolopäivinä hoidettu päivää 
kohden 33.9. Hoidetuista lapsista oli 40 alle 5 vuotiaita, 34 lasta 5—10 
vuotiaita ja 8 lasta yli 10 vuotiaita. Päiväkodin brutto kustannukset 
nousivat seuraaviin määriin: 

M lelua. Na i s i a . t
 1 u~. 

teensä. 
7 4 11 

, 6 3 9 
, — 5 5 
. 1 2 3 

Yhteensä 14 14 28 
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Kokonais- kustannus 
kustannus, hoitopäivää 

Smk. t n l , H f l n 

Palkat 45,133: 25 
Vuokra 22,200: — 
Lämpö 3,220: — 
Siivoaminen 1,390: 15 
Kaluston hankinta 1,396: 65 
Kaluston kunnossapito 1,257: 20 
Tarverahat 1,296: 85 
Vaatteiden pesu 1,717: 15 
Ruokinta 31,911:60 
Lääkkeet ja sairaanhoitotarvikkeet 844: 95 

Yhteensä 110,367: 80 

kohden, 
Smk. 

4 81 
2 36 

— 34 
— 15 
— 15 
— 13 
— 14 
— 18 

3 40 
— 09 
11 75 

VI. Suoranaiset avustukset. 
Vuoden aikana avustusta rahassa tai erilaisten tarveaineiden muodossa 

saaneiden avustuksensaajain lukumäärä nousi 16,195:ään 2). Näistä asui 
1,255 toisilla paikkakunnilla ja avustus annettiin tällöin oleskelupaikan köy-
häinhoitoviranomaisten tai lautakunnan asiamiesten välityksellä. Köyhäin-
hoito viranomaisten välityksellä avustetut 1,030 avustuksensaajaa asui 198 
eri kunnassa. Vähintään 10 avustuksensaajaa asui seuraavissa kunnissa: Hel-
singin maalaiskunnassa 172, Viipurissa 78, Haagan kauppalassa 66, Oulunky-
lässä 61, Turussa 39, Espoossa 29, Kotkassa 26, Tampereella 22, Huopalahdessa 
21, Viipurin maalaiskunnassa 20, Keravalla 16, Hämeenlinnassa 15, Kuopiossa 
15, Hangossa 13, Vaasassa 13, Porissa 12, Hollolassa 10 ja Porvoossa 10. 

Helsingin kaupungissa asuvista täysikasvuisista avustuksensaajista oli 
"947 henkilöä saanut, paitsi muuta apua, suoranaista avustusta vähemmän 
kuin 500 markkaa, kun taas3) 14,217 henkilöä oli saanut suuremman määrän. 
Elatusvelvollisuutta silmälläpitäen jakautuivat viimeksimainitut avustuk-
sensaajat siten, että yksinäisiä miehiä oli 3,320, yksinäisiä naisia oli 4,239, 
lapsettomia perheitä oli 1,773 ja lapsiperheitä oli 4,885. 

Lasten lukumäärä näissä perheissä käy selville seuraavasta yhdistelmästä: 
Kunkin Perheitä,, joihin kuului: 
perheen Mies ja Yksinäinen Yksinäinen Yhteen-
lasten vaimo ynnä mies ynnä nainen yn- gä 
luku. lapsia. lapsia. nä lapsia. 

1 1,548 58 1,010 2,616 
2 876 27 413 1,316 
3 394 13 147 554 
4 190 3 48 241 
5 88 2 15 105 
6 35 — 2 37 
7 11 — — 11 
8 2 — — 2 
9 3 — — 3 

Yhteensä 3,147 103 1,635 4,885 

x) Täs tä 4,223:50 henki lökunnan pa lkanvähennys tä . — 2) Ks. s. 81* alav. 1 
ja 2. — 3 ) Tähän sisältyy 225 kaupungin ulkopuolella asuvaa mut t a köyhäinhoito-
lau takunnan omien asiamiesten välityksellä avus te t tua henkilöä. 
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Lapsia yhteensä 6,012 173 2,556 8,741 
Lapsia keskimäärin perhettä kohden 1.9 1.7 1.6 1.8 

Avustuksesta osallisiksi tulleiden lukumäärä oli näissä tapauksissa yh-
teensä 27,878!), niistä 8,343 miestä, 10,794 naista ja 8,741 lasta. 

Kaupungissa asuvat 500 markkaa tai enemmän suoranaista avustusta 
saaneet yli 16 vuotiaat henkilöt jakautuivat iän ja sukupuolen mukaan seu-
raavasti: 
Ikä. 

16—19 vuotta 
20—29 » 
30—39 » 
40—49 » 

Miehiä. 

330 
2,458 
2,565 
1,511 

Naisia. Yhteensä. 

187 
869 

1,011 
1,143 

517 
3,327 
3,576 
2,654 

Ikä. 

5 0 -
6 0 -
7 0 -
8 0 -

-59 
-69 
-79 

vuotta 
Miehiä. 

851 
395 
146 

29 

Naisia. 

1,132 
877 
600 
113 

Yh-
teensä. 
1,983 
1,272 

746 
142 

Yhteensä 8,285 5,932 14,217 

Tietoja näiden avustuksensaajain siviilisäädystä annetaan allaolevassa 
yhdistelmässä: 

Yh-Siviilisääty. Miehiä. Naisia. teensä. 

Naimattomia 2,815 2,177 4,992 
Naineita . . . 5,049 258 5,307 
Leskiä ja eronneita 421 2,946 3,367 
Naimattomia äitejä — 551' 551 

Yhteensä 8,285 5,932 14,217 

Syntymä- ja kotipaikan mukaan nämä avustuksensaajat jakautuivat 
seuraavasti: 
Syntymäpaikka. Miehiä. Naisia. Yhteensä. Kotipaikka. Miehiä. Na*sia. Yhteensä. 
Helsinki . . . . 1,664 837 2,501 Helsinki . . . . 6,420 4,438 10,858 
Muu Suomen Muu Suomen 

paikkakunta 6,284 4,803 11,087 paikkakunta 972 826 1,798 
Ulkomaat 236 182 418 Riidanalainen 765 498 1,263 
Ilmoittamaton N. k. valtion-

paikkakunta 101 110 211 tapaus 128 170 298 

Yhteensä 8,285 5,932 14,217 Yhteensä 8,285 5,932 14,217 

Avuntarpeen syy oli näissä tapauksissa2): 
Miehiä. Naisia. teensä 

Sairaus tai muu työkyvyttömyys 1,706 2,020 3,726 
Vanhuus 168 806 974 
Perheen lukuisuus 96 101 197 
Työnpuute 5,976 1,576 7,552 
Oma tai aviopuolison huolimattomuus, juoppous y.m.s. 26 483 509 
Muu syy 313 946 1,259 

Yhteensä 8,285 5,932 14,217 
x) Tähän eivät sisälly vähemmän kuin 500 m a r k k a a saaneet henki lö t . — 

2) Vr t . s. 80*. 
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Näiden avustuksensaajain jakautuminen ammattinsa mukaan käy sel-
ville seuraavasta yhdistelmästä: 

Miehiä. Naisia. teensä. 

Tehdas- ja ammattityöntekijöitä 2,817 1,132 3,949 
Ammattikehitystä vailla olevia työntekijöitä 4,203 3,374 7,577 
Yksityisten palvelijoita — 795 795 
Muita 1,265 631 1,896 

Yhteensä 8,285 5,932 14,217 

Suoranaisia avustuksia1) jaettiin vuoden kuluessa Helsingissä asuville 
yhteensä 30,752,175: 85 markkaa. Näiden avustuksensaajain lukumäärä, mu-
kaanluettuina sellaiset avustuksennauttijat, jotka, paitsi muuta apua, olivat 
saaneet suoranaisia avustuksia alle 500 markkaa, nousi 15,165:een, jolloin 
keskimääräinen avustus avustuksennauttijaa kohden oli 2,027:97 markkaa. 
Lukuunottaen ainoastaan sellaiset kaupungissa asuvat avustuksensaajat, 
jotka pelkästään suoranaistakin avustusta olivat saaneet vähintään 500 
markkaa, yhteensä 30,533,243: 75 markkaa, oli keskiavustus avustuksen-
nauttijaa kohden 2,147: 66 markkaa. 

Viimeksimainittu määrä jakautui avustuksensaajain sukupuoleen näh-
den seuraavasti: 

A v u s t u s t e n r a h a - a r v o , Smk. 
Keskimäärin 

Avustuksen- Kaikkiaan. avustuksen-
saajia· saajaa kohden. 

Miehiä 8,286 17,522,767: 60 2,115: — 
Naisia 5,932 13,010,476: 15 2,193: 27 

Yhteensä 14,218 30,533,243: 75 2,147: 66 

Avustuksesta osallisiksi tulleiden lukumäärä oli 27,878, joten keski-
avustus avustettua henkilöä kohden oli 1,095: 25 markkaa. 

Avustukset annettiin osin rahassa, osin ruokatavaroiden, ruoka-annos-
ten, jalkineiden, valmiiden vaatteiden, kankaiden, sukkien y. m. muodossa. 

Perheitä, joissa oli sotaorpoja, oli kaikkiaan 63. Suoranaisesti avustet-
tujen sotaorpojen lukumäärä oli 71. Näille lapsille annettujen suoranaisten 
avustusten kokonaismäärä oli 132,799: 25 markkaa. 

VII. Sairaaloissa ja köyhäinhoidolle kuulumattomissa laitoksissa 
hoidetut. 

Helsingin kaupungin köyhäinhoidon kustannuksella hoidettiin 2,883 
miestä, 4,531 naista ja 573 lasta allamainituissa sairaaloissa ja laitok-
sissa: 

Laskelman ulkopuolella ova t 4,728 mies tä , 3,641 nais ta ja 941 las ta , 
yhteensä 9,310 henki löä, jo tka eivät olleet saaneet muu ta a p u a kuin suora-
nais ta avus tus t a t a i l ääkke i tä ta i molempia yhteensä alle 500 m a r k a n arvosta . 
Tällaisten avus tus ten yh t e i s summa oli ke r tomusvuonna 1,585,367: 95 m a r k k a a . 
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Hoitopäi-
H o i cl o k t. H o i t o p ä i v i ä k ai k k i a a n. viä keski-1 mnnriri S a i r a a l a t . 

Miehiä. Naisia. Yhteensä. Miesten. Naisten. Yhteensä. hoidokkia Miehiä. 
kohden. 

Marian sairaala .. . 852 1,578 2,430 21,941 30,920 52,861 21.8 
Kivelän sairaalan 

sisätautien osasto 105 134 239 x)56,328 1)86,241 1)142,569 
Kulkutautisairaala 242 354 596 5,863 9,595 15,458 25.9 
Tuberkuloosisai-

raala 353 306 659 27,688 26,734 54,422 82.6 
Suomen punaisen 

ristin sairaala . . 47 86 133 1,066 1,844 2,910 21.9 
Yleisen sairaalan 

eri osastot 216 729 945 5,875 10,537 16,412 17.4 
Diakonissalaitos . . 1 8 9 39 437 476 52.9 

Mielisairaalat y. m . 5. 

Nikkilän sairaala. . 413 519 932 126,343 71,140 197,483 211.9 
Kivelän sairaalan 

mielisairaiden 
osasto 238 260 498 • 2) • 2) • 2) • 2) 

Huoltotoimisto hen-
• 2) 

kisesti sairaita 
varten (keskus-
kodit) 31 41 72 5,609 6,517 12,126 168.4 

Lapinlahden kes-
kuslaitos 161 154 315 9,136 14,857 23,993 76.2 

Muut laitokset. 

Sairaskoti (Sjuk-
hemmet)  2 16 18 732 5,356 6,088 338.2 

Pelastusarmeij an 
Porvoon äitien-
koti — 13 13 — 1,470 1,470 113.1 

Pippingsköldin tur-
vakoti — • 44 44 — - 2,668 2,668 60.6 

S. Mannerheimin 
koti — 12 12 — • 2,116 2,116 176.3 

Vanhainkoti (Ål-
derdomshemmet) — 38 38 — 12,892 12,892 339.8 

Kaupunkilähetyk-
sen Rajamäen 
siirtolat 161 35 196 23,350 4,514 27,864 142.2 

Kaup.läh. vastaan-
ottokoti y. m. . . 1 66 67 ' 60 3,993 4,053 60.5 

Hyvinkään kunnal-
liskoti j a työlaitos 28 15 43 4,837 3,349 8,186 190.4 

Muut laitokset . . . . 32 123 155 7,412 17,513 24,925 160.8 

Yhteensä 2,883 4,531 7,414 296,279 312,693 608,972 82.i 

Lapsista hoidettiin 237 poikaa ja 209 tyttöä kaupungin omissa sairaa-
loissa sekä 57 poikaa ja 70 tyttöä muissa laitoksissa. 

Tähän sisältyvät mielisairaidenkin hoitopäivät.—2) Ks. alav. 1. 
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VIII. Lahjoitettujen varojen koroilla avustetut. 
Köyhäinhoidolle lahjoitettujen rahastojen korot nousivat seuraaviin 

määriin: 
Hedvig Charlotta Gripen- Smk. 

bergin rahasto 962: 80 
Wilhelm Elgin rahasto 885: 40 
Carl Gustaf Hanellin ra-

hasto 447: — 
Alexandras understöd . . . . 558: 40 
Carl Sierckenin r a h a s t o . . . . 240: 70 
Gustava Katharina Brober-

giny. m. rahastot 590: — 
W. J. S. Westzynthiuksen 

testamenttirahasto . . . . 1,796: 65 
Maria Bergmanin testa-

menttirahasto 859: 65 
Adolf Fredrik Sierckin ra-

hasto 601: 75 
Lisette Gardbergin rahasto 85: 95 

Elsa Maria Lampan ra- Smk. 
hasto 1,177: -

Waldemar Wavulinin lah-
joitusrahasto 1,289: 45 

Lasten kesäsiirtolain ra-
hasto 5,253: 95 

Johan Gustav Bosenber-
gin rahasto 2,189: 15 

Puolisoiden Isak Matts-
son-Kivilän apurahasto 10,000: — 

Emma Grefbergin rahasto 9,166: 55 
Alfred Kordelinin avus-

tusrahasto 16,185: 10 
John Holmströmin ra-

hasto kainojen köyhien 
hyväksi 15,163:55 

Yhteensä 67,453: 05 

Nämä korkovarat, lukuunottamatta Rosenbergin rahaston ja Lasten 
kesäsiirtolain rahaston korkoja, jotka liitettiin pääomaan, käytettiin avus-
tukseksi 250 henkilölle. 

IX. Työttömyysavustukset. 
Parina edellisenä vuonna oli kaupungin puolesta j aettu köyhäinhoitolauta-

kunnan välityksellä, mutta ulkopuolella köyhäinhoitolautakunnan varsinais-
ten määrärahojen, erikoista työttömyysavustusta Helsingin kaupungissa koti-
paikkaoikeuden omaaville työttömille. Tämänlaatuista virallista avustustoi-
mintaa ei kertomusvuonna harjoitettu. Sensijaan on mainittava, että kaupunki 
avusti työttömiänsä kertomusvuonna muulla tavoin. Niinpä jatkui edellisen 
vuoden lopulla aloitettu ruuanj akelu helsinkiläisille työttömille koko kertomus-
vuoden ajan. Kun myöskin kertomusvuonna oli työt käynnissä valtion siirto-
varatyömailla, ja Helsingin kaupunki oikeutettiin niihin lähettämään huomat-
tavan joukon työttömiänsä, ja kun heidät voimassaolevien määräysten mu-
kaan paikallisen työttömyyslautakunnan toimesta oli varustettava, milloin 
tarve niin vaati, tamineilla sekä asunto- ja muonavaroilla ensimmäiseen tiliin 
saakka, määräsi kaupunginhallitus, joka Helsingin kaupungissa toimi työttö-
myyslautakuntana, köyhäinhoitolautakunnan toimittamaan tämän huoltoteh-
tävän ja myönsi lautakunnan käytettäväksi, ulkopuolella lautakunnan varsi-
naisen menoarvion, useammassa erässä tähän tarkoitukseen tarvittavat määrä-
rahat. Näitä määrärahoja käytettiin yhteensä 166,845:60 markkaa, ja valmis-
tettiin niiden avulla useille sadoille helsinkiläisille työttömille mahdollisuus 
ryhtyä työskentelemään puheenaolevilla siirtovaratyömailla. 

X. Köyhäinhoitolautakunnan työtuvat. 
Vuoden 1932 kuluessa oli toimessa 5 työtupaa, joihin voitiin sijoittaa 

alla mainitut lukumäärät työntekijöitä: Hämeentien 39:ssä olevaan 100 naista. 
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Kulmavuorenkadun 2:ssa olevaan 50 naista ja 40 miestä, Helsinginkadun l:ssä 
sijaitsevaan 160 miestä (työtupa muutettiin kesäkuun 1 p:nä saman laajuisena 
Kotkankadun 9:ään), Lönnrotinkadun 32:ssa olevaan 100 naista ja 100 miestä, 
sekä Pengerkadun l l:ssä olevaan 125 tervettä ja 27 tuberkuloottista miestä, 
jotka kumpaisetkin ryhmät työskentelivät eri työsaleissa. 

Työntekijät saivat työtuvissa kaksi ateriaa päivässä ja aamuisin voileipää 
ja maitoa, kuten ennenkin. Työntekijöille maksettu rahapalkka vaihteli 5:stä 
15 markkaan päivässä ja tulee siihen lisäksi ruoka, jota miehille annettiin 
myöskin sunnuntaisin yksi ateria. Ylimääräisinä viikkopyhinä ja juhla-
päivinä saivat naisetkin aterian. 

Naisten töistä mainittakoon: höyhenien riipiminen, sukankudonta, virk-
kaus, peitteiden ompeleminen, matonkuteitten leikkely, maton- ja pyyheliina-
kankaan kutominen, koneompelu, kehrääminen y. m. Miehet taasen suorit-
tivat m.m. seuraavat työt: nahka-, kookos- ja palikkamattojen sekä lelujen 
valmistamisen, huonekalu-ja verhoilutyöt, riippumatto- ja kassityöt y. m. 
Huomattavimmat ostaj at j a tilaaj at olivat: köyhäinhoitolautakunnan kansliat, 
Sofianlehdon pikkulastenkoti, lastentarhain johtokunta, Reijolan lastenkoti, 
terveydenhoitolautakunta, Kallion lastenklinikka ja kouluhammasklinikka. 

Työtuvissa työskenteli kertomusvuonna yhteensä 990 henkeä. Työs-
kentelevien suurin määrä eri kuukausina oli seuraava: 

Mie- Nai- Mie- Nai-
hiä. sia. hiä. sia. 

Tammikuu 645 521 Heinäkuu 782 502 
Helmikuu 702 543 Elokuu 810 518 
Maaliskuu 781 524 Syyskuu 836 519 
Huhtikuu 797 527 Lokakuu 852 517 
Toukokuu 784 524 Marraskuu 857 494 
Kesäkuu 774 499 Joulukuu 770 471 

Työtupien bruttokustannukset nousivat 4,421,842: 60 markkaan. Työt 
päivien lukumäärä oli 190,411, joten bruttomenot työpäivää kohden oliva-
keskimäärin 23: 22 markkaa. Kun työtupien tulot kuitenkin nousivat 
810,587: 65 markkaan ja vuoden vaihteessa sitäpaitsi oli huomattava varasto 
valmiita töitä, työaineita ja saatavia, muodostuvat nettomenot paljon pie-
nemmiksi. Työtuvilla on ollut huomattava moraalinen merkitys, sillä nii-
den kautta on voitu välttää suoranaisten kotiavustusten nousua edes jossain 
määrin. 

XI. Juopuneina pidätettyjen huolto. 
Toukokuun 8 p:nä 1931 annetun lain 1 §:n säätämiä ilmoituksia saapui 

poliisiviranomaisille n. k. hiljaisista juopuneista eli henkilöistä, joita poliisi-
viranomainen ei ollut saattanut syytteeseen ja joita siis ei myöskään oltu juo-
pumuksesta rangaistu, yhteensä 15,183 sekä henkilöistä, jotka olivat tuomitut 
juopumuksesta rangaistukseen yhteensä 2,695. Jaosto ei ole katsonut tar-
peelliseksi ryhtyä puheenaolevan lain 2 §:n säätämiin opastus- tai neuvonta-
taikka varoitustoimenpiteisiin jälkimmäiseen ryhmään nähden, koska siihen 
kuuluvat jo olivat saaneet rangaistuksen ja heidän tapaamisensa olisi tuot-
tanut kovin suuria vaikeuksia. Edelliseen ryhmään kuuluneista 15,183 tapauk-
sesta, joista miehiä koski 13,987 eli 92.i% ja naisia 1,196 eli 7.9%, jaosto käsit-
teli kaikki, mutta päätti antaa toimenpiteen raueta 10,283 tapauksessa, jota-
vastoin kirjallinen ohje, neuvo tai varoitus annettiin yhteensä 4,644 tapauk-
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sessa ja suullista ohjausta, neuvoa tai varoitusta yhteensä 256 tapauk-
sessa, joista24 naiselle ja 232 miehelle. 

Yllämainituista 15,183 n. k. hiljaisiin juopuneisiin kohdistuneista ilmoi-
tuskorteista monet koskivat samaa henkilöä, niin että henkilöluku supistui 
8,271 :een. Korkein määrä kortteja samasta henkilöstä n. k. hiljaisten juopu-
neiden ryhmässä nousi 27:ään. 

XII. Köyhäinhoidon tulot ja menot. 
Kaupungin vuoden 1932 talousarviossa osoitettiin köyhäinhoitoa varten 

varoja yhteensä 48,655,046 markkaa, josta määrästä kuitenkin 8,000,000 
markkaa arvaamattomiin tarpeisiin kaupunginvaltuuston päätösten mukai-
sesti. Köyhäinhoitolautakunnalla oli siis käytettävissään määrärahoja kaik-
kiaan 40,655,046 markkaa; mutta vuoden varrella myönsivät kaupungin-
valtuusto ja kaupunginhallitus lautakunnalle lisämäärärahoja yhteensä 
8,104,061: 15 markkaa sekä 166,845: 60 markkaa työttömien avustamista 
varten1). Köyhäinhoitolautakunnan bruttomenot nousivat kaiken kaikkiaan 
62,432,916: 20 markkaan, josta varsinaiseen köyhäinhoitoon käytettiin 
62,266,070: 60 markkaa, ja kun tästä köyhäinhoitomenojen kokonaismäärästä 
vähennetään tulot2), 12,365,410:40 markkaa, jää jäljelle 49,900,660: 20 mark-
kaa, mikä viimeksimainittu summa siis osoittaa varsinaisesta köyhäinhoidost a 
kaupunkikunnalle aiheutuneet todelliset kustannukset vuonna 1932. Edellä-
oleviin summiin sisältyvät myös juopuneina pidätettyjen huollosta aiheu-
tuneet kustannukset. Lisäksi on kuitenkin otettava huomioon työttömyys-
avustuksiin käytetyt ylimääräiset meno-erät, yhteensä 166,845:60 markkaa, 
joten lopulliset nettomenot nousivat 50,067,505:80 markkaan. Vuonna 1931 
vastaava summa oli 39,984,067: 05 markkaa, vuonna 1930 31,082,359: 05 
markkaa, vuonna 1929 20,649,386: 80 markkaa, vuonna 1928 16,749,655: 10 
markkaa, vuonna 1927 15,858,530: 28 markkaa, vuonna 1926 15,816,880: 44 
markkaa ja vuonna 1925 14,561,959: 24 markkaa. 

Seuraavassa taulukossa esitetään tietoja köyhäinhoidon arvioiduista 
ja todellisista tuloista ja menoista vuonna 1932 3): 

Tulot. 
Kunnall iskoti 
Työlaitos 
Maanviljelys 
Sikala 
Pesula 
Työ tuva t 
Korvaus köyhien ylläpidosta 
Pa lkanvähennykse t 
Luontoisetujen korvaukset 

Arvioidut tulot ja menot. 

Talousarvioon 
otetut. 

Kaupunginval-
tuuston ja kau-

punginhalli-
tuksen myön-

tämä lisä-
määräraha. 

Todelliset 
tulot ja 
menot. 

Määrä, jolla to-
delliset tulot ja 
menot ylittävät 
(+) tai alittavat 

(—) lasketut. 

M a r k k a a j a p e n n i ä . 

186,500--
392,660 — 
185,000 — 
600,000-
994,000-

1,000,000 — 
5.200,000 — 

1,038,096 
Yhteensä | 9,596,256|— 

166,347 05 
337,234 35 
151,388150 
476,270 — 
902,329 50 
759,261 

8,278,454 
357,057 
937,067 

12,365,410 40 

I 
20,152 95 

65 
50 

+ 

55,425 
33,611 

123,730 
91,670 

240,738 
3,078,454 

101,028 

2,412,097 05 
L) Ks. s. 90*. — 2 ) Tulona on tässä lasket tu myöskin kaupunginval tuus ton 

kertomusvuodeksi määräämä vähennys toimihenki lökunnan palkoista, kaikkiaan 
357,057: 35 markkaa . — 3 ) Yksityiskohtaiset t iedot on julkaistu Helsingin kau-
pungin tilastossa V. 17. 1932. 
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Arvioidut tulot ja menot. 

Talousarvioon 
otetut. 

Kaupunginval-
tuuston ja kau-

punginhalli-
tuksen myön-

tämä lisä-
määräraha. 

Todelliset tu-
lot ja menot. 

Määrä, jolla to- ; 
delliset tulot ja 
menot ylittävät I 
(+) tai alittavat 
(—) lasketut. 

M a r k k a a ja p e n n 1 a. 
Menot. 

K ö y h ä i n h o i t o l a u t a k u n t a 
¡Köyhä inho idon kassa- ja t i l iv i ras toj 
¡Las tenpä iväko t i 
jKunna l l i skod in ja s i ihen l i i t t yv i en 
I l a i tos ten y h t e i s e t k u s t a n n u k s e t . 
i K u n n a l l i s k o t i 
¡Työlaitos 
¡Maanvil jelys 
! Sikala 
; Pesula 
T y ö t u v a t 

¡Elä t tee l leanto 
Sa i raanhoi to 

ILääkkeet j a s a i r aanho i to t a rv ikkee t 
Suorana ise t avus tukse t ; t u rvakode i s -

sa y. m . s. h o i d e t t u j e n k u s t a n n u k s . 
P ä i v ä h o i t o k u s t a n n u k s e t 
M a t k a k u l u t 
H a u t a u s k u l u t 
iTvö t tomien a v u s t a m i n e n 

1,360,980 
285,795 i 
114,5401 

I 
856,670| 

•,908,113 
.,366,390 

166,800 
362,690 
598,920 

,424,148 
100,000 

7,454,000 
287,000 

>,000,000 
200,000 

34,000 
135,000 

403,888 
1,400 

793 

3,592 
25,680 
19,800 

10,000 
15,707 25 

— 250,000 — 

7,348,200 -
25,000-

I— 166,845 60 

Y h t e e n s ä 40,665,046]— 8,270,906|75 5)62,432,916 20 +13,506,963 45 

3.809,318 90 
287,162 95 
110,367 80 

835,334 95 
5,587,985 
1,374,953 60 

157,552 95 
351,052 15 
582,006 75 

4,421,842 60 
55,120125 

8,853,370 
616,072 — 

34,799,781185 
261,298 50 

95 
40 
60 

28,656 
134,193 
166,845 

-f 44,450|25! 

— 32105 
— 4,965 45 

— 24,927 05 
— 345,808 — 
— 11,236)40 
— 9,247 j 05! 
— 11.637 85 
— 26,913 25 
— 18,012 651 
— 44,879 75 
-1- 1,399,370 — 
4- 79,072 — 

4-12,451,581 
4- 36.298 
— 5,343 
— 806 

XIII. Korvaus köyhäinhoidosta. 

Asiamiesosas ton t o i m e s t a per i t tynä korvauksena k ö y h ä i n h o i d o s t a kerty i 
v u o d e n kuluessa y h t e e n s ä 8 ,278,454: 10 markkaa , v a s t a t e n 13.3% köyhä inho i -
don kokona i smeno i s ta v u o d e n aikana. T ä s t ä määräs tä suoritt i va l t io 1 ,420,631 
markkaa , v ieraat k u n n a t 6,261,957: 15 markkaa ja y k s i t y i s e t henki löt , to imi -
n imet y . m . y h t y m ä t 595,865: 95 markkaa . K e r t y n e e s t ä korvausmääräs tä oli 
korvauksena: 

Suoranais is ta avus tuks i s ta S m k 6 , 0 3 3 , 1 7 5 : 6 0 
Kunnal l i skodis sa ja työ la i tokses sa anne tus ta hoidosta . . . . » 808,780: 65 
Sairaalahoidosta » 1 , 3 6 0 , 7 7 1 : 0 5 
Muusta köyhä inho idos ta » 75,726: 80 

Y h t e e n s ä S m k 8,278,454: 10 

Suoranais ten a v u s t u s t e n a iheut tamis ta v u o d e n meno i s ta saat i in niin-
m u o d o i n takais in 17.b %, kunnal l i skodin ja t y ö l a i t o k s e n meno i s ta 10.4 % 
ja sa iraa lahoi tomenois ta 15.4 %. 

K ö y h ä i n h o i d o s t a per i t ty korvaus jakaantu i eri maksuve lvo l l i s t en kes-
ken seuraavast i : 

T ä h ä n s i sä l tyy m u i l t a t i le i l tä s i i r r e ty t 34,000 m a r k k a a . — 2 ) A lkupe rä i -
nen m ä ä r ä r a h a oli 300,000 m a r k k a a , jos t a 13,000 m a r k k a a s i i r re t t i in tilille E l ä t -
tee l lean to . — 3 ) M ä ä r ä r a h a 40,000 m a r k k a a , jos t a 6,000 m a r k k a a s i i r r e t t y t i l i l le 
E lä t t ee l l ean to . — 4) M ä ä r ä r a h a 150,000 m a r k k a a , jos ta 15,000 m a r k k a a s i i r r e t ty 
tilille E lä t t ee l l ean to . — 5) H y v ä n t e k e v ä i s y y t t ä h a r j o i t t a v i e n j ä r j e s t ö j e n kesk i tys -
k a n s l i a n y l l äp i t oon k ä y t e t t i i n s i t ä p a i t s i 29,650 m a r k k a a . 
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Valtio, valtiontapauksia Smk 1,382,762:10 
» sotaorpojen hoidosta » 37,868:90 

Vieraat kunnat » 6,261,957: 15 
Yksityiset henkilöt, toiminimet y. m. yhtymät » 595,865: 95 

Yhteensä Smk 8,278,454: 10 

Tämän lisäksi on asiamiesosaston toimesta peritty korvausta lasten-
suojelulautakunnan laitoshoitoon ja yksityiskoteihin sijoittamien lasten 
hoidosta seuraavasti: 

Valtiolta Smk 648,713: 70 . 
Vierailta kunnilta » 727,639: 20 
Yksityisiltä elatusvelvollisilta » 308,598: 90 

Yhteensä Smk 1,684,951: 80 

Näin ollen on kaikesta rahassa peritystä korvauksesta laskelma seuraava: 

Köyhäinhoitolautakunnan antamasta köyhäinhoidosta 
perityn korvauksen kokonaismäärä Smk 8,278,454: 10 

Lastensuojelulautakunnan toimesta sijoitettujen lasten 
hoitokustannuksista perityn korvauksen määrä . . . . » 1,684,951: 80 

Yhteensä peritty korvausta Smk 9,963,405: 90 

Paitsi rahassa suoritettua korvausta sai kunta hyvitystä köyhäinhoito-
lautakunnan ja lastensuojelulautakunnan antamasta hoidosta 475 mieheltä 
ja 38 naiselta, jotka miehet työlaitoksessa ja naiset kunnalliskodissa työl-
lään korvasivat 785,748 markkaa. Työlaitoksen ahtauden vuoksi ei hyvitys-
määrä pääse kohoamaan. 

Suoritetuissa rahakorvauksissa on kertomusvuoden aikana ollut lisäystä 
huomattavissa pääasiallisesti vieraiden kuntien suorittamissa määrissä. Yksi-
tyisten henkilöiden korvausmäärä ei ole sanottavasti- lisääntynyt, vaikka-
kin maksajien lukumäärä on melkoisesti kasvanut. Tämä johtuu siitä, että 
raskaasta pula-ajasta aiheutuneen yleisen köyhtymisen takia korvausvelvolli-
set nykyisin maksavat korvauksensa kuukausittain keskimäärin 5—100 
markan erissä sen sijaan, että aikaisempina vuosina suoritettiin korvausta 
50—300 markan erissä. Niiden yksityisiä koskevien velkomustapausten 
lukumäärä, joista kertomusvuonna suoritettiin korvausta, oli 1,757. Näistä 
oli köyhäinhoitolautakunnan tapauksia 1,313 ja lastensuojelulautakunnan 
tapauksia 444. 
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Taulu I. Yleiskatsaus köyhäinhoitolautakunnan asiamiesosaston 
kirjeenvaihtoon vuonna 1932. 

Laitos tai viranomainen y.m., 
jolta saapui tai jolle lähetettiin 

kirjelmä. 

Saapuneita kirjelmiä, jotka koskivat: 

£ ^ 3 jn 

CD ^ tr p 
i es 

» H p o CS fc ^ 

cd cd ̂  
r+ ^ CD O ^ " ^ CD 

Korvausvaatimuksia. 

H5j 

Lähetettyjä kirjelmiä, jotka koskivat: 

s g 
+ CTQ 5' 

CD " tr P 

0 H 
P o 

! ^ £ 
1 "mI» 

^ o CJL 
p: CTl CD 

Korvausvaatimuksia. 

Köyhäinhoi to lau takunna t . 
Yksityiset henkilöt , yhty-

mät ta i lai tokset 
Pastor inviras tot 
Poliisilaitokset 
Kruununnimismiehe t 
Henki- ja k ih lakunnankir -

jur i t 
Maaherra 
Korkein hallinto-oikeus ... 
Asiamiehet, mais t raa t i t , 

va l tuus to t 
Kaupungin- ta i kruunun-

vout i 
Lastensuojelulautakunta ... 
Sosialiministeriö 
Muut 

1,562 

119 
104 

3 

119 
926 

14 

12 

17 

99 

3,086 
4,170 

156 

21,431 
2,671 

5 

13 

246 

166 

51 

620 
501 
295 
179 

246 
5 

507 

18 

6 
779 
17 

13 

29 
2 
4 

2,531 

620 
3,781 
4,625 

338 

21,570 
4,624 

41 

31 

801 
2 

288 

446 

100 
101 

2 

126 
579 

26 

11 

4 
38 

1 
98 

Yhteensä| 2,975| 32,83l| 2,418| 97ö| 521 39,252 1,532 

4,488 

2,951 
3,872 

181 

23,277 
2,884 

47 

13 

46 
51 

203 

38,013 

— ! 24 

12,161 
484 
291 
207 

2 
518 
16 

11 

51 

81 
45 

4 4,972 

- 12,161 
3 3,619 
3 4,312 
1 391 

5 
1 

35 — 
968 

23,418 
4,950 

124 

—j— 35' 

6 
13 

13,741 |l,180 57' 54,523 

28 

101 
91 

7 
342 

Taulu II. Miesten työlaitoksen työtoiminta vuonna 1932. 

Työtoiminnan 
haarat. 

Työtoiminnasta kertyneet tulot, Smk. 
Käytetty-
jen työtar-
vikkeiden 

arvo, 
Smk. 

Nettotulot 
(työpal-

kat), 
Smk. 

Työtoiminnan 
haarat. 

Kunnallis-
kodille teh-

dyistä, 
töistä. 

Työlaitok- Muille vi-
selle teh- rastoille ja 

dyistä 1 yksityisille 
töistä. , tehdyistä 

j toista. 

Yhteensä. 

Käytetty-
jen työtar-
vikkeiden 

arvo, 
Smk. 

Nettotulot 
(työpal-

kat), 
Smk. 

Puunja los tamo 
Ja lk ine työt 
Sepäntyöt 
Maalaamo 
Rää tä l in työ t 
Sekalaistvöt 

40,492 
69,574 
25,126 
23,183 
61,227 

207,602 

4,519 
33,960 

5,542 
1,664 

67,424 
330 

112,530 
17,772 
11,172 
47,670 

2,939 
365 

157,541 
121,306 

41,840 
72,517 

131,590 
208,297 

101,606 
93,149 
27,612 
46,764 

117,154 
9,707 

55,935 
28,157 
14,228 
25,753 
14,436 

198,590 

Yhteensä 427,204 113,439 192,448 733,091 395,992 2) 337,099 

Työaineita oli 1932 vuoden alussa 128,514: 05 markan arvosta, vuoden 
varrella hankitti in niitä 392,432: 75 markalla ja kulutetti in 395,992:05 mar-
kalla, joten työaineiden säästö vuoteen 1933 oli 124,954: 75 markkaa. 

Numerot käs i t t ävä t vain työtarvikkeiden a r v o n . — 2 ) Yr t . alav. 1. 
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Taulu III. Katsaus köyhäinhoitolautakunnan kansliain työhön 
vuonna 1932. 

Henkilöitä, jotka 
on lähetetty: 

F a b i a n i n k a d u n 
k a n s l i a I. 

T a m m i k u u 
H e l m i k u u 
Maal i skuu 
H u h t i k u u 
T o u k o k u u 
K e s ä k u u 
H e i n ä k u u 
E l o k u u 
Syyskuu 
L o k a k u u 
Mar r a skuu 
J o u l u k u u 

Yhteensä 

CD C 
CD Ö ¡3 

164 
127 
119 
118 
231 
101 
144 
110 
163 
151 
100 
122 

CD P 
2 H f 

pj' P 

2,614 
2,337 
2.490 
2.491 
2,300 
2,019 
2,075 
2,193 
2,497 
3,209 
3,322 
3,929 

P E 

- P P 

> O fO: 
o 
P CD >-4 ¡r • 

176 
202 
245 
339 
255 
128 
394 
184 
220 
388 
284 
290 

ETÖ 

CD 

a ^ 3 s ö s 
TF CD Ui r+· 
C-K O C 

cg 
?? "-S 
UI P 

39 
70 

114 
87 
19 

102 
67 

112 
105 
123 

87 

£ p' 
Ui M 
f | 

P 

48 

4 
30 

p UI i=) p: o P: 

e S3! E? S" 

1,245 
1,353 
1,109 
1,290 
1,146 

963 
1,018 
1,168 
1,437 
1,420 
1,578 
1,578 

£ P 
Ui O 
p 3 

89 
95 
67 

119 
74 
67 

136 
84 
64 
76 
86 

476 
452 
476 
521 
464 
392 
472 
515 
553 
804 
926 

1,002 

H ä m e e n t i e n 
k a n s l i a II. 

T a m m i k u u 
H e l m i k u u 
Maal i skuu 
H u h t i k u u 
T o u k o k u u 
K e s ä k u u 
H e i n ä k u u 
E l o k u u 
Syyskuu 
L o k a k u u 
M a r r a s k u u 
J o u l u k u u 

Yhteensä 

1,650 

78 
83 
89 

158 
106 
109 

89 
131 

72 
102 

81 

31A76 

2,928 
3,072 
3,409 
3,421 
3,339 
3,044 
2,732 
2,841 
3,250 
3,355 
3,692 
3,726 

3105 

193 
254 
256 
304 
224 
194 
194 
196 
192 
182 
177 
221 

49 

5 
4 
6 

10 
4 
7 
5 
8 
6 
2 
7 

1,005 

25 
7 

14 
19 
28 
15 

5 
8 

39 
27 
29 
22 

84 

5 
10 

2 

1 
19 
43 
74 

15,305 

1,246 
1,354 
1,288 
1,552 
1,174 
1,237 
1,257 
1,463 
1,433 
1,433 
1,392 
1,499 

1,055 

278 
82 
57 
64 
37 
54 
23 

112 
158 

7 
63 
20 

7,053 

1,629 
2,077 
2,051 
1,931 
1,391 
1,169 

902 
689 

1,057 
1,779 
1.944 
1,796, 

A n j a l a n t i e n 
k a n s l i a III. 

T a m m i k u u 
H e l m i k u u 
Maal i skuu 
H u h t i k u u 
T o u k o k u u 
K e s ä k u u 
H e i n ä k u u 
E l o k u u 
S y y s k u u 
L o k a k u u 
M a r r a s k u u 
J o u l u k u u 

Yhteensä 

1166 

85 
99 
65 

138 
72 

171 
86 

103 
117 
106 
158 

98 

38,809 2,587 

3,067 
3,399 
3,474 
3,428 
3,327 
3,083 
3,155 
3,460 
3,698 
3,767 
3,021 
3,617 

442 
504 
524 
609 
411 
389 
401 
463 
517 
390 
445 
420 

69 

7 
11 

3 
5 
6 
4 
4 
1 
3 
3 
4 

238 

113 
168 

75 
108 

92 
98 
80 

103 
92 

103 
64 
47 

163 16,328 955 

18 
2 
4 

9 
5 

2 
10 

1,050 
1,023 
1,061 
1,278 

991 
1,002 
1,114 

992 
1,268 
1,031 

918 
992 

268 
276 
296 
276 
246 
209 
270 
308 
287 
251 
220 
318 

18,415 

141 
128 
122 
134 
131 
127 
183 
156 
152 
174 
202 
251 

1,298 40,496 5,515 57 1,143 57 12,720 3,225\ l,90l\ 66,412 



Runebergink. 
kanslia IV. 

Tammikuu 
Helmikuu 
Maaliskuu 
Huh t ikuu 
Toukokuu 
Kesäkuu 
Heinäkuu 
Elokuu 
Syyskuu 
Lokakuu 
Marraskuu 
Joulukuu 

Yhteensä — 11,474 27,421 2,353 58 1,422 21 15,405 3,829 5,564 57,547 
Franzeninkadun 

kanslia V. 
Tammikuu — — 195 3,116 470 8 50 — 1,539 633 650 6,661 
Helmikuu — — 153 3,612 534 4 41 — 1,539 948 946 7,777 
Maaliskuu — — 110 3,718 428 9 48 — 1,422 883 763 7,381 
Huh t ikuu — — 135 3,749 479 7 49 — 1,401 1,009 1,350 8,179 
Toukokuu — — 152 3,671 433 5 63 — 1,371 983 1,077 7,755 
Kesäkuu — — 103 3,544 311 6 52 — 1,264 738 1,306 7,324 
Heinäkuu — — 96 3,097 357 5 35 — 1,452 799 1,106 6,947 
Elokuu — — 158 3,351 409 5 48 — 1,598 1,141 918 7,628 
Syyskuu — — 203 3,736 474 5 69 — 1,571 941 1,029 8,028 
Lokakuu — — 101 3,799 363 6 34 — 1,564 843 1,173 7,883 
Marraskuu — — 126 4,563 520 4 16 — 1,712 948 1,206 9,095 
Joulukuu — — 79 5,473 419 7 15 — 1,815 1,087 1,188 10,083 

Yhteensä — — 11,611 45,429 5,197 71 520 — 18,248 10,953 12,712 94,741 
Siltasaarenk. lai- 1 1 

toskansl ia VI. 
Tammikuu 38 53 74 1,505 69 1 16 • 694 1 847 3,298 
Helmikuu 41 89 56 1,369 80 2 7 — 722 — 742 3,108 
Maaliskuu 26 91 94 1,563 63 3 3 — 828 5 740 3,416 
H u h t i k u u 29 87 71 1,464 86 9 18 — 861 22 848 3,495 
Toukokuu 33 83 108 1,100 75 — 13 1 623 13 787 2,836 
Kesäkuu 29 79 113 1,179 71 — 9 3 634 10 632 2,759 
Heinäkuu 20 52 120 882 80 6 26 6 554 14 729 2,489 
Elokuu 20 73 205 953 77 2 19 6 553 2 658 2,568 
Svyskuu 17 163 140 1,206 111 — 4 5 757 4 930 3,337 
Lokakuu 28 152 120 1,434 71 6 12 2 803 3 868 3,499 
Marraskuu 43 106 116 1,541 78 6 20 4 732 7 612 3,265 
Joulukuu 27, 13 113 1,373 72 6 13 — 734 7 463 2,821 

Yhteensä 351 1,041 1,330 15,569 933 41 160 27 8,495 88 8,856 36,891 
Vilhonvuorenku-
jan kansl ia VII. 
Lokakuu — — . 111 2,572 194 2 100 16 1,402 393 741 5,531 
Marraskuu — — 96 3,820 269 — 108 26 1,348 335 613 6,615 
Joulukuu — — 104 4,202 200 8 94 17 1,274 280 444 6,623 

Yhteensä — — 311 10,594 663 10 302 59 4,024 1,008 1,798 18,769 
Kaikkiaan 851 1,041 8,840 209,794 20,858 855 4,790 41l| 90,525 21,118|56,299|418,872 
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X I I . L a s t e n s u o j e l u . 

Lastensuojelulautakunnan vuodelta 1932 antama k e r t o m u s o l i seuraa-
vansisältöinen: 

Yleiskatsaus. Edelleen jatkunut taloudellinen pulakausi ja siitä johtunut 
yleinen työttömyys ovat osaltaan tehostaneet lastenhuoltotoiminnan yhteis-
kunnallista merkitystä, mutta toisaalta tuottaneet sille entistä suurempia vai-
keuksia. Yhä useammalle hädänalaiselle lapselle on lautakunnan täytynyt 
toimittaa avustusta entisestään vähennetyillä määrärahoilla. Varsinkin köy-
häinhoidollisten lasten luku on kertomusvuoden kuluessa huomattavasti 
lisääntynyt, kun sitävastoin lisäys kasvatuksellisista syistä lautakunnan 
huostaan otettujen lasten lukumäärässä on ollut vähäisempi, ilmeisesti vain 
kaupungin kasvamisesta johtuva. Lastenvalvojan luetteloissa olevain aviot-
tomain lasken luku on kyseessäolevana aikana jonkun verran vähentynyt, 
mikä on aiheutunut siitä, että joukko tällaisia lapsia pääkaupungista pois-
muuttaneina on voitu siirtää toisten kuntain lastenvalvojani huolenpidon 
varaan ja että useat elatusvelvollisista ovat menneet asianomaisten äitien 
kanssa naimisiin. Käytettävissä olevain määrärahojen vähentyessä on lauta-
kunnan toistaiseksi täytynyt luopua monista tarpeellisista kalusto- ja vaate-
varastojen hankinnoista kaupungin omiin lastenhuoltolaitoksiin sekä huo-
mattavasti pienentää yksityisiin lastenkoteihin sijoittamiensa lasten hoito-
maksuja, mikä ulkoakin päin saatavien avustuksien näiltä laitoksilta ehtyessä 
on luonnollisesti saattanut ne taloudellisiin vaikeuksiin ja osittain alentanut 
tähänastista lastenhoitotasoa. Samoin ovat erinäisten lastenhuoltolaitosten 
huoneisto-oloissa aikoja sitten ajatellut parannussuunnitelmat saaneet siirtyä 
yhä eteenpäin. Yleiseltä kannalta katsoen on kauan kaivatun lastensuojelu-
lain puuttuminen pitkin aikaa suuresti vaikeuttanut lautakunnan käytännöl-
listä toimintaa. 

Lautakunnan kokoonpano. Lastensuojelulautakuntaan kuuluivat vuonna 
1932 puheenjohtajana professori M. Ruuth, varapuheenjohtajana rouva 
A. Huotari sekä muina jäseninä rouva M. Lluttunen, toimittaja K. Kukkonen, 
vanhempi oikeusneuvosmies T. Nilsson, kirjanpitäjä B. Tabelle ja professori 
A. Ylppö. 

Kaupunginhallitusta edusti lautakunnassa sosialijohtaja J. W. Keto. 
Kansakoulukysymyksiä käsiteltäessä oli lautakunnan hallintoon kuulu-

vain koulujen opettajakunnan edustajana lautakunnassa opettaja V. E. Uusi-
virta sekä opettajiston varaedustajana johtajatar L. Kivekäs. Lautakunnan 
puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja hoitivat, siihen valittuina, vastaavat 
tehtävät myöskin lautakunnan muodostamassa kansakoulujohtokunnassa. 

Opetuksen tarkastamisesta lautakunnan alaisissa kansa- ja ammatilli-
sissa jatko kouluissa huolehti Helsingin kaupungin suomenkielisten kansa-
koulujen tarkastaja M. Pesonen ruotsinkielisten kansakoulujen tarkastajan 
R. Malmbergin avustamana. 

Eräät kertomusta seuranneet taulukkotiedot, joita ei ole tähän merkitty, 
on julkaistu Helsingin kaupungin tilastollisessa vuosikirjassa vuodelta 1933. 
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Lautakunnan kokoukset. Lastensuojelulautakunta kokoontui säännölli-
sesti jokaisen kuukauden toisena ja neljäntenä tiistaina, paitsi kesä-, heinä- ja 
elokuun aikana, jolloin kokouksia tarvitsi pitää ainoastaan kerran kuukau-
dessa. Kansakoulujohtokuntana, jolloin myöskin koulukotien opettajakun-
nan edustaja otti osaa päätöksiin, käsitteli lautakunta asioita 2 eri kertaa. 
Pöytäkirjat lautakunnan kokouksista toimintavuoden kuluessa sisältävät 
yhteensä 1,917 eri asiaa, joista 432 yleisen kansliaosaston, 1,042 turvattomain 
lasten osaston ja 443 aviottomain lasten osaston esittämiä. 

Tärkeimmät asiat. Paitsi taloussääntöehdotuksen valmistelua, lasten 
huostaanottamista, avustusten lakkauttamista, elatussopimusten vahvista-
mista, lasten koulunkäynnin ja jatko-opetuksen järjestelyä koskevia y. m. 
jokapäiväisestä toiminnasta johtuvia asioita, lautakunta käsitteli kertomus-
vuoden kuluessa erinäisiä yhteiskunnallisen lastensuojelu- ja kasvatustoi-
minnan sekä alaistensa laitosten ja maatilojen edelleen kehittämistä tarkoitta-
via kysymyksiä, joista tässä mainittakoon seuraavat: 

Huhtikuun 12 p:nä päätettiin tehdä kaupunginhallitukselle esitys kasvi-
huoneen rakentamisesta Ryttylään tarkoituksessa, että puutarhanopetus Ryt-
tylän koulukodissa tulisi vastaamaan maataloushallituksen valvonnan alaisia 
harjoittelupuutarhoja, mihin asiain järjestelyyn maataloushallituksen puu-
tarhanhoidontarkastaja G. Ignatius oli ilmoittanut suostuvansa. Esitykseen 
liitettiin Lepaan puutarhaopiston hedelmänviljelyksen opettajan, valtion 
pomologi O. Collanin laatimat kasvihuoneen piirustukset työselityksineen, 
mutta ilmoitti kaupunginhallitus siirtäneensä tämänkin rakennusyrityksen 
toistaiseksi. Lautakunnan samanaikainen esitys Reijolan lastenkotiin joh-
tavan ajotien kunnostamisesta ja valaisemisesta johti sitävastoin toivottui-
hin toimenpiteisiin. 

Toukokuun 10 p:nä lautakunta antoi osaltaan kaupunginhallitukselle 
lausunnon revisioniko nttorin herättämästä kaupungin eri laitosten varastojen 
hoitoa ja varastohankintojen keskittämistä koskevasta kysymyksestä. Lau-
sunnossa yleensä kannatettiin kaupunginreviisorin esittämiä uudistuksia, 
vaikka toiselta puolen huomautettiin, ettei niillä lautakunnan hallinnon alai-
sissa laitoksissa tulisi olemaan suurta käytännöllistä merkitystä. 

Hyvösen lastenkodin johtokunnan esityksestä samanaikaisesti annetussa 
lausunnossa puollettiin tässä laitoksessa suunniteltuja muunnos-ja korjaustöi-
tä, j otka sittemmin onkin suoritettu j a koti varustettu keskuslämmityslaitteilla. 

Toukokuun 24 p:nä tehtiin kaupunginhallitukselle esitys, että Ryttylän 
tilalle saataisiin palkata vuoden 1933 alusta lukien mieskarjakko, mikä esitys 
hyväksyttiin. 

Syyskuun 13 p:nä anottiin kaupunginhallitukselta, että liian ahtaaksi 
osottautuneen vastaanottokodin tyttöosastoa saataisiin laajentaa 12 oppilas-
sijaa käsittävällä erikoisosastolla. Esitys hyväksyttiin ja sitä varten tar-
peellinen määräraha merkittiin kuluvan vuoden taloussääntöön. 

Syyskuun 27 p:nä tehtiin kaupunginhallitukselle esitys pumppulaitteen 
aikaansaamisesta erään Bengtsärin rakennusten läheisyydessä sijaitsevan vesi-
peräisen maanviljelysalueen kuivaamista varten. Esitys hyväksyttiin ja ky-
seessäolevan sähköpumpun hankkimiseksi merkittiin 6,000 markan määrä-
raha Bengtsärin maatilan menosääntöön. 

Vuoden lopulla saatiin kaupunginhallitukselta lupa siirtää myös Toivo-
niemellä tarpeettomaksi joutunut tuulimoottori Bengtsäriin pumppuamaan 
vettä eräältä toiselta vesiperäiseltä alueelta, joten Bengtsärin tilan viljelyksiä 
voidaan melkoisesti laajentaa. 
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Syyskuun 30 p:nä lautakunta teki esityksen käymälöiden aikaansaami-
sesta lasten leikkikentille. Kaupungin puistojen isännöitsijän annettua 
asiasta lausuntonsa kaupunginhallitus myönsi kahdessa erässä tarkoitukseen 
tarvittavat määrärahat, joilla käymälät on laitettu kuntoon. 

Samaan aikaan lautakunta antoi lausunnon erinäisten apukoulunopetta-
jain y. m. kansalaisten kaupunginhallitukselle tekemästä esityksestä, joka 
koski päivätyökotien perustamista heikoimmille apukoulujen oppilaille ja 
muille henkisesti vajaakykyisille lapsille. Koska anomus apukoulujen oppi-
laita koskevalta osaltaan sivusi kansakoulujen johtokuntain toimialaa ja osit-
tain muutenkin liikkui lautakunnan nykyisen työohjelman ulkopuolella, 
ehdotti lautakunta puolestaan, että kaupunginhallitus kansakoulujen johto-
kuntia kuultuaan asettaisi komitean selvittelemään tätä kysymystä kaikessa 
laajuudessaan. Kaupunginhallitus kuitenkin katsoi, ettei anojain esitys anna 
toistaiseksi aihetta toimenpiteisiin. 

Syyskuun lopulla lautakunta teki niinikään kaupunginhallitukselle esi-
tyksen, että Kenraali Mannerheimin Lastensuojeluliiton Savilankatu n:o 3:ssa 
ylläpitämä lastenhoidonneuvonta-asema otettaisiin vuoden 1933 alusta lukien 
kaupungin huostaan. Kokouksessaan joulukuun 21 p:nä kaupunginvaltuusto 
hyväksyi tämän esityksen ja myönsi tarkoitukseen vuodeksi 1933 65,740 
markan suuruisen määrärahan. Siten saattoi toinen pikkulasten hoitoa suu-
resti edistävä kunnallinen neuvonta-asema alottaa toimintansa. 

Marraskuun 8 p:nä anottiin kaupunginhallitukselta, että Oulunkylän 
kartanon peltomaasta luovutettaisiin n. 10 ha:n suuruinen ala Toivolan koulu-
kodin käytäntöön laidunmaan laajennusta sekä heinä- ja rehuviljelyksiä var-
ten. Kaupunginagronoomia kuultuaan kiinteistölautakunta sittemmin suos-
tui anomukseen määräten kuitenkin, että alueesta on suoritettava vuosittain 
vuokraa kiinteistötoimiston maatalousosastolle. 

Lastensuojelulautakunnan virkailijat. Lautakunnan toimitusjohtajana 
toimi filosofianmaisteri R. Liukkonen, jolle ohjesäännön mukaisesti kuului 
myöskin lautakunnan sihteerin tehtävät ja kasvatuksellisista syistä huostaan 
otettujen lasten huoltolaitosten välitön valvonta. Lautakunnan kassa- ja 
tiliasiat ovat olleet vuoden 1920 alusta alkaen yhdistettynä köyhäinhoidon 
kassa- ja tilivirastoon, jossa niitä on hoitanut tämän viraston johtaja, kam-
reeri F. O. Rosendahl. Koulukotien, vastaanotto- ja ammattioppilaskodin 
sekä Kullatorpan lastenkodin lääkärinä oli lääketieteenlisensiaatti E. O. 
Linden, joka tarkasti myöskin tylsämielisten laitoksiin ja aistivialliskouluihin 
pyrkivät lapset sekä yleensä 7 vuotta vanhemmat lautakunnan hoidokit ja 
lisäksi lautakunnan kesäksi maalle toimittamat lapset. Yleisen kansliaosaston 
kansliatehtäviä hoiti neiti C. Nyström sekä rekisteri- ja tiedonantotoimistoa 
neiti M. Tawaststjerna neitien H. Strählmanin ja L.V. Lidmanin avustaessa 
toimistolle ilmoitettujen lastensuojelutapausten tutkimisessa. 

Lastenvalvojan virkaa hoiti lakitieteenkandidaatti R. G. Kallia ja las-
tenhuoltotarkastajana sekä samalla nuorisonhuoltajana ja lastenvalvojan 
varamiehenä toimi pastori K. F. Palomäki. Näiden johtamille osastoille kuu-
luvain aviottomain ja turvattomain lasten hoitoa valvoi lääketieteenlisen-
siaatti E. R. Granholm naistarkastajien M. Ahlbergin ja rouva A. Stegmanin 
avustamina, joista edellinen huolehti 0—3 vuotiaiden ja jälkimmäinen sitä 
vanhempien lasten sijoituksista. Neiti Ahlbergin välittömän ohjauksen alai-
sina naisopastajina toimivat sovittua piirijakoa noudattaen rouva O. Sarin 
sekä neidit I. Glansenstierna ja V. M. Wessman. Rouva Stegmanin ohjaamina 
työskentelivät naisopastajat rouva M. Ekholm ja neiti M. Ramstedt sekä 
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rouva E. Räty, jotka huolehtivat myöskin nuorisonhuoltojaostolla tar-
peellisista kotikäynneistä. Kansliatehtäviä hoitivat turvattomain lasten 
osastolla neidit E. Ekholm ja Cx. Boldt sekä nuorisonhuoltojaostolla neiti 
E. Hirn. Lastenvalvojan perimistoimistoa hoiti rouva A. Aminoff ja aviot-
tomain lasten osaston kansliatehtävistä huolehtivat neidit M. Laakso ja 
V. Pantsar. 

Lähetetyt kirjelmät ja toimituskirjat. Lautakunnan tekemäin päätösten 
johdosta taikka muusta syystä lähetettiin kansliasta toimintavuoden kuluessa 
yhteensä 7,954 kirjelmää tai laajempaa esitystä, joista 430 lautakunnan 
puheenjohtajan ja sihteerin allekirjoittamia, 803 toimitusjohtajan lähettämiä, 
187 rekisteritoimistosta, 1,940 turvattomain lasten osastolta, 3,803 aviotto-
main lasten osastolta ja 791 nuorisonhuoltojaostolta toimitettuja. Näitä 
paitsi lähetettiin eri osastoilta kirjeellisiä kansliaan kutsuja lasten vanhem-
mille tai muille yksityisille henkilöille sekä nuorisonhuoltojaostolta joukko 
erinäisiä tiedusteluja, joita ei katsottu tarpeelliseksi rekisteröidä. 

Holhoustoiminta. Lautakunnalle joulukuun 19 p:nä 1923 ja marraskuun 
3 p:nä 1926 vahvistetun ohjesäännön mukaan siirtyi ammattiholhoojalle 
kuulunut holhoustoiminta lastenvalvojalle. Aikaisemmin määrättyihin hol-
hotteihin nähden ei kuitenkaan oikeudellista siirtoa toimitettu, vaan lauta-
kunnan toimitusjohtaja huolehti niistä edelleen vuonna 1932. Tällaisia hol-
hottavia oli vuoden alussa 91 ja vuoden lopussa 78. 

Holhotit holhooja oli sijoittanut seuraavasti: 

Kaupungin koulukoteihin 9 Yksityisiin lastenkoteihin . . . . 24 
Muihin lastenliuoltolaitoksiin 8 Sukulaistensa luokse 37 

Yhteensä 78 

Holhottien koulunkäynnistä annetaan seuraavat tiedot: 

Kansakoulussa kävi 3 
Oppikoulussa » 1 
Ammattikoulussa» 9 
Päästötodistuksen kansakoulusta oli saanut 63 
Keskeyttänyt koulunkäyntinsä ilman päästötodistusta 2 

Yhteensä 78 

Ilmoitukset hoidon ja kasvatuksen puutteessa olevista lapsista. Lukuun-
ottamatta lautakunnan nuorisonhuoltojaostolle ilmoitettuja 642 koulusta 
poisjäänyttä lasta kuin myöskin saman jaoston välityksellä 347 kesäksi maalle 
pyrkinyttä sekä 2,184 leikkikentille halunnutta lasta, on lautakunnan rekis-
teritoimistoon kertomusvuoden kuluessa jätetty yhteensä 1,622 ilmoitusta 
hoidon ja kasvatuksen puutteessa olevista lapsista, jakautuen tapaukset ilmoi-
tuksen tehneisiin nähden seuraavasti: 

Köyhäinhoitolautakunta 146 
Kansakoulutarkastajat 14 
Poliisilaitoksen etsivä osasto . . . . 2 
Suojelupoliisi 20 
Muut viranomaiset 63 

Yksityiset lastensuojeluyh-
distykset 83 

Yksityishenkilöt 691 
Lastensuojelulautakunnan eri 

osastot 597 
Yhteensä 1,622 
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Ilmoituksen aiheuttivat seuraavat seikat: 
Kasvatukselliset syyt 106 
Lasten aistiviallisuus tai vähälah-

jaisuus 12 
Lasten turvattomuus 797 

» avioton syntyperä 534 

Lasten pahoinpitely tai huono 
hoito 77 

Vanhempien huono elämä . . 84 
Muut syyt 12 

Yhteensä 1,622 

Yle inen k a n s l i a o s a s t o . Suojelukasvatusta tarvitsevia lapsia, joiden 
suhteen toivottiin yleisen kansliaosaston toimenpiteitä, oli edellämainituista 
97. Kussakin yksityistapauksessa toimitetun tutkimuksen perusteella otti 
lautakunta näistä 83 lasta huostaansa; muussa 14 tapauksessa eivät vanhem-
mat suostuneet luovuttamaan lapsiansa lautakunnalle. 13 aisti viallisen ja 
raajarikkoisen lapsen puolesta toimitettiin sisäänpääsyanomus heille sovel-
tuviin hoitolaitoksiin. 

Suojelukasvatusta varten huostaanotetut lapset jakautuivat äidinkielen 
ja sukupuolen mukaan seuraavasti: 
Äidinkieli 
Suomi 
Ruotsi 

Yhteensä 58 25 83 

Poikia. Tyttöjä. Yhteensä. 
. 4 6 17 63 
. 1 2 8 20 

Näistä lapsista oli 63 eli 75.9 % syntynyt Helsingissä ja 20 eli 24.i % 
muilla paikkakunnilla. 

Avioliitossa syntyneitä oli 50 eli 60.2 % ja avion ulkopuolella syntyneitä 
33 eli 39.8 % . 

Iän mukaan jakautuivat lapset seuraavasti: 
— 7 vuotiaita 4 13—15 vuotiaita 18 

7 — 9 » 3 15—18 » 24 
9 - 1 3 » 3 4 Yhteensä 83 

Edelleen mainittakoon, että näistä oli: 
Lapsia, jotka varhain olivat kadottaneet isänsä 17 

» » » » » äitinsä 19 
» joilla oli isäpuoli 4 
» » » äitipuoli — 
» joissa ilmeni perinnöllistä rappeutuneisuutta tai henkistä vaja-

kyky isyyttä 19 

Yhteensä oli yleisen kansliaosaston huollossa 488 lasta, kuten allaolevista 
luvuista ilmenee: 
Edelliseltä vuodelta jäljellä olevia 405 
Vuoden varrella hoidettaviksi otettuja 83 
Vuoden varrella poistettuja 80 
Jäljellä seuraavaan vuoteen 408 

Suurin osa näistä lapsista oli sijoitettuna kaupungin koulukoteihin. Va-
rattomat tylsämieliset, kuuromykät sekä raajarikkoiset, sokeat ja kaatuva-
tautiset lapset olivat, mikäli kunnan velvollisuus oli huolehtia heidän koulun-
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käynnistään, lastensuojelulautakunnan toimesta sijoitetut heille sopiviin eri-
koislaitoksiin ja pienehkö määrä oli elätteellä yksityisissä lastenhoitolaitok-
sissa tai yksityishenkilöiden luona, niinkuin allaoleva yleiskatsaus lähemmin 
osoittaa: 

Suomenkielisiä. Ruotsinkielisiä. Kaik-
Poikia. Tyttöjä. Yht. Poikia. Tyttöjä. Yht. kiaan. 

Kaupungin omissa laitoksissa 258 41 299 56 4 60 359 
Muissa lastenhoitolaitoksissa 

ja aistivialliskouluissa . . 45 42 87 16 18 34 121 
Yksityiskodeissa 3 1 4 2 2 4 8 

Yhteensä 306 84 390 74 24 98 488 

Lasten vanhempien sääty tai ammatti näkyy seuraavista luvuista: 
Luku. % 

Ammattitaidottomia työläisiä 280 57.4 
Tehdas- ja ammattitaitoisia työläisiä 138 28.3 
Pikkuliikkeen harjoittajia ja palvelusmiehiä 61 12.5 
Virkamiehiä ja tehtailijoita 9 1.8 

Yhteensä 488 100.o 

Avioliitossa syntyneitä oli 314 eli 64.3 % ja avion ulkopuolella 174 eli 
35.7 % . 

Vuonna 1932 oli kaikkiaan 91 lautakunnan hoidokkia sijoitettuna alia-
mainituissa aistivialliskouluissa y. m. sellaisissa laitoksissa: 

Edell. vuod. Uusia. Eron- Jäljellä vuoden 
siirtyneitä. neita. lopussa. 

Poikia. Tyttöjä. Yht. 
Helsingin sokeainkoulussa 1 — — — 1 1 
Kuopion » 1 — — • 1 — 1 
Mikkelin kuuromykkäin koulussa 1 — — — 1 1 
Jyväskvlän » » 1 — 1 — — — 

Turun » » 6 2 3 3 2 5 
Vaajasalon parantolassa — 1 — 1 — 1 
Raajarikkoisten työkoulussa 2 — — — 2 2 
Perttulan tylsämielisten kasvatuslaitoksessa 13 — 3 10 — 10 
Toivolan tylsämielisten kasvatuskodissa Mu-

hoksella 6 — — 6 — 6 
Kuhankosken tyttökodissa Laukaassa 7 6 3 — 10 10 
Sortavalan diakonissalaitoksessa 8 5 • — 9 4 13 
Helsingin » 16 6 2 13 7 20 
Helsingin kaupungin kunnan sairaaloissa . . 3 1 2 — 2 2 
Pitkäniemen keskuslaitoksessa 1 — — — 1 1 
Yksityisessä kasvatuskodissa 1 — 1 — — — 

Oulun kaatuvatautisten kasvatuskodissa . . 3 — — 3 — 3 
Yhteensä 70 21 15 46 30 76 

Alaikäiset lainrikkojat. Paitsi edellämainittuja 488 suojelukasvatuksen 
alaista lasta, oli 9 alaikäistä lainrikkojaa asiansa tutkintoaikana lautakunnan 
hoidossa yhteensä 515 päivää ja saatiin näistä tällaisten lasten erikoishoitoa 
koskevan sopimuksen mukaisesti sosialiministeriöltä 14,385 markan korvaus. 
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Vastaanotto- ja ammattioppilaskoti. Lautakunnan huostaan otetuista 
lapsista koetetaan ensin Merikadun 21:ssa sijaitsevassa vastaanottokodissa 
tehdä mahdollisimman tarkkoja havaintoja, jotta heidät voitaisiin sittemmin 
terveydentilansa, erilaisten luonteenominaisuuksiensa ja siveellisen laatunsa 
perusteella sijoittaa kullekin parhaiten soveltuvaan laitokseen tai yksityiseen 
kasvatuskotiin. Käytökseltään moitteettomat lapset voivat vastaanotto-
kodissa asuen käydä kaupungin kansa- ja ammattikouluissa. 

Samassa talossa, vaikka eri rakennuksessa toimiva ammattioppilaskoti 
taasen tarjoaa asuntoa ja hoitoa sellaisille lautakunnan alaisista laitoksista 
kaupunkiin käsityöläisoppiin tai tehtaiden työpajoihin siirtyville pojille, joilla 
ei ole kunnollista omaa kotia ja jotka eivät yksikseen jätettyinä voisi vielä 
tulla elämässä omin neuvoin toimeen. 

Vastaanotto- ja ammattioppilaskodin johtajana toimi opettaja M. Tuokko, 
emännöitsijänä neiti E. Mäiseli sekä hoitajattarena neiti I. Jääskeläinen. 
Ammattioppilaskotia hoiti neiti L. Lunden. Tätä paitsi oli kaikilla osastoilla 
yhteisesti keittäjä ja palvelija sekä leipoja ja pesijä. 

Hoidokkeja oli vuonna 1932 vastaanottokodissa kaikkiaan 126, niistä 49 
suojelukasvatusta tarvitsevaa ja 77 köyhäinhoidollista lasta. Ammattioppi-
laskodissa oli 34 hoidokkia. 

Koulukodit. Vuonna 1932 kaupungilla oli maaseudulla seuraavat 5 oppi-
lasasuntoloilla varustettua koulukotia: 

Bengtsärin koulukoti siihen kuuluvine maatiloineen Bromarvin pitäjässä 
on kaksikielinen ja tarkoitettu korkeintaan 90 yläkansakoulun tai jatkokoulun 
ikä-asteella olevalle pojalle. Laitoksen johtajana toimi Hj. Ekholm, suomen-
kielisen osaston opettajana V. L. Miiller ja ruotsinkielisen osaston opettajana 
K. A. Collen. Kummankinkielisten jatkoluokkain opetustunteja hoitivat 
molemmat edellämainitut opettajat sekä laitoksen johtaja yhteisesti. Koulu-
kodin emännöitsijänä toimi neiti H. A. Malmström ja kolmeen eri osastoon 
sijoitettujen oppilaiden hoitajattarina neidit M. Castren, Z. Ekholm ja I. Hän-
ninen. Opetusta käytännöllisissä ammateissa antoivat veistonopettaja A. I. 
Johansson, räätälimestari A. Stenlund, suutarimestari F. Mäkynen, puutarhuri 
J. E. Lindqvist, maataloustöiden johtaja A. Holmström, karjanhoitaja G. 
Malin ja lämmittäjä-mekanikko A. Salmi. Lisäksi kuului laitoksen henkilö-
kuntaan tallimies, renki, keittäjä, leipoja, 2 pesijää ja 3 palvelijaa. 

Tavolan koulukoti Nummen pitäjässä on tarkoitettu enintään 20 henki-
sesti vajaakykyiselle suomenkieliselle pojalle. Laitoksen oppilasasuntolassa 
on 15 sijaa; osa oppilaista on asutettu täysihoitoon laitoksen lähellä asuviin 
yksityisperheisiin. Koulukodin johtajana ja samalla opettajana toimi J. Joki-
nen sekä emännöitsijänä ja oppilasasuntolan hoitajattarena neiti M. L. Leppä-
niemi, apunaan keittäjä. 

Ryttylän koulukoti omine maatalouksineen Hausjärvellä voi ottaa vas-
taan 140 yläkansakoulun ja jatkokoulun ikäasteella olevaa suomenkielistä 
poikaa. Tämän koulukodin toiminnassa on kiinnitetty erikoista huomiota 
mahdollisimman monipuolisen ja tehokkaan ammattiopetuksen järjestämi-
seen. Laitoksen johtajana oli T. Rönkä, opettajina K. Ahtinen, T. Reino ja 
S. Pellinen. Laitoksen emännöitsijänä toimi neiti I. Jakobsson sekä viidessä 
eri osastossa asuvain oppilasten hoitajattarina neidit M. Aflecht, E. Roselius, 
K. Rautiainen, T. Pastell ja I. Timonen. Ammattiopetusta antoivat veiston-
opettaja L. Keinänen, metallitöidenopettaja V. J. Manner ja seppä K. Valle-
nius, räätälimestari K. W. Laakso, suutarimestari J. A. Lampinen, puutar-
huri L. Päivike ja maataloustöiden johtaja V. Niittylä. Näitä paitsi kuului 
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Ryttylän toimihenkilöihin lastenhoitajatarharjoittelija, lämmittäjä, karjakko, 
tallimies, 3 muonamiestä, navetta-apulainen, keittäjä, leipoja, 3 palvelijaa 
ja 2 pesijää. 

Toivoniemen koulukoti omine maatiloineen Lohjan pitäjässä on tar-
koitettu 40 kansakoulun tai jatkokoulun ikäasteella olevalle suomenkieliselle 
tytölle. Laitoksen johtajattarena, joka ottaa osaa myöskin opetukseen, toimi 
neiti L. Kivekäs. Opettajattarena oli neiti I. Pesonen, emännöitsijänä ja koti-
taloustöiden ohjaajana neiti M. Nurmi sekä lasten hoitajattarena ja samalla 
käsitöiden opettajattarena neiti H. Koivisto. Maanviljelystehtävistä huolehti 
maataloustöiden johtaja J. Arola ja navettatöistä naiskarjakko V. Syrjänen, 
vanhempain oppilaiden avustamana. Näitä paitsi oli laitoksessa tallimies, 
3 muonamiestä ja palvelija, joka toimi samalla puutarhan hoitajana. 

Toivolan koulukodista Helsingin pitäjässä seuraa selostus myöhemmin 
turvattomain lasten osaston yhteydessä. (Ks. s. 107*.). 

Opetus koulukotien kouluissa oli järjestetty, mikäli mahdollista, kaupun-
gin kansakouluille vahvistettuja opetussuunnitelmia noudattaen. Kuten jo 
toimihenkilöiden luettelostakin ilmenee, annettiin yläkansakoulun oppikurs-
sin suorittaneille ammatillista jatko-opetusta kaikissa koulukodeissa. Bengt-
särissa ja Ryttylässä pantiin tällöin pääpaino puusepän-, räätälin- suutarin-, 
sepän- ja puutarhurinammatteihin sekä maatalouteen kuuluvain töiden oppi-
miseen, kun taas Toivoniemen jatkokoulussa opetettiin pääasiallisesti naisten 
käsitöitä ja kotitalouden hoitoa. Toivolan koulukodissa ovat mahdollisuudet 
tehokkaamman ammattiopetuksen antamiseen puutteellisten työpajojen 
vuoksi vähäisemmät, mutta saivat lapset täälläkin tietopuolisen opetuksen 
ohella harjoitusta käytännöllisissä kotiaskareissa ja puutarhanhoidossa. 

Oppilasmäärä yleisen kansliaosaston tilastoihin kuuluvissa kouluissa oli 
lokakuun 20 p:nä 1932 265, josta Bengtsärissa 75, Tavolassa 25, Ryttylässä 
127 ja Toivoniemessä 38. 

Sukupuolen ja äidinkielen mukaan oppilaat jakautuivat seuraavasti: 

Sukupuoli. Suomi. Ruotsi. Muu kieli. Yhteensä. 

Poikia 181 45 1 227 
Tyttöjä . . . : 34 4 — 38 

Yhteensä 215 49 1 265 

Oppilaiden jakautuminen syntymäpaikan mukaan näkyy allaolevasta 
yhdistelmästä: 
Helsinki 221 Muut Suomen kunnat 30 
Helsinkiin rajoittuvat kunnat . . 6 Ulkomaat 1 
Muut Uudenmaan läänin kunnat 7 TTT •· op-ihteensa 2bo 

261 :llä eli 98.5 %:lla oppilaista oli koti Helsingissä. 
Oppilaiden ikä vaihteli 8:sta 18 vuoteen, kuten allaolevista luvuista tar-

kemmin ilmenee: 
8 vuotta 2 12 vuotta 18 16 vuotta 47 
9 » 6 13 » 25 17 » 32 

10 » 8 14 » 47 18 » 18 
11 » 20 15 » 42 

Yhteensä 265 
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Lasten vanhemmat olivat 243 tapauksessa työläisiä, 17 tapauksessa pien-
ammatinharjoittajia ja palveluskuntaa sekä 5 tapauksessa virkamiehiä. 

Oppilaiden käytöksen huolellinen valvominen laitoksissa on erittäin tär-
keä asia. Tyydytyksellä voidaankin merkitä, ettei hoidokkien käytöksessä, 
pienempiä hairahduksia ja muutamia karkausyrityksiä lukuunottamatta, ole 
suurin piirtein katsoen ollut vakavampaa muistuttamisen aihetta. Asian-
omaisten johtajain kuukausittain lautakunnan kansliaan lähettämien arvos-
telujen mukaan on allamainitusta yhdistelmästä näkyvä prosenttimäärä kai-
kista oppilaista vuonna 1932 käyttäytynyt hyvin, tyydyttävästi tai huonosti: 

Bengtsär. Tavola. Ryttylä. Toivoniemi. 

Hyvin 88 51 76 50 
Tyydyttävästi 8 35 17 48 
Huonosti . . . . 4 14 7 2 

Yhteensä 100 100 100 100 

On yleensä osoittautunut vaikeaksi, varsinkin lautakunnan kansliasta 
käsin, saada lähempiä tietoja lautakunnan entisten hoidokkien oloista ja elä-
mänvaiheista heidän erottuaan lautakunnan hoidosta. Ne tiedot, joita heidän 
kirjeenvaihdostaan tai muusta yhteydestään laitosten johtajain ja johtajat-
tarien sekä aikaisempien kasvatuskotiensa kanssa on näiden välityksellä 
saatu, on säännöllisesti merkitty asianomaisten kansliassa säilytettäviin asia-
kirjoihin. Vaikkakaan ne eivät riitä täydellisen tilaston esittämiseen,voidaan 
kuitenkin varmuudella sanoa, että valtava enemmistö pääkaupungin koulu-
kotien entisistä oppilaista on kehittynyt hyödyllisiksi yhteiskunnan jäseniksi. 
Vuoden 1932 kuluessa poistetusta 80 oppilaasta on kansliaosasto saanut seu-
raavat tiedot. 

Opintojaan jatkaa ammattikouluissa y. m. kursseilla 4 
Jatkaa kansa- ja oppikouluissa 1 
Toimii käytännöllisellä alalla: 

puusepäntöissä 2 
metalliverstaissa 3 
tehdastyöläisenä 1 
suutarin-, räätälin- tai verhoilijantöissä 4 
valokuvaajana 1 
kellosepäntyössä 1 
asiapoikana liikkeissä 12 
renkinä, palvelijattarena tai autonkuljettajana 6 
maatalous- ja puutarhatyössä 6 

Sairaalassa 2 
Valtion kasvatuslaitoksessa 1 
Köyhäinhoitolautakunnan avustamia työttömiä 15 
Sotapalveluksessa 3 
Omaistensa luona 5 
Otettu kotikuntaan 4 
Karkumatkalla 3 
Aistiviallisia 3 
Kuolleita 3 

Yhteensä 80 
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T u r v a t t o m a i n l a s t e n o s a s t o huolehtii lautakunnan huostaan otetuista 
köyhäinhoidollisista lapsista. Näitä koetettiin sijoittaa etupäässä yksityishoi-
toon, mutta koska varsinkaan hentojen pikkulasten maaseudulle lähettäminen 
ei ole lastenhoidon kannalta tarkoituksenmukaista eikä kouluikäisillekään lap-
sille aina heti ole saatavissa sopivaa kasvatuskotia, oli osaston käytettävänä 
Sofianlehdon pientenlastenkoti, Reijolan lastenkoti, Kullatorpan lastenkoti, 
Toivolan koulukoti sekä näiden lisäksi melkoinen määrä paikkoja yksityisissä 
lastenkodeissa eri ikäisille lapsille. Osa tilapäiseen hoitoon otettuja lapsia asui 
vastaanottokodissa. 

Lastenkodit. Sofianlehdon pientenlastenkodin eri osastoilla on yhteensä 
100 hoitopaikkaa 0—2 vuoden ikäisille lapsille. Kodin johtajattarena toimi 
neiti E. Boström, emännöitsijänä neiti H. Lipponen sekä eri osastojen hoita-
jattarina neidit A. Auer, E. Katz ja E. Byskata sekä heidän kesäkuun 1 p:nä 
erottuaan neidit E. Lehtiö, S. Pirkkalainen ja G. Rancken. Yhtä avoinna 
olevaa osastonhoitajattaan virkaa hoiti väliaikaisesti neiti H. Henriksson. 
Näiden apuna toimi 10 ammattitaitoista lastenhoitajatarta ja 10 palkatonta 
hoitajatarharjoittelijaa sekä lisäksi lääkintöhallituksen pyynnöstä lasten-
hoitoa harjoittelemaan otettuja sairaanhoitajattaria 6 kerrallaan käsittävissä 
vuoroissa. Kaikkiaan harjoitteli laitoksessa pikkulasten hoitoa vuoden ku-
luessa 44. henkilöä, joista 30 oli varsinaisesti lastenhoitajattariksi aikovaa ja 
14 täydennyskursseilla olevaa nuorempaa sairaanhoitajatarta. Edellämai-
nittujen lisäksi kuului tämän laitoksen henkilökuntaan ompelijatar, keittäjä, 
5 palvelijaa, 2 pesijää ja lämmittäjä-talonmies. 

Reijolan lastenkoti, jossa eristysosastoineen on 35 hoitopaikkaa, on tar-
koitettu pääasiallisesti lastentarhaiässä oleville normaalikykyisille lapsille. 
Kodin johtajattarena toimi rouva E. Ahlgren ja häntä avustavina lastenhoi-
tajattarina neidit A. Carlen, E. Haapala, T. Blomqvist, E. Rehnström ja Iv. 
Nyholm. Näitä paitsi kuului lastenkodin henkilökuntaan ompelijatar, keit-
täjä, 2 palvelijatarta ja talonmies. 

Kuten toisessa yhteydessä on sivumennen mainittu, toimi sekä Sofian-
lehdon että Reijolan lastenkodin lääkärinä tohtori R. Granholm. 

Kullatorpan lastenkodissa, jonka isompaan rakennukseen oli sijoitettu 
kehityksessään jäljellejääneitä lastentarhaiässä olevia ja pienempään raken-
nukseen eri ikäisiä syfilisiä lapsia, on niinikään yhteensä 35 hoitopaikkaa. 
Kodin johtajattarena toimi neiti A. Orola ja lastenhoitajattarina neidit I. Han-
nen, K. Nässling ja A. Wright, joiden apuna oli nuori hoitajatarharjoittelija. 
Lisäksi oli tässäkin lastenkodissa ompelija, joka ajoittain avusti Sofianlehdon 
lastenkodin ompelijaa, keittäjä ja 2 palvelijaa. Lääkärinä toimi vastaanotto-
kodin ja koulukotien lääkäri, tohtori E. O. Linden. 

Toivolan koulukoti omine maatalouksilleen Helsingin pitäjän Pakin-
kylässä on tarkoitettu korkeintaan 85 huonohoitoiselle kansakouluiässä ole-
valle lapselle. Laitoksessa toimii vain suomenkielinen ala- ja yläkansakoulu, 
koska sinne sijoitetut ruotsinkieliset lapset voivat opiskella koulukodin lähellä 
sijaitsevassa Oulunkylän ruotsalaisessa kansakoulussa. Toivolan koulukodin 
johtajana toimi K. A. Kurkela ja opettajina V. Uusivirta ja neiti R. Boxström. 
Varsinaisia opettajia avustivat erinäisissä opetustehtävissä rouva L. Kur-
kela toimien samalla laitoksen kanslia-apulaisena ja tilapäisenä lastenhoita-
jattarena. Tässäkin koulukodissa oli 3 eri oppilas-asuntolaa, joiden hoitajat-
tarina toimivat neidit A. Eskola, H. Hirvonen ja L. Mäkelä, sekä lisäksi lai-
toksen aitauksen ulkopuolella sijaitsevaan rakennukseen järjestetty alaikäi-
sistä lainrikkojista heidän asiainsa tutkintoaikana huolehtiva eristysosasto, 
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joka oli kaitsija F. Korpelan valvonnan alainen. Koulukodin emännöitsijänä 
toimi neiti L. Kuittinen ja maataloustöiden johtajana P. Karvia. Näitä paitsi 
kuului laitoksen henkilökuntaan suutari, maataloustöiden johtajan apulainen, 
ompelija, keittäjä, karjakko ja 4 palvelijaa. 

Vastaanottokodin koululaisosastolle sijoitetut köyhäinhoidolliset lapset 
kävivät kaupungin kansakouluissa. 

Lastenkotien silmälläpidosta huolehti lähinnä lastensuojelulautakunnan 
lastenhuoltotarkastaja. Lasten terveydellisen puolen valvonta sekä ruokajär-
jestyksen määrääminen näissä kodeissa kuului lautakunnan lääkäreille aikai-
semmin mainittua työnjakoa noudattaen. 

Vuonna 1932 otettiin koteihin ja erosi niistä seuraavat määrät lapsia: 

Sofianleh- Reijo- Kulia- Vastaan- Toivo-
don pik- lan torpan ottokodin lan Yhteen-
kulasten- lasten- lasten- koululais- koulu- sä. 

koti. koti. koti. osasto. koti. 

Vuodelta 1931 hoitoon jääneitä . . . . 101 32 25 35 71 264 
Vuoden 1932 aik. hoitoon otettuja . . 107 93 6 42 101 349 

Yhteensä 208 125 31 77 172 613 
Näistä: 

Luovutettiin vanhempainsa huostaan 33 25 2 15 24 99 
» toisten maksuttomaan 

hoitoon 1 1 — - 4 2 8 
» toisen kunnan hoitoon 5 6 1 5 7 24 

Sij oitettiin yksityishoitoon 27 40 — 3 19 89 
Lähetettiin sairaalaan 12 9 — 2 5 28 

» lastenhuoltolaitoksiin . . 21 9 3 9 12 54 
» muihin laitoksiin 5 — 5 4 30 44 

Kuoli 7 1 — — — 8 
Yhteensä poistettuja 111 91 11 42 99 354 
Vuoteen 1933 jääneitä 97 34 20 35 73 259 

Jäljellä olevista oli: 
Poikia 47 17 12 23 45 144 
Tvttöjä 50 17 8 12 28 115 

Yhteensä 97 34 20 35 73 259 

Avioliitossa syntyneitä 37 17 6 17 46 123 
Avioliiton ulkopuolella syntyneitä . . 60 17 14 18 27 136 

Yhteensä 97 34 20 35 73 259 

Yksityishoitoon annettavia lapsia koetettiin, mikäli mahdollista, sijoittaa 
sukulaistensa luokse asumaan. Hoitokotien sopivaisuudesta hankittiin aina 
paikallisten asiamiesten tai köyhäinhoitolautakuntain välityksellä tarkat tie-
dot. Samoin on lasten hoitoa niissä koetettu valvoa tarkastuksien kautta, 
joita lautakunnan paikallisasiamiehet tai muut luotettavat henkilöt neljästi 
vuodessa toimittivat, laatien kustakin tarkastuksesta erikoisen selostuksen 
sosialiministeriön köyhäinhoitotoimiston tähän tarkoitukseen hyväksymille 
kaavakkeille. Myöskin lastenhuoltotarkastaja apulaisineen koetti eri seuduille 
tekemillään tarkastusmatkoilla valvoa, että kasvatus ja hoito kasvatusko-
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deissa on lasten ikä- ja kehityskautta vastaava. Kasvatuskodit olivat yleensä 
hyviä. Huonoiksi näyttäytyneistä hoitopaikoista siirrettiin lapset parempiin 
kasvatuskoteihin tai erinäisten syiden vaatiessa myöskin kaupungin omiin 
lastenhuoltolaitoksiin. Kaikki kouluiässä olevat hoitolapset saivat käydä 
kansakoulua, josta johtuvat koulumaksut lautakunta suoritti. Sitäpaitsi toi-
mitti lautakunta 96 kansakoulukurssin suorittaneelle yksityishoitoon sijoi-
tetulle lapselle tilaisuuden saada taipumuksiensa mukaista ammatillista jatko-
opetusta seminaareissa, kauppa-, maamies-, urkuri- ja talouskouluissa, kone-
kirjoituskursseilla tai erilaisiin käsityöammatteihin valmistavissa laitoksissa, 
käyttäen tähän tarkoitukseen yhteensä 145,794: 40 markkaa, josta sosiali-
ministeriö suoritti puolet nuorten elinkeino- ja ammattiopetukseen varaamis-
taan määrärahoista. 

Paikallisasiamiehinä toimivat rouva A. Charpentier Espoossa, neidit 
M. Hoffman Kirkkonummella ja M. Malmgren Vihdissä, rouvat P. Bäcklund 
Siuntiossa ja M. Ekholm Helsingin pitäjässä, neidit H. Savimaa Tuusulassa, 
M. Byman Sipoossa ja M. Keilomaa Nurmijärvellä, rouvat L. Palomäki Loh-
jalla,- E. Halonen Lapinlahdella ja H. Tikkanen Joroisissa, kansanopiston 
johtaja J. Kytömaa Ylivieskassa sekä maanviljelijät V. Jakola Sievissä ja 
A. W. Sinisalo Somerolla. 

Turvattomain lasten osaston elätteelle antamien lasten vaihtuminen 
näkyy seuraavista luvuista: 

Yksityisiin lasten- Yksityisiin perhei- Yksityis-
koteihin sijoi- siin sijoitet- hoitoon 

tettuja. tuja. sijoitett. 
Helsinkiin. Maaseucl. Helsink. Maaseud. yhteensä. 

Vuodelta 1931 hoitoon jääneitä . . 227 294 451 732 1,704 
Vuoden kuluessa hoitoon otettuja . . 120 128 230 206 684 

Yhteensä 347 422 681 938 2,388 
Näistä: 

Siirrettiin toiseen sijoituspaikkaan . . 16 10 18 21 65 
Luovutettiin vanhempainsa hoitoon . . 29 60 59 40 188 

» toisen kunnan hoitoon . . 8 9 14 3 34 
» köyhäinhoitolautakunnan 

hoitoon 3 1 __ 3 7 
Pääsi ottolapseksi tai luovutettiin yksit. 

hoitoon 3 6 6 5 20 
Siirrettiin yleiselle kansliaosastolle . . . . — 1 4 7 12 
Otettiin kunnan lastenkotiin 4 4 13 7 28 

» yksityisiin lastenkoteihin . . . . 4 5 15 9 33 
» toiseen laitokseen 2 1 2 1 6 
» koulukotiin 1 5 7 13 26 
» sairaalaan 4 2 — 1 7 

Poistettiin työkykyiseksi tultuaan . . . . 29 12 56 60 157 
Kuoli 11 1 2 5 19 

Yhteensä poistettuja 114 117 196 175 602 
Vuoteen 1933 jääneitä 233 305 485 763 1,786 

Jäljellä olevista oli: 
Poikia 110 149 205 417 881 
Tyttöjä 123 156 280 346 905 

Yhteensä 233 305 485 763 1,786 
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Yksityisiin lasten- Yksityisiin perhei- Yksityis-
koteihin sijoi- siin sijoitet- hoitoon 

tettuja. tuja. sijoitet t. 
Helsinkiin. Maaseud. Helsink. Maaseud. yht. 

Avioliitossa svntyneitä 111 181 253 315 860 
Avioliiton ulkopuolella syntyneitä . . 122 124 232 448 926 

Yhteensä 233 305 485 763 1,786 

Sotaorpoja oli kaikista turvattomain lasten osaston luetteloissa olevista 
hoitolapsista yhteensä 28. 

Maaseudulle yksityishoitoon annettujen lasten sijoitusalueet selviävät 
seuraavasta luettelosta: 

Vuod. Vuonna Vuonna Vuoteen Vuod. Vuonna Vuonna Vuot. 
1931 19 32 hoi- 1932 19 33 1931 1932 hoi- 1932 19 33 
j ää- toon otet- poistet- jäänei- jää- toon otet- poistet- jää-
neltä. tuja. tuja. tä. neitä. tuja. tuja. neitä. 

Espoo 37 4 10 31 Marttila . . 1 — 1 — -

Kirkkonummi 66 ' 7 11 62 Lapinlahti. 4 — — 4 
Siuntio 20 5 3 22 Joroinen . 2 — 1 1 
Vihti 78 17 12 83 Sievi . . . . 9 — 2 7 
Helsing. pit. . 59 16 15 60 Lohja . . . . 12 3 3 12 
Tuusula . . . . 22 4 1 25 Eri kunnat1) 301 117 93 325 
Sipoo 30 1 4 27 Yhteensä 732 206 175 763 
Nurmijärvi . . 54 16 12 58 

Yhteensä 732 175 

Ylivieska 12 2 3 11 Näistä: 
Koski T. 1. 1 — - 1 • — • Poikia . . . . 394 113 90 417 
Somero 24 14 3 35 Tyttöjä . . 338 93 85 346 

Yhteensä 732 206 175 763 

Lautakunnan hoitoon otettuja köyhäinhoitoavustukseen oikeutettuja 
lapsia oli vuonna 1932 kaikkiaan 3,001, kuten seuraavista luvuista ilmenee: 
Edelliseltä vuodelta lautakunnan hoitoon jääneitä 1,968 
Vuonna 1932 hoitoon otettuja 1,033 
Vuonna 1932 poistettuja 956 
Vuoteen 1933 hoitoon jääneitä 2,045 

Hoitomaksut yksityisperheisiin ja yksityisiin lastenkoteihin sijoitetuista 
lapsista vaihtelivat lasten iästä, terveydentilasta, kasvatusvanhempain suku-
laisuudesta y. m. asiaan vaikuttavista seikoista riippuen 100'markasta 400 
markkaan kuukaudessa, tehden keskimäärin yksityisperheissä kaupungissa 
n. 205 markkaa ja maaseudulla n. 165 markkaa sekä yksityisissä lastenko-
deissa 2 v. nuoremmista 360 markkaa ja 2 v. vanhemmista n. 250 markkaa 
lasta ja kuukautta kohden. Tuberkelitautisten lasten hoidosta maksettiin 
eri määrärahasta lastenkoti Droppenille — vuoden lopussa myönnetty lisä 
mukaanlaskettuna — lähes 12 markkaa päivältä eli 354 markkaa kuukau-
dessa. Kun lisäksi otetaan huomioon vieraiden kuntain velkomat koulumak-
sut sekä sairashoitokustannukset ja hellittävissä tapauksissa myönnetyt vaate-
avustukset, tulivat lautakunnan yksityishoitoon sijoittamat normaalikykyi-
set lapset aikaisemmin selostettuine jatko-opetuksineen maksamaan yhteensä 
4,996,144: 45 markkaa eli keskimäärin 2,797: 39 markkaa vuodessa kutakin 

Näillä tarkoitetaan kuntia, joihin ei ole asetettu erityisiä asiamiehiä, vaan 
joissa lapset ovat asianomaisten köyhäinhoitoviranomaisten silmälläpidon alaisina. 
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lasta kohden — maksukykyisiltä vanhemmilta ja vierailta kunnilta perittyjä 
korvauksia sekä valtiolta sotaorpojen huollosta ja jatko-opetuksesta saatua 
50 % avustusta lukuunottamatta. 

Nuorisonhuoltojaosto. Jaostolle koulusta poisjääneiksi ilmoitettujen las-
ten luku oli toimintavuonna 642. Suoritettujen tiedustelujen ja kotikäyntien, 
jotka vuoden kuluessa nousivat 502:aan, tuloksena sekä kansliassa pidettyjen 
neuvottelujen kautta saatiin 290 lasta palaamaan kansakouluun. Muut lap-
set olivat keskeyttäneet koulunkäyntinsä seuraavista syistä: 

Siirtynyt toiseen kouluun 144 
Oli ansiotyössä 99 
Muuttanut paikkakunnalta . 81 
Sairauden takia 15 
Esitetty otettavaksi lautakunnan huostaan 13 

Yhteensä 352 

Edelleenkin oli jaoston käytettävänä 10,000 markan suuruinen määrä-
raha rautatielippujen hankkimiseksi varattomille lapsille, jotka lähetettiin 
maalle viettämään kesää siellä asuvien omaistensa luona. Köyhäinhoito-
viranomaisten mainittuja lippuja lapsilleen anoneiden vanhempain varatto-
muudesta antaman lausunnon perusteella jaettiin 260 meno- ja paluulippua. 
Sellaisille varattomille lapsille, joilla ei ollut sukulaisia maaseudulla, toimitti 
jaosto lisäksi kirjeellisten tiedustelujen ja sanomalehti-ilmoitusten avulla kesä-
koteja. Kaikkiaan 347 lasta sai täten ilmaisen kesänviettopaikan. 

Kaupunginvaltuuston tarkoitukseen myöntämällä 35,000 markan suu-
ruisella määrärahalla järjestettiin kaupungissa kesäänsä viettäville pienille 
lapsille 4 leikkikenttää. Yksi näistä sijaitsi Hietarannassa, toinen Eläintar-
hassa Borgströmin patsaan edustalla olevalla nurmikolla, kolmas Vallilassa 
Mäkelänkadun varrella ja neljäs Vuorimiehenkadun ja Neitsytpolun välisellä 
aukealla. Kullakin kentällä toimi kaksi leikinohjaajaa; toiminta kesti kesä-
kuun 3 p:stä elokuun 18 p:ään. Ilmoittautuneita lapsia oli kaikkiaan 2,184, 
nimittäin 993 Hietarannassa, 385 Eläintarhan kentällä, 509 Vallilassa ja 297 
Neitsytpolun kentällä; kutakin päivää kohden oli lapsia keskimäärin 150, 92, 
128 ja 49. Leikkikenttien ohjelmassa oli erilaisia laulu- ja liikuntaleikkejä, 
urheiluharjoituksia ja kilpailuja urheilumerkkien saamiseksi, satujen kerto-
mista, uintimatkoja, retkeilyjä y. m. viihtyisää ajanviettoa. 

Alaikäisten katuammattilaisten silmälläpito kuuluu myös jaoston tehtä-
viin; lastenhuoltotarkastaja oli tässä asiassa yhteistoiminnassa näiden ammat-
tilaisten vakinaisten kaitsijain kanssa. Kengänkiillottajiksi pyrki 216 poi-
kaa, joista hyväksyttiin 120. Ansiotoimintansa ohella ottivat nämä pojat 
ahkerasti osaa Nuorten miesten kristillisen yhdistyksen heille järjestämään 
kasvitarhatyöskentelyyn sekä urheilukilpailuihin ja veneretkiin. 

Milloin kerjääviä lapsia tavattiin kaupungilla tai niistä jaostolle ilmoi-
tettiin, otettiin selvää lasten kotioloista ja saatettiin asia köyhäinhoitoviran-
omaisten tiedoksi mahdollista avustuksen toimittamista varten. 

Vuoden kuluessa hankittiin jaoston välityksellä toimipaikkoja 27 nuo-
relle tytölle. 

Nuorisonhuoltajana lastenhuoltotarkastaja valvoi yleishyödyllisiin tar-
koituksiin varatusta määrärahasta lautakunnan suosituksesta avustettujen 
yksityisten lastenkotien ja yhdistysten toimintaa sekä antoi siitä kaupungin-
hallitukselle eri selostuksen. 
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Aviottomain lasten osasto. Lastenvalvojan välittömässä johdossa toi-
mivan aviottomain lasten osaston tärkeimpänä tehtävänä oli aviottomain 
lasten tiedusteleminen ja luetteloiminen, valmistavan tutkimuksen toimeen-
pano lapsiin ja niiden äiteihin nähden, äitien opastaminen lasten hoidossa, 
lasten sijoittaminen hoitokoteihin ja hoidon valvominen, isyyden tutkiminen 
ja elatussopimuksien aikaansaaminen sekä elatusavun periminen. Osaston kir-
joihin merkittyjen valvonnan tai tiedustelunalaisten lasten luku oli seuraava: 

Alle 3 
vuoden. 

3—17 
vuotiaita. 

2,330 
108 
408 

2,275 

Yhteensä. 

3,192 
532 
649 

3,075 

Edelliseltä vuodelta jäljellä olevia 862 
Uusia hoidokkeja 424 
Poistettuja » 241 
Jäljellä vuoteen 1933 800 

Valmistavan tutkinnon uuden aviottomain lasten luetteloon merkityn 
lapsen äidin kanssa toimitti naistarkastaja. Luetteloon merkittiin tarpeelliset 
tiedot lapsesta, äidistä ja isästä sekä ne todisteet, jotka äiti voi esittää isyyden 
selvillesaamiseksi. Näihin tietoihin perustuvat allaolevat yhdistelmät, jotka 
valaisevat vuoden lopussa jäljellä olevien lasten vanhempain siviilisäätyä ja 
ikää sekä ammattia tai säätyä: 

Äitien siviilisääty: 
Naimattomia 2,708 
Leskiä tai laillisesti eronneita.. 203 
Naineita 83 
Tuntematon 81 

Yhteensä 3,075 

Äitien ikä: 

Isien siviilisääty: 
Naimattomia 1,934 
Leskimiehiä tai laillisesti eron-

neita 159 
Naineita 333 
Tuntematon 649 

Yhteensä 3,075 
Isien ikä: 

—15 vuotiaita . 4 16—20 vuotiaita 
16—20 » 486 21—25 » 
21—25 » 1,104 26—30 » 
26—30 » 711 31—35 » 
31—35 » 394 36—40 » 
36—40 » 203 41—50 » 
41 — » 68 51 — » 
Tuntematon 105 Tuntematon 

Yhteensä 3,075 

732 
613 
294 
204 
181 

35 
858 

Yhteensä 3,075 

Äidit ryhmitettyinä ammatin mukaan: 
Palvelijattaria 1,148 
Ompelijattaria ja modisteja . . 268 
Konttori-ja liikeapulaisiay.m.s. 244 
Tehtaalaisia 241 
Uiko- ja sekatyöläisiä 231 
Pesijättäriä ja siivoojattaria.. 
Tarjoilijattaria 

145 
126 

Ammatti työläisiä 114 
Partureita ja kähertäjiä 35 
Si l i t täj iä . . ' 32 
Kylvettäjiä ja hierojia 24 

Vapaan ammatin harjoittajia 22 
Sairaanhoitajia ja kätilöltä . . 16 
Raitiovaunun konduktöörejä 15 
Pikkuliikkeen harjoittajia . . 13 
Taiteilijoita 8 
Opettajattaria 6 
Opiskelijoita ja koululaisia . . 5 
Karj akoita 2 
Virkailij oita 1 
Ilman varsinaista tointa olevia 379 

Yhteensä 3,075 
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Isät ryhmitettyinä ammatin mukaan: 

Uiko- ja sekatyöläisiä 
Alla luettelematta jääneitä am-

mattityöläisiä 
Työläisiä, lähemmin ilmoitta-

mattomia 
Tehdastyöläisiä 
Palvelusmiehiä 
Autonkuljettajia 
Sotilaita ja aliupseereita 
Konttori- ja liikeapulaisia . . . . 
Liikemiehiä ja kauppiaita . . . . 
Käsityöläisiä 
Maanviljelijöitä, kalastajia . . 
Merimiehiä 
Vapaan elinkeinon harjoittajia 
Lämmittäjiä ja koneenkäyt-

täjiä 
Ajureita ja renkejä 
Maalareita 
Monttöörejä 
Puuseppiä 

Yhteensä 3,075 

Lasten sijoittamisessa äitejä avustivat naistarkastajat, jotka yksityisesti 
tiedustelemalla ja sanomalehdissä ilmoittamalla koettivat hankkia sopivia 
kasvatuskoteja. Hoitokustannukset — 300 - 400 markkaa kuukaudelta —-
tuottivat kuitenkin varattomille äideille suuria vaikeuksia lastensa sijoitta-
misessa. 

Aviottomain lasten hoitoa valvoivat naisopastajat, jotka pitkin vuotta 
kodeissa käyden seurasivat lasten ruumiillista ja henkistä kehitystä sekä antoi-
vat äideille ohjeita lasten järkiperäisessä hoidossa ja kasvatuksessa. Milloin 
lapsen ruumiillinen kehitys oli sellainen, että opastajat katsoivat hänen olevan 
erikoishoidon tarpeessa, käytettiin kasvattilasten hoitoa valvovan lauta-
kunnan lääkärin apua. 

Opastajat antoivat lasten olosuhteista seuraavat tiedot: 

352 Poliiseja 45 
Opiskelijoita ja koululaisia . . . . 42 

266 Tvönjohtajia · 40 
Pikkuliikkeen harjoittajia . . . . 39 

203 Muurareita ja rappareita . . . . 39 
196 Upseereja 28 
169 Sähkö- ja puhelintyömiehiä . . 26 
125 Mekanikkoja ja teknikkoja . . 24 
122 Putki- ja vesijohtotyömiehia . . 23 
105 Virkamiehiä 21 

95 Rakennusmestareita 16 
93 Insinöörejä 13 
90 Sairaanhoitajia ja hierojia . . . . 10 
86 Raitiotievaunun tarkastajia, 
72 kuljettajia ja konduktöörejä 9 

Luettelematta j ääneitä akateem. 
74 sivistvneitä 9 
71 Merikapteeneja 8 
69 Tarjoilijoita 8 
67 Lääkäreitä 7 
57 Ammatti tuntematon 356 

Äitinsä luona olevat lapset 
saivat: 

0/ /o 
hyvän hoidon 46.7 
suhteell. hyvän hoidon 49.i 
epätyydyttävän hoidon 4.2 

Kasvatusäidin luo sijoitetut lapset 
saivat: 

% 
hyvän hoidon 68.i 
suhteell. hyvän hoidon . . 30.4 
epätyydyttävän hoidon 1.5 

Äidin koti oli: 
hyvässä kunnossa 47.8 
suhteell. hyvässä kunnossa. . . . 46.i 
epätyydyttävässä kunnossa . . 6.1 
KunnaU. kert. 1932. 

Kasvatusäidin koti oli: 
hyvässä kunnossa 66.4 
suhteell. hyvässä kunnossa . . . . 32.7 
epätyydyttävässä kunnossa . . . . 0.9 

8* 
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Osaston hoidokeista kuoli vuoden 1932 kuluessa 67, joista kuollessaan oli: 
Sairaalassa 41 Pippingskjöldin turvakodissa . . . . 1 
Lastenkodissa 11 Kasvatuskodissa 3 
Synnytyslaitoksessa 1 Tuntemattomassa paikassa . . . . 10 

Yhteensä 67 

Kuolleiden lasten jakautuminen kuolemansyyn mukaan näkyy alla-
olevasta yhdistelmästä: 
Keuhkokuume 21 Angina 
Synnynnäinen heikkous 6 Kurkkumätä 
Vatsa- ja suolikatarri 4 Äkillinen infektio 
Mätää keuhkopussissa 4 Hinkuyskä 
Sydänvika 4 Tulirokko 
Influenssa 3 Aivokalvontulehdus 
Verenmyrkytys 2 Verenvuoto aivoissa 
Lavantauti 1 Tuntematon syy 15 

Yhteensä 67 

Isyyden lopullisen selvittämisen toimitti lastenvalvoja niiden tiedonanto-
jen johdolla, joita äidit olivat antaneet lastensa isistä. Nämä selvittelyt tapah-
tuivat tavallisesti yhteisten neuvottelujen kautta, joita lastenvalvoja piti 
asianosaisten kanssa. Lastenvalvojan suorittama työ sekä saavutukset 
isyyden selvittämisessä ilmenevät seuraavista numeroista: 

Edelliseltä vuodelta oli 41 oikeusjuttua vireillä ja otettiin uusia haas-
teita 107. 18 tapauksessa ei vastaajaa saatu haastetuksi, joten vuoden kuluessa 
käsiteltiin 130 juttua. Näistä voitettiin 57 juttua, 12 tapauksessa sovittiin 
haasteen tiedoksiannon jälkeen, 11 tapauksessa kumottiin kanne ja 50 juttua 
siirrettiin seuraavaan vuoteen. 

Kanteen kumoaminen edellisissä 11 tapauksessa aiheutui seuraavista 
syistä: 6 tapauksessa olivat todistajain tiedot riittämättömät, 2 tapauksessa 
äideiltä, jotka katosivat tietymättömiin, ei saatu tietoa todistajista, 1 tapauk-
sessa äiti kuoli heti haasteen ottamisen jälkeen, jonka vuoksi häneltä ei saatu 
tietoa todistajista, 1 tapauksessa jätettiin juttu sillensä siltä varalta, että myö-
hemmin ilmaantuisi riittävästi todistajia ja 1 tapauksessa oli nimierehdyksen 
vuoksi väärä vastaaja haastettu, joten kanteesta luovuttiin. 

Elatusvelvollisen sotapalveluksessaoloajaksi haettiin valtiolta sotilas-
avustusta valvonnanalaisille lapsille 8 tapauksessa, joista yhdessä on vali-
tettu maksun pienuuden vuoksi korkeimpaan hallinto-oikeuteen. 

Muissa kuin elatusapuasioissa esiinnyttiin viran puolesta 1 rikosasiassa, 
2 holhousasiassa, 1 konkurssiasiassa, 5 muussa siviilijutussa, 1 lainhakuasiassa 
ja 1 ulosottovalitusasiassa, minkä lisäksi 1 jäljennökselle on haettu ja saatu 
ulosottokelpoisuus. 

Tämän lisäksi ajettiin 15 juttua virka-apuna vieraiden kuntain lastenval-
vojille, joista 1 ulkomaalaisten viranomaisten pyynnöstä. Vieraiden kuntain 
lastenvalvojilta taasen saatiin oikeudenkäynnissä virka-apua 6 tapauksessa. 
Edellämainituista jutuista voitettiin 8, 5 jäi vireille seuraavaan vuoteen, 
1 tapauksessa toimitettiin todistajain kuulustelu ja 1 juttu jätettiin lisätodis-
tajien toivossa sillensä. 

Sopimuksilla selvitettiin isyys lopullisesti 165 tapauksessa, joista, niin-
kuin sanottu, 12 tapauksessa vasta haasteen jälkeen, kun taas 86 tapauksessa 
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asia jäi selvittämättä syystä, että asianomaiset asuivat yhdessä huolehtien 
itse lapsesta. 

Edellämainittujen sopimusten lisäksi välitettiin muiden paikkakuntain 
lastenvalvojain anomuksesta 11 elatussopimusta Helsingissä asuvilta isiltä, 
kun taasen Helsingin lastenvalvoja sai virka-apua muiden paikkakuntien las-
tenvalvojilta ja muilta viranomaisilta muualla oleskeleviin isiin nähden 9 eri 
tapauksessa. 

Osaston toimesta perittiin kertomusvuonna elatus- ja kasvatusavustuksia 
Helsingin kaupunkikuntaan kuuluville lapsille 919,204: 05 markkaa, josta 
isiltä kannettuja 844,204: 05 markkaa ja äideiltä saatuja 75,000 markkaa. 
Lisäksi välitettiin ulkokuntalaisille lapsille pääkaupungissa työansiolla oles-
kelevilta elatusvelvollisilta 90,026: 75 markkaa, joten siis osaston perimien 
elatus- ja kasvatusavustuksien yhteissumma oli kyseessäolevana vuonna 
1,009,230:80 markkaa. 

Aviottomain lasten ja heidän äitiensä tilapäiseksi avustamiseksi oli osas-
ton käytettäväksi varattu lautakunnan menoarvioon 65,000 markan suurui-
nen määräraha. Tästä käytettiin kaikkiaan 64,977:15 markkaa, j osta 38,267:55 
markkaa kului todistajapalkkioihin sekä lastenvalvojan kansliamenoihin. 
24,709: 60 markkaa jaettiin kotikävijäin esityksistä joko pieninä raha-avus-
tuksina tai valmiina vaatekappaleina lapsensa kanssa suurimmassa ahdinko-
tilassa oleville äideille sekä 2,000 markkaa käytettiin joulujuhlan järjestämi-
seksi lapsille. Edellämainitun rahamäärän lisäksi jaettiin Adolf Holmgrenin 
lahjoitusrahaston korkovaroista yhteensä 11,050 markkaa kehoituspalkin-
toina lapsensa hyvin hoitaneille imettäville äideille. 

Ottolapsiksi hyviin lapsirakkaisiin perheisiin toimitettiin vuonna 1932 
asianomaisten äitien suostumuksella 45 aviotonta lasta. 

Lastenvalvojan varsinaisen holhouksen alaisena oli kertomusvuonna 101 
lasta, joista 83 edelliseltä vuodelta siirtynyttä. Vuoden kuluessa lakkasi hol-
hokkien täysi-ikäiseksitulon vuoksi 2 holhoustointa, joten näiden luku vuoden 
lopussa oli 99. 

L a h j o i t u s r a h a s t o t . Lastensuojelulautakunnalle kuuluivat allainainitut 
lasten hyväksi lahjoitetut, rahatoimiston hoidossa olevat rahastot, joi-
den pääoma ja käytettävissä olevat korkovarat joulukuun 31 p:nä 1932 nou-
sivat seuraaviin määriin: Adolf Holmgrenin lahjoitusrahasto turvattomille 
äideille ja lapsille, pääoma 40,000 niarkkaa ja käytettävissä olevat korkovarat 
3,304: 85 markkaa; merikapteeni Lars Albert Grönholmin Helsingin orpolasten 
rahasto, pääoma 7,150 markkaa ja käytettävissä olevat korkovarat 385: 05 
markkaa; Bergman puolisoiden lahjoitusrahasto jatko-opetuksen hankkimi-
seksi turvattomille lapsille, pääoma 61,000 markkaa ja käytettävissä olevat 
korkovarat 3,658: 85 markkaa. 

Lastensuojelurahastoihin kuuluu myöskin aviopuolisoiden Gustaf ja 
Maria Hyvösen kaupungille lahjoittama omaisuus, jonka pääoma oli joulu-
kuun 31 p:nä 1932 2,000,000 markkaa sekä käytettävissä olevat korkovarat 
273,010: 30 markkaa. Korkovaroilla ylläpidetään talossa Kotkankatu n:o 14 
n. 30 hoitopaikkaa käsittävää lastenkotia hätääkärsiville suomea tai ruotsia 
puhuville lapsille. Lastenkodin hallintoa hoitaa lastensuojelulautakunnan 
kolmeksi vuodeksi kerrallaan valitsema johtokunta, johon kertomusvuonna 
kuuluivat tarkastajatar M. Sillanpää puheenjohtajana sekä muina jäseninä, 
suomenkielisten kansakoulujen taloudenhoitaja S. Ojanne, lastentarhan joh-
tajatar I. Poppius, varatuomari L. Silvenius ja professori A. Ylppö. Johto-
kunnan sihteerinä toimi kodin johtajatar I. Siirala. 
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Tulot ja menot. Lastensuojelutoiminnan aiheuttamat bruttomenot nou-
sivat vuonna 1932 lautakunnan tilinpäätöksen mukaan 14,398,906: 40 mark-
kaan, jakautuen seuraaviin eriin: 
Lastensuojelulautakunta Smk 942,688: 30 
Kasvatuksellisesti laiminlyötyjen lasten koulukodit . . » 3,193,520: — 
Vastaanotto- ja ammattioppilaskodit » 540,929: 15 
Elätteelleanto ja jatko-opetus » 4,511,144:45 
Toivolan koulukoti » 895,361: — 
Pikku lastenkodit » 1,759,123:75 
Keuhkotautisten lasten hoito Droppenin lastenkodissa » 485,000: — 
Lastenhoidonneuvola » 44,694: 05 
Aisti viallisten, tylsämielisten ja raajarikkoisten lasten 

erikoishoito ja opetus » 238,469:10 
Muut lastenhoitokustannukset » 205,716:85 
Maatilat ja erinäiset rakennustyöt » 1,582,259:75 

Yhteensä Smk 14,398,906: 40 

Näiden menojen lisäksi oli rakennuskonttorin tilille viety huoneistojen 
korjauskustannuksia allamainituissa lastenhuoltolaitoksissa seuraavat määrät: 
Sofianlehdon pikkulastenkoti Smk 29,352: 75 
Reijolan lastenkoti » 19,015:80 
Kullatorpan » » 11,437:05 
Vastaanotto-ja ammattioppilaskoti » 26,012:05 
Toivolan koulukoti » 25,595: 70 
Bengtsärin » » 25,697: 80 
Ryttylän » » 29,740: 75 
Toivoniemen » » 11,129: 05 

Yhteensä Smk 177,980: 95 

Lastensuojelutoiminnasta aiheutuneet tulot nousivat vuonna 1932 
5,838,614: 10 markkaan, jakautuen seuraaviin eriin: 
Koulukotien valtionapu vuodelta 1932 Smk 1,722,909: — 
Tuloja koulukotien oppilastöistä » 53,458: 55 
Korvausta lastenhoidosta: 

valtiolta Smk 648,713: 70 
vierailta kunnilta » 727,639: 20 
yksityisiltä » 308,598:90 » 1,684,951:80 
ammattioppilaskodin hoidokeista » 30,225: — 

Bengtsärin tila » 413,234: 65 
Toivoniemen » » 274,348: 90 
Ryttylän tila . » 458,038: 45 
Toivolan » » 334,620: — 
Luontoisetuja » *) 866,827: 75 

Yhteensä Smk 5,838,614: 10 

Kun vähennetään nämä tulot edellämainittujen kustannusten yhteis-
summasta, 14,576,887: 35 markasta, jää kaupunkia rasittaviksi nettomenoiksi 

Täs tä 96,442 m a r k k a a maa ta loushenk i lökunnan luonto ise tu ja . 
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8,738,273:25 markkaa, mikä on 397,416:75 markkaa vähemmän kuin vas-
taava summa edellisenä vuonna. 

Koulukoteihin kuuluvien tilojen maatalouskirjanpidossa, jossa on otettu 
huomiooon myöskin vuoden lopussa olevat maatalonsvarastot, tehtiin tilin-
päätös siten, että laitosten käyttämistään rakennuksista maatiloille suoritta-
mat vuosivuokrat Bengtsärissä 197,000 markkaa, Toivoniemellä 53,100 mark-
kaa, Ryttylässä 249,000 markkaa ja Toivolassa 96,600 markkaa, eli siis 
yhteensä 595,700 markkaa, joista laitosten tuloihin sisältyy 40% valtionapu, 
siirrettiin kaupunginkassaan kaupungin näihin kiinteistöihin sijoittamain 
pääomain korkojen korvaukseksi. 

Näiden suorituksien sekä erinäisten maanparannuskustannuksien lyhen-
nysten jälkeen osoitti maataloustilien päätös voittoa Bengtsärissä 3,992: 85 
markkaa, Toivoniemessä 7,079: 45 markkaa, Ryttylässä 1,148: 85 markkaa ja 
Toivolassa 5,608: 40 markkaa eli yhteensä 17,829: 55 markkaa, mikä mainittu-
jen laitosten valtionapua koskevassa lopputilityksessä on vähennetty valtion-
avun perusteena olevista vuosimenoista. 

Eri laitosten varsinaiset menot — henkilökunnan luontoisedut, yksityishoi-
toon lähetettyjen lasten vaatetus sekä pula-ajan vähennys toimihenkilöiden pal-
koista poisluettuina — nousivat seuraaviin määriin: 

Kaikkiaan. 1 ¿asta ja päivät 
kohti. 

i Lasta ja 
vuotta kohti. 

Sofianlehdon pikkulastenkoti . . Smk 833,838: 40 23: 28 8,521: 38 
Reijolan lastenkoti » 299,399: 85 26: 63 9,747: 41 
Ivullatorpan » » 224,296: 25 25: 79 9,440: 25 
Vastaanottokoti » 354,122: 05 21: 82 7,987 :72 
Ammattioppilaskoti » 126,232: 10 18: 47 6,761: 44 
Toivolan koulukoti » 724,334: — . 24: 89 9,110: 49 
Bengtsärin » » 967,962: 80 31: 71 11,606: 04 
Tavolan » » 153,926: 20 18: 05 6,606: 12 
Ryttylän » » 1,311,591: 05 27: 72 10,145: 88 
Toivoniemen » » 298,852: 30 23: 09 8,449: 59 

Yhteensä Smk 5,294,555: — 25: 55 9,351: 36 

Jos otetaan huomioon myöskin eri määrärahalla Sofianlehdon pikku-
lastenkodin parvekkeille laitetut tuulensuojukset, 6,840: 40 markkaa, sekä 
rakennuskonttorin suorittamat lastenhoitolaitosten kunnossapitokustannukset 
177,980: 95 markkaa, saadaan keskikustannukseksi lasta ja päivää kohti 
kaikissa laitoksissa 26: 44 markkaa ja lasta ja vuotta kohti 9,677: 79 markkaa. 

Seuraava taulukko osoittaa eriteltyinä kaupungin menot elatuspäivää 
kohti lastensuojelulautakunnan alaisissa laitoksissa vuonna 1932: 

L a s t e n k o t i . K o u l u k o t i . 1 
- - \o <J : i ^ : 1 1 1 ! K 

1 g. 1 .-—e« . 2 W o E • 
H ! 

0 oT H I > 1 S H 
M e n o e r ä. 2. ^ a: Op ^ ! ] S' 2. ! p' 

V 5T O n- 0 rs> 0 
' 1 

3 <5 
0 i p 

P e n n i ä. 
1 i 
1,007 1,384 1,367 684 

! 
332 1,048 1,220 902 

1 
986| 

¡ . 991 1,022 
Vuokra, lämpö ja valo ; 251 222 229 699 619! 492 919 180 750: 495 554 
Ruokinta 447; 424 383 457 549; 482 542 453 572! 515 499 
Vaatetus ja kalusto .. 218 327 256 190 197; 259! 308 166 299; 160 255 
Muut menot 405! 306 344 152 150! 208! 182 104 165| 148 225 

Yhteensä 2,328 2,663 2,579 2 ,1821,847 2,489,3,171 1,805 2,772 2,309 2,555 



118* XIII. Kotitalouslautakunta. 

Vuoteen 1931 verrattuna alenivat hoitokustannukset edelleen melkein 
kaikissa kaupungin lastenhuoltolaitoksissa, muutamissa varsin huomatta-
vasti, johtuen tämä paitsi yleisestä palkkojen alennuksesta varsinkin ruoka-
ja vaatetusmenojen supistuksesta! 

L a s t e n h o i d o n n e u v o n t a . Paitsi Maitopisarayhdistyksen kunnan avus-
tuksella kaupungin eri osissa ylläpitämää 5 lastenhoidon neuvonta-asemaa 
sekä Kenraali Mannerheimin Lastensuojeluliiton lukuun Töölössä ja Lasten-
linnassa toimineita 2 neuvonta-asemaa, lautakunta ylläpiti Tehtaankadun 
l:ssä sijaitsevassa lastensairaalassa yhtä kunnallista lastenhoidon neuvolaa, 
jonka toiminta-alueena oli Kruununhaka, Katajanokka, Kaivopuisto, II ja III 
kaupunginosa sekä Suomenlinna. Tämän neuvonta-aseman lääkärinä oli lää-
ketieteenlisensiaatti U. Muroma ja hoitajattarena terveyssisar L. Soini, joka 
on antanut aseman toiminnasta seuraavansisältöisen selostuksen: 

Neuvonta-aseman kirjoissa oli keskimäärin 262 lasta kuukautta kohti. 
Kirjoihin vietiin kaikkiaan 485 lasta, joista 327 oli 0—2 vuotiaita ja 158 
2—7 vuotiaita. Joulukuun 31 p:nä 1932 oli kirjoissa 327 lasta, joista 218 
alle 2 vuoden ja 109 2—7 vuotiaita. 1 kuukautta nuorempia lapsia merkittiin 
kirjoihin 107. Kirjoista poistettiin 101 0—2 vuotiasta ja 49 2—7 vuotiasta, 
yhteensä 158 lasta. Poistamisen aiheuttivat seuraavat seikat: 136 lasta muutti 
pois, 6 alle 1 vuoden kuoli, 16 poistettiin sekalaisista syistä. Kuolemansyy oli 
2 tapauksessa kurkkumätä, 1 kureutunut tyrä, 3 ravintohäiriö (2 lasta keskos-
kaksosia). Kirjoihin merkityistä lapsista oli aviottomia 106. Lääkäri otti 
vastaan säännöllisesti 2 kertaa viikossa, yhteensä 86 kertaa. Vastaanotoilla 
oli kävijöitä kaikkiaan 1,833. 

N. k. terveyssisaren vastaanottotunneilla äideillä oli tilaisuus kysellä ja 
neuvotella lastenhoitoa koskevista asioista y. m. Näitä vastaanottoja oli joka 
päivä klo 14—15 ja oli näillä käyneiden lukumäärä 702. Terveyssisarella oli 
kansliatunteja 891, mihin sisältyvät myös lääkärin vastaanotot, kurssien 
pito y. m. neuvonta-asemalla tapahtunut toiminta. 

Kodissakäyntejä tehtiin yhteensä 2.902, joista £27 alle 2 v. lasten, 452 
2 v. vanhempien lasten, 306 kirjoihin merkitsemättömän luona, 240 ras-
kaana olevien äitien luona sekä 15 asiakäyntiä ja 182 sairaskäyntiä. Aviotto-
mien lasten luona tehtiin erikseen 780 käyntiä. Sairaustapausten laadusta 
mainittakoon: 43 ripulia, 7 katarria, 1 korvatulehdus, 1 rauhasturvotus, 
3 vesirokkoa, 2 kurkkumätää, 7 hinkuyskää, 3 keuhkokuumetta, 3 kouristus-
tapausta, 1 munuaispikaritulehdus, 1 suutulehdus ja 1 palohaava; muut 
olivat kuumetta, nuhaa ja yskää. 

Suomenlinnassa l) aloitettiin työ tammikuun 27 p:nä ja senjälkeen pidet-
tiin siellä säännöllisesti kerran kuukaudessa lääkärin vastaanottoja, joilla kävi 
187 lasta. Näitä vastaanottoja varten luovutettiin eräiden Suomenlinnassa 
asuvien rouvien myötävaikutuksella neuvonta-aseman käytettäväksi sairaala-
rakennuksessa oleva sotaväen hammaspoliklinikan huoneisto. Sairaalan yli-
hoitajatar, neiti Engblom, oli erikoisen myötämielinen neuvonta-aseman 
työtä kohtaan avustaen sen toimintaa monella eri tavalla. Kodissakäyntejä 
tehtiin Suomenlinnassa kaikkiaan 65. Kirjoissa oli 61 siellä asuvaa lasta, 
joista 29 2 v. nuorempia ja 32 2—7 vuotiaita. 

Äitiyshuoltotyö aloitettiin helmikuun 15 p:nä, vaikkakin rajoitetussa 
muodossa. Koska toistaiseksi ei ole mahdollisuutta järjestää lääkärin vas-

N u m e r o t i e d o t Suomenl innassa suor i te tus ta työs t ä s isä l tyvät ylläoleviin 
neuvon ta -a seman työ t ä koskeviin t ie to ihin . 
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taanottoja neuvolassa, ohjattiin raskaana olevat äidit yleisen sairaalan nais-
tautiosaston äitiysvastaanotoille. Sitäpaitsi näilläkin äideillä oli tilaisuus 
käyttää hyväkseen terveyssisaren vastaanottoja. Vastaanotoilla kävikin 50 
äitiä. Kodissakäyntejä raskaana olevien äitien luona tehtiin 240. 

Laitoshoitoon toimitettiin 14 lasta, joista 13 sairaalahoitoon ja 1 lasten-
kotiin. 

Avustustoiminta. Kiertokori n:o 1 oli lainattuna 3 kotiin. Lastensuojelu-
lautakunnan kautta toimitettiin vaateavustusta 17 aviottomalle lapselle. 
Pariin kotiin saatiin etel. suomalaiselta ja etel. ruotsalaiselta seurakunnilta 
avustusta: puita, vuokrarahaa ja ruokaa. 3 aviottoman lapsen äidille ehdo-
tettiin annettavaksi Holmgrenin rahastosta jaettavana imetyspalkkiona 150 
—300 markkaa. Köyhiin koteihin jaettiin äideille imettämisen edistämiseksi 
n: k. maitorahaa. Jouluksi arvottiin neuvonta-asemalla ommeltu liina, josta 
saatiin 300 markkaa, minkä avulla voitiin hankkia kymmeneen kotiin hiukan 
jouluiloa. Valohoitoa varattomille saatiin maksutta lastensairaalan poliklini-
kalla. 

Valistustoiminta. Pienten lasten hoitoa käsitteleviä havainnollisia luento-
sarjoja äideille pidettiin 6 ja näille luennoille osallistuneiden lukumäärä oli 155. 
Kursseista oli 2 ruotsinkielisiä. Ohjelmallisia illanviettoja äitien virkistykseksi 
järjestettiin jouluna ja keväällä, äitien päivänä. Osanottajia näissä tilaisuuk-
sissa oli n. 225. Niissä pidettiin 2 esitelmää: lääketieteenlisensiaatti U. Muroma 
neuvonta-aseman merkityksestä ja lääketieteenlisensiaatti A. Apajalahti 
äitiyshuollosta. Illanviettoja varten etel. suomalainen seurakunta auliisti 
antoi käytettäväksi tilavan valoisan ja viihtyisän Korkeavuorenkatu 10:ssä 
olevan seurakuntasalin. 

Oppilasopetustyötä neuvonta-asemalla seurasivat valtion terveyssisar-
kurssin oppilaat, lastensairaalassa työskentelevät lääketieteenkandidaatit ja 
Helsingin kaupungin sairaanhoitokoulun oppilaat. Oppilaista suurin osa työs-
kenteli 2 viikon ajan, osa 1 kuukauden. 

T e r v e y d e n h o i t o . Lastenhuoltolaitoksissa vallinneesta terveydentilasta 
ja hygienisistä olosuhteista kumpikin lastensuojelulautakunnan lääkäreistä 
antoi eri kertomuksen, joista vastaanotto- ja ammattioppilaskoteja, Kulia-
torpan lastenkotia sekä koulukoteja valvovan lääketieteenlisensiaatti E. O. 
Lindenin selostus oli seuraavansisältöinen: 

Bengtsärissa oli eräs 17-vuotias poika sairastunut tammikuun lopulla. 
Hänet lähetettiin Helsinkiin ja todettiin potevan keuhkotautia. Tuberku-
loosihuoltotoimiston välityksellä poika siirrettiin sittemmin Mjölbollstadin 
parantolaan. 

Maaliskuun 13 p:nä tutkittiin kaikki Bengtsärin pojat. Trakoomia 
havaittiin kolmessa pojassa, jotka oli lähetettävä Hangon sairaalaan käsitel-
täviksi (rullattaviksi). Märkivää ihottumaa sairastava poika määrättiin lähe-
tettäväksi Helsingin ihotautisairaalaan. Parissa pojassa huomattiin olevan 
syyhelmää. Lokakuun 1 p:nä lääkäri jälleen kävi Bengtsärissa. Tällä kertaa 
todettiin seitsemän trakoomitapausta. Näistä kahta poikaa oli rullattava 
Hangossa ja viittä, joiden sairaus oli lievempää laatua, oli hoidettava kotona. 
Syyhelmääkin todettiin nyt useissa lapsissa. Näistä kolme märkärupista 
määrättiin lähettäväksi ihotautisairaalaan. 

Muuten oli terveydentila ollut hyvä. Oppilaiden painonlisäys oli sään-
nöllinen. Laitoksen työjärjestystä vastaan ei ollut mitään muistuttamista ja 
yleensä vallitsi järjestys ja siisteys kaikkialla. Kesän Mivimpana aikana oli 
ollut jonkunverran puutetta vedestä. 
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Kesäkuun 2 p:nä lääkäri kävi Toivoniemen ja Tavolan koulukodeissa. 
Toivoniemessä tutkittiin kaikki 36 lasta. Heidän terveydentilansa oli lääkä-
rin viimeisen käynnin jälkeen ollut hyvä. Eräällä tytöllä oli kuitenkin avoin 
tuberkelirauhanen leuvan alla ja hänet määrättiin lähetettäväksi parantolaan. 
Oppilaiden painonlisäys oli säännöllinen. Työjärjestystä vastaan ei ollut 
mitään muistuttamista ja siisteys sekä järjestys vallitsi kaikkialla. 

Tavolaan sijoitetuista 24 lapsesta 13 asui laitoksen oppilasasuntolassa ja 
11 yksityisperheiden luona. Ainoatakaan koulutuntia ei ollut laiminlyöty. 
Oppilaiden asuttamisessa oli seurattu vanhaa hyvää periaatetta, että kaikki 
sellaiset lapset, jotka olivat ruumiillisesti ja henkisesti siihen sopivia, sijoi-
tettiin yksityisiin perheisiin. Ne lapset olivat kehittyneet paremmin, jotka 
olivat saaneet olla kasvatusvanhempiensa mukana maanviljelys- y. m. tehtä-
vissä. Ainoastaan henkisesti heikommat ja erikoishoitoa kaipaavat olivat 
oppilasasuntolassa. Kaikki oppilaat todettiin kehityskykyisiksi ja olivat 
edistyneet hyvin. Painonlisäys oli säännöllinen eikä koulukodin työjärjes-
tystä vastaan ollut mitään muistuttamista. Järjestys ja siisteys vallitsi 
kaikkialla. 

Kesäkuun 14 p:nä tutkittiin Ryttylän koulukodin kaikki 122 lasta. Yksi 
lapsista oli keväällä kuollut Marian sairaalassa Helsingissä angiinaa seuran-
neeseen munuaistulehdukseen. Useita angiinatapauksia oli ilmennyt lapsissa 
kevään kuluessa ja yhä edelleen ruusun (erycipelas) ja influenssan ohella. 
Lääkäri totesi lukuisia angiinatapauksia, useita influenssaa ja kaksi ruusua 
sairastavaa. Terveydentila näytti huonolta. Painonlisäys oli kuitenkin var-
sin hyvä. Struumaa ei laisinkaan huomattu. Lehmille määrättiin kuitenkin 
jatkuvasti annettavaksi jotipitoista keittosuolaa ja kaikille lapsille tippa 
jotitinktuuria viikossa. Työjärjestystä vastaan ei ollut mitään muistutetta-
vaa ja siisteys ja järjestys vallitsi kaikkialla. Urheilukenttä oli valmis ja sitä 
käytettiin ahkerasti. 

Heinäkuun 3 p:nä toimitettiin tutkimus Kullatorpan lastenkodissa, missä 
oli silloin27 lasta. Terveydentila oli ollut muuten erittäin hyvä, paitsi että kodin 
hoidokit keväällä olivat sairastaneet lievää influenssaa. Kolme kouluiässä 
olevaa kuppatautisten lasten osaston poikaa, joista ei ollut tartunnan varaa, 
piti muutettaman Toivolaan. Yksi ylempänä sijaitsevan huvilan pojista 
määrättiin siirrettäväksi Tavolaan ja yksi synnynnäistä syfilistä sairastava, 
sokea ja henkisesti kehittymätön piti toimitettaman Sortavalaan. 10-vuotias 
tyttö, jolle jo v. 1930 anottiin paikkaa Perttulassa, piti niinikään lähetettä-
män Sortavalaan, samoinkuin myös yksi imbecilliasteella oleva poika, jolla 
oli silloin tällöin raivokohtauksia ja halua häiritä ympäristöään. Kuppatau-
tisten lasten osastolla oli pari poikaa, jotka eivät vielä olleet kouluikäisiä, 
mutta jotka oli selitetty taudistaan parantuneiksi ja jotka olivat henkisesti 
normaalikykyisiä. Heidät voidaan aikanaan siirtää johonkin koulukotiin. 
Muutoin oli tässä laitoksessa kaikki hyvässä järjestyksessä ja lapset terveitä 
ja iloisia. Kesän aikana haittasi veden puute. Marraskuussa sairastui yksi 
lapsista keuhkotulehdukseen ja hoidettiin kodissa. Joulukuussa ilmeni noin 
15:llä kodin 20 hoidokista lievää angiinaa. 

Lokakuun 3 p:nä toimitettiin vuositutkimus Toivolan koulukodissa. Jon-
kun aikaa oli sielläkin kesällä haitannut puute vedestä. Keväällä ilmeni lukui-
sia influenssa- ja muutamia angiinatapauksia sekä pari tapausta hinkuyskää 
ja yksi vihurirokkoa. Harjulassa esiintyi silloin tällöin pitkin kesää angiinaa. 
Neljä poikaa, joiden keuhkot herättivät epäilyksiä, lähetettiin tuberkuloosi-
huoltolaan heille mahdollisesti tarpeellista erikoiskäsittelyä ja -sijoitusta var-
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ten. Kaksi näistä tuli sittemmin Droppen nimiseen Pitäjänmäen lasten-
kotiin, yksi sairaalaan ja yksi Pohjanmaalle yksityishoitoon. Harjulassa oli 
äsken toimitettu korjauksia ja teki tämä oppilasosasto miellyttävän vaiku-
tuksen. Luteita ei oltu huomattu. Toivolan koulukodissa oli tavallista enem-
män alakoulunikäasteella olevia lapsia. Heidän luokkahuoneensa oli ahdas ja 
26 lapsella oli käytettävissä ainoastaan 24 pulpettia. Useat näistä pikku-
koulunikäisistä lapsista olisivat paremmin sopineet apukouluun. Kahta tyt-
töä suositeltiin toimitettavaksi Kuhankoskelle ja kolmea poikaa siirettäväksi 
Tavolaan. Eräs imbecilliasteella oleva kuuromykkä poika, jolla oli sitäpaitsi 
kaatumatautikohtauksia, piti toimitettaman Tapiolan kaatumatautisten lai-
tokseen. Tilanahtaus vallitsi Toivolassa kuten ennenkin. Terveydentila oli 
kohtalaisen hyvä. Painonlisäys oli säännöllinen ja järjestys sekä siisteys val-
litsi kaikkialla. Työpajat sekä voimistelusali ovat tähänkin laitokseen toi-
vottavia. 

Tammikuussa ilmeni vastaanottokodin tyttöosastolla tulirokkotapaus. 
Jotta kodin toiminta voisi jatkua keskeyttämättä, siirrettiin ne tytöt, jotka 
eivät ennen olleet sairastaneet tulirokkoa n. s. koleeraparakkiin. Ainoastaan 
neljä tyttöä oli aikaisemmin varmasti sairastanut tulirokkoa ja nämä saivat 
jäädä kotiin. Suoritetun desinfioinnin jälkeen toimi koti entiseen tapaan. 
Kukaan koleeraparakkiin siirretyistä tytöistä ei sairastunut. 

Lokakuun 2 p:nä suoritettiin vastaanottokodissa vuositutkimus. Olo-
suhteet olivat kaikin puolin hyvät, lukuunottamatta sitä seikkaa, että 
koti on aivan liian pieni. Ammattioppilaskodissa oli havaittu yhä edelleen 
luteita. 

Kesäkuun 15 p:nä lääkäri kävi Sortavalassa sijaitsevassa Vaaliala-nimi-
sessä tylsämielisten laitoksessa, joka on tarkoitettu lähinnä idiooteille ja sel-
laisille, jotka eivät voi oppia lukemaan eikä laskemaan, mutta otetaan sinne 
myöskin henkisesti korkeammalla kehitysasteella olevia lapsia. Näille oli 
järjestetty opetusta ja oli niinhyvin hoito kuin opetuskin kaikille laitoksen 
hoidokeille järjestetty uusimpien periaatteiden mukaan. Laitos teki kaikissa 
suhteissa suotuisan vaikutelman. Joukko helsinkiläisiä lapsia oli jo otettu 
tähän laitokseen ja ne samalla tarkastettiin. 

Keväällä lääkäri kävi Helsingin diakonissalaitoksen ylläpitämässä 
tylsämielisten lasten huoltolassa, joka myöskin teki erittäin hyvän vai-
kutuksen. 

Kaupungin koulukoteihin sijoitettujen lasten hampaidenhoidosta huo-
lehti edelleen kunnallisen kouluhammasklinikan johtaja T. H. J. Ekman suo-
rittaen hampaiden korjaamiset kauempana sijaitsevissa laitoksissa lautakun-
nan tätä tarkoitusta varten hankkimilla välineillä. Vastaanotto- ja ammatti-
oppilaskodin hoidokit sekä Toivolan koulukodin oppilaat kävivät tarpeen 
vaatiessa kouluhammasklinikassa. 

Sofianlehdon pikkulastenkodista sekä Reijolan lastenkodista huolehtiva 
lääketieteenlisensiaatti R. Granholm jätti näissä laitoksissa vallinneesta ter-
veydentilasta-seuraavanlaisen selostuksen: 

Kuten edellisinäkin vuosina, ilmeni Sofianlehdon lastenkodissa suuri 
määrä sairaustapauksia, enimmäkseen niin sanottuja vilustumistauteja, sekä 
lapsissa että henkilökunnassa. Vaikka suuri osa niistä olikin lieviä tapauksia, 
jotka eivät paljon häirinneet lasten yleistilaa, esiintyi kuitenkin useita vai-
keitakin tauteja, kuten keuhkokuumetta. 10 lasta kuoli vuoden kuluessa. 
Tullessaan lastenkotiin ovat muutamat lapset olleet sairaita, vaikka ei niin 
vaikeasti, että heitä olisi tarvittu sijoittaa sairaalaan. 
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Sairaustapaukset näkyvät lähemmin seuraavasta yhdistelmästä: 

T a u t i . 
0—1 Y. 
vanh. 

Yli 1 v. 
vanh. Yhteen- Näistä 

hoidettiin kuoli lapsia. lapsia. sä. sairaalassa. kuoli 

Influenssa 34 27 61 — — 

Henkitorvenkatarri 23 20 43 — — 

Vatsa- ja suolikatarri 8 3 11 — • — 

Virtsatiehyeentulehdus 8 3 11 — — 

Ihottumia 6 3 9 - — • . — 

Keuhkokuume . . . ' . . ' 6 o 9 3 6 
Korvatulehdus o o 5 8 .— — 

Synnynnäinen heikkous 8 — 8 — — 

Imurauhästiilehdus 2 5 7 ' — • — 

Riisitauti 4 2 6 — — 

Suunlimakalvontulehdus • — · 5 5 • — — 

Kurkkutulehdus 1 4 5 — 

Suurentuneet nielurisat 1 4 5 . — . — -

Vajaakykyisyys . . 2 2 4 — — 

Verenheikkous 3 — 3 — — 

Kurkkumätä . — 2 2 2 — 

Mätää keuhkopussissa 2 — 2 2 2 
Silmätulehdus 1 1 2 1 — 

Kouristuksia 1 1 2 — — 

Verenmyrkytys — 1 1 1 1 
Tuberkuloosi 1 — • 1 1 — 

Suurentuneet imu- ja thymusrauhaset — 1 1 — 1 
Kureutunut nivustyrä 1 — 1 1 — 

Synnynnäinen sydäntauti 1 — 1 — — 

» kuppatauti 1 — • 1 1 — . 

Yhteensä 117 93 210 12 10 

Kuolleista lapsista 7 oli alle 1 vuoden. Keuhkokuumeeseen kuolleitten 
lasten ryhmässä oli 2 heikkoa kaksoslasta sekä vesipääpotilas. Lapsi, jonka 
kuolemansyy oli thymusrauhasen suurentuminen, kuoli äkkiä ilman huomat-
tua tautia, ja kuolemansyy todettiin vasta toimitetun leikkauksen perusteella. 

Kun Sofianlehdossa kertomusvuonna hoidettiin 208 lasta, oli kuollei-
suusprosentti siis 4.81. 

Reijolan lastenkodissa oli myöskin vuoden kuluessa verrattain paljon 
vilustumistauteja sekä pieni määrä muitakin sairauksia. Yleensä taudit olivat 
lievänlaatuisia ja lasten yleistila tyydyttävä. Yksi lapsista kuoli kurkku-
tulehdukseen. Hän olikin vajaakykyinen ja ruumiillisesti heikko. 

Tautien laatu ja lukumäärä ilmenee seuraavasta yhdistelmästä: 
T a u t i . 

Influenssa 
Kurkkutulehdus 
Henkitorvenkatarri . . . . 
Korvatulehdus. . . . . . . . 
Suurentuneet nielurisat 
Ihottumia 
Yatsa- ja suolikatarri . . 

T a u t i . 
32 Suun limakalvontulehdus 
13 Yajaaky ky isyys 

6 Tulirokko 
6 Tyrä 
4 Kurkkumätä 
4 Synnynnäinen sydäntauti 

Yhteensä 80 
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Yksi kurkkutulehdukseen sairastunut lapsi kuoli. Sairaalaan lähetettiin 
9 lasta, nimittäin tulirokkotapaukset sekä 2 angiinatapausta, joissa epäiltiin 
olevan tulirokko, kurkkumätäpotilas, 2 vaikeaa influenssatapausta, sekä 
2 lasta tyräleikkausta varten. 

Kodissa hoidettiin vuoden kuluessa 125 lasta, joista 0.8% kuoli. 

Gustaf ja Maria Hyvösen lastenkodin hoidosta ja hallinnosta vuonna 
1932 on saatu seuraavat tiedot: 

Lastenkodin johtokuntaan kuuluivat tarkastaja M. Sillanpää puheen-
johtajana, taloudenhoitaja S. Ojanne, lastentarhanjohtajatar I. Poppius, vara-
tuomari L. Silvenius ja pofessori A. Ylppö jäseninä. Sihteerinä toimi kodin 
johtajatar I. Siirala Kodin henkilökunta ei muuttunut vuoden aikana. 

Lapsia oli kodissa 30, 2—17 vuotiaita poikia ja tyttöjä, joista oli sisaruk-
sia kuudesta eri perheestä. 14 lapsesta lastensuojelulautakunta maksoi 250 
markkaa kuukaudessa, 3 lapsesta heidän omaisensa maksoivat, ja loput olivat 
vapaapaikoilla. Elatuspäiviä oli kaikkiaan 10,706. Pienille lapsille pidettiin 
lastentarhaa aamupäivisin, vanhemmat lapset kävivät kansakoulua, jatko-
koulua tai ammattikoulua. Yksi lapsi kävi apukouliia. Tyttö, joka oli osoit-
tautunut siinä määrin vaikeaksi hoidettavaksi, siirrettiin Seimelän lasten-
kotiin. Kesäksi vuokrattiin kodille asunto Haikon kartanon alueelta. Siellä 
jokaisella lapsella oli oma pieni puutarhatilkku ja sitäpaitsi oli yhteinen kodin 
puutarhamaa hoidettavana. 

Lasten terveydentila oli yleensä tyydyttävä. Sairaalassa hoidettiin tuli-
rokkoon sairastunut tyttö ja umpisuolen tulehdukseen sairastunut poika. 
Kaksi kaatuvatautista tyttöä siirrettiin kodista pois, toinen Yaajasalon kaa-
tuvatautikotiin, toinen Lapinlahden sairaalaan. Sairaustapaukset kodissa 
olivat seuraavat: umpisuolen tulehdus 1, angiina 7, influenssa 19, henkitorven-
katarri 11, tulirokko 1 ja kaatuvatauti 2. 

Kesäkuun 1 p:stä johtokunta sai tehtäväkseen myös säätiön omistaman 
talon Kotkankadun 14—16 hoidoir, joka siihen asti oli kuulunut kiinteistö-
toimiston talonisännöitsijälle. Vuoden varrella suoritettiin vuokralla olevan 
osan perinpohjainen korjaus, pihamaalla oleva pesutupa poistettiin ja uusi 
pesutupa sisustettiin talon alakertaan. Lastenkodin puolella toimitettiin vain 
pienehköjä korjauksia. Korjaustöiden kustannukset nousivat yhteensä 
434,224:05 markkaan. Muita menoja oli kaikkiaan 264,808:85 markkaa 
kuten seuraavasta yhdistelmästä näkyy: 

M e n o j a , S m k. 

Menoerä. Kaikkiaan, päh ;! Kohlien. 

Palkat 110,455:— 10:32 
Talous 75,644:95 7: C6 
Vaatetus 23,147:10 2:16 

M e n o j a, S iii k. 

Menoerä. Kaikkiaan, päh\l!oV(ieii. 

Kalusto 11,263:10 1:05 
Lämpö- ja valo 14,304:70 1:34 
Kulungit . . . . . . 29,994: — 2: 80 

Yhteensä 264,808: 85 24: 73 

Tuloja kertyi kaikkiaan 267,680: 68 markkaa, joista säästöä edellisestä 
vuodesta 5,795: 93 markkaa, rahatoimistosta nostettu määrä 155,000 mark-
kaa, lasten elatusmaksuja 40,650 markkaa, henkilökunnan luontoisetujen 
korvauksia 49,437 markkaa, vuokratuloja 15,001: 50 markkaa ja muita tuLoja 
1,796: 25 markkaa. 



XIII. Kotitalouslautakunta. 
Kotitalouslautakunta antoi 1932 vuoden toiminnastaan seuraavan se-

lonteon: 

Lautakunnan kokoonpano. Kaupunginvaltuuston päätöksellä joulukuun 
2 p:ltä 1931 perustettiin kotitalouslautakunta, jonka toiminta oli alkava 
tammikuun 1 p:nä 1932. Näin oli se väliaikainen ja epävarma tila, jossa 
aluksi sosialilautakunnan alainen ja sittemmin väliaikainen kotitalous-
johtokunta oli toiminut, päättynyt ja viimeinkin päästy siihen, mihin oli 
pyritty. Lautakuntaan kuuluivat kaupunginvaltuuston valitsemina tar-
kastaja M. Sillanpää puheenjohtajana, rouva H. Gebhard varapuheenjohta-
jana, sekä rouva H. Brander, talousopettaja A. Huotari ja arkkitehti S. 
Lagerborg-Stenius jäseninä. Kaupunginhallitusta edusti lautakunnassa 
sähköteknikko V. V. Salovaara. Lautakunta kokoontui vuoden kuluessa 
17 kertaa. Lähetettyjen kirjelmien ja kirjeiden luku oli 138, saapuneiden 72. 

Lautakunnan toimihenkilöt. Lautakunnan vakinaisista kotitalousneu-
vojista toimi käsityönopettajatar I. Grotenfelt kotitalouskerholassa ja talous-
opettaja A. Salonen opetuskeittiössä. Apuopettajina olivat talousopettajat 
M. Koivisto ja E. Sore, käsitöissä rouva L. Lehtonen ja neiti A. Kautonen 
sekä kerhotyössä neiti A. Viitasalo. Neiti Salosen auskultoimisloman, loka-
kuun 10 ja 22 välisenä aikana ja sairasloman, joulukuun 5 ja 10 välisenä 
aikana hoiti hänen opetusvelvollisuuttaan neiti Sore. 

Toiminta. Kotitalouslautakunnan toiminta oli suunnattuna talous-
ja käsityöopetuksjen ja neuvonnan antamiseen vähävaraisille kuntalaisille 
ja kerhotyöhön kasvavien tyttöjen keskuudessa ja se tapahtui kuten edelli-
senäkin vuonna kahdessa paikassa: kotitalouskerholassa, Mäkelänkadun 
45:ssä ja opetuskeittiössä, Helsinginkadun 26:ssa. Molemmissa paikoissa 
oli lautakunnalla käytettävänään ajanmukainen keittiö, edellisessä lisäksi 
käsityö- ja kerhohuone ja jälkimmäisessä asianomaisella luvalla työväen-
opiston käsityösali. 

Talousopetuksessa lautakunta järjesti 13 yksinkertaista ja 1 monipuoli-
sen ruuanlaittokurssin, 7 leipoma-, 2 kevätruoka-, 4 säilyke-, 4 kasvisruoka-, 
7 jouluruokakurssia ja 1 ruuanlaittokurssin kerhotytöille, yhteensä 490 
oppilaalle. Eri vuoden aikoihin sovellettua havainto-opetusta ruuanlaitossa 
ja kodinhoidossa annettiin kerran viikossa kummassakin keittiössä, yhteensä 
52 kertaa n. 2,035 kuulijalle. Vielä toimeenpantiin yhdet pesukurssit, joilla 
oli opettajana osuusliike Elannon pesulan johtaja H. Kankkunen. 

Näiden kurssien lisäksi lautakunta tahtoi herättää harrastusta sienien 
ja suolasilakan käyttöön ja siinä tarkoituksessa järjestettiin syyskuussa 
opetuskeittiössä sieniviikko, jolloin esitelmien, havaintotuntien ja retkeilyn 
avulla opetettiin osanottajia, n. 850 henkilöä, tuntemaan ja käyttämään 
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sieniä. Lokakuun alussa oli molempiin keittiöihin järjestetty silakkakurs-
sit, jotka mainostivat silakan käyttöä taloudessa ja joita seuraamassa oli 
yhteensä n. 1,450 osanottajaa. Lautakunta otti myös osaa lokakuussa 
toimeenpantuihin Ravinto- ja nautintoainemessuihin 2 esitelmällä sekä 
2 havainto-esityksellä sieni- ja silakkarullissa, joilla oli n. 400 kuulijaa. 
Kaikkiaan otti siis vuoden kuluessa pidettyihin havaintoesitystilaisuuksiin 
osaa n. 4,735 henkilöä. 

Käsityönopetusta annettiin etupäässä neuvonnan muodossa. Vuoden 
kuluessa järjestettiin 17 vähintäin 2 kuukautta kestävää neuvontakurssia, 
joilla kävi 797 osanottajaa. Kursseilla opastettiin ompelemaan yksinkertai-
sia alus- ja pitovaatteita sekä jonkun verran koru- ja villalankatöitä. Suurta 
painoa pantiin vanhojen, aikuisten ja erittäinkin lasten vaatteiden korjaa-
miseen ja uusimiseen. 

Toukokuun 21 22 p:nä oli lcotitalouskerholaan järjestetty ansaittua 
huomiota herättänyt kotitaloudellinen näyttely, jossa runsaslukuiselle ylei-
sölle esitettiin lautakunnan eri toimintamuotoja ja aikaansaannoksia. 

Äiti-kerho. Lautakunnan toiminnan alainen oli äitien keskeinen yhdys-
side äiti-kerho, jonka tarkoituksena oli herätteiden, neuvojen ja virkistyk-
sen antaminen jäsenilleen. Äiti-kerho kokoontui kerran viikossa, yhteensä 
37 kertaa kotitalouskerholassa kerhoiltoihin, joihin keskimäärin 20 jäsentä 
otti osaa. Kerhoon kuului vuonna 1932 n. 80 äitiä, jotka sen lisäksi voivat 
kehittää harrastuksiaan laulukuorossa, joka kokoontui 22 kertaa, ja aivan 
vuoden lopulla perustetussa voimistelukerhossa. Sitäpaitsi pidettiin 8 kuu-
kausijuhlaa, joihin kerholaiset saivat kutsua perheensä. 

Koti-illat. Vielä neuvojat kerran kuussa, vuorotellen kotitalouskerho-
lassa ja opetuskeittiössä, järjestivät koti-iltoja, joissa esitelmien ja erilaisten 
esitysten avulla koetettiin herättää harrastusta kodinhoitoa koskeviin kysy-
myksiin. Koti-iltoja oli 7 ja niissä n. 790 osanottajaa. 

Tyttö]en kerhotoiminta. Kotitalouskerholassa harjoitettuun tyttöjen 
kerhotoimintaan otti osaa 116 tyttöä, 11—16 v. ikäisiä, jotka useampaan 
ryhmään jaettuina kokoontuivat yhteensä 320 kertaa, jolloin heitä opastet-
tiin käsitöissä, askartelussa, laululeikeissä ja vähän taloustoimissakin. Sitä-
paitsi järjestettiin kerhotytöille, kuten edellä mainittiin, ruuanlaittokurssi, 
jossa oli mukana 14 oppilasta. 

Huoneistojen luovuttaminen muihin tarkoituksiin. Lautakunnan luvalla 
Diakonissalaitos sai joitakin kertoja käyttää Helsinginkadun 26:ssa olevaa 
keittiötä. Kumpulan ja Vallilan siirtolapuutarhojen jäsenkerhot kokoon-
tuivat joka toinen lauantai kotitalouskerholassä. Viipurin maatalousnäyt-
telyä varten järjestämänsä karsintakilpailut perunankuorimisessa ja sili-
tyksessä saivat Uudenmaan läänin maanviljelysseura ja Marttayhdistyksen 
piiriliitto toimeenpanna molemmissa keittiöissä. 

Kotitalouslautakunnan v. 1932 menoarvio nousi 220,100 markkaan, josta 
vakinaisten neuvojien palkat tekivät 60,480 markkaa. Eri menomääristä 
mainittakoon: lautakunta 5,580 markkaa ja tilapäinen työvoima 61,893: 75 
markkaa, josta talousopetuksen osalle tuli 22,950 markkaa, käsityöneuvonnan 
osalle 27,460 markkaa, esitelmien osalle 1,580 markkaa ja kerhotyöhön 
9,903: 75 markkaa. Vuokramenot olivat 54,000 markkaa, lämpö ja valo 
maksoivat yhteensä 7,046: 65 markkaa. Siivousmääräraha, 10,000 markkaa, 
osoittautui riittämättömäksi ja lautakunnan anomuksesta valtuusto myönsi 
1,500 markan lisämäärän, joka sekin tuli kokonaan käytetyksi. Havainto-
opetukseen tarvittiin 7,414: 20 markkaa. 
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Nyt päättynyt kotitalouslautakunnan ensimmäinen toimintavuosi on 
näyttänyt, miten tarpeen vaatima kunnallinen elin lautakunta on, varsin-
kin kaupunkimme vähäväkisten perheenemäntien keskuudessa. Tämä sel-
viää paraiten siitä suuresta osanottajamäärästä, joka oli lautakunnan 
toimeenpanemilla kursseilla ja muilla neuvontatilaisuuksilla. Osanottajia 
oli aina Kaivopuistosta, Punavuoren- ja Ruoholahdenkatujen puolelta ja 
he lausuivat useasti toivomuksenaan, että lautakunnan toiminta ulotettai-
siin näihinkin kaupunginosiin. Nykyisissäkin huoneustoissaan voisi lauta-
kunta järjestää useampia rinnakkaiskursseja, jos vain määrärahat opettaja-
voimien palkkaamiseen sen sallisivat, sillä osanottajia kyllä olisi riittävästi. 



XIV. Kaupunginkirjasto. 
Kaupunginkirjaston johtokunnan kertomus vuodelta 1932r) oli seuraa-

vansisältöinen: 
Johtokunta. Kirjaston johtokuntaan kuuluivatfilosofiantohtori A.H.Berg-

holm, puheenjohtajana, filosofiantohtori H. E. Pipping, varapuheenjohtajana, 
filosofianmaisteri P. Railo, filosofiantohtori H. Renqvist ja toimittaja K. Y. 
Räisänen. Kaupunginhallituksen edustajana kirjaston johtokunnassa toimi 
lakitieteenkandidaatti G. Norrmen. Johtokunta kokoontui vuoden varrella 8 
kertaa. Johtokunnan puheenjohtaja tarkasti pääkirjaston kassan 11 kertaa. 

Henkilökunta. Pasilan haarakirjaston johtaja, kansakoulunopettaja 
W. Sippola sai eron toimestaan syyskuun 1 p:stä lukien, koska suomenkielisten 
kansakoulujen johtokunta ei sallinut hänen pitää kirjasto virkaa opettaja-
toimen ohella. Hänen sijaansa valittiin johtajaksi marraskuun 18 p:nä kir-
jastoamanuenssi E. Lilja, joka kuitenkin omasta pyynnöstään vapautettiin 
toimestaan, ennenkuin oli edes ryhtynyt sitä hoitamaan. Sen jälkeen nimitet-
tiin täten uudestaan avoimeksi joutuneeseen virkaan joulukuun 1 p:nä enti-
nen Kallion haarakirjaston amanuenssi W. Mellberg, joka astui virkaansa heti 
seuraavana päivänä. Ylemmän palkkaluokan amanuenssi K. Levander 
nautti virkavapautta opintoja varten syyskuun 20 p:stä vuoden loppuun. 
Sairauden perusteella myönnettiin virkavapautta 33 viranhaltijalle 58 eri 
tapauksessa yhteensä 2,970 työtuntia. Kirjastohenkilökunnan keskuudessa, 
sairasteltiin vuoden kuluessa harvinaisen paljon, johtuen tämä ennen,kaik-
kea vallinneesta influenssaepidemiasta, mutta otaksuttavasti myös siitä 
kiihkeästä kiireestä, jolla tehtävät on täytynyt suorittaa kirjaston ahtaissa 
ja huonosti tuuletetuissa suojissa. 

Huoneistot. Pääkirjaston rakennuskysymys ei ensinkään edistynyt kerto-
musvuonna. Edellisenä vuonna asetettu komitea, jonka tehtäväksi annettiin 
suunnitellun uudisrakennuksen paikan määrääminen, kokoontui ainoastaan 
kerran. 

Lainausliike. Lainausliike, joka jo kahtena edellisenä vuonna oli run-
saasti lisääntynyt työttömyyden ja lamakauden vuoksi, kasvoi edelleen 
samoista syistä huomattavassa määrin. Vilkkaasta lainausliikkeestä aiheutui 
varsinkin pääkirjaston lainausosastoilla enenevää tungosta, vaikeuttaen siten 
arvelutta vasti yleisön ja kirjasto varaston silmälläpitoa. 

Lainauspäivien lukumäärä oli pääkirjastossa ja Kallion haarakirjastossa 
344 sekä Töölön, Vallilan, Käpylän ja Pasilan haarakirjastoissa 306. 

Kirjalainojen lukumäärä vuosina 1932 ja 1931 oli seuraava: 

Yhteensä 1,103,676 956,661 
x) Ker tomukseen l i i t t yvä t t au lukko t i edo t la inausl i ikkeestä sekä käynne i s t ä 

lukusaleissa on ju lka is tu Helsingin kaupung in ti lastollisessa vuosikir jassa vuo-
delta 1933. 

1932. 1931. 
Pääkirjasto 
Kallion haarakirjasto 

659,177 569,507 
312,580 271,809 
38,557 35,892 
50,871 43,127 
25,479 22,780 
17,012 13,546 

Töölön » 
Vallilan » 
Käpylän » 
Pasilan » 
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Lainain keskimäärä lainauspäivää kohti oli pääkirjastossa 1,916 (1,660 
v. 1931\ Kallion haarakirjastossa 909 (792 v. 1931), Töölön haarakirjastossa 
126 (118 v. 1931), Vallilan haarakirjastossa 166 (142 v. 1931), Käpylän haara-
kirjastossa 83 (75 v. 1931) ja Pasilan haarakirjastossa 56 (45 v. 1931) eli 
yhteensä 3,256 (2,832 v. 1931). Suurin määrä päivässä annettuja kirjalainoja 
oli 5,673 (5,366 v. 1931). 

Aikuisille sekä toiselta puolen lapsille ja nuorisolle annettujen kirjalai-
nojen välinen suhde selviää seuraavasta taulukosta: 

Pääki r jas to , 
Kallion h 
Töölön 
Vallilan 
Käpy län 
Pasilan 

Kirjalainoja Kirjalainoja 
aikuisille lapsille ja nuorisolle Yhteensä 

Luku r Luku % 

526,049 7 9 . 8 133,128 20.2 659,177 
rakir jas to 219,983 ! 70 .4 92,597 29 .6 312,580 

» . . . . . . 23,521 i 6 1 . o 15,036 39 .o 38,557 
- » 35,502 : 6 9 . 8 15,369 30 .2 50,871 

» 15,444 60 .6 10,035 39 .4 25,479 
» 11,770 69 .2 5,242 : 3 0 . 8 17,012 

Yhteensä 832,269 75 .4 271,407 2 4 . 6 1,103,676 

Kertomusvuonna lainattiin aikuisille yhteensä 832,269 nidosta eli 75.4 % 
kaikista lainoista, vastaten 711,811 nidosta eli 74.4% vuonna 1931, sekä 
lapsille ja nuorisolle 271,4.07 nidosta eli 24.6 %, vastaten 244,850 nidosta eli 
25.6 % vuonna 1931. Niin kuin asiainlaita on ollut aina vuodesta 1920 asti, 
aikuisten kirjalainat lisääntyivät huomattavasti suuremmassa määrin kuin 
lapsille ja nuorisolle annetut lainat. Työttömyys aiheutti kertomusvuonna, 
kuten kahtena edellisenä vuonna, aikuisten lainain huomattavan nousun. 

Erikielisen kirjallisuuden lainausta valaisee seuraava taulukko: 

Pääki r jas to 
Kallion haaraki r jas to . . 
Töölön » 
Vallilan » 
Käpy län » 
Pasilan » 

Suomenkielinen 
kirjallisuus 

Luku % 

Skandinav 
kirjallisu 

Luku 

inen 
us 

Muunkielinen 
kirjallisuus 

Luku ; % 

Yhteensä 

Pääki r jas to 
Kallion haaraki r jas to . . 
Töölön » 
Vallilan » 
Käpy län » 
Pasilan » 

360,320! 54.7 
270,592! 86.6 

23,117 60.o 
40,056! 78.7 
22,403 87.9 
14,899j 87.6 

275,494 
41,988 
15,440 
10,815 

3,076 
2,113 

4 1 . 8 
13 .4 
40.o 
2 1 . 3 

I 12.i 
| 1 2 . 4 

23,363 3.5 659,177 
312,580 

38,557 
50,871 
25,479 
17,012 

Yhteensä 731,387 66.3 348,926 31.6 23,363 2.i 1,103,676 

Kaikilta lainausosastoilta vuonna 1931 lainaksi annettujen suomenkielis-
ten kirjain prosenttiluku oli 65.6, skandinavisten 32.4 ja muunkielisten 2.o. 
Skandinavisen kirjallisuuden lainausprosentti vähentyi siis kertomusvuonna 
0.8, kun taas suomenkielisen kirjallisuuden lainausprosentti lisääntyi 0.7 ja 
muunkielisen kirjallisuuden lainausprosentti O.i. 

Romaani- ja kertomuskirjallisuuden sekä muun kirjallisuuden lainauk-
sen välistä suhdetta valaisee seuraava taulukko, jossa myös on otettu huo-
mioon aikuisille sekä toiselta puolen lapsille ja nuorisolle annettujen lainain 
välinen ero: 
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P ä ä k i r j a s t o 
Kal l ion h a a r a k i r j . . 
Töölön » 
Vall i lan » 
K ä p y l ä n » 
Pas i lan » 

Kirjalainoja aikuisille. 

Romaani- 5 
kirjallisuus. 

Muu kir-
jallisuus. 

Luku. i % . i Luku. ; %. 

325,747| 61.9 200,302 38.i 
141,173164.2 

16,304j 69.3 
23,453166.1 

9,9051 64.i 
7,302 62.o 

78,810 35.8 
7,217 30.7 

12,049133.9 
5,539135.9 
4,468! 38.o 

Yhteensä 1523,884!62.91 308,385! 37.i 

Kirjalainoja lapsille ja 
nuorisolle. 

Kertomus-
kirjallisuus. 
Luku. %. ! Luku. %. 

Muu kir-
jallisuus. 

91,808! 69.oj 
69,336! 74.9! 
11,984! 79.7 
12,493! 81.3-

6,8331 68.i 
3,828 73.o 

41,320 31.o 
23,261 

3,052 
25.i 
20.: 

2,876 18.7 
3,202131.9 
1,414! 27.o 

196,282172.3; 75,125^27.7 

Kirjalainoja kaikkiaan. 
Romaani-ja! 

kertomus- ! Muu kir-
kirjallisuus. . jallisuus. 
Luku. ! %. ; Luku. ! %. 

417,555163.31241,622 
210,509! 67.31,102,071 

28,288j 73.41 10,269 
35,946 70.7 14,925 
16,738j 65.7 
11,130| 65.41 

36.7; 
32.7 
26.6 
29.3 

8,741134.3 
5,882134.6! 

720,166! 65.3' 383,510' 34.7 

Vuonna 1931 lainattiin kaikkiaan 628,203 nidosta (65.7 %) romaani- ja 
kertomuskirjallisuutta sekä 328,458 nidosta (34.3 %) muuta kirjallisuutta. 
Verrattaessa käy selville, että tietokirjallisuuden lainaus on lisääntynyt huo-
mattavasti lainojen kokonaismäärään nähden, mutta myös jossakin määrin 
romaani- ja kertomuskirjallisuuden lainaamiseen verraten. Suhteellinen 
lisäys kohdistuu aikuisten ottamiin lainoihin; aikuisille lainattujen tietokirjo-
jen lainausprosentti nousi 36.6:sta 37.i:een, kun taas lapsille ja nuorisolle 
lainatun tietokirjallisuuden prosenttiluku jäi entiselleen 27.7. 

Kirjavaraston eri osastoista lainattujen nidosten luku ilmenee seuraa-
vasta yhdistelmästä: 

Pää- Kallion ; Töölön 
kirjasto. 

Vallilan Käpylän i Pasilan 
haarakir jasto. 

Yhteen-
sä. 

6,123 l,323i 152 269 81 51 

1,485 

75,023! 6.8 

28,288 35,946! 16,738! 11,130! 720,166 65.3 

I. U s k o n t o a 
I I . H i s t o r i a a , argeologiaa ! 

ja e l ä m ä k e r t o j a . . ? . . . 54,754 25,250! 3,314 4,690 2,251 
I I I . Maan t i e toa , kansat ie- j | 

d e t t ä , an t ropo log iaa ja ! j j 
m a t k a k e r t o m u k s i a 40,184' 23,98l! 2,779 4,23l| 2,229! 1,619 

IV. R o m a a n e j a , k e r t o m u k -
sia, s a t u j a 417,555! 210,509 

V. R u n o j a , n ä y t e l m i ä , al-
b u m e j a sekä k i r ja i l i - j -
suush i s to r i aa ja t a i d e t t a 39,936! 15,157| 1,372 l,.47l| 1,381 1,067 

V I . L u o n n o n t i e d e t t ä , m a t e - | ! i 
m a t i i k k a a , l ä ä k e t i e d e t t ä i ! 
j a t ekno log i aa 34,889; 13,205; 

V I I . Oikeus- j a "va l t i o t i ede t -
t ä , yh te i skunna l l i s i a ky- | 
symvks i ä ja t a l o u t t a ! . 20,175 6,611 j 

V I I I . K i e l i t i e d e t t ä 12,311! 3,619! 
I X . F i losof iaa , s iveysopp ia , 

k a s v a t u s t a , k i r j a - jaki r - , 
j a s t o t i e d e t t ä , u rh . sekä : 
m u i t a ja sekal. a inei ta! 33,250 12,925! 

7,999 0.7 
| 

91,744 8.3 

960 1,614 

429 
337! 

739 
257 

926| 1,654 

1,019 

517; 
203 

736; 

284! 

130! 

60,384 h.5 

52,423 4.7! 

28,755 
16,857 

1,060; 510; 50,325 

2.6 
I.5! 

4.61 

Yhteensä ! 659,177 312,580; 38,557| 50,871; 25,479' 17,012 1,103.676 lno.o 

Vuonna 1931 olivat eri kirjallisuusosastoista annettujen lainain vastaa-
vat prosenttiluvut: 0.7, 8.3, 6.5, 65.7, 5.6, 4.7, 2.5, 1.5 ja 4.5. Kertomusvuonna 
lisääntyivät suhteellisesti osastoista III, VII ja IX annetut lainat, kun taas 
osastoista IV ja V annetut lainat suhteellisesti vähentyivät. I, II, VI ja VIII 

Kunnall. kert. 1932. 9 * 
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osastoon kuuluvan kirjallisuuden lainausta koskevat prosenttiluvut pysyivät 
muuttumattomina. Suurin muutos ilmeni IV osastoon kuuluvan kirjallisuu-
den lainauksessa. 

Kertomusvuonna lainaksi annetuista kirjoista 314 jäi palauttamatta; 
näistä oli 252 lainattu pääkirjastosta, 45 Kallion haarakirjastosta, 5 Töölön 
haarakirjastosta, 5 Vallilan haarakirjastosta, 4 Käpylän haarakirjastosta ja 
3 Pasilan haarakirjastosta. 

Kirjastosta sai kaikkiaan 45,516 henkilöä kotilainoja. Näistä oli 10,553 
uusia lainaajia. Seuraavassa taulukossa esitetään pääkirjaston ja haara-
kirjastojen lainaajia koskevia tietoja: 

Miehiä. 

Yhteensä. 

M
uita. 

fc 
R

uum
iilli-

, 
sen työn 
tekijöitä. 
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2 £ 
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g S g cc: e» p 

[ken kaik-
kiaan. 

Lainaajia, joiden äidinkieli oli suomi. 
P ä ä k i r j a s t o 3,293 3,270 6,563 2,436 4,397 6,833 1,460; 798|2,258 15,654 
Kal l ion h a a r a k i r j a s t o 2,553 1,294 3,847 1,934 1,608 3,542 1,270 1,022 2,292 9,681; 
Töölön » 192 93 285 212 124 336 347! 149 496 1,117! 
Val l i lan » 519 61 580 287 90 377 237 135 372 1,329 
K ä p y l ä n » | 185 ! 63 248 51 174 225 232 203 435 908! 
P a s i l a n » | 137 ; 48 185 52 71 123 57: 47 104 412 

Y h t e e n s ä : 6,879 4,829; 11,708 4,972! 6,464 11,436 3,603 2,354 5,957 29,101! 

Lainaajia, joiden äidinkieli oli ruotsi. 
P ä ä k i r j a s t o 1,530 3,394: 4,924 990 5,667; 6,657 1,024 681 | 1,705 13,286! 
Kal l io n h a a r aki r j a st o 241 287! 528 173 396 569 226 1691 395 1,4921 
Töölön » ! 90 85 175 104 200 304 128 97 225 704 
Val l i lan » 80 371 117 50 50' 100 75 44! 119 336! 
K ä p y l ä n » 17 22; 39 2 54 56 49 46; 95 190! 
Pas i l an » 16; 19! 35 9 \r 26 11 1 8i 19 80: 

i Y h t e e n s ä 1,974 3,844 5,818 1,328 6,384 7,712 1,513 1,045 2,558 16,088 

Lainaajia, joiden äidinkieli oli joku muu kieli. 
P ä ä k i r j a s t o 15; 119| 134| 3 166; 169| 10; 14| 24| 327; 

Lainaajia kaikkiaan. 
P ä ä k i r j a s t o 4,838! 6,783 11,621 3,429110,230!13,659 2,494 1,493 3,987 29,267 
Ka l l i on h a a r a k i r j a s t o 2,794! 1,581 4,375 2,107 2,004! 4,111 1,496;1,19112,687 11,173! 
Töölön » 282 178 460 316; 324 640 475 246! 721 1,821 
Val l i lan » 599; 98 697 337 140 477 312; 179 491 1,665! 
K ä p y l ä » ! 202 85! 287 53| 228 281 281! 249 530 1,098 
Pas i l an » ; 153; 67 220 611 88 149 68 55 123 492 

Yh teensä 8,868'8,792! 17,660 6,303 13,014 19,317 5,126 3,413 8,539 45,516! 

Vuonna 1931 oli lainaajien lukumäärä 41,145, joista 25,915:llä eli 63.o%:lla 
oli äidinkielenään suomi, jota vastoin 14,896:11a eli 36.2 %:lla oli äidinkiele-
nään ruotsi ja 334:llä eli 0.8 %:lia joku muu kieli. Vastaavat, kertomusvuotta 
koskevat prosenttiluvut ovat 63.9, 35.4 ja 0.7. Suomenkielisten lainaajien 
lukumäärä lisääntyi siis tänäkin vuonna huomattavasti enemmän kuin 
ruotsin- ja muunkielisten lainaajain. Myöskin aikuisten ja nuorten lainaajien 
välisessä lainaussuhteessa kehitys kulki samaan suuntaan kuin useana edell i-
senä vuotena. Aikuisten lainaajien luku nousi nimittäin enemmän kuin k ir-
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jastoa käyttävien lasten ja nuorison. Edellisten prosenttiluku oli 81.2 (80.7 
v. 1931) ja jälkimmäisten 18.8 (19.3 v. 1931). Ruumiillisen työntekijäin ja mui-
den lainaajien välinen suhde muuttui edellisten eduksi, edellisten prosentti-
luvun ollessa 40.4 v. 1931 ja 41.o v. 1932, kun taas jälkimmäisten prosentti-
luku aleni 59.6:sta 59.0:ään. Tämä kahtena edellisenäkin vuotena havaitta-
vissa oleva muutos aiheutuu vallitsevasta työttömyydestä. Aikuisten mies-
ten ja naisten välinen lainaussuhde muuttui naisille edullisemmaksi, sillä 
heidän prosenttilukunsa nousi 52.s:een oltuaan 51.9 v. 1931, kun taas miesten 
prosenttiluku aleni 48.iistä 47.s:aan. Tarkastettaessa lasten ja nuorison lai-
nausta havaitaan tyttöjen lukumäärän nousseen enemmän kuin poikien. 
Edellisten prosenttiluku oli 40.o (39.8 v. 1931) ja jälkimmäisten 60.o (60.2 
v. 1931). 

Lukusalit. Pääkirjaston neljä lukusalia pidettiin yleisölle avoinna 357 
päivää. Kallion haarakirjaston aikuisten lukusali oli yleisön käytettävänä 356, 
sanomalehtisali 357 ja lasten lukusali 343 päivää. Töölön, Vallilan, Käpylän 
ja Pasilan haarakirjastojen aikuisten lukuhuoneet olivat avoinna 357 ja las-
ten lukuhuoneet 356 päivää. Perämiehenkadun varrella oleva lukuhuoneisto 
oli yleisölle avoinna 357 päivää. Päivittäinen aukioloaika pysyi kaikissa luku-
saleissa ja lukuhuoneissa entisellään. Lukusalikäyntien lukumäärä ilmenee 
seuraavasta taulukosta: 

Aikuisten Sanomalehti- Lasten luku-upmtosali . lukusali. huoneet. sali. Kaikkiaan. | 

1932. 1931. 1932. 1931. 19 32. 1931. 1932. : 1931. 19 32. 1931. 

Pääkir jas to . . 34,615 30,621 68,366 66,693 306,122 291,626 80,076 64,612 489,179 453,552 
Haarak i r jas to . 

68,366 80,076 64,612 

Kallion . . . . — — 44,419 40,780 264,5441 240,612 79,832 64,281 388,795 345,673 
Töölön — — 107,040!102,793 • — • — 29,449 25,936 136,489 128,729! 
Vallilan . . . . — — 157,474 123,106 — _ 32,084 31,507 189,558 154,613 
Käpylän . . . . — •—- 63,971 47,162 — — 5,244 i 6,308 69,215 53,470 
Pasilan . . . . — — 39,383 31,681 — . — 4,930 ! 3,620 44,313 35,301 

Perämiehen-
31,681 4,930 ! 3,620 44,313 

kadun luku i 
huoneisto . . 158,457 15 l ,64o 

Yhteensä 34,615 30,621 480,653 412,215 570,666 532,238 231,615 196,264 1,476,006 1,322,978 

Lukusalikäyntien päivittäinen keskimäärä oli seuraava: 
1932. 1931. 

Pääkirjasto 1,370 1,274 
Kallion haarakirjasto 1,099 981 
Töölön » 383 362 
Vallilan » 531 435 
Käpylän » 194 150 
Pasilan » 124 99 
Perämiehenkadun lukuhuoneisto 444 426 

Yhteensä 4,145 3,727 

Lukuhuoneistojen käytön lisääntyminen aiheutui vallitsevasta pula-
ajasta ja työttömyydestä. 

Ilmoitettu käyntimäärä pääkirjaston ja Kallion haarakirjaston sanoma-
ehtisaleissa, samoin kuin muiden haarakirjastojen lukuhuoneissa saatu 
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luku, ei ole täysin tarkka, syystä että käynnit on merkitty mekaanisin lasku-
kojein. 

Vuoden varrella ilmestyneistä aikakausi- ja sanomalehdistä oli luku-
saleissa ja lukuhuoneissa yleisön käytettävissä seuraava määrä: 

Sanomalehtiä. Ai kakausle ht, i ä, 
luku. kpl. luku. kp!. 

Pääkirjasto 58 80 300 361 
Kallion haarakirjasto 36 46 103 137 
Töölön » 20 25 45 50 
Vallilan » 18 25 40 44 
Käpylän » 16 21 39 39 
Pasilan » 16 16 36 38 
Perämiehenkadun lukuhuoneisto 16 26 35 37 

Satuillat. Talven, kevään ja syksyn kuluessa järjestettiin pääkirjastossa 
35 suomenkielistä ja 37 ruotsinkielistä sekä Kallion haarakirjastossa 25 suo-
menkielistä ja 9 ruotsinkielistä satuiltaa lapsille. 

Kirjavarasto. Luetteloitu kirjavarasto käsitti kertomusvuoden alussa 
189,867 nidosta. Vuoden varrella hankittiin ja luetteloitiin 10,661 uutta 
nidosta, kun taas 2,825 kulunutta nidosta poistettiin luetteloista. Vuoden 
päättyessä luetteloitu kirjavarasto käsitti 197,703 nidosta, joista 102,826 
eli 52.o % oli suomenkielistä, 88,670 eli 44.9 % skandinavista sekä 6,207 eli 
3.i % muunkielistä (saksalaista, englantilaista, ranskalaista ja virolaista) 
kirjallisuutta. Vastaavat prosenttiluvut vuodelta 1931 olivat: 51.5, 45.5 
ja 3.o. 

Kirjavarasto oli vuoden lopussa jakautuneena eri kirjallisuusosastoihin 
seuraavasti: 

Nidoksia % 

I. Uskontoa 6,351 3.2 
II. Historiaa, arkeologiaa ja elämäkertoja 17,463 8.8 

III. Maantietoa, kansatiedettä, antropologiaa ja matka-
kertomuksia 10,354 5.2 

IV. Romaaneja, kertomuksia ja satuja 79,930 40.4 
V. Runoja, näytelmiä, albumeja sekä kirjallisuushisto-

riaa ja taidetta 22,035 11.2 
VI. Luonnontiedettä, matematiikkaa, lääketiedettä ja 

teknologiaa 11,309 5.7 
VII. Oikeus- ja valtiotiedettä, yhteiskunnallisia kysymyk-

siä ja taloutta 11,554 5.9 
VIII. Kielitiedettä 3,138 1.6 

IX. Filosofiaa, siveysoppia, kasvatusoppia, kirja- ja kir-
jastotiedettä, urheilua sekä muita ja sekalaisia aineita 11,800 6.o 

X. Lukusaleihin ja lukuhuoneisiin sijoitettu kirjallisuus 
(hakuteokset, sidotut aikakauslehdet ja sanomaleh-
det y. m.) 23,769 12.o 

Yhteensä 197,703 lOO.o 

Vastaavat prosenttiluvut vuodelta 1931 olivat: 3.2, 8.7, 5.2, 41.1, l l . i , 5.7, 
5 . 7 , 1 .6, 5 .9 ja 11 .8 . 
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Pääkirjastoon ja eri haarakirjastoihin kirjavarasto jakautui seuraavasti. 

1932. 1931. 
Nidoksia. %. Nidoksia. %. 

Pääkirjasto 117,768 59.6 113,059 59.5 
Kallion haarakirjasto 47,441 24.o 45,718 24.i 
Töölön » 13,734 6.9 13,250 7.o 
Vallilan » 10,585 5.4 10,162 5.3 
Käpylän » 5,687 2.9 5,433 2.9 
Pasilan » 2,452 1.2 2,212 1.2 
Perämiehenkadun lukuhuoneisto . . 36 0.02 33 0.02 

Yhteensä 197,703 lOO.o 189,867 lOO.o 

Kirjavarasto, jonka arvo kertomusvuoden alussa laskettiin 3,834,430 
markaksi, arvioitiin vuoden lopussa 4,221,980 markaksi. 

Kirjalahjoja ovat antaneet kirjastolle neiti S. Airila, professori H. Berg-
roth, taiteilija P. Blom, rouva S. Böök, eduskunnan kirjasto, rouva W. En-
kvist, neiti O. v. Freymann, haarakirjastonhoitaja E. Grönroos, taiteilija 
H. Halm, rouva E. Heikel, filosofianmaisteri E. Iivanainen, pastori S. Ilmo-
nen, hallitussihteeri E. Kahra, rouva I. Kokkonen, amanuenssi E. Kytömaa, 
Liettuan pääkonsulaatti, filosofiantohtori O. Lundell, rehtorinrouva S. Län-
kelä, kenraali E. Löfström, amanuenssi A. Nilsson, Portugalin Tukholmassa 
oleva lähetystö, Puolan Helsingissä oleva lähetystö, Saksan Helsingissä oleva 
lähetystö, herra I. Schur, taideteosten-keräilijä G. Stenman, Tampereen 
kaupunginkirjasto, toimittaja A. Tollander, Uppsalan yliopiston kirjasto, 
valtioneuvoston julkaisuvarasto, neiti I. Wasastjerna ja herra G. M. Woell-
worth. 

Kirjasto sai myös korvauksetta julkaisuja, joita olivat toimittaneet 
Aarhusin valtionkirjasto, Deichmanin kirjasto (Oslo), Helsingin kauppiait-
ten kauppakoulu, Helsingin kaupunginhallitus, Helsingin kaupungin kirja-
painokoulu, Helsingin kaupungin tilastotoimisto, Helsingin raitiotie- ja omni-
bus osakeyhtiö, Helsingin säästöpankki, International Mark Twain Society, 
kansainvälisen sosialipoliittisen yhteistyön valtuuskunta (Tukholma), Kone-
ja siltarakennus osakeyhtiö, koulumatkailutoimisto, Kunnallinen keskus-
toimisto, neljästoista pohjoismainen raittiuskokous, Odensen keskuskirjasto, 
kustannusosakeyhtiö Otava, Pelastusarmeija, Porin kaupunginkirjasto, 
posti- ja lennätinlaitos, postisäästöpankkihallitus, Ruotsalaisen kirjallisuu-
den seura, Suomen matkailijayhdistys, Suomen pankki, Suomen ruotsalainen 
osuustoimintaliitto, Keskinäinen henkivakuutusyhtiö Suomi, Tampereen 
kaupungin hallitus, Tampereen kaupunginkirjasto, Osakeyhtiö F. Tilgmann, 
Tukholman kaupunginkirjasto, tullihallitus, Turun kaupunginhallitus, Turun 
kaupunginkirjasto, Uppsalan yliopiston kirjasto, Valtion alkoholiliike, val-
tion kirjastotoimisto, Viipurin kaupunginkirjasto ja World Peace Movement 
sekä seuraavien aikakaus- ja sanomalehtien toimitukset: Aikain vartija, 
Autoilija, Bank of Finland, Canadan viesti, Deutschland, East-West, 
Elanto, Elektroteknikern, Forstlig tidskrift, Försäkringstidskrift i Finland, 
Grafica, Helsingin nuorten miesten kristillisen yhdistyksen kuukauslehti, 
Henkinen työ, Hufvudstadsbladet, Hyvä paimen, Industritidningen, Kalas-
taja, Kevätkylvö, Kirjatyö —Bokarbete, Ivorsets seger, Köpmannen, Labor, 
Lasten lähetyslehti, Leipuri, Pohjantähti, Rauhaa kohti, Ristin voitto, 
Sosialinen aikakauskirja — Social tidskrift, Sparbanken, Suomen lähetys-
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sanomia, Säästöpankki, Teollisuuslehti, Teosofi, The Christian Science Monitor, 
The Fur Farmer Magazine, Tidskrift utgiven av Stifteisen för psykisk hälsa, 
Tuberkuloosilehti, Turisti — Turisten, Tähtilehti, Unitas, Uskon sanoma, 
Vapaa ylioppilas ja Värtecken. 

Kirjaston johtokunta jätti syksyllä kaupunginhallitukselle ehdotuksen 
kirjavaraston tarkastusta koskevien säännösten muuttamiseksi. Nykyisin 
voimassa olevan ohjesäännön mukaisesti on kaupunginvaltuuston valitse-
mien tarkastusmiesten toimitettava inventtaus joka viides vuosi samoin kuin 
kirjastonhoitajan vaihtuessakin, ja kirjasto pidetään tarkastusaikana suljet-
tuna. Kirjaston kehittyessä ja sen liikkeen huomattavasti laajentuessa ovat 
puheenalaiset määräykset osoittautuneet vanhentuneiksi ja käytännön kan-
nalta hankaliksi. Kirjaston ulkopuolella toimivien henkilöiden, jotka eivät 
laisinkaan tai vain puutteellisesti tuntevat kirjaston varastot, laitoksessa 
vallitsevan työtavan ja teknillisten apuneuvojen käytön, on käynyt yhä vai-
keammaksi suorittaa tehokkaasti kirjavaraston tarkastusta, ja yleisön 
taholta on ilmennyt tyytymättömyyttä, siitä, että kirjasto tarkastuksen takia 
on pitkähkön ajan ollut suljettuna. Kirjaston johtokunta ehdotti sen vuoksi, 
että inventtauksen vastedes suorittaisi yksinomaan kirjaston henkilökunta 
siten, että vuosittain noin viidesosa kirjavarastoa tarkastettaisiin, jolloin ylei-
sön ei tarvitsisi olla eristettynä kirjastosta. Kaupunginhallitus, joka ei 
hyväksynyt esitystä, kehoitti kuitenkin johtokuntaa laatimaan uuden, jul-
kisen tarkastuksen periaatteelle nojautuvan ehdotuksen. 

Painosta julkaistiin vuonna 1931 kirjastoon hankitun suomenkielisen sekä 
virolaisen kirjallisuuden luettelo, vastaava ruotsinkielisen sekä tanskalaisen, 
norjalaisen, saksalaisen, englantilaisen ja ranskalaisen kirjallisuuden luettelo 
sekä kertomus kirjaston toiminnasta vuonna 1931. Aikomuksena oli julkaista 
suurehko luettelo, joka sisältäisi vuoden 1900 jälkeen kirjastoon hankitun 
suomenkielisen kirjallisuuden, mutta suunnitelmaa ei voitu toteuttaa, kun 
tarvittavaa määrärahaa ei myönnetty. 

Tulot. Kirjaston tulot nousivat 115,044: 50 markkaan vastaten 72,289: 70 
markkaa vuonna 1931. Tämä tuntuva lisäys johtui osaksi lainausliikkeen 
lisääntymisestä, osaksi siitä, että erääntyneiden kirjalainojen sakkomaksu 
kohosi vuoden alusta lukien 10 pennistä 30 penniin päivältä ja korkein sakko-
määrä 5 markasta 10 markkaan. 60,059 tapauksessa velvoitettiin lainan-
ottajat maksamaan sakkoja, joita kertyi kaikkiaan 101,190: 75 markkaa, 
1,177 suomenkielistä kirjaluetteloa myytiin kaikkiaan 2,367: 50 markasta, 
511 ruotsinkielistä luetteloa 1,059: 65 markasta ja 1 vieraskielisen kirjallisuu-
den luettelo 2 markasta. Eräytyneistä vakuuksista kertyi 3,185 markkaa ja 
vanhojen sanomalehtien y. m. myynnistä kertyi 7,239: 60 markkaa. 

Kadonneitten ja vahingoittuneiden kirjain korvausrahoja kertyi sitä-
paitsi 3,276: 05 markkaa. Säästöä edelliseltä vuodelta oli 14: 50 markkaa. 
Näillä varoilla ostettiin uutta kirjallisuutta ja lunastettiin aikaisemmin kor-
vattuja kirjoja 3,279: 30 markan arvosta. Säästöä vuoteen 1933 jäi täten 
11: 25 markkaa. 

Menotilmenevät seuraavasta yhdistelmästä, johon myös on otettu kir-
jastolle myönnetyt määrärahat. 

T ä h ä n eivät sisälly k i r j a s to rakennus ten kunnossap idos ta ja pa lovakuu-
tukses ta a iheu tunee t ku lu t . 
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Määräraha, Smk. Menot, Smk. 

Palkat, palkkiot ja sairasapu . 1,714,939 — !) 1,686,695: 65 
Vuokrat 131,000 .— 127,250: — 
Lämpö 69,900 — 59,238: 45 
Valaistus 70,500 — 69,993: 95 
Siivous 18,317 _ 16,550: — 
Vedenkulutus 3,200 — 2,032: 30 
Puhtaanapito 18,500 — 12,937: — 
Kalusto 17,800 — 15,486: 10 
Sidonta- ja painatuskulut2) 3)251,310 10 251,304: 80 
Tarverahat 20,000 . — - 18,351: 85 
Kirjallisuus 4) 441,882 75 441,877: 70 

Yhteensä 2,757,348 85 2,701,717: 80 

Kirjoja sokeille ja Brage nimiset yhdistykset sekä Suomen työväen 
arkisto, joille kaupunginhallitus oli myöntänyt apurahoja yleishyödyllisten 
yritysten ja laitosten kannattamiseksi varatusta määrärahasta, olivat kerto-
musvuonna kirjastojohtokunnan valvonnan alaisina apurahojen käyttöön 
nähden. Saadut avustukset käytettiin tarkoituksenmukaisesti. 

Todelliset menot ova t 1,593,644: 65 markkaa , vakinais ten v i ranhal t i -
joiden pa lkkoja kun vähenne t t i in kaikkiaan 93,051:— markal la , mikä m ä ä r ä on 
kaupung in rahas toon p i d ä t e t t y . — 2) Määrä rahas ta on 208,884: — m a r k k a a käy-
t e t t y s idonta- ja 42,420: 80 m a r k k a a pa ina tuskulu ih in . — 3) T ä h ä n sisältyv 
1,310: 10 markkaa , jo tka oli s i i r re t tv vuodelta 1931. — 4) S:n 41,882: 75 markkaa . 



XV. Kaupunginmuseo. 
Helsingin kaupunginmuseon johtokunnan kertomus vuodelta 1932 oli 

seuraavan sisältöinen: 

Museon johtokunnan muodostivat professori A. Hämäläinen puheen-
johtajana, yliarkkitehti S. M. Schjerfbeck varapuheenjohtajana sekä filoso-
fiantohtori J. Ailio. Johtaja I. W. Udd edusÄ kaupunginhallitusta kah-
dessa kokouksessa. Museon intendentti A. W. Rancken toimi sihteerinä. 
Johtokunta kokoontui vuoden kuluessa kuuteen vakinaiseen istuntoon, joissa 
museon hallintoa ja hoitoa koskevia asioita käsiteltiin ja otettiin päätettä-
viksi. 

Museo oli avoinna yleisölle maanantaisin, tiistaisin ja keskiviikkoisin 
klo 12—klo 15, pääsymaksun ollessa 1 markka, sekä perjantaisin klo 13— 
klo 16 ja sunnuntaisin klo 12—klo 15, jolloin pääsy oli vapaa; lauantaisin 
museo oli suljettuna. Sitä paitsi kokoelmat olivat seurojen ja yhdistyksien 
nähtävinä eri aikoina johtajan opastuksella erikoisesta pyynnöstä. 

Museo pidettiin suljettuna kesäkuun 15 p:stä heinäkuun 15 p:ään. 
Museossa kävi vuoden kuluessa 6,256 henkilöä, joista maksavia oli 880 

ja ilmaiseksi kävijöitä 5,376. Oppaita myytiin 345 sekä museon julkaisuja 13. 
Museon kokoelmat lisääntyivät 298 numeroa, joista muinaismuistoesi-

neitä 30, karttoja, valo- y. m. kuvia 154, kirjoja 45, posliiniesineitä 12, 
huonekaluja y. m. 9, tauluja 7, mitaleja ja rahoja 5, vaatekappaleita 3 ja 
työkaluja 33. 

Helsingin maistraatti siirsi museoon vanhan äänestysuurnan, kehyksen 
ja virkapuvun. Kaupunginhallitus luovutti kaksi Mexmontanin vuonna 
1896 maalaamaa taulua, jotka poistettiin Kappeli-ravintolan salista siellä 
kevätpuolella suoritetun korjaustyön aikana. Johtokunnan pyynnöstä tai-
teilija W. Stschepansky pani ne entiseen kuntoon, saaden työstä 4,000 mar-
kan palkkion. 

Seuraavat henkilöt ja laitokset tekivät museolle lahjoituksia: insinööri 
G. Schwindt, neiti H. Cederholm, majuri K. F. Fogelholm, arkkitehdit N. 
Wasastjerna, B. Brunila ja P. E. af Enehielm, johtaja O. Lundbom, filosofian-
tohtori H. Waris, Kustannusosakeyhtiö Otava ja Suomen Kuvalehti, herrat 
E. Lehtonen ja U. Apiala, Suomen museoliitto, Vapaaehtoinen palokunta, 
toimittaja E. von Wendt ja rouva A. Lindberg. 

Ostoista mainittakoon seuraavat: rouva K. Lindelöfiltä ja rouva G. 
Olinilta ostettiin posliiniesineitä; rouva Boldtilta, teollisuusneuvos L. Kuop-
pamäeltä, taiteilijoilta B. Aspelinilta, Y. Forssilta ja E. Wasströmilta sekä 
herra P. O. Vartiaiselta taideteoksia; taiteilija O. W. Ehrströmiltä piano: 
neiti S. Stjerncreutziltä piippuhylly y. m. 



XVI. Musiikkilautakunta. 
Musiikkilautakunnan vuodelta 1932 laatima kertomus toiminnastaan 

oli seuraavan sisältöinen: 

Musiikkilautakunnan kokoonpano ja työ. Vuodeksi 1932 valitsi kaupun-
ginvaltuusto musiikkilautakunnan jäseniksi kauppaneuvos A. Niklanderin, 
johtaja H. Ramsayn, rouva E. von Frenckellin, vaatturi T. Hiekkarannan 
ja puhelinmonttööri E. Skogin, joista kauppaneuvos Niklander toimi puheen-
johtajana ja johtaja Ramsay varapuheenjohtajana. Kaupunginhallituksen 
edustajana toimi rahatoimenjohtaja V. Hupli. Sihteerin tehtäviä hoiti van-
hempi oikeusneuvosmies K. Furuhjelm. 

Vuoden varrella lautakunta kokoontui 13 kertaa, sen kokouksissa pidet-
tyjen pöytäkirjain pykäläluku oli yhteensä 150. Lähtevien kirjeiden luku-
määrä oli 86. 

Kaupunginorkesterin toiminta. Orkesterin miesluku oli kalenterivuonna 
1932 kuten edellisinäkin vuosina 69. Orkesterin taiteellisena johtajana toimi 
professori Robert Kajanus kesäkuun 1 päivään. Syyskuun 1 päivänä ryhtyi 
uudeksi johtajaksi valittu professori Georg Schnéevoigt toimeensa. 

Vuoden varrella toimeenpantiin 16 varsinaista sinfoniakonserttia, joista 
Robert Kajanus johti 5, Georg Schnéevoigt 8, Vaclav Talich yhden, Armas 
Järnefelt yhden ja Toivo Haapanen yhden sekä Selim Palmgren osittain 
yhden. Kansansinfoniakonsertteja ja kansankonsertteja annettiin kaik-
kiaan 30. Kansansinfoniakonserteista johti Robert Kajanus 4, Georg Schnée-
voigt 6, Willy Burmeister yhden ja Armas Järnefelt yhden sekä kansan-
konserteista Ossian Fohström 7, N. van Gilse van der Pals 3, Arvo Hannikainen 
5, Martti Similä yhden ja Georg Schnéevoigt 2 (Valssin kehitys aikojen 
kuluessa ja Strauss-päiväkonsertin). Ylimääräisiä konsertteja annettiin 
6, niistä yksi sinfoniakonsertti, yksi kansansinfoniakonsertti ja kolme muuta 
konserttia (Valssin kehitys, Huumoria musiikissa ja jäähyväiskonsertti), 
kaikki Georg Schnéevoigtin johtamina, ynnä Vappu-päiväkonsertti Ossian 
Fohströmin johdolla. 

Orkesteri avusti 149 oopperanäytännössä ja 6 yksityisessä konsertissa. 
Sinfoniakonserteissa esiintyivät seuraavat solistit: Hanna Granfelt, 

Emmi Leisner, Antoinette Toini, Aulikki Rautavaara, Signe Liljeqvist, 
Väinö Sola ja Oiva Soini (laulu), Anja Ignatius, Arvo Hannikainen ja Cecilia 
Hansen (viulu), Laila Aavatsmark ja François Goldenberg (piano) sekä Tibor 
de Machula (cello). Sitäpaitsi ensiintyivät Kansalliskuoro ja Laulu-miehet. 

Sinfoniakonserteissa esitettiin seuraavat sävellykset: a) kotimaisia sävel-
lyksiä: Jean Sibelius: Sinfonia IV, Viulukonsertti d-molli, Sinfonia V, Kos-
kenlaskijan morsiamet, Maan virsi, Sinfonia II d-duuri; Toivo Kuula: Hii-
det virvoja viritti; Väinö Raitio: Joutsenet; Ernest Pingoud: Un chevalier 
sans peur et sans reproche, Profeetta, sävelruno suurelle orkesterille; Selim 
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Palmgren: Ballaacli; Erkki Melartin: Symphonische Musik, Sinfonia VI; 
Aarre Merikanto: Pan, sinfoninen runo sarja n:o 1 orkesterille; Sulho Ranta: 
Endymeon sinfoninen fragmentti; Eino Linnala: Suomalainen rapsodia. 

h) ulkomaisia sävellyksiä: Berwald: Sinfonie singulière; Dvorak: 
Zigeunermelodien (sov. E. Pingoud); Rocco: La Cella azzura; Bach-Respighi: 
Passacaglia ja fuuga c-molli; Bach-Reger: Sarja g-molli; Beethoven: Sinfo-
nia V, Pianokonsertti g-duuri, Sinfonia VI d-duuri, Alkusoitto Leonore III, 
Viulukonsertti d-duuri, Sinfonia VI f-duuri, Sinfonia IX; Debussy: Deux 
nocturnes; Franck: Sinfonia d-molli; Borodin: Sinfonia I Ess-duuri; Haydn: 
Sinfonia XII b-duuri, Cellokonsertti d-duuri, Sinfonia XIII g-duuri; Weber: 
Alkusoitto Taika-ampuja; Tschaikowsky: Sinfonia VI h-molli, Konsertti 
viululle ja orkesterille d-duuri; Mahler: Sinfonia V; Brahms: Pianokonsertti 
b-duuri, Sinfonia I c-molli, Rapsodia, Traagillinen alkusoitto, Muunnelmia 
Haydnin teemasta; Schubert: Sinfonia VII c-duuri; Bruchner: Sinfonia VI 
a-duuri; Mossolow: Koneiden musiikkia; Reger: Muunnelmia ja fuuga Mo-
zartin teemasta. 

Varsinaisissa sinfoniakonserteissa kävi kaikkiaan 5,364 henkilöä eli 
keskimäärin 335 henkilöä konserttia kohden, varsinaisissa kansansinfonia-
ja kansankonserteissa 9,792 henkilöä eli keskimäärin 326.4 henkilöä konsert-
tia kohden. Vastaavat numerot vuonna 1931 olivat sinfoniakonserteissa 
5,477 henkilöä ja kansankonserteissa 10,686 henkilöä. Ylimääräisissä kon-
serteissa oli kaikkiaan 2,927 henkilöä. 

Taloudelliset tulokset. Kaupunginorkesterin toiminnan taloudellisista 
tuloksista esitettäköön seuraavat tiedot: 

Tulot orkesterin työstä vuonna 1932 olivat 937,289: 35 markkaa, josta 
summasta kuitenkin kaupunginkassaan kertyi 72,000 markkaa vasta 1933 
vuoden tammikuussa ja 70,000 markkaa saman vuoden maaliskuussa. 
937,289: 35 markan määrästä oli 268,589: 35 markkaa tuloja orkesterin 
omista konserteista ja 668,700 markkaa tuloja avustamisesta näytännöissä 
ja konserteissa. Tulot oli talousarviossa arvioitu 1,055,000 markaksi. 

Menot olivat vuonna 1932 2,785,507: 15 markkaa, josta palkkauksia 
x) 2,539,455: 50 markkaa, konserttikuluja 179,236:55 markkaa, nuotteja ja 
soittokoneita 46,970: 35 markkaa sekä muita kuluja 19,844: 75 markkaa. 
Menoarviossa oli varattu palkkauksiin 2,613,060 markkaa, konserttikului-
hin 165,000 markkaa, nuotteihin y. m. 40,000 markkaa ja muihin kuluihin 
29,000 markkaa. Lisämäärärahoja saatiin 8,876 markkaa. 

Kuukausitilintarkastukset. Musiikkilautakunnan voimassa olevan johto-
säännön mukaan taloudenhoitaja on velvollinen kuukausittain, viimeistään 
seuraavan kuukauden 5 päivänä, musiikkilautakunnalle antamaan kaksin 
kappalein laaditun tilin siihen kuuluvine todisteineen sekä vahvistetun kaa-
vakkeen mukaisen taulun tuloista ja menoista. Niin pian kuin nämä asia-
kirjat oli annettu, toimittivat musiikkilautakunnan puheenjohtaja ja sih-
teeri jokaisen kuukauden alussa tilintarkastuksen, ja'havaittiin näissä kuu-
kausitilintarkastuksissa tilien aina olevan kunnossa ja kassan aseman pitä-
vän yhtä tilikirjain kanssa. 

1933 vuoden talousarvio. Syyskuun 5:ntenä päivätyn kirjelmän ohella 
musiikkilautakunta lähetti kaupunginhallitukselle vuoden 1933 talousarvio-

l) Tähän sisäl tyvät kaupunginval tuus ton kertomusvuodeksi määräämät 
pä lkänvähennykse t , yhteensä 118,157: 50 markkaa , jo tka kaupungin t i l inpää-
töksessä esi intyvät tulopuolella. 
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laskelmansa, jonka mukaan kaupungin lopullisten menojen kaupunginorkes-
terin voimassapidosta arvioitiin nousevan 1,466,685 markkaan. 

Kaupungin avustamien laitosten valvonta. Musiikkilautakunnan asiana 
olevan kaupungin avustamien taidelaitosten työn valvonnan järjesti lauta-
kunta samalla tavalla kuin edellisinä vuosina. 

Teoston ja lautakunnan välinen sopimus. Säveltäjäin tekijänoikeustoi-
misto Teoston ja lautakunnan välillä tehtiin edelleen kalenterivuodeksi 1932 
sopimus, jonka mukaan Teosto myönsi lautakunnalle oikeuden 15,000 mar-
kan korvausta vastaan sallia kaupunginorkesterin konserteissa vuonna 1932 
rajoittamattomassa määrässä esitettävän kaikkia sävelteoksia, joiden esittä-
misoikeutta Teosto edusti tai sopimusaikana tuli edustamaan, lukuunotta-
matta sopimuksessa lähemmin selostettuja sävellyksiä. 

VI pohjoismaiset musiikkijuhlat. Lautakunta luovutti kustannuksitta 
kaupunginorkesterin käytettäväksi VI pohjoismaisten musiikkijuhlien kon-
serteissa, jotka pääkaupungin orkesteriyhdistyksen 50-vuotisen olemassa-
loon johdosta annettiin toukokuun 26—28 p:nä Suomen säveltaiteilijaliiton 
aloitteesta. 

Professori Robert Kajanus jättää toimensa. Mainituissa musiikkijuhlissa 
kaupunginorkesterin johtaja professori Robert Kajanus viimeisen kerran johti 
orkesteria, koska hän, kuten tämän kertomuksen alussa mainitaan, erosi 
toimestaan kesäkuun 1 pistä lukien. Kaupungin järjestämillä illallisilla orkes-
terin 50-vuotisjuhlan johdosta, johon myöskin orkesterin jäsenet oli kut-
suttu, oli professori Kajanus sekä kaupungin johdon että musiikkilauta-
kunnan ja vierailevien ulkomaalaisten orkesterijohtajien, orkesteri]äsenten 
ja yleisön taholta lämpimien suosionosoitusten ja kiitosten esineenä. 

Tunnustukseksi professori Kajanuksen suuriarvoisesta työstä maamme 
suurimman orkesterihankkeen johtajana kaupunginvaltuusto myönsi hänelle 
vakinaisen eläkkeen lisäksi ylimääräisen eläkkeen. 

Orkesterin käyttö oopperassa. Sittenkuin musiikkilautakunnan ja Suoma-
lainen ooppera osakeyhtiön välillä helmikuun 16 pinä 1931 laadittu, kaupun-
ginorkesterin luovuttamista oopperan käytettäväksi koskeva sopimus oli 
oopperan puolelta irtisanottu loppuvaksi kesäkuun 1 piään 1932 mennessä 
ja lautakunta oli harkinnut kaupungin kannalta olevan edullisinta hyväksyä 
oopperan tarjouksen entisen sopimuksen jälleen voimaanastumisesta 75,000 
markasta 70,000 markkaan alennetuin kuukausimaksuin, solmittiin oop-
peran kanssa uusi sopimus syyskuun 1 pistä 1932 lukien. 

Ulkoilmakonsertit. Kaupunginvaltuuston ulkoilmakonserttien järjestä-
miseksi kesä-, heinä- ja elokuussa myöntämä 25,000 markan määräraha 
jaettiin seuraavasti: 9,600 markkaa Suomen valkoisen kaartin soittokunnalle 
yhtä konserttia varten viikossa Kalliossa, Pasilassa ja Toukolassa; 9,600 
markkaa Helsingin työväen soittokunnalle yhtä konserttia varten viikossa 
Hermannissa, Vallilassa ja Käpylässä; sekä 5,600 markkaa Helsingin suoje-
luskunnan soittokunnalle yhtä viikko konserttia varten Kaivopuistossa ja 
Pihlajasaaressa. 

Esiintulleista syistä siirrettiin Suomen valkoiselle kaartille myönnetty 
soittolupa Uudenmaan rykmentin soittokunnalle. 

Kansankonsertit. Syyskauden alusta alkaen annettiin kaikki kansan-
konsertit Konservatoriossa, koska Työväentaloon järjestettyjen konserttien 
tulokset olivat olleet verraten huonot. 

Ks. v:n 1931 lcert. s. 125*. 
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Professori G. Sehneevoujt 60 vuotta. Professori G. Schneevoigtin 60-vuo-
tispäivän johdosta annettiin juhlakonsertti, johon kaupunginorkesteri luo-
vutettiin maksutta. 

Koulukonsertit ja kiertuematkat. Lautakunnassa tehtiin vuoden varrella 
pari huomiota ansaitsevaa aloitetta. Päätettiin näet 1933 vuoden alusta 
antaa orkesterikonsertteja koulunuorisolle tarkoituksenmukaisin ohjelmin 
n. kerran kuukaudessa lippujen hinnan ollessa mahdollisimman alhaisen. 
Jotta nämä konsertit muodostuisivat kuuntelijoille mielenkiintoisemmiksi 
ja hauskemmiksi tuli asiantuntijan konserttien alussa antaa selostus esitet-
tävistä musiikkikappaleista sekä orkesterin eri soittimista. 

Vielä päätettiin periaatteellisesti hyväksyä orkesterin konsertoimista 
maaseudulla koskeva ehdotus. 



XVII. Rakennustarkastuskonttori. 
Rakennustarkastajan rakennustarkastuskonttorin toiminnasta vuonna 

1932 antama kertomus oli seuraavan sisältöinen: 

Verrattuna vuoteen 1931 rakennustoiminta vilkastui kertomusvuonna. 
Lopullisesti hyväksyttyjen uudisrakennusten lukumäärä oli 54, lisärakennus-
ten ja rakennuskorotuksien lukumäärä 32 ja niiden kuutiosisällys yhteensä 
755,017 m3; rakennusmuutoksien lukumäärä oli 103. Vuoden rakennuskustan-
nukset voidaan arvioida keskimäärin 285 markaksi m3:ä kohden, joten uudis-
rakennuksiin oli sijoitettu pääomaa 215,179,845 markkaa rakennusmuutok-
sien kustannuksia lukuunottamatta. 

Vertailu edelliseen neljään vuoteen osoittaa seuraavaa: 

Uudis- ja lisärakennus-
ten sekä rakennusko- Rakennuskustannukset, Smk. 

Vuosi. rotusteri kuutio- Kaikkiaan. M :̂ä kohden, 
sisällys, m3. 

192 8 2,108,840 738,094,000 350 
192 9 1,960,402 666,400,000 340 
193 0 888,923 280,000,000 315 
1931 572,715 171,814,500 300 
193 2 755,017 215,179,845 285 

Uudisrakennustoiminnan kautta saatiin 1,855 uutta asuinhuoneistoa 
ja kaikkiaan 3,926 uutta huonetta; muunlaatuisten huoneistojen pinta-ala 
oli 67,897 m2 vastaten n. 2,263 huonetta, joten kokonaistuotanto vastasi 
n. 6,189 huonetta. Jos tästä vähennetään purettujen huoneiden ilmoitettu 
lukumäärä, 293, on huoneiden lisäys 5,896, jos muutkin tilat otetaan huo-
mioon. 

Huoneiden luku vastarakennettua asuinhuoneistoa kohden kuusivuotis-
kautena 1927—32 ilmenee alla olevasta yhdistelmästä: 

. Huoneita . Huoneita 
Vuosi. Huoneis- Huoneita. huoneistoa Vuosi. -tiuoneis- Huoneita, huoneistoa t o l a · kohden. toJa· kohden. 

1927 . . 4,628 11,250 2.4 1930 . . 884 1,826 2.i 
1928 . . 4,957 11,527 2.3 1931 . . 1,391 2,729 2.o 
1929 . . 4,706 10,953 2.3 1932 . . 1,855 3,926 2.i 

Rakennustarkastuskonttorin työtapoihin nähden ei tapahtunut muu-
toksia, mutta paikallisvalvonnan ylläpito entisessä laajuudessaan tuotti 
vaikeuksia, kun henkilökuntaa liiaksi vähennettiin. 

Seuraava taulukko osoittaa rakennustöiden lukumäärän eri kuukausina 
ja lopettamiseen tarvittavan pääoman: 
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Lj u d i s r a k e n imi k s i a. 

Kuukausi. 
Perustus-
vaiheessa. 

Muuraus-
vaiheessa. 

Sisustus-
vaiheessa. 

Kesken-
eräiseksi 

jätettyjä. 

| Rakennus-
ken- ! yritysten ; 
11 li s — Hopatta mi-

ni u u- ! , se(r|l 

toksia. | tarvittava 
paaoma. 

;., . l,mii) 1 1,000 :T . jLuku. m 3 Luku. m3. Luku.; 1,000 
m3. ! Luku. 1,000 ; Miljoonaa ; 

m3. I Luku. I markkaa. : 

Tammikuu 
He lmikuu . 
Maaliskuu . 
Huh t ikuu . 
Toukokuu . 
K e s ä k u u . . 
Heinäkuu . 
Elokuu . . 
Syyskuu . 
Lokakuu . 
Marraskuu 
Joulukuu . 

8 
6 
6 
6 
9 
8 
8 
5 
2 
3 

80.! 
83.0 

! 75.6 
8 6 . 5 

60.4 
73.8 
48^ 
77.6 
49.0 

3.a 
1 2 . a 

i 9.« 

8 65.3 

2 ! 10.0 
7 62.5 
7 ; 68.9 
2 22.1 
5 56.1 
5 33.9 
4 | 56.8 
5 j 45.8 
7 38.4 
6 ! 32.8 

40 
37 
36 
32 
28 
32 
28 
21 
16 
12 
11 
12 

593.3 
560.-
549.2 
521.5 
471.0 
509.2 
379.4 
264.3 
170.0 
204.; 
205.6 
187.4 

6 
6 
6 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
6 
6 
6 

118.9 
118.2 
118.2 
138.2 
138.2 
138.2 
138.2 
138.9 
138.2 
118.2 
118.2 
118.2 

7 

9 
7 
8 

24 
25 
30 
11 

8 
9 
9 

11 

72 
56 
56 
68 
51 
48 
42 
39 
28 
17 
15 
14 

Vuoden kuluessa tarkastettiin 192 uudisrakennusten piirustusta, joiden 
yhteenlaskettu kuutiosisällys oli 289,770 m3, näistä 139 oli muutostöiden 
piirustuksia. 

Suunniteltujen asuinhuoneistojen lukumäärä oli 556, huoneluku 1,288 
ja muunlaatuisten huoneistojen pinta-ala 28,508 m2. 

Työpiirustuksia tarkastettiin 125 ja rakennepiirustuksia 426, joissa 
välipohjapinta-ala oli 61,010 m2. Välitarkastuksien lukumäärä oli 2,702, 
rakennetarkastuksien 132 ja loppu- sekä osittaisten lopputarkastusten luku-
määrä 132. 

Rakennustarkastuskonttorin tulot ja menot viisivuotiskautena selviä-
vät seuraavasta: 

Vuosi. 

1928 
1929 
1930 
4931 
1 932 

Rakennusten, joi-
den piirustukset 
on tarkastettu, 

kuut iosisällys, m3. 
2,882,175 

805,397 
481,176 
912,985 
289,770 

Rakennustarkas-
tuksen aiheutta-

mat kustannukset, 
Smk. 

714,923: 10 
777,410: 10 
714,545: 95 
663,142: 45 

!) 627,752: 60 

Kannettuja maksuja 
piirustusten kadun aitaa-

tarkastuksesta, 
Smk. 

1,389,105: 05 
156,243: 20 

311,023: 65 
510,851: 75 
189,468: 25 

misesta, 
Smk. 

720,011: 80 
2,259,646: 33 

257,669: 40 
228,881: 30 
187,566: 45 

Tuloja yhteensä, 
Smk. 

2,109,116: 85 
2,715,889: 53 

568,693: 05 
739,733: 05 
377,034: 70 

Jos otetaan huomioon ainoastaan rakennustarkastukset, nousivat 
rakennustarkastuskonttorin tulot viisivuotiskautena 1928—32 keskimäärin 
571,338: 38 markkaan vuosittain, mutta jos lasketaan mukaan tulot raken-
nustarkastajan mittaamista kadunaitaamisista, 1,302,093: 44 markkaan. 
Konttorin menot samana ajanjaksona olivat keskimäärin 701,456: 84 mark-
kaa vuodessa. 

Tähän s isäl tyvät v i ranha l t i j a in pa lka t vähen tämät töminä : kaupunginval -
tuus ton kertomusvuodeksi määräämä vähennys, 20.490 markkaa , vieti in kir joi-
hin tulona. 



XVII t. Julkisivupiirustusten tarkastus -
toimikunta. 

Julkisivupiirustusten tarkastustoimikunnan toiminnastaan vuonna 1932 
antama kertomus sisälsi seuraavaa: 

Toimikuntaan kuuluivat kertomusvuonna itseoikeutettuina jäseninä 
rakennustarkastaja H. Andersin, toimien samalla puheenjohtajana, asema-
kaava-arkkitehti B. Brunila ja kaupunginarkkitehti G. Taucher sekä kau-
punginvaltuuston vuodeksi valitsemina jäseninä professori O. Tarjanne, joka 
samalla toimi varapuheenjohtajana, ja toimittaja A. Aalto. Sihteerinä 
toimi kaupunginhallituksen kansliasihteeri G. Brotherus. Toimikunnan itse-
oikeutettujen jäsenten ollessa estyneinä olivat avustava asemakaava-arkki-
tehti B. Aminoff ja apulaisrakennustarkastaja A. Toivonen saapuvilla 
eräissä toimikunnan kokouksissa. Toimikunta kokoontui vuoden varrella 
14 kertaa. Sen pöytäkirjain pykäläluku oli 122. 

Toimikunnan menoja varten oli kaupungin talousarvioon merkitty 
yhteensä 10,550 markkaa, todellisten menojen noustessa 6,445 markkaan. 

Toimikunnan toiminta jatkui vuonna 1932 samoja suuntaviivoja nou-
dattaen kuin edellisinäkin vuosina. Vuoden kuluessa toimikunta tarkasti 20 
suurehkon uudisrakennuksen julkisivupiirustukset. Tällöin hyväksyttiin 
suuri määrä piirustuksia lopullisesti vasta sen jälkeen kun toimikunnan 
vaatimat erinäiset muutokset olivat tulleet huomioonotetuiksi. Tämän 
lisäksi toimikunta tarkasti joukon rakennus- ja julkisivumuutos-, lisäraken-
nus-, bensiiniasema-, vaja-, mainos- y. m. piirustuksia. 

Yleiset julkisivukaaviot toimikunta hyväksyi periaatteellisesti korttelin 
n:o 525 tonteille n:o 9 Turuntien ja n:o 2 Urheilukadun varrella. 



XIX. Holhouslautakunta 
Holhouslautakunnan kertomus vuodelta 1932 oli seuraava: 

Holhouslautakuntaan kuuluivat vuonna 1932, niinkuin edellisenäkin 
vuonna, esittelijäneuvos K. T. Modeen, jonka raastuvanoikeus on määrännyt 
olemaan lautakunnan puheenjohtajana nelivuotiskautena 1932—35, sekä jäse-
ninä esittelijäneuvos I. V. Groundstroem, varatuomari N. A. Lahtinen ja 
hallintoneuvos P. A. Rikberg. Sihteerinä oli oikeusneuvosmies K. A. Kaira. 

Lautakunta kokoontui vuoden kuluessa 48 kertaa. Säännönmukaiset 
kokoukset pidettiin joka tiistai, paitsi kesä-, heinä- ja elokuussa, jolloin 
säännönmukaisia kokouksia oli ainoastaan kuukauden ensimmäisenä ja kol-
mantena tiistaina. 

Lautakunta käsitteli 641 pöytäkirjaan merkittyä asiaa; sen vuoden aikana 
tarkastamien holhoustilien luku oli 652. Sen ohessa lautakunta pyynnöstä 
antoi holhoojille ja kasvattajille suullisia neuvoja ja tietoja holhouksenalaisten 
asioitten hoitoon nähden. 

Lautakunnan kappaleeseen holhouskirjaa oli vuoden 1932 alussa merkit-
tynä 1,069 holhous- ja uskotun miehen tointa, joista edellisiä oli 917 ja jälkim-
mäisiä 152; holhoustoimista taaseen 369 oli lakimääräisiä ja 548 määräykseen 
perustuvia. Vuoden kuluessa vietiin holhouskirjaan 173 uutta holhous- ja 
uskotun miehen tointa ja siitä poistettiin 126. Lautakunnan kappaleessa 
holhouskirjaa oli siis 1932 vuoden lopulla kaikkiaan 1,116 holhous- ja uskotun 
miehen tointa, joista holhoustoimia oli 374 lakimääräistä ja 584 määräykseen 
perustuvaa eli yhteensä 958, kun taas uskotun miehen toimia oli 158. 



XX. Oikeusaputoimisto. 
Oikeusavustajan kertomus Helsingin kaupungin oikeusaputoimiston 

toiminnasta vuonna 1932 l) oli seuraava: 

Joulukuun 16 p:nä 1931 pidetyssä kaupunginvaltuuston kokouk-
sessa valittiin oikeusaputoimiston johtokunnan jäseniksi vuodeksi 1932 
lakitieteenkandidaatti, filosofiantohtori J. Helo, varatuomari S. Ilmanen, 
vanhempi oikeusneuvosmies G. Leopold, varatuomari S. T. Mannermaa 
ja rouva M. Schulz-Cajander. Näistä johtokunta valitsi sittemmin puheen-
johtajakseen vanhemman oikeusneuvosmiehen Leopoldin ja varapuheen-
johtajakseen varatuomari Mannermaan. Kaupunginhallituksen edustajana 
oikeusaputoimiston johtokunnassa oli lakitieteenkandidaatti G. Norrmén. 

Johtokunnalla oli kertomusvuoden varrella kaikkiaan neljä kokousta. 
Kokouksissa käsiteltiin pääasiassa juoksevia asioita. 

Oikeusavustajan virkaa hoiti edelleen varatuomari N. Lindegrén ja 
oikeusavustajan apulaisen virkaa taasen varatuomari Y. Hämesalo. Toi-
mistoapulainen G. x\ppelqvist erosi toimestaan kesäkuun 15 p:nä. Viran 
oltua asianmukaisesti julistettuna haettavaksi johtokunta valitsi kokouk-
sessaan kesäkuun 14 p:nä 59 hakijasta toimeen ylioppilas O. Bremerin, joka 
heti ryhtyi tointa hoitamaan. Kesälomasijaisina toimivat korkeimman 
oikeuden notari V. Maliniemi, varatuomari H. Laukkanen ja ylioppilas 
O. Bremer. 

Oikeusaputoimiston menosääntö nousi vuonna 1932 166,055 markkaan 
oltuaan edellisenä vuonna 149,405 markkaa. 

Oikeusaputoimisto sai vuoden varrella kuten ennenkin toimeksiantoja 
Tukholman kaupungin oikeusaputoimistolta (Stockholms stads rättshjälps-
anstalt), jonka välitystä toimisto puolestaan käytti kahdessa asiassa. Sitä-
paitsi on oltu molemminpuolisessa yhteydessä erinäisten kotimaassa toimi-
vien köyhäinasianajajain kanssa. 

Muuten jatkui oikeusaputoimiston toiminta entiseen tapaan. Asiak-
kaiden luku lisääntyi huomattavasti, mikä luonnollisesti vaikutti asioi-
denkin lisääntymiseen. Tämä johtunee osaksi vallitsevasta taloudellisesta 
lamakaudesta. Jäljempänä olevat numerotiedot valaisevat lähemmin oikeus-
aputoimiston toimintaa vuonna 1932. 

Käyntien luku oli 12,890, niiden luvun ollessa vuonna 1931 9,935, 
vuonna 1930 8,771, vuonna 1929 8,541 ja vuonna 1928 6,958. 

Eri kuukausien osalle käynnit jakautuivat seuraavasti: 
Tammikuu (24 päivää) 1,077 Heinäkuu (26 päivää) 1,064 
Helmikuu (25 » ) 999 Elokuu (27 » ) 1,170 
Maaliskuu (24 » ) 852 Syyskuu (26 » ) 1,146 
H u h t i k u u (26 » ) 1,201 Lokakuu (26 » ) 1,109 
Toukokuu (24 » ) 1,121 Marraskuu (26 » ) 1,184 
Kesäkuu (24 » ) 937 Joulukuu (25 » ) 1,030 

_ _ _ _ _ Yhteensä (303 päivää) 12,890 
x) Erä i tä ker tomusta seurannei ta t au lukkot ie to ja ei ole tässä julkaistu. 

Kunnall. kert. 1932. . 10* 
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Kuten ylläolevasta taulukosta ilmenee, oli oikeusaputoimisto vuoden 
kuluessa avoinna 303 päivänä. Käyntien luku päivää kohden oli siis 42.5; 
vastaavat numerot vuosina 1931 ja 1930 olivat 32.9 ja 29.o. 

Suurin päivittäinen käyntien luku oli 93, vähin 13. 
Alempana olevat ti lastotiedot osoittavat rekisteröityjen asioitten luvun 

ja asiakkaitten säädyn, sukupuolen, ammatin y. m. Tällöin on otettu huo-
mioon ainoastaan ne asiat, joissa toimisto on ryhtynyt oikeudenkäyntiin, 
kirjallisiin tehtävi in tai pidempiin suullisiin neuvotteluihin. 

Tällaisten asiain kokonaismäärä oli 1,879, joista 1,797 oli kertomus-
vuonna tulleita ja 82 edelliseltä vuodelta ratkaisematta olevia. Kirjallisia 
toimituksia oli 2,109, niistä hakukirjoja 991. 

Säätynsä tai ammattinsa sekä sukupuolensa mukaan ryhmitty ivät 
kävijät seuraavasti: 

Mp. Np. Yht. Mp. Np. Yht. 
Naimisissa olevia Työn joh ta j i a 4 — 4 

naisia ja leskiä ... — 590 590 Valureita 4 — 4 
Työläisiä 213 91 304 Juoksupoikia 3 — 3 
Palvel i ja t tar ia — 248 248 Kersan t te ja 3 — 3 
Ompeli ja t tar ia — 54 54 Kivenhakkaa j ia ... 3 — 3 
Ke i t t ä j ä t t ä r i ä — . 52 52 Lasinleikkääjia ... 3 • — 3 
Tarjoil i joi ta — 48 48 L ä m m i t t ä j i ä 3 — 3 
Kauppa-apulais ia . 4 39 43 Merimiehiä 3 — 3 
Maalareita 37 — 37 Poliiseja 3 — 3 
Autonkul je t ta j ia ... 34 — 34 Sai raanhoi ta ja t ta -
Siivoojat taria — 32 32 r ia — 3 3 
Leipureita 19 9 28 Asiamiehiä 2 — 2 
Puuseppiä . 28 — 28 Asentajaoppi la i ta . 2 — 2 
Kirvesmiehiä 23 — 23 Er i s tä j iä 2 — 2 
Par ture i ta — 17 17 Jääkär ivänr ikke jä . 2 — 2 
Konttoriapulais ia . 2 12 14 Kauppia i t a 1 1 2 
Monttöörejä 14 — · 14 Kelloseppiä 2 • — 2 
Ajurei ta 13 — 13 Kul taseppiä 2 — 2 
Sil i t täj iä — 13 13 Kylve t t ä j i ä — 2 2 
Nei te jä — 10 10 Pi i rus ta j iä 2 — 2 
Latoj ia 9 — 9 Pos t inkul je t ta j ia ... 2 — 2 
Juoksu ty t tö j ä — 8 8 Puu ta rhure ja 2 — 2 
Modisteja • — 8 8 Rakennusmesta-
Emännöi ts i jö i tä ... — 7 7 reita 2 . — 2 
Kassanhoi ta j ia . ... — 7 7 Seppiä 2 — • 2 
Kylmänruuanla i t - Valokuvaaj ia 2 — 2 

t a j i a — 7 7 Verhoilijoita 2 — 2 
Pesi jä t tär iä • — 7 7 Ylioppilaita 2 — 2 
Rappare i t a 7 — 7 Farmaseu t te ja — 1 
Soit taj ia 3 4 7 Har jans i to j ia 1 — 

Vahtimestarei ta ... 7 — 7 Hierojia — 1 
Yiilaajia 7 — 7 Joh ta j i a 1 — 

Yö vah te ja 7 — 7 K a u p p a m a t k u s t a -
Kir ja tvölä is iä 3 3 6 . j ia 1 — 

Peltiseppiä 6 — 6 Kehrää j iä — 1 
Varastomiehiä 6 — 6 Kokkeja 1 — 

Kaupuste l i jo i ta ... 2 3 5 Koululaisia 1 — 

Räätä le i t ä 5 — 5 Kuto j ia — 1 
Alikonemestareita . 4 — 4 Kät i löl tä — 1 
Kahv inku l j e t t a j i ä . — 4 4 Lasinhiojia 1 — 

Kampaa j i a — 4 4 Maanvil jel i jöi tä ... 1 — 

Mekanikkojä 4 — 4 Nuohoojia 1 — 

Muurarei ta 4 — 4 Opet ta j ia 1 — 

Suutarei ta 4 — . 4 Palosotilaita 1 — 

Talonmiehiä 4 — 4 Paperi leikkaaj ia ... 1 — 1 
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Radiosähköttäjä-
harjoittelijoita ... 

Rautat ie läis iä 
Räätä l i työnteki -

jö i tä 
Sanomalehtimiehiä 
Si ipikar janhoi taj ia 

Mp. 

1 
1 

Np. Yht. 

— 1 
— 1 

Mp. Np. Yht. 

Sorvaajia 1 — 1 
Taiteilijoita 1 — 1 
Tilkitsi joi tä 1 — 1 
Veistäj iä 1 — 1 
Vetur inkul je t ta j ia . 1 — 1 

Yhteensä 546 1,290 1,836 

Vuoden varrella käsiteltyjen juttujen ja asiain ryhmittyminen laatunsa 
mukaan käy selville seuraavasta, vahvistetun kaavakkeen mukaan laaditusta 
yhdistelmästä. 

Perintöoikeut. kuuluvia asioita 21 
Testamentt ioikeuteen kuuluvia 

asioita 4 
Yleisiä veroja koskevia asioita 68 
Holhousasioita 8 
Vähäpätöis iä rikosasioita 3 
Soti lasavustuksia 247 
Tapaturma-as ioi ta 5 
Toimeksiantoja 16 
Erinäisiä t iedusteluja , hake-

muksia, vali tuksia y. m 339 

Velvoiteoikeuteen kuuluvia 
asioita: 
Vuokrar i i toja 35 
Työ- ja palkkar i i to jä 715 
Muita saamisoikeuksia 157 

Esineoikeuteen kuuluvia asioita 18 
Perheoikeuteen kuuluvia asioita: 

Avioriitoja 4 
Avioeroja 146 
Pesäeroja 3 
Perheen elatus 77 
Kuolleeksi julistamisia 13 Yhteensä 1,879 

Vireille pannuista jutuista ja asioista tuli, mikäli oikeusaputoimiston 
toimenpiteistä riippui, vuoden varrella lopullisesti ratkaistuiksi ja kirjoista 
poistetuiksi 1,764, kuten alempana olevista luvuista näkyy: 

Sopimalla ra tka i s tu 
Oikeudenkäynnillä ra tka is tu 
Erin. syistä j ä te t tv sillensä ... 

581 Annet tu eri viranomaisille 656 
338 J u t t u j a , joissa toimisto ott i haas-
176 teen, m u t t a ei a j anu t loppuun 13 

Yhteensä 1,764 

Edellämainitut eri virastoille jätetyt 656 asiaa sekä virastojen ratkai-
susta riippuvat 8 asiaa jakautuivat eri viranomaisten kesken seuraavasti. 
Näihin ei sisälly Helsingin raastuvanoikeuteen ja muualle otettuja haasteita. 

Tasavallan presidentti 
Valtioneuvosto 
Valtiovarainministeriö 
Sisäasiainministeriö 
Kulkulaitosten ja yleisten töiden 

ministeriö 
Puolustusministeriö 
Sosiaaliministeriön huolto-osasto 
Korkein oikeus 
Korkein hallinto-oikeus 
Turun hovioikeus 
Uudenmaan läänin maaher ra . . . 
Viipurin » » 
Oulun » » 
Hämeen » » 
Turun ja Porin » » 
Mikkelin » » 
Vaasan » » 
Eduskunnan kansl ia toimikunta . 

14 
22 

Poliisimestari 
Keskusvanki lan joh ta ja 

2 Lääninvanki lan joh ta j a 
2 Porvoon tuomiokapi tu l i 

Tampereen » 
5 Helsingin kaupungin mais t raa t t i . 7 
9 » » raastuvanoik. 27 
1 » » kaupungin-
6 val tuusto ... 4 

84 » » kaupungin-
7 hallitus 29 

332 » » köyhäinhoi-
7 to l au takun ta 36 
1 » » lastensuoje-
8 lu lau takunta 1 
5 » » holhouslau-
1 t a k u n t a . . . . 5 
1 » » tu tk i j a lau-
1 t a k u n t a . ... 24 
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Helsingin kaupungin perintövero- Uudenmaan piirin ku tsun ta to im. 4 
t a rkas tus - Lääkintähal l i tus 1 

l au takun ta . 1 Kouluhall i tus 1 
» » teknillisten Rautat iehal l i tus 1 

laitosten hai- Vilppulan kunnanval tuus to 1 
l i tus 1 Helsingin p i t ä j ä n kunnanval-

Ensimmäiselle kaupunginvoudil le 1 tuus to 1 
Venäjän lähestystölle 1 Sortavalan kaupunkiseurakunta 1 
Helsingin piirin kutsunta toimis to 3 Rääkkylän holhouslautakunta ... 1 

Se seikka, että 176 asiaa jätettiin sillensä, johtui, samoinkuin edellisinä 
vuosina, siitä, etteivät oikeudenetsijät, sen jälkeen kun oikeusaputoimisto 
oli ryhtynyt ensimmäiseen toimenpiteeseen eikä sopimusta voitu saada 
aikaan, enää palanneet, mutta myöskin siitä, ettei ollut toiveita juttujen 
voittamisesta oikeudenkäynnillä, sekä lopuksi siitä, että hakijat eivät joko 
tahtoneet tai voineet esittää asian edelleen ajamiseen tarvittavaa varatto-
muudentodistusta. 

Syynä siihen, että toimisto ei ajanut perille 13 yllämainittua juttua, 
joissa haaste jo oli otettu, oli osittain, että haaste oli otettu Helsingin ulko-
puolella oleviin tuomioistuimiin, joissa toimiston virkamiehet toimiston voi-
massa olevan johtosäännön mukaan eivät ole velvolliset oikeudenetsijöitä 
avustamaan, osittain, ettei vastaajia ollut haasteella tavattu tai että asia oli 
järjestetty ennen oikeuden istuntoa. 

Oikeudenkäyntiin ryhdyttiin vuoden kuluessa 398 asiassa. Näistä ajoi 
toimisto vuoden kuluessa loppuun 338 asiaa, joista 332 juttua voitettiin ja 
6 hävittiin, niistä 1 vastaajana. Helsingin raastuvanoikeudessa esiinnyttiin 
vuoden kuluessa toimiston puolesta 503 kertaa 223 päivänä. Kun työpäivien 
luku nousi 303:een esiinnyttiin niinmuodoin raastuvanoikeudessa useammin 
kuin joka toinen päivä. 



XXI. Työnvälitystoimisto. 
Helsingin kaupungin työnvälitystoimiston johtokunnan vuodelta 1932 

antama kertomus 1) oli seuraavansisältöinen: 

Johtokunta. Työnvälitystoimiston johtokunnan kokoonpanossa tapahtui 
kertomusvuoden alussa se merkittävä muutos, että yksi toimiston perustajista 
ja työnvälitystoimien uranuurtajista Suomessa, filosofiantohtori S. Ivalo 
erosi johtokunnan puheenjohtajan toimesta, jota hän vähäistä vaille kolmen 
vuosikymmenen ajan yhtäjaksoisesti suurella antaumuksella oli hoitanut. 
Hänen seuraajakseen johtokunnan puheenjohtajaksi kaupunginvaltuusto 
valitsi ammattienylitarkastajan, insinööri O. A. Pyykön. Johtokunnan vara-
puheenjohtajana oli kertomusvuonna toimittaja M. Paasivuori, vakinaisina 
jäseninä: työnantajain edustajat johtaja W. Korhonen ja insinööri P. Kyre-
nius, työntekijäin edustajat toimitsija L. Mikkonen ja eristäjä K. Saarni-
järvi sekä näiden varamiehinä työnantajain edustaja kamreeri O. Tider-
man ja työntekijäin edustaja rappari H. Hautala. Kaupunginhallituksen 
edustajana johtokunnassa oli rahatoimen]ohtaja V. Hupli. 

Johtokunta kokoontui vuoden kuluessa 10 kertaa käsitellen yhteensä 
93 eri asiaa. Enin osa näistä koski toimiston välitystoimintaa, y. m. juokse-
via asioita, työsuhteita ja työmarkkinain tilaa sekä toimenpiteitä työttömyy-
den torjumiseksi. Johtokunnan käsittelemistä yleisempää mielenkiintoa herät-
tävistä kysymyksistä mainittakoon seuraavat: 

Tehostaakseen työttömyyskorttien leimauttamisessa ilmenneiden vää-
rinkäytösten ehkäisyä johtokunta kokouksessaan tammikuun 14 p:nä päätti 
kääntyä kirjelmällä työnantajain järjestöjen, kunnan ja valtion laitosten sekä 
suurehkojen osuustoiminnallisten tuotantolaitosten puoleen ehdottaen sel-
laista yhteistoimintaa työnantajain ja työnvälitystoimiston kesken, että työn-
antajat työläisiä työhön ottaessaan vaatisivat näitä esittämään työttömyys-
kortin, joka palautettaisiin toimistoon tai sen avulla muuten saatettaisiin 
toimistolle tieto, kuka sen työnhakijoista on päässyt työhön. Näin menetel-
len estetään työläiset leimauttamasta työttömyyskorttejaan työssä ollessaan. 
Tämän ehdotuksen mukaisesti yhteistoiminta sitten järjestettiinkin, ja lienee 
moni väärinkäytös siten saatu ehkäistyksi. Kuitenkin ovat toimiston tark-
kailijat työpaikoissa ja työläisten kodeissa käyntien avulla edelleen saaneet 
ilmi erilaisia väärinkäytöksiä. Johtokunta on näitä useaan kertaan käsitellyt 
ja eroittanut syyllisiksi havaitut eri pitkiksi määräajoiksi toimiston työnhaki-
jain joukosta. Tapaukset, joissa työttömyyskortin ohella myös ruoanjakelu-
paikoissa annettuja ruokakortteja on käytetty väärin tai joissa rikkomus 
muuten on ollut erittäin törkeää laatua, on johtokunta saattanut kaupungin-
hallituksen tietoon. 

*) Eräät kertomusta seuranneet taulukkotiedot, joita ei ole tähän merkitty, 
ovat julkaistuina Helsingin kaupungin tilastollisessa vuosikirjassa vuodelta 1933. 
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Kaupunginhallituksen pyydettyä johtokunnan lausuntoa siitä, olisiko 
kaupungin jakaman ilmaisen ruoan muodossa suoranaista avustusta nautti-
vilta työttömiltä vaadittava vastiketta työn muodossa, johtokunta antoi 
lausuntonsa kirjelmässä kesäkuun 17 p:nä ja asettui sille kannalle, että kaikki 
työttömyysavustus olisi pyrittävä järjestämään siten, että avunsaaja aina 
suorittaisi vastikkeeksi jotakin hyödyllistä työtä. Tämän mukaisesti johto-
kunta myös puolsi ruoan vastiketöiden järjestämistä ja mainitsi sopiviksi 
töiksi esim. työttömille jaettavien peruna- y. m. juurikasvipalstojen raivaa-
misen. 

Naispuolisten työnhakijain esitettyä valituksia eräitä toimistonvirkaili-
joita vastaan tylystä kohtelusta ja puolueellisuudesta työpaikkojen jakami-
sessa, pyysi kaupunginhallitus johtokunnan lausuntoa asiasta. Toimittamas-
saan tutkimuksessa johtokunta katsoi käyneen selille, että valituksiin epä-
ystävällisestä kohtelusta oli eräissä kohdin aihetta, minkä vuoksi se antoikin 
kahdelle naispuoliselle virkailijalle muistutuksen. Sen sijaan ei johtokunta 
voinut todeta, että puolueellisuutta ja joidenkin työnhakijain asiatonta suo-
simista olisi tapahtunut, joskin hyviksi tunnettuja työntekijöitä työnanta-
jain vaatimuksesta oli osoitettu tilapäisiin töihin useammin kuin heikompia 
tekijöitä. 

Kysymystä toimiston kortiston uudistamisesta käsiteltiin alustavasti ker-
tomusvuonna, mutta asian ratkaisu siirtyi seuraavaan vuoteen. 

Lisäksi on johtokunta lausunnon antamista varten käsitellyt useita yhdis-
tysten anomuksia saada harjoittaa työnvälitystä. Useimmissa tapauksissa 
on johtokunta puoltanut anomusta sellaisenaan, joissakin tapauksissa eräin 
ehdoin ja yhdessä tapauksessa johtokunta ehdotti anomuksen lakiin perustu-
mattomana evättäväksi. 

Toimiston henkilökunta. Toimiston johtajana oli W. O. Ahtio. Osasto-
jen johtajina miesosastoilla toimivat H. E. Blomqvist, F. E. Huhtala ja K. B. 
Sundström sekä apulaisina V. Jyrkänne ja K. I. Vuolanne. Naisosastojen 
johtajina toimivat rouva R. ?länninen sekä neidit L. Ahlgren, A, Bruun, T. 
Melanen ja E. Sundström, apulaisina rouva E. Bauer sekä neidit A. Ahovaara, 
S. Reehardt ja A. Vallinheimo. Vakinaisen henkilökunnan lisäksi on mies-
osastoilla ollut tarpeen pitää runsaasti ylimääräistä työvoimaa koko vuoden, 
naisosastoilla kiireellisimpinä aikoina. Vahtimestareina toimivat T. Leander 
ja J. A. Sivenius. 

Työhakemukset ja työnhakijat. Ryhmitettynä työnhakijain sukupuolen 
mukaan ja verrattuna edelliseen vuoteen oli työhakemusten luku seuraava: 

1 9 3 2 1 9 3 1 Lisäännys vuonna 19 32 verrattuna vuoteen 1931. 
Luku. o/0. Luku. o/0. Luku. o/0. 

Miesten tekemiä 41,967 62.6 29,460 57.5 + 12,507 + 42.5 
Naisten » . . . . 25,101 37.4 21,797 42.5 + 3,304 + 15.2 

Yhteensä 67,068 lOO.o 51,257 lOO.o +- 15,811 + 30.8 

Työtä hakevia eri henkilöitä oli seuraavasti: 
1 9 3 2 1 9 3 1 Lisäännys vuonna 1932 verrattuna vuoteen 1931. 

Luku. o/0. Luku. o/0. Luku. o/0. 
Miehiä 18,853 65.7 14,366 63.7 + 4,487 + 31.2 
Naisia 9,855 34,3 8,203 36.3 + 1,652 + 20.1 

Yhteensä 28,708 lOO.o 22,569 lOO.o + 6,139 + 27.2 
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Sekä työhakemusten että työtähakevien eri henkilöiden luku lisääntyi 
runsaasti molemmilla osastoilla. Työnhakijat uudistivat työhakemuksensa 
työttömiksi uudelleen jouduttuaan, miehet 23,114 ja naiset 15,246 eli yhteensä 
38,360 eri tapauksessa. 

Kotipaikkaoikeuden mukaan jakaantuivat työnhakijat seuraavasti: 

Miehiä. Naisia. Yhteensä. 
Luku. %. Luku. %. Luku. %. 

Helsingissä 16,268 86.3 8,706 88.3 24,974 87.o 
Muualla 2,585 13.7 1,149 11.7. 3,734 13.o 

Yhteensä 18,853 lOO.o 9,855 100.o 28,708 lOO.o 

Edellisenä vuonna oli vieraspaikkakuntalaisia miehistä 13.8 %, naisista 
17.6 % ja kaikista työnhakijoista 15.2 %. Vieraspaikkakuntalaisten nais-
puolisten työnhakijani suhteellinen vähentyminen johtuu etupäässä siitä, 
että palveluspaikkojen hakijat, tietäen mahdollisuutensa Helsingissä varsin 
pieniksi, yhä enemmän jäivät kotipaikoilleen. 

Perheolojen mukaan ryhmitettyinä oli työnhakijoista: 

Miehiä. Naisia, Yhteensä. 
Luku. %. • Luku. Luku. 

Perheellisiä 8,382 44.5 2,635 26.7 11,017 38.4 
Yksinäisiä 10,471 55.5 7,220 73.3 17,691 61.6 

Yhteensä 18,853 lOO.o 9,855 lOO.o 28,708 lOO.o 

Edellisenä vuonna oli perheellisiä miehistä 44.3 %, naisista 19.8 % ja kai-
kista työnhakijoista 35.4 %. 

Äidinkielen mukaan ryhmittyivät työnhakijat seuraavasti: 

Miehiä. Naisia. Yhteensä. 
Luku. %. Luku. %. Luku. %. 

Suomenkielisiä 16,051 85.i 8,890 90.2 24,941 86.9 
Ruotsinkielisiä 2,743 14,6 945 9.6 3,688 12.8 
Muunkielisiä 59 0.3 20 O.2 79 0.3 

Yhteensä 18,853 lOO.o 9,855 lOO.o 28,708 lOO.o 

Edellisenä vuonna oli kaikista työnhakijoista suomenkielisiä 87.3 0 / /O' 
ruotsinkielisiä 12.4 ja muunkielisiä 0.3 %. 

Tarjotut paikat. Toimiston täytettäväksi tarjottiin kertomusvuonna 
kaikkiaan 19,843 paikkaa, joista miesten paikkoja 6,418 eli 32.3 % ja naisten 
paikkoja 13,425 eli 67.7 %. Edelliseen vuoteen verraten väheni miehille tar-
jottujen paikkaili luku 2,129:llä eli 24.9 % ja naisille tarjottujen paikkain 
luku 1,586:11a eli 10.6 %. 

Työpaikkakunnan mukaan ryhmitettyinä oli tarjotuista paikoista: 

Perheellisiin on ryhmityksessä viety, paitsi naimisissa olevia henkilöitä, 
myöskin naimattomat henkilöt, joilla on lapsia elätettävänä ja yksinäisiin myöskin 
lesket, joilla ei ole lapsia alle 16 vuoden, joten ryhmitys ei ole tehty siviilisäädyn, 
vaan elatusvelvollisuuden perusteella. 
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Miesten paikkoja. Naisten paikkoja. Yhteensä. 
Luku. %. Luku. Luku. 0/ /o · 

Helsingissä 5,184 80.8 12,430 92.6 17,614 88.8 
Muualla 1,234 19.2 995 7.4 2,229 11.2 

Yhteensä 6,418 lOO.o 13,425 lOO.o 19,843 lOO.o 

Täytetyt paikat. Toimiston työntulos, välitysten määrä, verrattuna myös 
edelliseen vuoteen, selviää seuraavasta: 

Miesten paikkoja 
Naisten » 

Vähennys vuonna 
1 9 3 2. 1 9 3 1. 1932 verrattuna vuo-

teen 1931. 
Luku. %. Luku. %. Luku. %. 
6,346 34,0 8,395 38.6 —2,049 —24,4 

12,300 66.o 13,343 61.4 —1,043 — 7.8 

Yhteensä 18,646 lOO.o 21,738 lOO.o —3,092 14.2 

Edelliseen vuoteen verraten vähentyi varsinkin miesten välitys, osaksi 
yleensä huonontuneiden työolojen seurauksena, osaksi myös sen vuoksi, että 
lumitöitä oli kertomusvuonna huomattavasti vähemmän kuin edellisenä 
vuonna, jolloin niitä oli poikkeuksellisen runsaasti. 

Kun työnhakijoita oli varsin runsaasti koko vuoden, voitiin tarjotut pai-
kat täyttää sangen tarkkaan, kuten seuraavasta asetelmasta selviää. Tar-
jotuista paikoista täytettiin: 

Miesten paikkoja. Naisten paikkoja. Yhteensä. 
Luku. %. Luku. %. Luku. % · 

Helsingissä 5,122 98.8 11,425 91.9 16,547 93.9 
Muualla 1,224 99.2 875 87.9 2,099 94.2 

Yhteensä 6,346 98.9 12,300 91.6 18,646 94.o 

Edellisenä vuonna täytettiin miehille tarjotuista paikoista 98.2 %, nai-
sille tarjotuista 88.9 % sekä kaikista tarjotuista paikoista 92.3 %. Miehille 
kertomusvuonna oman kunnan ulkopuolelta tarjotuista paikoista oli melkoinen 
määrä yleisiin töihin, jotka miltei kaikki saatiin täytetyiksi. Tilastoa lasket-
taessa täyttämättömiksi merkityistä palvelijattarien paikoista täytettiin suuri 
osa seuraavan vuoden puolella. 

Yleiskatsaus. Miesosastoille tehtiin kertomusvuonna, kuten aina ennen-
kin, eniten työhakemuksia rakennusteollisuuden alalta, 37.3 % kaikista hake-
muksista. Seuraavina järjestyksessä olivat metalliteollisuus, 12.o %, luokit-
tamattomat sekatyöt, 10.5%, meri- ja satamaliikenne, 7.7%, käskyläiset ja 
oppilaat, 6.2 %, sekä kauppa-ala, 5.5 %. Edelliseen vuoteen verraten lisään-
tyivät työhakemukset kaikilla miesten toimialoilla. Merkitsevimmillä teolli-
suusaloilla oli suhteellinen työhakemusten lisääntyminen suurin seuraavilla: 
maaliikenne 115.4%, kauppa-ala 78.6%, puuteollisuus 57.6 %, metalliteolli-
suus 36.8 %, luokittamattomat sekatyöt 34.7 %, meri- ja satamaliikenne 32.8% 
ja rakennusteollisuus 29.i %. Huomattava on, että pula-ajan vaikutus ilme-
nee jo varsin selvästi työhakemusten runsaassa lisääntymisessä myöskin sel-
laisilla aloilla kuin ravinto- ja nautintoteollisuus sekä vaatetavara- ja puhdis-
tusteollisuus. Edellisessä lisääntyivät työhakemukset edellisestä vuodesta 
92.0 %, jälkimmäisessä 239.8 %. 
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Ammattialan mukaan ryhmittyivät työhakemukset sekä tarjotut ja täy-
tetyt paikat seuraavasti: 

Työhakemuksia. Tarjottuja paikkoja. Täytettyjä paikkoja. 
Ammatti- ja toimiala. 

MiehiäjNaisia. Yht. Miehiä. Naisia. Yht. Miehiä. Naisia. 1 Yht. 

Maa- ja metsätalous 181 359 540 52 502 554 51 480 531 
Teollisuus ja käsityö. 

Metalliteollisuus 5,056 189 5,245 144 15 159 143 14 157 
Kivi-, savi- ja lasiteoll. 783 40 823 14 — . 14 14 — 14 
Kemiall . teollisuus 3 80 83 — 7 7 — 7 7 
Nahka- ja karvateoll . 558 243 801 24 5 29 24 5 29 
Kehruu- ja kutomateol l . 14 71 85 — — — · — — — 

Vaate tavara- ja puhdis-
tusteoll isuus 384 1,489 1,873 3 1,623 1,626 

8 
3 1,619 1,622 

Paperiteoll isuus 117 280 397 1 7 
1,626 

8 1 7 8 
Puuteoll isuus 1,590 87 1,677 72 40 112 72 39 111 
Rakennusteol l isuus 15,655 2,123 17,778 3,234 430 3,664 3,233 430 3,663 
Valaistuslaitokset 634 50 684 23 — 23 23 — 23 
Ravin to- ja naut in to-

aineteollisuus 281 638 919 2 42 44 2 41 43 
Graafillinen teollisuus . 475 151 626 3 5 8 2 5 7 
Teollisuus ja käsityö, 

l uok i t t ama t toma t . . 597 7 604 9 — 9 9 — 9 
Kauppa- ja kulkuneuvot. 

Kauppa-a la 2,302 1,867 4,169 77 542 619 36 423 459 
Meri- ja satamali ikenne 3,213 167 3,380 495 43 538 484 40 524 
Maaliikenne 2,120 2 2,122 36 — • 36 36 — 36 
Ravintola- ja hotelliliike 77 3,188 3,265 8 1,178 1,186 8 1,172 1,180 

Sekatyöt, luokittamattomat 4,398 1,996 6,394 1,732 816 2,548 1,732 816 2,548 
Taloustoimet — 11,223,11,223 • 7,821 7,821 • 6,888 6,888 
Erinäiset toimet 925 97 1,022 33 13 46 31 11 42 
Käskyläisiä ja oppilaita.. j 2,604 1 754 | 3,358 456 336 792 442 303 745 

Yhteensä 41,967|25,101!67,068 6,418 13,425 19,843| 6,346 12,300 18,646 

Naisosastoilla tehdyistä työhakemuksista oli edelleenkin suurin määrä 
taloustoimien alalta. Lähinnä olivat ravintola- ja hotelliliike, rakennusteolli-
suus, luokittamattomat sekatyöt ja kauppa-ala. Edelliseen vuoteen verraten 
lisääntyivät työhakemukset muilla aloilla, paitsi maa- ja metsätalouden, 
meri- ja satamaliikenteen sekä taloustoimien aloilla, joilla tapahtui pieni 
vähennys kullakin. 

Työtarjouksia oli miehille eniten rakennusteollisuuden, sen jälkeen luo-
kittamattomain sekatöiden, sitten meri- ja satamaliikenteen sekä käskyläis-
ja oppilastointen aloilta. Edelliseen vuoteen verraten vähentyi työtarjousten 
määrä kaikilla muilla aloilla paitsi nahka- ja karvateollisuuden sekä meri- ja 
satamaliikenteen alalla, joista vain jälkimmäisellä on jonkinlaista merkitystä. 
Naisille tarjotuista paikoista oli enemmän kuin puolet taloustoimien alalta. 
Muilta toimialoilta oli naisille tarjottuja paikkoja eniten vaatetavara- ja puh-
distusteollisuuden (suuri osa paikoista kaupungin työtupaan ja ompelukurs-
seille), ravintola- ja hotelliliikkeen, luokittamattomien sekatöiden, kaupan 
sekä maa- ja metsätalouden alalta. 

Toimitetut välitykset jakaantuvat eri teollisuus- ja toimialojen kesken 
samassa suhteessa kuin tarjotut paikat. 

Täyttämättä jäi paikkoja mainittavasti vain taloustoimien alalla sekä 
vähemmässä määrin kauppa-alan sekä käskyläisten paikkoja. Syynä väli-
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tysten raukeamiseen taloustoimien alalla oli useimmissa tapauksissa se, 
että palveluspaikkoihin vaadittiin nuorempaa väkeä kuin yleensä oli saata-
vissa. Samasta syystä jäi myös osa naisille kaupan alalta tarjotuista paikoista 
täyttämättä. Täyttämättä jääneet miesten paikat kaupan alalla samoinkuin 
monet käskyläisten paikoista, olivat provisionimyyjän paikkoja, joissa ei 
ollut mitään pohjapalkkaa. 

Merimiesten työnvälitys1). Merimiesosaston johtokuntaan kuuluivat 
vuonna 1932 puheenjohtajana ja varapuheenjohtajana toimiston johtokunnan 
puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja, jäseninä laivanvarustajain edustajat, 
merikapteeni H. Andersson ja toimitusjohtaja A. Wihuri sekä merimiesten 
edustajina Suomen merimiesten ja lämmittäjäin unonin luottamusmies K. 
Ahonen ja saman järjestön asiamies K. Tuomikoski. Edellisten varamiehenä 
oli konemestari K. A. Höök, jälkimmäisten lämmittäjä P. Koskinen. Sihtee-
rinä toimi merimiesosaston johtaja F. E. Huhtala. 

Merimiesosastoon teki kertomusvuonna 1,145 (edell. v. 1,032) eri työn-
hakijaa kaikkiaan 2,086 (1,881) työhakemusta. Työnhakijoista oli helsinki-
läisiä 597 eli 52.i % ja vieraspaikkakuntalaisia 548 eli 47.y %. Päinvastoin 
kuin aikaisempina vuosina oli työnhakijani enemmistö kertomusvuonna hel-
sinkiläisiä. Tämä johtuu siitä, että parin edellisen vuoden kokemukset pidät-
tivät vieraspaikkakuntalaisia lähtemästä työnhakuun Helsinkiin. 

Perheellisiä 2) oli merimiehistä 215 eli 18.s % ja yksinäisiä 930 eli 81.2 %. 
Äidinkieleltään oli tämän osaston työnhakijoista suomenkielisiä 832 eli 

72.7 % ruotsinkielisiä 312 eli 27.2 % ja muunkielisiä 1 eli O.i %. 
Työtarjouksia tehtiin osastoon kaikkiaan 495 (edell. v. 357), joista Hel-

sinkiin 257 eli 51.9 % ja muille paikkakunnille 238 eli 48.i %. Helsinkiin tar-
jotuista paikoista osasto täytti 252 eli 98.i % ja muille paikkakunnille tarjo-
tuista paikoista 232 eli 97.5 % sekä kaikista tarjotuista paikoista 484 eli 97.8 %. 
Työtarjoukset lisääntyivät edelliseen vuoteen verraten varsin huomattavasti, 
mikä on sitäkin ilahduttavampaa kun kaikilla muilla työnvälitystoimiston 
liikkeessä esiintyvillä miesten työaloilla päinvastoin tapahtui vähennystä. 

Merimiesosaston liikkeen jakautuminen eri kuukausien osalle selviää seu-
raavasta asetelmasta: 

Työhake- Tarjottuja Täytettyjä paikkoja. 
muksia. paikkoja. Yhteensä. Niistä muualle. 

Tammikuu . . . 294 9 6 — . 

Helmikuu 244 7 6 2 
Maaliskuu 226 6 5 — 

Huhtikuu 308 30 25 9 
Toukokuu 382 45 44 23 
Kesäkuu 364 78 78 70 
Heinäkuu 277 40 40 16 
Elokuu 304 55 55 17 
Syvskuu 320 56 56 25 
Lokakuu 244 66 66 8 
Marraskuu 290 73 73 53 
Joulukuu 280 30 30 9 

Koko vuosi3) 2,086 495 484 232 

x) Kaikki numerotiedot sisältyvät myöskin edellä olevaan, koko toimistoa' 
koskevaan selostukseen. — 2) Ks. alav. s. 151*. — 3) Summaan eivät sisälly kuu-
kaudesta toiseen siirtyneet työhakemukset. 
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Vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana oli välitysliike perin vähäistä, 
mutta huhtikuusta lcähtien se nousi huomat tavas t i ja oli vuoden viimeisenä 
neljänneksenä melkoista vilkkaampaa kuin parina, kolmena edellisenä vuonna. 

Eri päällystö- ja miehistöryhmien kesken jakaantui osaston liike seuraa-
vasti: 

1 93 2. 1 93 1. 
Työhake- Tarjottuja Täytettyjä Työhake- Tarjottuja Täytettyjä 
muksia. paikkoja. paikkoja, muksia. paikkoja, paikkoja. 

Laivanpäälliköt 71 13 13 30 5 5 
Perämiehet 84 30 30 65 10 10 
Koneenkäyttäjät 324 92 92 303 47 46 
Kansimiehistö 566 109 109 563 119 116 
Konemiehistö 872 146 146 775 122 112 
Radiosähköttäjät . . . . 26 23 16 23 12 12 
Keittiöhenkilökunta . . 143 82 78 122 42 42 

Yhteensä 2,086 495 484 1,881 357 343 

Työhakemusten kohdalla tapahtui edelliseen vuoteen verraten lisään-
nystä kaikkien ryhmien osalta. Kansimiehistön osalta lisäännys tosin on 
vain mitättömän vähäinen, mikä johtuu etupäässä siitä, että kansimiesten 
joukossa on yleensä paljon vieraspaikkakuntalaisia (saaristolaisia), jotka, 
kuten mainittu, kertomusvuonna entistä vähemmin ilmoittautuivat toimis-
toon. 

Tarjotut ja täytetyt paikat lisääntyivät kaikissa muissa ryhmissä paitsi 
kansimiehistön ryhmässä. Radiosähköttäjäin paikkoja jäi täyttämättä suh-
teellisen paljon, sillä pätevistä ammattilaisista oli kertomusvuonna, kuten 
aikaisemminkin, ajoittain puute. 

Työolot Helsingissä vuonna 1932. Toimenpiteet työttömyyden torjumiseksi. 
Se yleisestä taloudellisesta pulasta aiheutunut työttömyys, joka jo parina 
edellisenä vuonna oli saavuttanut ennen kokemattoman laajuuden, jatkui 
heikentymättömänä koko kertomusvuoden. Työväen ja palveluskunnan 
vähennyksiä tapahtui runsaasti varsinkin vuoden alkupuolella, mistä aiheutui 
suuri uusien työnhakijain tulva työnvälitystoimistoon. Toimiston luetteloihin 
on parin viime vuoden aikana ilmestynyt paljon sellaisiakin ammattilaisia, 
joita aikaisemmin ei niissä esiintynyt juuri lainkaan tai vain perin vähän. 
Tällaisia voisi mainita esim. puusepät ja verhoilijat, räätälit, autonkuljetta-
jat sekä konttori- ja liikeapulaiset. Naispuolisten työnhakijain suhteen on 
erikoisesti huomattava, että perheenäidit lukuisasti ovat ilmestyneet toimis-
toon etsimään jotakin heille soveltuvaa työtä. Kaikesta on ollut seurauksena, 
että työttömien lukumäärä edelliseen vuoteen verraten on lisääntynyt yli 
100 %. Kun edellisenä vuonna työttömien lukumäärä toimiston viikkorapor-
teissa oli keskimäärin 4,200, on se kertomusvuonna ollut 8,500. Näin suuri 
lisäännys ei ilmeisestikään johdu niin paljon siitä, että samaan aikaan samassa 
suhteessa olisi työpaikoista vähennetty väkeä, vaan enemmänkin ehkä siitä, 
että jo aikaisemmin työttömäksi joutuneet säästöjen loputtua tai yritettyään 
ensin itse turhaan sijoittautua uuteen työpaikkaan, vasta sitten ovat käänty-
neet toimiston puoleen. Toisaalta on työtarjouksia toimistossa ollut kaiken 
aikaa huomattavasti vähemmän kuin edellisenä vuonna. Rakennusteollisuus 
oli suurimman osan vuotta miltei kokonaan lamassa ja useimmilla muillakin 
aloilla työskenneltiin vähennetyin työvoimin. Talvikuukausina oli lumitöitä-
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kin vähänlaisesti; niissä työskenteli arviolta n. 1,000 työläistä vähemmin kuin 
edellisenä, runsaslumisena talvena. 

Huhtikuun lopulta lähtien toiminta eri työaloilla jonkun verran vilkas-
tui. Toimiston työnhakijoista pääsi töihin m. m. metallityöläisiä, puuseppiä 
ja verhoilijoita, rakennusammattilaisia (etupäässä maalareita ja kirvesmiehiä 
huoneistojen korjaustöihin) sekä myös joku määrä apureita sekalaisiin ulko-
töihin. Jo vähän aikaisemmin oli työvoiman kysyntä lisääntynyt meriliiken-
teen alalta ja jatkui se siitä lähtien vuoden loppuun huomattavasti vilkkaam-
pana kuin edellisenä vuonna. Naisille avautui niinikään huhti-toukokuun 
vaihteessa kevätsesongille ominaisia tilapäisiä puhdistustöitä sekä jonkun 
verran pitempiaikaisia toimia ravintola-alalla. 

Syyskuun puolivälissä alkoi kesäksi työhön päässyt väki uudelleen palata 
toimistoon työnhakijoiksi. Siitä lähtien onkin toimiston kirjoissa ollut työt-
tömiä enemmän kuin milloinkaan aikaisemmin. Huomattava kuitenkin on, 
että uusia työnhakijoita ilmoittautui syyskautena melkoista vähemmän kuin 
edellisenä vuonna, josta päättäen väen vähentäminen työpaikoista olisi pysäh-
tynyt. Lisätyövoiman ottoa ei vapailla työmarkkinoilla liioin tapahtunut, 
joten ne, joilta työ kerran oli loppunut, joutuivat olemaan sitä vailla pitkät 
ajat yhtäjaksoisesti. 

Työnpuutteen poistamiseksi järjestivät sekä kunta että valtio erinäisiä 
varatöitä, joissa miespuolisia työttömiä työskenteli ympäri vuoden; naisten 
varatyöt olivat kesän aikana keskeytyksissä. Kaupungin varatöissä työsken-
teli talvikuukausina n. 3,000 miestä; kesäksi miesluku vähennettiin asteettain 
n. 600:aan, mutta syyskuusta lähtien sitä uudelleen lisättiin, niin että vuoden 
lopulla näissä töissä työskenteli jälleen n. 2,000 miestä. Naisten työtuvassa 
työskenteli — paitsi keskikesällä — alun toistasataa naista ompelutöissä; val-
tion avustamilla käsityö- ja talouskursseilla kevätkautena 500—600 ja syys-
kautena n. 800 naista. Valtion varatöissä, joita oli erinäiset rautatieradan 
oikaisut ja ratapihojen tasoitukset Pasilassa, Huopalahdessa, Pitäjänmäellä, 
Espoossa ja Karjaalla, maantienoikaisutyöt Loviisan ja Tammisaaren seu-
duilla, Suomenlinnan allastelakan kunnostaminen sekä Helsingin naistautien 
sairaalan perustustyöt, työskenteli kevättalvella ajoittain n. 500 miestä. 
Kesän aikana töitä osaksi supistettiin, osa niistä valmistui niin että työssä oli 
n. 200 miestä. Syyskautena voitiin näihin töihin uudelleen sijoittaa jonkun 
verran miehiä lisää, mutta mainittavampia määriä vasta seuraavan vuoden 
alussa. 

Paitsi edellämainittuja varsinaisia ansiotöitä, järjestettiin työttömille 
kaupungin toimesta lisäksi erilaisia ammatti-ja opintokursseja, joihin osallis-
tui n. 600 miestä ja 60 naista. 

Työolojen ja työttömyystilanteen vaihtelun valaisemiseksi esitettäköön 
vielä työnvälitystoimiston kirjoissa olleiden työttömäin luku kunkin kuukau-
den puolivälissä olleella viikolla vuosina 1932 ja 1931: 

Miehiä. N 

Tammikuu 5,477 1 
Helmikuu 6,608 1 
Maaliskuu 6,173 1 
Huhtikuu 6,782 1 
Toukokuu 6,680 1 
Kesäkuu 6,116 1 

1932. 1931. 
iaisia. Yhteensä. Miehiä. Naisia. Yhteensä. 

,901 7,378 3,028 654 3,682 
,827 8,435 3,264 752 4,016 
,792 7,965 3,002 932 3,934 
,918 8,700 3,171 1,057 4,228 
,747 8,427 2,915 579 3,494 
,742 7,858 2,448 579 3,027 
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1932. 1931. 
Miehiä. Naisia. Yhteensä. Miehiä. Naisia. Yhteensä. 

Heinäkuu 5,886 1,782 7,668 2,077 647 2,724 
Elokuu 5,977 1,755 7,732 2,463 778 3,241 
Syyskuu 6,403 2,069 8,472 3,154 1,147 4,301 
Lokakuu 6,811 2,168 8,979 3,813 1,131 4,944 
Marraskuu 7,259 2,563 9,822 4,682 1,324 6,006 
Joulukuu 7,925 2,718 10,643 5,108 1,520 6,628 



XXII. Naisten työtupa. 
Naisten työtuvan johtokunnan toiminnastaan vuonna 1932 antama selon-

teko oli seuraava: 

Johtokunnan kokoonpano ja toiminta. Kokouksessaan tammikuun 9 p:nä 
1932 kaupunginhallitus valitsi entiset jäsenet työtuvan johtokuntaan, johon 
siis kertomusvuonna kuuluivat lakitieteenkandidaatti, pankinjohtaja E. Hj. 
Rydman puheenjohtajana, toimistonjohtaja J. E. Janatuinen varapuheenjoh-
tajana sekä muina jäseninä posliiniteknikko A. G. Nyman, toimittaja M. 01-
lonqvist ja tarkastaja M. Sillanpää. Sihteerinä toimi työtuvan toiminta-
ohjeiden mukaisesti toimitusjohtaja P. E. Kiljunen. 

Kertomusvuoden aikana johtokunta kokoontui 20 kertaa, jolloin käsi-
teltiin 104 asiaa; niistä merkittiin pöytäkirjoihin 133 pykälää. Huomattavin 
osa käsitellyistä asioista koski tavanmukaisia työtuvan toiminnassa esiintyviä 
käytännöllisiä, juoksevia asioita, kuten kaupunginhallituksen päätösten täy-
täntöönpanoa, töiden suunnitteluja, työnhankintoja, ammattikurssien suun-
nitteluja ja niiden järjestämistä y .m. Johtokunta kävi myöskin tarkasta-
massa sekä työtuvan että ammattikurssien toimintaa. Kertomusvuonna 
käsitellyistä tärkeimmistä asioista mainittakoon seuraavat: 

Kokouksessaan elokuun 30 p:nä johtokunta käsitteli ja hyväksyi työ-
tuvan vuoden 1933 talousarvioehdotuksen, joka päättyi 550,000 markan suu-
ruiseen vajaukseen. Kaupunginvaltuusto hyväksyi sen kaupunginhallituksen 
ehdotuksen mukaisesti vähennettynä 35,000 markkaa eli 515,000 markkaan, 
määrärahan ollessa 500,000 markkaa vuonna 1932. Samalla kaupunginval-
tuusto kaupunginhallituksen ehdotuksesta merkitsi talousarvioon 2,500,000 
markan suuruisen määrärahan naisten opinto- ja ammattikurssien varalta 
kaupunginhallituksen käytettäväksi. 

Työtuvan toiminta ja talous. Työtupa pidettiin kesällä suljettuna heinä-
kuun 4 p:stä elokuun 7 p:ään, jona aikana työntekijöille maksettiin lain edel-
lyttämä kesälomapalkka; samaksi ajaksi järjestettiin henkilökunnan kesälo-
mat. 

Työtuvassa työskennelleiden lukumäärä kunkin kuukauden alussa sekä 
heidän yhteenlaskettu työtuntimääränsä kunakin kuukautena näkyy alia-
olevasta yhdistelmästä: 

Työntekijöitä. Työtunteja. Työntekijöitä. Työtuntej a. 

Tammikuu 123 18,861.5 Heinäkuu — 

Helmikuu 115 19,440.o Elokuu 109 18,096.5 
Maaliskuu 112 16,848.5 Syyskuu 113 19,850.o 
Huhtikuu 128 26,788.o Lokakuu 107 18,173.o 
Toukokuu 124 19,983.5 Marraskuu, 106 18,111.5 
Kesäkuu . , 120 26,211.5 Joulukuu 106 22,196.o 
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Keskimäärin päivää kohden oli työtuvassa työskenteleviä kertomus-
vuonna 115. Työtuntien lukumäärä nousi 224,560:een, joista maksettiin 
työpalkkaa kaikkiaan 783,519:60 markkaa. Kotonaan työskenteleville makset-
tiin sitä paitsi 13,674: 60 markkaa. Kesälomapalkkoja annettiin 18,772:50 
markkaa ja avustuksia 2,039:95 markkaa, joten työtuvan kirjoissa oleville 
työntekijöille vuonna 1932 suoritetut palkat nousivat yhteensä 818,006: 65 
markkaan. Palkkojen jakaantuminen työn laadun mukaan näkyy seuraavasta: 

Vuosi-
neljännes. 

T y ö t u v a s s a s u o r i t e t 11 i s t a 
varsinaisista töistä 

maksettuja 

tuntipalkkoja. urakkapalk-
koja. 

erikoistöistä 
maksettuja 

tuntipalkkoja. 

Työläisten ko-
tonaan suorit-
tamista töistä 

maksettuja 
urakkapalk-

koja. 

Maksettuja 
työpalkkoja 
kaikkiaan. 

M a r k k a a j a p e n n i ä . 

I 75,534 70 105,441 20 6,447 50 3,499 45 
i 

190,922 85 
II 96,841 45 154,001 20 8,891 25 4,805 25 264,539! 15 
I I I 56.738 35 67,191 30 4,575 25 2,398 50 130,903 40 
IV 67,836 70 133,114 05 6,906 65 2,971 40 210,828 80 

Koko vuosi 296,951 20 459,747 75 26,820! 65 13,674 60 797,194 20 

K e s k i m ä ä r ä i n e n t u n t i p a l k k a , 
3| 081 31 781 4j 121 . | · 

Smk. 

Tapaturmaisesti loukkaantui vuoden kuluessa eräs työtuvan työntekijä, 
joka liukastui kadulla työhön tullessaan saaden lievän aivotärähdyksen, sekä 
talous kurssilainen, joka uudenvuodenaattona kursseille tullessaan jäi auton 
alle saaden vaikeahkoja ruhjevammoja. 

Alla olevasta yhdistelmästä käy selville työtuvan tulot ja menot kerto-
musvuonna: 

Tulot. Smk. 
Kaupungin myöntämä 

määrä raha 418,022: 85 
Tuloja t ehdyis tä töis tä: 

puolustusministeriölle . 136,247: 45 
suojeluskunnalle 74,204: 10 
kansakouluille 310,842: 90 
sairaaloille 249,402: 75 
köyhäinhoitolaitokselle % 146,339: 90 
muille kunnan laitok-

sille 44,488: — 
muilla laskuilla saa tu ja 80,992: 05 
käteisiä 362,779: 35 
hallissa mvydyis tä tuot-

te is ta 191,655: — 
Vuosialennusta 32,780: 95 
Erotus a lo t tavan ja pää t -

t yvän saldon välillä ... 20,334: 95 
Yhteensä 2,068,090: 25 

Menot. Smk. 
Työ- ja kesälomapalkat 818,006: 65 
Henki lökunnan pa lka t . . . 145,252: 50 
Vuokrat 70,000: —-
Sähkö 47,190: 50 
Konekor jaukse t 12,952: 35 
Kalus ton osto ja kun-

nossapito 25,380: 10 
Työainekustannukset ... 752,429:90 
Kansl iamenot 115,959:30 
I lmoituskulut y.m.s 5,570: 90 
Hallin myvmälän menot 23,723: 25 
Sekalaiset menot 51,624:80 

Yhteensä 2,068,090: 25 

Vuoden 1932 talousarvioon oli kaupunginvaltuusto naisten työtuvan 
varalta merkinnyt 500,000 markan suuruisen määrärahan, josta käytettiin 
418,022: 85 markkaa; säästöksi jäi siis 81,977: 15 markkaa. 

Määrärahasta nostettua määrää lukuunottamatta oli työtuvalla kertomus-
vuoden aikana tuloja yhteensä 1,629,732:45 markkaa, vastaten 1,347,912 
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markkaa vuonna 1931. Tästä määrästä saatiin puolustusministeriöltä ja suo-
jeluskuntain yliesikunnalta työpalkkoina 210,451: 55 markkaa vastaavan 
määrän ollessa 160,004: 15 markkaa vuonna 1931. Työntekijöille maksetut 
palkat kesälomapalkkoineen olivat yhteensä 818,006: 65 markkaa, joten työ-
tuvan bruttotulot olivat 811,725: 80 markkaa suuremmat kuin maksetut 
työpalkat. Työtuvan tulot tekivät 78.8 % kokonaismenoista. 

Tilinpäätöksen suhteen on huomattava, että työtuvan kalustoarvot 
edelliseen vuoteen verraten lisääntyivät 73,460: 65 markkaa, johon sisältyy 
hankittujen uusien koneiden ja kalustojen arvo, 25,380: 10 markkaa. Työ-
tuvan todellinen tappio oli 344,054: 20 markkaa oltuaan 256,268: 17 markkaa 
vuonna 1931. Työtuvan varat per joulukuun 31 p:nä 1932 laadittujen 
kalustoluetteloiden mukaan olivat 1,045,587: 38 markkaa. 

Johtokunnan palkkiot tekivät 6,640 markkaa vastaten 11,020 markkaa 
vuonna 1931. 

Tilausten hankinta ja tuotteiden myynti. Vallitsevasta lamakaudesta huoli-
matta onnistuttiin työtupaan saamaan huomattavasti yksityisten henkilöi-
den tilauksia, jotka tuottivat suurimman osan kaikista tuloista. Muista 
tuloryhmistä olivat edelleen seuraavat tärkeimmät: hankinnat puolustusmi-
nisteriölle, suojeluskuntain yliesikunnalle, kaupungin kansakouluille, sairaa-
loille ja köyhäinhoidon avustuskanslioille. Varastotyötä pyrittiin mahdolli-
suuden mukaan välttämään ja mikäli sellaisia tuotteita valmistettiin, ne teh-
tiin käytännöllistä tarvetta silmälläpitäen ja myytiin ammattikursseilla val-
mistettujen tuotteiden kanssa toimeenpannuissa myyjäisissä tai lähetettiin 
hallimyymälään myytäväksi. 

Sekä työtuvassa että ammattikursseilla yhä lisääntyvän tuotannon 
vuoksi olisi suunnittelun alaisena olevan, muiden samaan tapaan toimivien 
kaupungin tuotannollisten laitosten kanssa perustettavan yhteisen myymälän 
aikaansaaminen erittäin tärkeätä samalla kun olisi toivottavaa, että kau-
pungin kaikki laitokset, jotka kuluttavat sellaisia tuotteita, joita työtuvassa 
voidaan valmistaa, antaisivat tilauksensa työtuvan toimitettaviksi. 

Vuositulokseen vaikutti epäedullisesti, paitsi että työtuvan työntekijäin 
lukumäärä työttömyyden johdosta entisestään lisääntyi samalla kun tuottei-
den menekkiä ei voitu vastaavasti lisätä, etenkin se, että puolustusministeriön 
hankinnoista saadut hinnat suhteettomasti alenivat entisestään. 

Työttömyys naisten keskuudessa oli kertomusvuonna edelleen suuri, 
saavuttaen syyspuolella vuotta suuremman laajuuden kuin koskaan aikai-
semmin; työttömien naisten lukumäärä oli melkein kaksinkertaisesti lisään-
tynyt edelliseen vuoteen verrattuna. Työnvälitystoimistoon työttömiksi 
ilmoittautuneiden naisten lukumäärä oli kevättalvella suurin huhtikuussa, 
jolloin ilmoittautuneita oli 1,968, ja syystalvella joulukuun alussa, jolloin 
ilmoittautuneiden lukumäärä oli kasvanut 2,884:ksi, vastaavien maksimi-
lukujen edellisenä vuonna ollessa 1,057 ja 1,520. 

Kurssitoiminta. Johtokunnan tekemien ehdotusten ja suunnitelmien 
pohjalla kaupunginhallitus hyväksyi vuoden 1932 aikana toimeenpantaviksi 
allamainitun taulukon osoittamat kurssit: 
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Kurssien osoite. 
Myönnetty 
määräraha, 

Smk. 

Kurssien 
toiminta-

aika. 

K
u

rssilais-
ten

 arvio
itu

 
¡lu

ku
m

äärä. 

Brutto-
menot, 
Smk. 

Tulot, 
Smk. 

Netto-
menot, 
Smk. 

A m m a t t i k u r s s i t. 

Suvilahden kasarmi 356,000 — 7/1-31/5 150 324,485 20 26,125 40 298,359 80 
» 175,000 — 15/9-31/12 100 181,366 20 17,143 10 164,223 10 

Kotkankatu 9 546,200 — 18/1-30/4 350 441,963 75 38,956 — 403,007 75 
Pohjoisranta 2 1,175,000 — (15/9-31/12 605 750,882 35 45,136 70 705,745 65 

T a 1 o u s k u r s s i t. 

Pohjoisranta 2 15/93-1/12 120 222,658 80 2,129170 220,529 10 
Kotkankatu 9 121,800 — 25/13-0/4 100 148,586 80 — — 148,586 80 

Yhteensä 2,374,000 — — — 2,069,943 ,10 129,490 90 1,940,452 20 

Alla olevat numerot osoittavat kurssilaisten lukumäärän kunkin kuu-
kauden alussa sekä työtuntien yhteenlasketun lukumäärän niinä kuukausina, 
jolloin kurssit olivat toiminnassa: 

Ammatti-
kurssilaisia. 

Talous-
kurssi-
laisia. 

Kurssilai-
sia kaik-

kiaan. 
Työ-

tunteja. 

Tammikuu — — — 24,912.5 
Helmikuu 489 91 580 74,874.5 
Maaliskuu 471 96 567 84,144.5 
Huhtikuu 436 93 529 76,022.o 
Toukokuu 154 — 154 20,900.5 
Syyskuu 
Lokakuu 382 75 457 

18,985.5 
78,587.o 

Marraskuu 651 123 774 133,541.0 
Joulukuu 696 123 819 113,549.o 

Kunkin kurssin päätyttyä annettiin siitä lopputilityksen mukana raha-
toimistolle yksityiskohtainen selostus. 

Erikoisesti mainittakoon, että työttömyyden koko maassa yhä lisään-
tyessä sosialiministeriön taholta kiinnitettiin entistä suurempaa huomiota 
myöskin ammattikurssien toimintaan, sekä samalla asetettiin uusia vaatimuk-
sia niiden valtion apurahan saamiseen nähden. Sanotusta syystä sosialimi-
nisteriöön nimitettiin erikoinen ammattikurssien tarkastaja. 

Ammattikurssien kaluston ja jäljelle jääneiden tarveaineiden sekä valmis-
teiden arvo laadittujen kalustoluetteloiden mukaan per joulukuun 31 p:nä 
1932 oli 142,563: 85 markkaa. 

Loppukatsaus. Työtuvan samoinkuin ammattikurssienkin toiminta 
tapahtui kertomusvuonna johtokunnan mielestä kaikinpuolin tyydyttävästi; 
kehitystä parempaan työtehoon ja parempiin työntuloksiin oli todettavissa. 
Mitä erikoisesti työtupaan tulee, on huomattava, vaikkakin kertomusvuoden 
tappio oli edellisen vuoden tappiota suurempi, että työntekijäin lukumäärän 
lisääntyessä menot henkilöä kohden keskimäärin laskettuina alenivat, tehden 
menot kutakin työntekijää ja työpäivää kohden 11: 63 markkaa vastaten 12:49 
markkaa edellisenä vuonna ja, mikä on tärkeintä, että täten on työttömyyttä 
osaltaan voitu huomattavasti lieventää työkykyisten naisten keskuudessa 
järjestämällä heille ansiotyötä. 

Kunnall. kert. 1932. 11* 



XXIII. Urheilulautakunta. 
Urheilulautakunnan kertomus vuodelta 1932 oli seuraava: 

Urheilulautakuntaan kuuluivat vuonna 1932 puheenjohtajana lääketie-
teenlisensiaatti U. Tötterman, varapuheenjohtajana kamreeri T. H. Vilppula 
sekä jäseninä palopäällikkö W.W. Bergström, voimistelunopettaja V. Laherma 
ja kapteeni H. Öhman. Kaupunginhallituksen edustajana oli kiinteistöjohtaja 
E. v. Frenckell. Sihteerinä toimi Helsingin kaupungin kansanpuistojen isän-
nöitsijä K. Soinio. 

Lautakunta kokoontui toimivuoden kuluessa 13 kertaa; kokouksissa laa-
dittujen pöytäkirjojen pykälämäärä oli 51. Huomattavimmista lautakunnan 
toiminnan tapauksista vuonna 1932 mainittakoon seuraavat: 

Kaupungin uimalaitokset lautakunta puolestaan ehdotti vuokrattaviksi 
siten, että Ursinin kallion uimalaitos joutui Helsingfors simsällskap nimiselle 
seuralle, Humallahden laitos Helsingin uimareille ja Mustikkamaan uusi 
laitos Helsingin työväen uimareille. Mustikkamaan vanhan uimalaitoksen 
ehdotti lautakunta purettavaksi, koska se oli siinä määrin rappeutunut, ettei 
sitä silloisessa kunnossaan olisi voitu vaaratta käyttää. Osa sen maalla ole-
vista pukusuojista olisi kuitenkin säilytettävä käytettäviksi Mustikkamaan 
vapaauimarannan tarkoituksiin Kaupunginvaltuuston vuoden 1932 talous-
arvioon merkitsemä 32,000 markan suuruinen määräraha uimaseurojen avus-
tamiseksi päätettiin jakaa tasan edellämainittujen kolmen seuran kesken 
Avustuksen saaneiden seurojen oli ylläpidettävä uimalaitoksellaan uima-
koulua, jossa kansakouluoppilaat saavat maksutonta opetusta määräajoin. 
Poliisi- ja palomiehistölle oli samoin varattava vapaauinti. Seurasaaren uima-
laitos oli kesäksi 1932 vuokrattuna 1,500 markan vuokrasta saarenvartija 
E. Michelssonnin rouvalle. 

Vuoden 1932 kesä oli hyvin edullinen uinnin harjoittajille. Uimaseurat 
ja seurasaaren laitoksen vuokraaja antoivat seuraavat tilastolliset tiedot hal-
lussaan olevien uimalaitosten käytöstä: 

U i m a l a i t o s . 

Kävi jöi tä suunnilleen. U i m a k o u l u n o p p i l a i t a . 

U i m a l a i t o s . Maksa-
via. 

Mak-
su t ta 
käy-

neitä. 

Yh-
teensä. 

Kaik-
kiaan. 

Uimakandi- li TT. . A . 
daa t t i tu tk in - Uimamaisteri-
non suori t ta- tu tk innon 

neita. !| suori t tanei ta . 
U i m a l a i t o s . Maksa-

via. 

Mak-
su t ta 
käy-

neitä. 

Yh-
teensä. 

Kaik-
kiaan. 

Mp. Np. Yht . Mp. Np. Yht . 

Humallahden 
Ursinin kallion 
Mustikkamaan 
Seurasaaren 

20,000 
34,000 

9,300 
11,000 

100,000 
95,000 
20,000 

120,000 
129,000 
29,300 
11,000 

610 
580 
490 

59 
64 
70 

33 
91 
45 

92 
155 I 
115 

39 
37 
16 

52 
62 
19 

91 
99 
35 

20,000 
34,000 

9,300 
11,000 

100,000 
95,000 
20,000 

120,000 
129,000 
29,300 
11,000 

Yhteensä 74,300 215,000 289,300 1,680 193 169 362 f 92 133 225 i 

Mustikkamaan uimalaitoksen käyttöä arvosteltaessa on otettava huo-
mioon, että välittömästi sen yhteydessä on suuri vapaauimaranta. 



X X I I I . Urheilulautakunta. 163* 

Kertomusvuonnakin lautakunta huomautti kaupunginhallitukselle 
Humallahden ja Ursinin kallion uimalaitosten korjausten ja laajennusten 
tarpeellisuudesta. 

Kiinteistölautakunnalle lautakunta antoi lausuntonsa luistinratapaik-
kojen osoittamista talveksi 1932—33 tarkoittavista hakemuksista. Yleisenä 
piirteenä oli havaittavissa, että kaikki hakijat pyrkivät saamaan haltuunsa 
maaluistinratoja, joiden hoitokustannukset ovat huokeammat ja jotka voi-
daan rakentaa aikaisemmin kuin meriradat. Luistinurheilun tukemiseksi 
talousarvioon otetusta 48,000 markan suuruisesta määrärahasta jaettiin 
12,000 markan edestä n.s. alennuskortteja kansa- ja oppikoululaisille. Edelli-
set saivat ratamerkkejä ostaessaan 15 markan, jälkimmäiset 12 markan suu-
ruisen alennuksen. Alla olevat numerot osoittavat, missä määrin koululaiset 
käyttivät hyväkseen näitä etuja. 

Jaettuja alennus- Luistin- Luistinra-
kortteja, radoilla doilla käy-

15 mar- 12 mar- käyneitä neitä oppi-
kan. kan. luokkia. laita. 

Suomalainen luistinrata 59 60 986 29,953 
Helsingfors skridskoklubbin: Johanneksen 1 [ 

kentän rata 62 25 306 7,402 
Pohjoissataman rata J ( 69 2,954 

Työväen luistinrata 194 25 393 11,367 
Bollplan-Pallokentän rata . . 16 24 99 2,684 
Runeberginkadun rata 20 26 24 495 
Merisataman rata 3 1 86 1,965 
Neitsytpolun rata — — — 350 

Lautakunta päätti puolestaan jakaa yllä mainitun määrärahan seuraa-
ville luistinradoille: 

Smk. Smk. 

Suomalainen luistinrata 17,000: — Bollplan-Pallokentän rata 5,600: — 
Helsingfors skridsko-
klubbin radat 12,700: — Merisataman rata 4,500: — 
Työväen luistinrata . . . . 8,000: — Neitsytpolun rata . . . . 200: — 

Yhteensä 48,000: 

Voimisteluyhdistysten työn tukemiseksi kaupungin talousarvioon mer-
kityn 60,000 markan suuruisen avustuksen lautakunta jakoi 27 eri seuralle. 
Lasten ja varhaisnuorison leikkityön edistämiseksi myönnetyt 40,000 markkaa 
jaettiin 27 yhdistykselle. 

Lautakunta antoi lausuntonsa Väinämöisenkadun, Oulunkylän ja Pitä-
jänmäen (Talin kartanon) uusista urheilukentistä. 

Kaupungin urheilukentillä ehdotettiin toimeenpantaviksi erinäisiä paran-
nuksia. Kankaisen suojakatoksen laittamista Eläintarhan urheilukentän n.s. 
A-katsomoon lautakunta vastusti, koska se vaikka maksaisi 38,000 markkaa, 
ei lautakunnan mielestä olisi ollut kyllin kestävä ja tarkoituksenmukainen. 
Lautakunta ehdotti puolestaan, että tarkoitukseen varattu määräraha, 50,000 
markkaa, käytettäisiin puisen katoksen rakentamiseen sekä että katsomoa 
samalla laajennettaisiin kolmella penkkirivillä, joten istumapaikkoja tulisi 
lisää 200. Tämä ehdotus hyväksyttiinkin ja työn suoritti toiminimi Thun-
berg & c:o. Sittemmin lautakunta teki ehdotuksen, että myös Eläintarhan 
urheilukentän B-katsomoon tehtäisiin samanlaiset korjaukset. Annalan uudelle 
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kentälle ehdotettiin pukusuoja ja sekä Haapaniemen että Käpylän kentälle 
suihkulaite. Lisäksi lautakunta ehdotti, että leikki- ja urheilukenttäpuutteen 
poistamiseksi ryhdyttäisiin toteuttamaan seuraavat uudisrakennustyöt: 

1. Kampin alueelta olisi varattava lisää leikki- ja urheilukenttäalueita ja 
asemakaavaosaston tehtäväksi olisi tästä syystä annettava harkittavaksi 
kysymys, eikö tämä alue vastaisuudessa olisi kokonaan varattava urheilu-
tarkoituksiin. 

2. Mäntymäen ja Turuntien välille olisi järjestettävä hiekkakenttä, jota 
stadionin valmistuessa voitaisiin kilpailujen aikana käyttää myös autojen 
pysäköimispaikkana. 

3. Käpylän raviradan ja Mäkelänkadun väliin olisi rakennettava aikai-
semmin suunnitellut pallokentät ja heittopaikat. 

4. Johanneksen kirkon kenttää olisi levennettävä kirkon puolella ja koho-
tettava länsipäässään. 

5. Pasilan rakenteilla olevaa leikkikenttää olisi suurennettava urheilu-
lautakunnan alkuperäisen ehdotuksen mukaan riittävän suureksi harjoi-
tuskentäksi. 

6. Väinämöisenkadun kenttätyöt olisi aloitettava. Tätä kenttää varten 
on olemassa vahvistettu suunnitelma. 

7. Lasten kahlaamot olisi järjestettävä Käpylään, Sepänkadun aukiolle 
ja Vallilaan. Myöhemmin lautakunta ehdotti, että Käpylän raviradan 
keskiosaan suunniteltujen kenttien rakentaminen jätettäisiin lepäämään ja 
että aluksi rakennettaisiin vain yksi hiekkapallokenttä ja yksi heittoharjoi-
tuspaikka raviradan ja Mäkelänkadun välille. Lautakunta tarkasti ja hyväk-
syi puolestaan Eläintarhan, Hesperian, Kallion, Haapaniemen ja Käpylän 
urheilukenttien uudet järjestyssäännöt sekä teki ehdotuksen Eläintarhan 
urheilukentän luovuttamiseksi kilpailuja varten ehdottaen pohjamaksuksi 
kenttää vuokrattaessa 300 markkaa ja 400 markkaa kansallisista kilpailuista 
sekä 400 markkaa ja'600 markkaa kansainvälisistä kilpailuista. Pienempi 
vuokra kannettaisiin yhden päivän, suurempi kahden päivän kilpailuista. 

Rahatoimikamarin aikoinaan asettaman komitean talviurheilukeskuksen 
järjestämistä Helsinkiin koskevasta mietinnöstä urheilulautakunta antoi 
lausuntonsa, tehden erinäisiä supistuksia uuden hiihtomäen kerrosrakennus-
ten huoneiden lukumäärään nähden. 



XXIV. Ammattioppilaslautakunta. 
Ammattioppilaslautakunnan toiminnasta vuonna 1932 on saatu seuraa-

vat tiedot: 

Lautakuntaan kuuluivat kertomusvuonna puheenjohtajana kunnallis-
neuvos V. von Wright, varapuheenjohtajana insinööri E. E. Söderman ja 
jäseninä työnantajain edustajat maalarimestari A. Haanoja ja kultaseppä-
mestari O. Lindroos sekä työntekijäin edustajat konepajatyöntekijä J. W. 
Laine ja kirjansitoja F. E. Merikoski; edellisten varajäseninä olivat insinööri 
K. F. Kreander ja kirjapainonjohtaja J. K. Y. Paasio, jälkimmäisten taas 
seppä K. K. E. Linnamaa ja vaatturi R. Virta. Sihteerin tehtäviä hoiti varatuo-
mari T.Törnblom, kanslistina toimifilosofiankandidaatti G. Lauren. Kokouk-
sia oli vuoden varrella 7 sekä sen lisäksi 35 arvostelulautakunnan kokousta. 

Kertomusvuonna luetteloitiin 38 oppisopimusta ja edelliseltä vuodelta 
oli luettelossa jäljellä 1,169 sopimusta, joten luetteloituja sopimuksia oli vuo-
den lopulla 1,207. Ammatittain jakautuivat vuoden varrella luetteloidut 
sopimukset seuraavasti: 

Ammatti. Mp. Np. Yht. Ammatti. Mp. Np. Yht. 

Viilaajia 6 — 6 Painajia 3 — 3 
Rautasorvaajia 1 — 1 Syövyttäjiä . . . . 1 — 1 
Hattutyöntekijöitä 1 — 1 Partureita — 7 7 
Latojia 15 4 19 Yhteensä~27 l i 38 

8 oppilasta teki sopimuksen 3 vuodeksi ja 30 oppilasta 4 vuodeksi. 
Kokeissa hyväksyttiin 80 ja hylättiin 6 oppilasta. 



H A K E M I S T O . 
Sivu 

Aallonmurtajan rakentaminen Särkän ja Harakan väliseen salmeen 145 
Aamutähti asunto-osakeyhtiön kaupungille suoritettavan korvauksen maksaminen 210 
Agros osakeyhtiölle vuokratun alueen järjestely 145, 320 
Ahlgren, J . O., työnjohtaja, hänelle myönnetty korvaus 211—212 
Ahlströmin, Rafael, rahastojen hoito ja niiden korko varain käyttö 274 
Aikakauslehtikauppa 20, 330 
Ajantiedoitusta varten myönnetty määräraha 265 
Aktiebolaget Gräsviksgatan 5 osakeyhtiön osakkeiden osto 29, 101, 102, 197 
Akustiikan parantaminen kaupunginvaltuuston istuntosalissa 23 
Albertinkadun tontin nro 6 julkisivuoikeus 105 
Alennus, tontin hinnasta myönnettävä 200 
Alkoholiliike osakeyhtiön myymälät 135 
Alkoholipitoiset aineet, niiden myyntioikeudet 131 

» » takavarikoidut, niiden säilyttäminen 209, 296, 337 
Alppilan puhdistuslaitoksen laskujohdon uusiminen 31 
Aluelääkärinhoidon järjestäminen Sörnäisiin 63 
Aluelääkärit, heille myönnetyt virkavapaudet 289 

» korvauksen myöntäminen heille kodissakäynneistä 55 
Ammattienedistämislaitos, sen johtokunnan jäsenten ja varajäsenten vaali . . . . 140 

» » toimeenpanemat kurssit 245 
Ammattienedistämislaitos-säätiö, sen lainan korkojen suoritus 45 

» sille myönnetty laina 196 
Ammattientarkastajanvirat , kunnalliset, niiden haltijoita koskevat päätökset . . 289 

» » niitä koskevien määräysten tulkitse-
minen 129 

Ammattientarkastus, sen v:n 1933 menosääntö 92 
Ammattienylitarkastajanvirka, sen hoitaminen 129 

» viransijaisuuspalkkion myöntäminen sen hoita-
misesta 59 

Ammattikoulut, niiden tuntiopettajain palkkioiden suorittaminen 219 
» » valtionapu 104, 207, 208 
» niitä varten myönnetyt määrärahat 67, 94, 95 

Ammattikurssit, niiden järjestäminen työttömille 75, 245—249, 160* 
» » valtionapu 208 

Ammattinäytteiden tarkastusta varten varatun määrärahan ylittäminen 62 
Ammattiopetuslaitokset, niiden johtokunnan puheenjohtajan ja jäsenten vaali 139 

» » kouluhuoneistojen vuokrain laskeminen 95 
» » valtionapu 104 
» niitä varten v:n 1933 menosääntöön otetut määrä-

rahat 94, 95 
Ammattioppilaskodin toiminta 104* 
Ammattioppilaslautakunta, sen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan, jäsenten ja 

varajäsenten vaali 138 
» » v:n 1933 menosääntö 91 
» » vuosikertomus 165* 

Ampumarata-alueen käyttöoikeutta koskeva esitys 324 
Annalan puutarhamaiden käyttö 321 
Anniskeluoikeudet, väkijuomain 131, 296, 337 
Anniskelupaikat, väkijuomain 135 
Apollonkadun eräiden tonttien katuosuuksien päällystäminen 170 

» erään osan kunnostaminen 30 
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Apukouluyhdistyksen avustaminen 85 
Apulaiskaupunginkamreerinvirka, sen haltijan palkka 56 

» » perustaminen 124 
» » täyttäminen 286 

Apurahoja varten v:n 1933 menosääntöön otettu määräraha 101 
Armeijan tallien y. m. rakentaminen kortteliin n:o 484 156 
Artturinlinna asunto-osakeyhtiölle myönnetty tontin kauppahinnan a lennus . . . . 14 
Arvat, niiden myynti kioskeista 330 
Arvonta, obligatioiden 195 
Asemakaava-asiat, erinäiset 156 
Asemakaavaehdotus, Töölön, sen käsittelyjärjestys 158 
Asemakaavamääräysten kirjoittamismuoto 158 
Asemakaavanmuutokset 3—8, 29, 327 
Asevelvollisuuskutsunta, huoneiston luovuttaminen sitä varten 332 
Asunnot, maksuttomat, sellaisten järjestäminen työttömille 79 
Asunto-osakeyhtiöt ja -osuuskunnat, niiden hallitusten jäsenten vaali . . . . 301—304 
Asuntoreservin suuruus Helsingissä 280 
Asuntotontit, kiinteistölautakunnan vuokralle antamat 311—312 
Autokilpailut 340, 43* 
Autopuhelimet 184, 307, 336 
Autoratsioiden toimituttaminen koulujen lähistöllä 283 
Autot, niiden asemapaikat 182 
Autotaksat 131, 327 
Aviottomat lapset, niiden huolto 112* 
Avustaminen, apukouluyhdistyksen 85 

» maalariammattikoulun 84 
» parturiammattikoulun 84 
» silmäpoliklinikan 84 
» sokeiden yhdistysten ja yritysten 149, 163, 255, 259, 275 
» Sosialidemokraattisen työläisnuorisoliiton 85 
» teatterien 85 
» työttömäin konttoristien 80 
» työttömäin työntekijäin 72—79, 81 
» urheiluseurain " 260 
» yleishyödyllisten yritysten ja laitosten 255—259 

Avustuksensaajat, köyhäinhoitolautakunnan, niiden lukumäärä 78* 
Avustukset, köyhäinhoitolautakunnan lahjoitusvaroista jakamat 65*, 90* 
Avustuskanslia, köyhäinhoitolautakunnan, sen perustaminen 65 
Avustuslainat pienasuntojen rakentamisen edistämiseksi 196, 324 

Barnabo nimisen lastentarhan vuokrankorotuksen suorittaminen 267 
Beckerin, von, lahjoitusrahaston korkovarojen käyttö 275 
Bengtsår, sen vesijakokustannukset 234, 266 

» » vesiperäisen maanviljelysalueen kuivaaminen 99* 
Bensiininjakeluasemia koskevat asiat 124, 151, 181, 322, 45* 
Bensiininmyynti, astioista tapahtuva 20, 148, 308 
Björk, P., kaupunginkamreeri, varoituksen antaminen hänelle 53 
Botbyn tilojen takaisin osto 307 
Brage-yhdistykselle myönnetty avustus 257, 259 
Brändö gård, ks. Kulosaaren kartano. 

Caritas-kesäsiirtolan ylläpitämiseen myönnetty avustus 256, 258 

Dal, Malmin kylässä sijaitseva tila, siihen kuuluvan palstan lohkominen kanta-
tilasta 146 

Denaturoitujen alkoholipitoisten aineitten myyntioikeudet 131 
Desinfioimismajalan v:n 1933 menosääntö 92, 93 
Diaarista poistetut asiat 278 
Diakonissalaitoksen vedenkulutusmaksuista myönnetty alennus 84 
Diakonissat, köyhäinhoitolautakunnan, heidän toimintansa 76*, 77* 
Dunckerinkadun erään alueen siistiminen 180 
Durchmanin, O., kaupungille tekemä lahjoitus 88, 275 
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Ebeneserkodin lastenseimen johtajattaren kesälomasijaisen palkkio 59 
Edustuskustannukset 272—273 
Eerikinkadun tasoylikäytävän sulkeminen 169 
Ekholmin, G. F., stipendirahasto, sen korkovarojen käyttö 88, 274 
Elinkeino-oikeudet, niiden myöntämistä koskevat lausunnot 131, 296 
Elintarvekaupan jatkaminen Kauppatorilla 337 
Elmgren & C:o nimiselle välitysliikkeelle suoritettava vahingonkorvaus . 212 
Elokuvaesityssali, Kallion kansakoulun 23 
Elokuvauksen harjoittaminen kaduilla 329 
Eläintarha, sen huvila-alueen n:o 13 uudestijärjestely 320 

» » urheilukenttää ympäröivän aidan korottaminen 181 
» » urheilukentän luovuttaminen kilpailutarkoituksiin 339 
» » » viereen järjestettävä pysäköimispaikka 181 
» ks. myös Korkeasaaren eläintarha. 

Eläkesääntö, kaupungin työntekijäin, sen tulkitseminen 250 
Eläkkeet, kaupunginhallituksen myöntämät 250—252 

» kaupunginvaltuuston myöntämät 85—87 
» kunnan maksamat, niiden määrän vahvistaminen 55 
» niitä koskevien anomusten epääminen 252 
» » varten v:n 1933 menosääntöön otettu määräraha 101 

Elätteelleanto, köyhäinhoitolautakunnan 85* 
» lastensuojelulautakunnan 107* 

Elättilasten hoidon valvontalääkärin viran siirtäminen 11 palkkaluokkaan . . 56, 94 
Englantilainen laivastovierailu 272 
Ensimmäisen julkisen notaarin viran uudelleenjärjestely 107—111 

» kaupunginvoudin konttori, sen kaluston hankinta 270 
» » » » määrärahan ylittäminen 61 

Erhelaskujen, rahatoimiston kassassa sattuneiden, korvaaminen 262 
Eriksson, W., kassanhoitaja, hänen tekemänsä kavallukset 52, 212 
Eroamisvelvollisuus, kaupungin viranhaltijain 112, 291—292 
Esikaupunkipoliisijärjestelmän aikaansaaminen 134 
Espoon maantien siltoja koskeva suunnitelma 174, 309 
Etelärannan talon n:o 10 julkisivun maalaaminen 307 
Etelä-Suomen voimaosakeyhtiö, sen ja kaupungin välinen sopimus 106 

» » sille myönnetty lupa sähkölinjan vetämiseen . . 184 
Etuantien saantia koskevat päätökset 202 

Fabianinkadun tontin n:o 18 osto 308 
Finlands svenska säng- och musikförbund, sen järjestämän laulu- ja musiikki-

juhlan taloudellinen tulos 261 
» » » » » sille myönnetty avustus 85, 273 

Finlandssvenska utlandsdelegationen nimiselle yhdistykselle myönnetty avustus 261 
Folkhälsan i svenska Finland, tonttien luovuttaminen sille 14, 324 
Fylgia, nuoriso- ja raittiusliitto, sille myönnetty avustus 256, 258 

Haahti, H., röntgenologi, hänen matkakertomuksensa y. m. painattaminen . . . . 295 
Haastemaksujen suorittaminen 262 
Hagalundin ja Lehtisaaren välinen silta 174 
Halkokonttorin tappion poistaminen kirjoista 207 
Hallitukset, niiden puheenjohtajain, varapuheenjohtajain. jäsenten ja varajäsen-

ten vaali 137—140 
Hanasaaren vuokra-alueiden uudestijärj estely 318 
Harakka, sen ja Särkän väliseen salmeen rakennettava aallonmurtaja 145 
Haudat 182 
Hautausapua koskevat päätökset 55, 71, 252, 255 
Hedberg-aviopuolisoiden testamentti 276 
Hedelmien myynti, paikkojen luovuttaminen sitä varten 329 
Heikkokuuloisten suojaamisyhdistykselle myönnetty avustus 257—258 
Heimbergerin, R., palkintorahaston korkovarojen käyttö 276 
Helenankadun tontin n:o 4 osto 10 
Helsingfors fastighetsaktiebolag nimisen yhtiön osakkeiden osto . . 10, 101, 102, 198 

» svenska folkhögskola nimiselle opistolle myönnetty avustus . . . . 256, 258 
» » kontoristförening nimiselle yhdistykselle myönnetty avustus 

80, 249 
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Helsingfors svenska Marthaförening nimiselle yhdistykselle myönnetty avustus 
257, 258 

Helsingin ammatillisen paikallisjärjestön asettama komitea, sen jäsenen vaali 301 
» » » » » sille myönnetty 

avustus 249 
» asuntokiinteistöyhdistyksen esitys . 324 
» evankelis-luterilaiset seurakunnat, niiden hautausmaakomitealle 

myönnetty oikeus hiekan ottoon 150 
» » » tilusvaihto niiden kanssa. . 12, 143 
» —Hyrylän maantie 33 
» —Jorvaksen maantie 174 
» kaupungin kunnantyöntekijäin ammattiosaston kesäsiirtolaa varten 

myönnetty avustus 261 
» » rakennusosakeyhtiöt 212 
» » sairaanhoitajattarien lepoko tiyhdistykselle myönnetty 

avustus 261 
» kaupunkilähetys, ks. Kaupunkilähetys. 
» konservatorion säätiön isännistön jäsenen vaali 297 
» konttoristiyhdistykselle myönnetty avustus 249 
» kuuromykkäyhdistykselle myönnetty avustus 257,258 
» maidontarkastusyhdistys, autosuojan luovuttaminen sille 161 
» . » sen kanssa tehty sopimus 117 
» makasiiniosakeyhtiö, sen ja kaupungin välinen sopimus 213, 43* 
» » » osakkeiden osto 197 
» Mariayhdistykselle myönnetty avustus 257, 258 
» nuorten miesten kristillinen yhdistys, huoneiston luovuttaminen sille 155 
» » » » » sen pyytämä työnvälityksen 

harjoittamislupa 131 
» » » » » sille myönnetty avustus 249,256, 258 
» » naisten » » » » » 256, 258 
» parturiammattikoulun avustaminen 84, 94 
» pitäjän manttaali- ja tiekunnat, kaupungin edustus niissä 299 
» poikakotiyhdistykselle myönnetty avustus 256, 258 
» orkesteritoiminnan historiikin julkaiseminen 265 
» ruotsalaiselle partiopiirille myönnetty avustus 257, 258 
» sosialidemokraattinen naisyhdistys, sille myönnetty avustus . . . 257, 258 
» » nuorisoyhdistys, sille myönnetty avustus 257, 258 
% » » » vuokrattu alue 338 
» suojeluskuntapiirille myönnetty määräraha 83 
» suomalainen Marttayhdistys, sille myönnetty avustus 257, 258 
» taloustyöntekijäin yhdistykselle myönnetty avustus 257, 258 
» toivonliiton toimikunnalle myönnetty avustus 256, 258 
» työväen matkailuyhdistykselle myönnetty avustus 258, 259 
» » orkesterille myönnetty avustus 95 
» valkonauhayhdistykselle myönnetty avustus 257, 258 
» yliopiston kansansivistystoimikunnalle myönnetty avustus 261 

Hengenpelastusvälineiden asettaminen rannoille 266 
Henkikirjoittajan konttori, sen apulaisten luvun lisääminen 290 

» » » kaluston hankinta 270 
Henkilöllisyyden, maksunnostajain, toteaminen 213 
Henkilovaa'at, lupa asettaa niitä 330, 338 
Henkisesti sairaiden keskuskodit 117 
Henkivartioväen 3:nnen Suomen tarkka-ampujapataljoonan 120-vuotisjuhla . . 261 
Hentman, K. J., asemamies, hänen kanssaan tehty sopimus 9 
Hermannin vuokratonttien uudestijärjestely 319 
Herttoniemi, erään sen huvilan luovuttaminen 156 

sen bulevardin leventäminen y.m 142, 168 
» rautatietä koskevat asiat 9, 12, 143, 177, 178, 266 
» satama-alueen rakennustyöt 98, 102, 178 
» sataman liittäminen kaupungin satama-alueeseen 42* 
» » rakentamista ja käyttöä koskevat määräykset . . . . 300 

Hesperian pesäpallokentän katsojaparvekkeen rakentaminen 340 
Hiekan otto 150, 185 
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Hietalahden sulkutelakka ja konepaja osakeyhtiölle myönnetty avustus sen tela-
kan laajentamista varten 83 

Hietalahdenrannan leventäminen 5 
Hietaranta, kovaäänisen ja gramofoonin vuokraaminen sinne 307 

» käymälän sijoittaminen sinne 167 
» sen luovuttaminen eri tarkoituksiin 340 
» uimapukujen ja leikkitarpeiden myynti siellä 338 

Hiiliaition rakentaminen Länsisatamaan 43* 
Hiilisataman syventämistä tarkoittava esitys 43* 
H iiii varastopaikka, valtion jäänsärkijäin 145 
Hinaajalaiva H2, sen ja höyryalus Ledan yhteentörmäys 212 

» » » korjaaminen 165 
Hinaustöissä suoritetun ylityön korvaaminen 237 
Hinnastot, kansanpuistojen ravintolain 338 
Hirvonen, S., työntekijä, hänelle myönnetty korvaus 211—212 
Historiatoimikunnan käyttövarat 102 
Hjeitin, Gunnar, rahaston korkovarojen käyttö 275 
Hjärphäll-saaren luona suoritettavat ruoppaustyöt 43* 
Holhouslautakunta, sen jäsenen vaali 138 

» » terveydenhoitolautakunnalle suorittama korvaus . . 9 1 , 234 
» » vahtimestarin palkkion korottaminen 91 
» » v:n 1933 menosääntö 91 
» » vuosikertomus 144* 

Holhoustoiminta, lastensuojelun toimitusjohtajan 101* 
Horsman uudistilaa koskeva rakennuslupa 146 
Humalistonkadun viemärin uusiminen 31 
Humallahden vuokra-alueella olevien rakennusten korjaaminen 24 

» » » » lunastaminen 21, 101, 324 
Huoltokonttorin perustaminen 310 
Huoltovelvollisuus-käsitteen tulkitseminen 55, 217 
Huoneistot, niiden hankkiminen eri tarkoituksiin 147, 333, 334 

» » vuokrain suuruutta koskeva tiedustelu 262 
Huopalahden kunnan ja kaupungin välinen tiemaata koskeva sopimus 35 
Huutokaupanpitäjän ammatin harjoittaminen 131 
Hyppyrimäen rakentaminen 322 
Hyrylän—Helsingin maantie 33 
Hyvinkään kunnalliskoti, köyhäinhoidollisten helsinkiläisten sijoittaminen sinne 61*, 73* 
Hyväntekeväisyyttä harjoittavien järjestöjen keskitystoimikunta, avustuksen 

myöntäminen sille 'i 261 
Hyväntekeväisyyttä harjoittavien järjestöjen keskitystoimikunta, huoneiston luo-

vuttaminen sille 155 
Hyvösen lastenkoti 273, 337, 123* 
Hälyytyslaitteiden asettaminen katuristeyksiin 62, 327 
Hämeentie, sen katuosuuksien kunnossapito 171 

» » leventäminen 168 
» » päällystäminen 170 

Hämäläisten talo osakeyhtiölle kuuluvan rakennusoikeuden lisääminen 46 
Hätäapuaseman ylläpitämiseen myönnetty avustus 249 
Hätäaputyöt, ks. Varatyöt. 
Högre svenska handelsläroverket i Helsingfors, sen muodostaminen säätiöksi.. 140 
Höyrylaiva H5:n luovuttaminen kiertomatkaa varten 156 

Ikäkorotuksia koskevat päätökset 109, 219, 222 
Ilmapallojen myynti 330 
Ilmoitukset, kaupungin, niiden julkaiseminen 278, 305 

» lupa sellaisten asettamiseen 323 
Imatran voimalaitos, sen ja kaupungin välinen sopimus 106 
Internationaler Verband für Wohnungswesen, kiinteistötoimiston liittyminen sen 

jäseneksi 305 
Inventtaajat, kaupungin irtaimen omaisuuden, heidän vaalinsa 137, 138 
Inventtaukset, kaupungin rahavarain y.m 112 
Irtaimiston palovakuuttaminen 214 
Irtolaisuudesta varoituksen saaneet henkilöt 77* 



Hakemisto. 171* 

Islannin viikko 140 
Iso Verkkosaari, sahalaitoksen rakennuttaminen sinne 146 

» Villasaari, sen osto 308 
Istutukset, niiden järjestäminen 181 

» » kunnossapitokustannukset 23*—24* 
» niitä varten v:n 1933 menosääntöön otetut määrärahat 99 

Itsenäisyyden liitolle myönnetty määräraha 266 
Itsenäisyydenpäivänä työssä olleet viranhaltijat, palkan suorittaminen heille . . 219 

Jalkakäytävän järjestäminen eräälle Toukolan tielle 168 
Johanneksen kirkon puistikon kunnossapito 182 
Johtosääntö, kaupungin kassa- ja tililaitoksen, sen 18 §:n muuttaminen 70 

» kouluhammasklinikan 116 
» puhtaanapitolaitoksen 123 
» » tiliviraston 123 
» puhtaanapitolautakunnan 123 
» rahatoimiston 112 
» rakennustoimiston 122 
» » tiliviraston 122 
» revisionikonttorin 112 
» teurastamolautakunnan 118 
» tuberkuloosihuoltotoimiston 116 
» yleisten töiden lautakunnan 122 

Johtotyöt, kaupungin, niiden suorittamistapa 237 
Jorvaksen—Helsingin maantie 174 
Joulukuusen pystyttäminen Senaatintorille 308 
Julkisivuoikeus, eräiden tonttien 105, 106 
Julkisivupiirustusten tarkastustoimikunta, sen jäsenten vaali 138 

» » » v:n 1933 menosääntö 91 
» » » vuosikertomus 143* 

Juopuneina pidätettyjen huolto 91* 
Jäiden ottoa koskevat asiat 150, 46* 
Järjestyssäännöt, bensiininjakeluasemain 124 

» veneiden talviteloille panemista koskevat 42* 
Jäänsärkijät, valtion, niiden vedenotto ja hiilivarastopaikka 145 
Jäät , niiden räjähdyttäminen Vantaanjoessa jäänlähdön aikana 179 
Jäätelömyyntipaikat 329, 337 
Jäävaraston järjestäminen Kivelän sairaalaan 265 

Kaasujohtotyöt 26, 30, 171 
Kaasulaitos, kirjoitus- ja laskukoneen hankkiminen sille 271 

» sen uudistyöt 159 
» *» v:n 1933 meno- ja tulosääntö 96, 104 

Kaasumaksut, niiden vakuutusjärjestelmä 47 
» työttömäin suoritettavat 244 

Kaasumittarien osto 68 
Kaasusuojelujärjestö, Suomen, sille myönnetty avustus 102 
Kaasusuojelun järjestäminen 301 
Kaatopaikat, niitä koskevat päätökset 73, 148 
Kadut, niiden puhtaanapitomenot 68, 99, 36* 

» » puhtaanapitotoimenpiteet 180, 29*—31* 
Kahlaamojen rakentaminen 328 
Kahvikojut, satama-alueella olevat 45* 
Kahvilarakennusten vuokralle antaminen 331 
Kainot köyhät, niiden hyväksi tehty lahjoitus 88 
Kaisaniemen ranta, sen järjestely 176 

» » » kuntoonpaneminen 98 
» ravintolarakennuksen vuokraaminen 331 

Kaivohuoneen ulkoilmateatterin lakkauttaminen 337 
» vuokramaksu 156, 331 

Kaivopuisto, eräiden sen huvilapalstojen vuokra-ajan pidennys 18, 145 
» sen luovuttaminen eri tarkoituksiin 340 
» » rannan järjestely 176, 327 



172* XXI. Työnvälitystoimisto. 

Kajanus, R., professori, hänelle myönnetty virkaero 139* 
» » » laakeriseppeleen ojentaminen hänelle 268 

Kalakauppa, sen harjoittaminen Kauppatorilla 328 
» sitä koskevien tietojen kerääminen 234 

Kalavedet, kaupungin, niiden vuokraaminen 326 
Kalliolan vapaaopistolle myönnetty avustus 256, 258 
Kalliolinnantien leventäminen ja alentaminen 328 
Kallion kansakoulun elokuvaesityssali 23 

» kirkon puistikon kunnossapito 182 
» lastenpoliklinikan ylläpitäminen 63, 92 
» paloasema, sen muutos- ja lisärakennustvöt 97 
» » » pääpiirustusten hyväksyminen 23 
» uuden kansakoulun tonttipaikka 328 

Kalusto, sen hankinta 269—271, 277 
» » korjaus 270 

Kampin alue, sen luovuttaminen eri tarkoituksiin 330 
» » » tasoittaminen 307 
» » sillä olevan rakennuksen vuokralle antaminen 332 
» » » olevien aidan ja vajan myynti 337 
» » » » tallien korjaus 156 
» » » suoritettavat erinäiset työt 181 

Kanavat, korjatut ja rakennetut uudet 17*—19* 
» niiden korjaus- ja kunnossapitokustannukset 98 

Kannanta, satamakannantaosaston 50* 
Kannanta-aika, kunnallisverojen, sen määrääminen 206 
Kansakoulunjohtajan palkkiota varten myönnetty määräraha 56 
Kansakoulunopettajat, heidän oikeutensa pysyä virassaan 292 

» » virkavuotensa 221 
» osittaisen virkavapauden myöntäminen heille 217 
» palkanvähennystä koskevan päätöksen soveltaminen hei-

dän sijaistensa palkkoihin 218 
Kansakoulunoppilaat, heidän koulunkäyntinsä vieraassa kunnassa 212 

» koulutarpeiden antaminen heille ilmaiseksi 120 
Kansakoulut, niiden huoneistokysymykset 147 

» » kesäsiirtoloihin otettavien lasten varattomuuden toteaminen 283 
» » valtionapu 104, 207 
» » virkain uudelleenjärjestely 126 
» » v:n 1933 menosääntö 94 
» » vuosisijaisten ja tuntiopettajain oikeus sairasapuun 216 
» niitä varten myönnetyt määrärahat 66 
» ruotsinkieliset, niiden taloudenhoitajan palkan vahvistaminen . . 222 
» suomenkieliset, » opettajain laulukuoron johtajan palkkio . . 56 
» » » toiselle tarkastajalle myönnetty sairasloma 289 

Kansakoulutalot. niiden korjauskustannukset 97, 162—163 
» » käyttö 21 
» » luovuttaminen muihin kuin koulutarkoituksiin . . 152—154 
» » pihamaiden järjestäminen 180, 324 
» » vuokrain laskeminen 94 
» rakennustöiden suorittaminen niissä 23 
» uusien sellaisten rakentaminen 97, 328, 337 

Kansalaisoikeudet, Suomen, niitä koskevat anomukset 130 
Kansan näyttämö, tontin luovuttaminen sille 143, 324 

» näyttämön kannatusosakeyhtiölle myönnetty avustus 255 
Kansankonsertit 139* 
Kansanpuistot, alueiden vuokraaminen niistä 338 

» niiden isännöitsijän viran hoitaminen 223, 291 
» » käyttöoikeudet 338 
» » liikennettä varten rakennettava moottorivenelaituri . . . . 98 
» » liikenteen järjestäminen 338 
» » metsänraivaustyöt 185 
» » ravintolain hinnastot 338 
» » » vuokralle antaminen 338 

Kappelin ravintolaa koskevat päätökset 164, 331 
Kasarmintorin järjestely 327 



Hakemisto. 173* 

Kassa- ja tililaitoksen johtosäännön 18 §:n muuttaminen 70 
Kasvatusopilliset jatkokurssit, lääkintöhallituksen järjestämät 282 
Katajanokka, sen erään alueen luovuttaminen valtiolle 308 

» » sataman rakennustöitä varten v:n 1933 menosääntöön otetut 
määrärahat 98 

» » satamarakennustöiden suorittaminen 178 
» täytemaan vastaanotto siellä 178 

Katolisen kirkon edustalla olevan aukean järjestely 328 
Katukauppaa koskevat asiat 19, 20, 149, 256, 329, 337 
Katumaan hankkiminen 5, 7, 10, 28 
Katuosuuksien kunnossapito 168 
Katuprofiilit, ehdotetut ja vahvistetut 167, 327 
Katusillan rakentaminen Käpylään 170 
Katutyöt, erilaiset, niiden suorittaminen 28—32, 171, 172, 16*—19* 

» niistä suoritettavat korvaukset 209 
Katuvalaistus, sen järjestäminen 186—187 

» siihen käytetyn sähkövoiman hinta 203 
» sitä varten v:n 1933 menosääntöön otettu määräraha 99 

Kaukoputket, niiden pitämiseen yleisön kävtettävinä myönnetty lupa 330 
Kauppahallit 328, 335 
Kauppakorkeakoulun ylioppilaskunnan tontti, sen kauppahinnan suorittamisen 

lykkääminen 45 
» » » » takaisinostaminen 11, 324 

Kauppaoppilaitokset, niille myönnetty avustus 95 
Kauppatori, sen varrella sijaitsevien tonttien rakennusten korkeus 10, 158 

» sillä tapahtuva torikauppa 113 
Kaupunginagronoomin oikeus hyväksyä laskuja 305 
Kaupunginarkkitehdin palkkaedut 56 
Kaupunginasemakaavanmuutokset 3—8, 29, 327 
Kaupungingeodeetti, hänen antamansa toimintakertomus 352 
Kaupunginhallitus, sen edustajat hallituksissa, lautakunnissa y.m 297 

» » istunnot y.m 277 
» » j a lautakuntain yhteistyö 278 
» » johtosääntöön tehtävä lisäys 118 
» » jäsenten vaali 137 
» » kalustoluettelon laatiminen 277 
» » kokoonpano, kokoukset y.m 142 
» » määrärahat v:n 1933 menoarviossa 91 
» » määrärahoista suoritettavien laskujen hyväksyminen . . 277 
» » päättämistä asioista sanomalehdistölle annettavat uutiset 278 
» » pöytäkirjain tarkistus 277 
» » työttömyyskomitean asettaminen 301 
» » viranhaltijain kesälomain järjestely 286 

Kaupunginjohtajain sijaisuudet 277 
Kaupunginkamreerin palkan vähentäminen 54, 55 
Kaupunginkanslia, sen kaluston hankinta ja korjaus 270 

» » sihteereille tulevat käännöspalkkiot 233 
» » tilapäisen työvoiman palkkaaminen 232 
» » viranhaltijoita koskevat asiat 285—286 
» » v:n 1933 menosääntö 91 

Kaupunginkassan tarkastusmiesten vaali 138 
Kaupunginkirjasto, eräiden sen virkain hoito 290 

» sen johtokunnan jäsenten vaali 139 
» » » vuosikertomus 127* 
» » kirjavaraston inventtaus 284 
» » tulot ja menot 95, 134*, 135* 
» sitä varten myönnetty määräraha 67 

Kaupunginlakimiehen viran uudelleen järjestäminen 308 
Kaupunginlääkäri, toinen, hänen palkkansa vähentäminen 54, 55 
Kaupunginmuseo, sen johtokunnan jäsenten vaali 139 

» » v:n 1933 menosääntö 95 
» » vuosikertomus 136* 

Kaupunginorkesteri, sen johtajan toimen haettavaksi julistaminen 290 
» » järjestysmiehen erottaminen virastaan 290 



174* XXI. Työnvälitystoimisto. 

Kaupunginorkesteri, sen jäsenelle Kaalbekille myönnetty henkilökohtainen pal-
kanlisäys 223 

» » konserttimestarin virkavuodet 221 
» » käyttö oopperassa 139* 
» » toiminta 137* 
» » valtionapu 104, 208 
» » ylimääräisten johtajien y.m. palkkaaminen 223 
» » » konserttien tulojen tilittäminen . . . . . . 204 

Kaupungintalo, kaluston hankkiminen sinne 270 
sen peltikaton korjaaminen 160' 

» puhelinkeskuksen laajentaminen 23 
ulkokaihtimien hankkiminen sen ikkunoihin 307 

Kaupunginvaltuusto, sen arkiston säilyttäminen 337 
» » edustajat eri tilaisuuksissa 140—141 
» » huoneiston siivoaminen 232 
» » istuntosalin akustiikka 23 
» » » luovuttaminen eri tarkoituksiin 154 
» » » sisustaminen 160 
» » kaluston hankinta 270 
» » kokoonpano 1 
» » kokoukset 2 
» » tammikuun 7 p:n istunto 271—272 
» » vaalilautakunnan jäsenten vaali 137 

Kaupunginvouti, avustava, hänen palkkansa vähentäminen 53, 55 
Kaupunkilähetykselle myönnetty avustus 248, 257, 258 
Kaupunkipäivät 69, 140, 272, 297, 305 
Kavallukset, rahatoimistossa tapahtuneet 52, 212 
Kelkkamäet . 1 8 1 
Kellokosken piirimielisairaala, Helsingin kaupungin osallistuminen sairaalayri-

tykseen 119, 282 
» » sen rakennustoimikunnan jäsenen vaali 297 
» » » sairaspaikkoja varten v:n 1933 menosääntöön 

otettu määräraha 93 
» » sille myönnetyt määrärahat 198 

Kellosaari, laiturin rakentaminen sinne 179 
» sen lentosataman sähkön kulutus 43* 
» » » tasoitustöiden määräraha 203 
» » » toimistorakennuksen rakentaminen 166 

Kemistinviran perustaminen rakennuskonttoriin 127 
Kenraali Mannerheimin lastensuojeluliitolle myönnetty avustus 256, 258 
Kerhotoiminta, kotitalouslautakunnan järjestämä 125* 
Kerjuun torjuminen 61*, 77* 
Keski-Helsingin valkonauhayhdistys, sille myönnetty avustus 257, 258 
Keskityskanslia, hyväntekeväisyyttä harjoittavien järjestöjen, sen toimirta 61* 

» » » » » ylläpitämiseen 
myönnetty avustus 261 

Keskuskeittola, sen anniskeluoikeus 296 
» » käyttö liikekannallepanon sattuessa 295 
» » määrärahain ylittäminen 68 
» » toimitusjohtajan sekä johtokunnan puheenjohtajanvaali . . 300 
» » v:n 1933 meno- ja tulosääntö 100, 104 

Keskuskirjasto, kunnallishallinnon, sen järjestäminen 279 
Keskuskodit, henkisesti sairaiden 117 
Keskuskortiston järjestäminen köyhäinhoitovirastoon 70* 
Keskuslämmityslaitokset, niiden valvonta 284, 335 
Keskuspoliisitalon pylvässalin käyttö 332 
Kesäloma, kunnan työntekijäin nauttima 12* 

» sen myöntämistä koskevat päätökset 224, 232, 236, 237, 286, 287, 288, 307 
» » saamisen perusteet 216, 224 

Kesäsiirtola, kunnantyöntekijäin, sitä varten myönnetty avustus 261 
Kesäsiirtolat kansakoulujen, niihin otettavien lasten varattomuuden toteaminen 283 

» niissä hoidetut köyhäinhoidolliset lapset 85* 
Kiertävän sairaanhoitajattaren viran perustaminen Marian sairaalaan 124 
Kiinnityksen siirtäminen myöhemmäksi 197 



Hakemisto. 175* 

Kiinteistölautakunta, selonteko sen toiminnasta v. 1932 305 
» sen edustus kaupunkipäivillä 305 
» » ilmoitusten ja kuulutusten julkaiseminen 305 
» » jäsenet, osastot, kokoukset y.m. . 305 
» » kaluston hankinta 270 
» » käyttövarojen käyttö 307 
» » maatalousosaston laskujen hyväksyminen 305 
» » määrärahain ylittäminen 68 
» » puheenjohtajan ja jäsenten vaali 137 

Kiinteistöt, kaupungin, niiden palovakuuttaminen 24 
» niiden ostamista varten v:n 1933 menosääntöön otetut määrärahat 101 
» » osto pakkohuutokaupalla 11, 12 
» » puhtaanapito 31*—33*, 36* 
» ulkomaalaisten oikeus niiden omistamiseen 131 

Kiinteistötoimisto, sen asiamiehenviran ylläpitäminen 290, 308 
» » autonkuljettajan kesäloma 307 
» » kaluston hankinta 270, 271 
» » kansanpuisto-osaston moottoriveneen korjaus 307 
» » liittyminen Internationaler Verband für Wohnungswesen 

nimisen liiton jäseneksi 305 
» » maanmittaus- ja kartastotöiden osastolle palkattava 

vahtimestari 100 
» » talo-osaston alaisten toimenhaltijain palkat 336 
» » viranhaltijat 306 
» » v:n 1933 meno- ja tulosääntö 100, 104 

Kiinteä omaisuus, sen katselmusmiesten vaali 138 
» » » palovakuutus 185 

Kilpailupalkintolautakunnan jäsenten vaali 137 
Kilpien asettamiseen myönnetty lupa 323 
Kinnekullen huvilapalstan kuntoonpaneminen III , 181 
Kioskit 166, 327, 329, 330, 337 
Kirjapainokoulu, sen vahtimestarin palkan määrääminen 222 

» » valtionapu 207, 208 
» vahtimestarinviran perustaminen siihen 95, 126 

Kirjasto, kunnalliskodin 84* 
Kirjavarasto, kaupunginkirjaston 132* 
Kirjoitustarpeiden hankkiminen 269 
Kirjoja sokeille nimiselle yhdistykselle nyönnetty avustus 257, 259 
Kirkko, Johanneksen ja Kallion, niiden puistikkojen kunnossapito 182 

» sen rakentaminen Temppeliaukiolle 16, 136 
» tontin luovuttaminen sitä varten Tehtaanpuistosta 145, 327 

Kivelän sairaala, jäävaraston järjestäminen sille 265 
» » sen apulaislääkärinviran täyttäminen 129 
» » » edustalla kasvavien mäntyjen kaataminen 150 
» » » henkilökunnan virkavuodet 220 
» » » hoitohenkilökunnan asuntokysymys 166 
» » » uuden paviljongin sisustaminen 166 
» » » » » sisustamismäärärahan siirtäminen v:een 

1933 69 
» » » v:n 1933 meno- ja tulosääntö 93, 103 
» » » ylimääräisten sairaspaikkojen ylläpitäminen 282 
» » sitä varten myönnetyt määrärahat 64 
» » uusien virkain perustaminen siihen 125 

Kivisaaren osto 308 
Kodissakävijät, köyhäinhoitolautakunnan, heidän tekemänsä käynnit 76* 
Kodissakäynnit, aluelääkärien, korvauksen myöntäminen niistä 55 
Koe-eläinten osto maidontarkastamoon 92 
Koiravero, sen korottaminen 47 

» » suorittaminen 206 
Koiton näyttämön kannatusyhdistyksen avustuksen myöntämistä koskeva anomus 85 
Kojuista tapahtuva kauppa 19, 149 
Kokoukset, niitä varten myönnetyt määrärahat 272 
Kolmannen palomestarin toimen täyttäminen 129, 287 



176* XXI. Työnvälitystoimisto. 

Kolme seppää, taideteos, paikan osoittaminen sille 149 
» » » sen perustöitä varten myönnetty määräraha 98 

Komitea, ks. myös Toimikunta. 
Komiteapalkkiot, kaupunginhallituksen myöntämät 234—236 
Komiteat, niiden asettaminen 41, 300—301, 38* 

» » jäsenten vaali 136 
Kompassintarkastuspaalun asettaminen 43* 
Kone- ja siltarakennusosakeyhtiö, sen oppilaskoululle myönnetty määräraha . . . . 94 
Kongressit, niitä varten myönnetyt määrärahat 272 
Kontorens platsförmedling niminen yhdistys, avustuksen myöntämistä sille kos-

keva anomus 85 
» » » » sen pyytämä työnvälityksen har-

joittamislupa 131 
Konttorikoneet, niiden hoito 269, 2* 
Konttoristit, työttömät, heidän avustamisensa 80, 249—250 
Konttoritarpeiden hankkiminen 269 
Konttorityöntekijäin osasto n:o 44 nimiselle järjestölle myönnetty avustus . . . . 80, 249 
Korjauspajat, puhtaanapitolaitoksen 34* 

» rakennuskonttorin 25* 
Korjaus- ja sisustustyöt, kaupungin omien ja sen hallussa olevien talojen 23, 24,160, 20* 
Korkeasaari, sen eläintarhaa koskevat asiat 184, 339 

» » eläintenhoitajan palkan vahvistaminen 223 
» » eräiden rakennusten korjaaminen 164, 307, 308 
» » laivaliikenteen ylläpitäminen 308 
» » tuotteiden myynti 184 

Korkeussuhteet, eräiden korttelien 158, 327 
Korko, kaupungin varoista myönnettyjen lainain 45, 197, 324 
Korokkeet, niiden rakentaminen eri paikkoihin 183 

» » rakentamiseen myönnetty määräraha 98 
Kortteli n:o 38, sen tontilla n:o 8 olevan tiilirakennuksen purkaminen 309 

» » 118, » tonttien luonne 6 
» » 178, » alueita ja rakennuksia koskevat sopimukset 331, 332 
» » 198, » kunnostaminen 180 
» » 215, ks. Kampin alue 
» » 484, sen hankkiminen kaupungille 156 

Korttikeskus, sille myönnetty lupa postikorttien myyntiin Korkeasaarella 338 
Korvaukset, erinäiset kaupungille tulevat 208—210 

» kaupungin suorittamat 210—212 
Koteja kodittomille lapsille nimiselle yhdistykselle myönnetty avustus . . . . 256, 258 
Kotieläimet, niiden tappaminen 281 
Kotikallion lastenseimi, erään sen toimen uudelleenjärjestely 127 

» » sen kahden hoitajattaren kesälomasijaisten palkkiot . . 59 
» » » kesätoiminta 232 

Kotipaikkaoikeus, kunnan avustamien henkilöiden, sitä koskevat tutkimukset 280.3*, 75* 
Kotitalouslautakunta, kotitalousopettajattarenviran perustamista sinne koskeva 

ehdotus 127 
» sen keittiöiden käyttöoikeus 155 
» » puheenjohtajan ja jäsenten vaali 138 
» » » palkkio 61 
» » toimintakertomus 124* 
» » v:n 1933 menosääntö 95 
» sille myönnetty määräraha 67 

Kouluhammasklinikka, kaluston osto sen haaraklinikkaan 63 
» sen haaraklinikan perustaminen 116 
» » haaraklinikkaan perustettavat uudet virat 125 
» » johtosääntö 116 
» » v:n 1933 menosääntö 92 
» » vuokrankorotuksen suorittaminen 266 

Koulukodit, niitä koskevat asiat 185, 104* 
Koulukonsertit, kaupunginorkesterin toimeenpanemat 140* 
Koulunkäynti vieraassa kunnassa, helsinkiläisten lasten 212 
Koulutarpeiden antaminen ilmaiseksi kansakoulujen oppilaille 120 
Kreikkalaiskatolinen seurakunta, siltä perittävä saatava 197 
Kriminaalimielisairaat, heidän hoitokustannustensa suorittaminen 205, 71* 



Hakemisto. 177* 

Kristliga föreningen av unga män nimiselle yhdistykselle myönnetty avustus 256, 258 
Kuhlefelt, E., lääketieteenlisensiaatti, hänen silmäpoliklinikkansa ylläpitäminen 84, 92 
Kulkukauppa, sen harjoittamisen estäminen 149 
Kulkutautisairaala, hinkuyskäpotilaiden osaston avaaminen siellä 282 

» sen boilerien korjaus y.m 97 
» siellä hoidettujen puolustuslaitokseen kuuluvien henkilöiden 

sairaalamaksujen suorittaminen 205 
Kullervo puhuu miekallensa, taideteos, paikan osoittaminen sille 149 
Kulosaaren kartanon vuokraajan häätäminen 332 
Kulosaari, sen kaakkoisniemellä olevan laiturin ylläpito 179 

» » sillan korjaus 179 
» » » siltamaksujen suorittamista koskevat kysymykset . . 50, 206—207 

Kulutusosuuskuntien keskusliiton pyytämä työnvälityksen harjoittamislupa . . . . 131 
Kultaklausulit, kaupungin lainasopimuksiin sisältyvät 42, 195 
Kumpulan omakotitaloihin kiinnitettvjen lainojen ottaminen kaupungin vastatta-

vaksi 324 
Kunnallisen teurastamon hallinto 117 

» väestörekisterin perustaminen 279 
Kunnalliset ammattientarkastajanvirat, niitä koskevat päätökset 129 

» ammattientarkastajat, niiden kanslian kaluston hankinta 270 
» työväenasunnot, niiden hoitoa koskeva vuosikertomus 353 
» » » korjauskustannukset 97, 164 
» » » vuokrien alentaminen 332, 333 
» » » » suorittamista koskeva päätös . . . . 335 

Kunnallishallinnon keskuskirjaston järjestäminen 279 
Kunnalliskoti, sen alihoitajattaren virkavuodet 220 

» » kaluston ostot 283 
» » vesi-ja viemäri-sekä sähköjohtojen uusiminen 97 
» » V:n 1933 menosääntö 93 
» » » » tulosääntö 103 
» » vuosikertomus 81* 

Kunnallispormestarin kesälomasijaisen hyväksyminen 130 
Kunnallisverojen pakkoperiminen 300, 6* —7* 
Kunnallisverotusta koskevat asiat 46, 205—206, 9*—10* 
Kunnianosoitukset, niitä varten myönnetyt määrärahat 268 
Kunnollisen palvelusväen palkitsemisrahaston korkovarojen käyttö 275 
Kurssierotuksia varten varatun määrärahan ylittäminen 61 
Kurssitappion korvaaminen 203 
Kurssitoiminta, Ammattienedistämislaitoksen 45 

» työttömien avustamiseksi 75, 80 
Kustaa Aadolfin puisto 15 

» II Aadolfin muistopatsaan paikka 15, 327 
» » » » pystyttäminen 268 

Kuulutukset, kaupungin, niiden julkaiseminen : . . . . 278, 305 
Kyläsaaren puhdistuslaitos, koneiston hankkiminen sinne . 98, 175 

» » sen koneiston hinta 214 
» » » rakennustyöt 37, 18* 
» » siellä suoritetut tutkimukset 18* 
» venelaituri 43* 

Käpylä, hajoituskaivon poistaminen sen kansakoululta 163 
» sen aluelääkärin vastaanottohuoneen vuokran maksaminen 266 
» » raviradan luovuttaminen eri tarkoituksiin 340 
» sinne rautatien yli rakennettava katusilta 170 
» vesi- ja viemärijohtojen laskeminen sinne 26 

Käpylän nuorten miesten kristillinen yhdistys, sille myönnetty avustus . . 256, 258 
» Taivaskallion kahvila-alueen vuokraoikeuden pidennys 315 
» —Tuomarinkylän tietä koskevat asiat 12, 98, 173 

Käsityönopetus, kotitalouslautakunnan järjestämä 125* 
» siihen tarvittavien raaka-aineiden ja tarvikkeiden antaminen 

ilmaiseksi kansakoulujen oppilaille 120 
Käteiskassat, niiden pitämiseen myönnetvt oikeudet 202 
Käymälät 167, 324, 31*—33*, 36* 
Käännöspalkkiot, kaupunginkanslian sihteereille tulevat 233 
Köyhäinhoito, sen aktien desentralisatio 73* 
Kunnall. hert. 1932. 1 2 * 
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Köyhäinhoito, sen korvaaminen rahalla 93* 
» » » työtä tekemällä 72* 
» » säätäväin kirjaaminen ja poistaminen tileistä 69, 72* 
» » tulot ja menot ' 93, 103, 92*, 93* 

Köyhäinhoitolautakunta, sen alaiset virkailijat 75* 
» » asiamiesosaston toiminta 78*, 94*, 95* 
» » avustuksensaajain omaisuuden haltuunotto . . . . . . . 71* 
» » avustuskansliaan asetettu sähkömittari 307 
» » avustuskansliain lukumäärän lisääminen 65 
» » jaostot 64* 
» » jäsenmäärän lisääminen 12u 
» » kanslioiden työtaakka 76*, 96* 
» » kokoonpano 62*—63* 
» » kokoukset 65* 
» » puheenjohtaja!n ja varapuheenjohtaja t vaali . . . . 139 
» » päiväkoti 85* 
» » rekisterikortiston uudistaminen 65 
» » saatavan turvaaminen 19H 
» » tarkastuspiirit 63*, 64*, 66* 
» » työtupien huoneisto-olot 147 
» » » myymälä 283 
» » » tarkoituksenmukaisuutta tutkiva komitea 74* 
» » » valmisteiden myynti 70*, 73* 
» » » vuosikertomus 90* 
» » työtuvan ja avustuskanslian huoneiston korjaukset 162 
» » virastojen kaluston hankinta 270 
» » vuosikertomus 59* 
» » ylimääräisen apulaisjohtajan viran merkitseminen 

vakinaiseen palkkasääntöön 126 
» sille myönnetyt määrärahat 64 
» uusien toimien perustaminen sen virastoihin 93 

Laboranttikursseja varten myönnetty avustus . . . 261 
Lahjoitus, kainojen köyhien hyväksi tehty <S8 
Lahjoitusrahastot, avustusten jakaminen niistä köyhäinhoitolautakunnan toi-

mesta * 90* 
» lastensuojelulautakunnan käytettävissä olevat 115* 
» niiden korkovarojen käyttö 88, 274—276 
» niistä myönnetyt lainat 196 

Laina-asiat, kaupungin 42—45, 188—197 
Lainasopimukset, kaupungin, niihin sisältyvä kultaklausuli 42, 195 
Lainat, kaupungin antamat 196—197 

» » ottamat 188—194 
» kuoletuslainoiksi muunnetut avustus- 196, 324 
» niiden koron alentaminen 45, 197, 324 

Lainrikkojat, alaikäiset, lastensuojelulautakunnan hoidossa olevat 103* 
Laiturit, niiden rakentaminen ja korjaaminen 179 
Lapinlahdenkadun kansakoulun vahtimestarin- ja talonmiehenvirkain uudelleen-

järjestely 126 
» tontin n:o 17 osto 32 s 

Lapinniemen varastoalueen nimittäminen Ruoholahden varastoalueeksi 30<s 
Lapinrinteen tontin n:o 10 osto 309 
Lasten työkotiyhdistykselle myönnetty avustus 255, 256, 258 
Lastenhoidon neuvonta-asemat, niiden toiminta 100*, 118* 

» » sellaisen ylläpitämiseen myönnetty avustus 256, 25s 
Lastenhoitoyhdistykselle myönnetty avustus 256, 258 
Lastenkodinkadun tontin n:o 1 b osto 10, 19K 
Lastenkodit, kaupungin varoilla avustetut 256, 257 

» lastensuojelulautakunnan alaiset 107* 
Lastenpoliklinikka, huoneiston hankkiminen sille 147 

» sen huoneiston korjaukset 161 
» » ylläpitäminen 63, 92 

Lastenseimi, Kotikallion, erään sen toimen uudelleenjärjestely 127 
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Lastenseimi, kunnallinen, sen perustaminen 121 

» » aviottomain lasten osasto 112* 
» lastenvalvojalle myönnetty virkavapaus 289 

» » määrärahan ylittäminen 66 
» » nuorisonhuoltojaosto 111* 
» » puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten 

.' 139 
» » turvattomain lasten osasto 107* 
» » virkailijat 100* 
» » vuosikertomus ". . . 98* 
» » vleisen kansliaosaston toiminta 102* 

Lastensuojelutoiminnan, tulot ja menot 94, 103, 116* 
Lastentarhat, eräiden niiden osastojen vakinaistaminen 121 

teikkipaikkain järjestäminen niille 181, 182 
niiden aputyttöjen palkankorotus 221 

» huoneistojen korjaukset 163 
» huoneisto-olot 147, 334, 337 
» johtokunnan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsen-

ten vaali ' 139 
» kaluston hankinta ja korjaus 270 
)> kanslian aukipitäminen kesällä 283 
» » huoneiston vuokra 267 
» » kaluston hankinta 270 
» » lämmityskulut 307 
» kesä- ja joululomatoiminta 283 
» opettajiston palkkaa koskevat asiat 216, 217 
» tarpeisiin myönnetyt määrärahat 265 
» toiminnan laajentaminen 121 
» valtionapu 104 

niissä työskentelevien harjoittelijoiden oikeus saada lapsille valmis-
tettua ruokaa 219 
niitä varten myönnetty määräraha 67, 95 

Laulu- ja soittojuhlat, paikan luovuttaminen niiden järjestämistä varten 150 
Laulukuoro, suomenkielisten kansakoulujen opettajain, sen johtajan palkkio . . . . 56 
Lausunnot, kiinteistölautakunnan antamat 308, 324, 326, 327 

» palotoimikunnan antamat 51*—52*, 54* 
» rakennuskonttorin satama- ja rautatieosaston antamat 12*—13* 
» satamalautakunnan antamat 40*—41* 

Lautakunnat, niiden puheenjohtajain, varapuheenjohtajain, jäsenten ja varajäsen-
ten vaali 137—140 

Lauttasaari, sen ja Salmisaaren välinen siltayhteys 35, 308 
» » kansanpuiston vartiokoirien opettaminen 307 
» » sillalla kannettavat siltamaksut 297, 308 
» » sillanrakennustyö 174 
» siellä sijaitsevan huvilarakennuksen osto 22 

Lehtisaaren ja Hagalundin välinen silta 174 
Leikkikentät 181, 324, 327, 17* 
Leikkitoiminnan edistämiseksi myönnetyt avustukset 101, 260 
Lentokentät, niiden järjestäminen 180, 308 
Lentokoneiden laskeutumis- ja oleskelumaksut 48* 
Lepokoti, kunnan sairaanhoitajattarien, sen ylläpitämiseen myönnetty avustus . . 261 
Leppäsuon alueen pakkolunastaminen 142 
Leski-ja orpokassan perustaminen 262, 280, 2* 
Levanto, A.-L., ammattienylitarkastaja, hänelle myönnetty virkaero 129 
Lihantarkastamo, sen osanotto maatalousnäyttelyyn 264 

» » v:n 1933 meno- ja tulosääntö 92, 104 
Lihantarkastustoiminta, sen alistaminen sosiali- ja opetusasiain johtajan alaiseksi 118 

» sitä koskevien asetusten uusiminen 119 
Liikealalla toimivien keskusavustustoimisto, huoneiston luovuttaminen sille . . 155 

» » » sille myönnetty avustus . . . . 80, 249 
Liikeapulaiskurssit, niitä varten myönnetty avustus , 95 
Liikenne, sen järjestämistä tarkoitta\ rat toimenpiteet 182, 327 328 
Liikennejärj estys 123 



180* XXI. Työnvälitystoimisto. 

Liikennelaskenta 308 
Liikennemaksut 47, 47*, 49* 
Liikennemerkit, niiden asettamiseen myönnetty määräraha 98, 327 
Liljebladin, Alma, rahaston korkovarojen käyttö 275 
Lindfors, A., v.t. satamakapteeni, hänelle suoritettava palkkio 222 
Linja-autoliikenne 151, 327 
Loviisan varatyömaa 240 
Luistinratojen ylläpitämiseen myönnetty avustus 101 
Luistinurheilun edistäminen . . . . 259, 163* 
Lukusalit, kaupunginkirjaston 131* 
Lumenajo kaupungin taloista 203 
Lumityöt, kaupungin, niiden suorittamistapa 238 
Lundenius, G. A., hänen kaupungille testamenttaamansa varat . 274 
Luontoisedut 216, 219 
Luottokuljetuslippujen hankkiminen 68* 
Lupa asua kaupungin ulkopuolella 294 
Luvat, erilaiset, kiinteistölautakunnan myöntämät 322—323, 330, 338 
Lybeck, I., toiminimi, vahingonkorvauskanteen nostaminen sen omistajia vastaan 206 
Lyhytaikainen luotto, kaupunginhallituksen oikeus ottaa 45 

» » sen tarpeen tyydyttäminen 188—189 
Lämpökeskuksen rakentaminen teurastuslaitokselle 22 
Lämpökustannukset, Hämeentien talon n:o 39 eräiden huoneistojen 204 
Lämpöteknikon vuosikertomus 22* 
Länsisataman rakennustyöt, niitä varten v:n 1933 menosääntöön otetut määrä-

rahat 98 
Länt. Kaivopuiston huvila-alueiden vuokraoikeuden pidennys 18, 145 
Lääkärinapu, varattomien, sitä varten varatun määrärahan ylittäminen 62 
Lääkärinhoito, kunnalliskodin ja työlaitoksen 84* 
Lääkärintodistukset ajokortin saamista varten 281 
Lönnrotinkadun jatkeen noususilta 28, 167, 168 

» liikenneväylän valmistuminen 168 
» päällystäminen 170 
» tonttien n:ot 19 ja 21 julkisivuoikeus 106 

Maa-alueiden hankkiminen teitä varten 142, 143 
» luovuttaminen maantietä varten 34, 35 
» » valtionrautateille * 13 
» osto rautatietä varten 9 

Maalariammattikoulu, sen avustaminen 84 
» sille myönnetty määräraha 94 

Maalentokentät, niiden järjestäminen 180 
Maantiet, maan hankkiminen niitä varten 143 

» niiden kunnossapitoon myönnetty valtionapu 208 
» » rakentaminen 33, 35, 327 

Maanviljelys, kunnalliskodin ja työlaitoksen 84* 
Maanvuokrat, pakkohuutokaupassa ostetuista vuokratonteista perityt 200 
Maatalousnäyttelyyn osanottoa varten myönnetty määräraha 264 
Maatalousosasto, "kiinteistötoimiston, sen toimintakertomus 342 
Maatilat, niiden menot ja tulot 100, 104, 351 
Maidontarkastamo, sen kaluston hankinta 270 

» » osanotto maatalousnäyttelyyn 264 
» » v:n 1933 meno- ja tulosääntö 92, 103 
» sille myönnetyt määrärahat 63, 264 

Maidontarkastusta koskeva sopimus 117 
Mainoslaitteiden asettamiseen myönnetty lupa 323, 330 
Maistraatinsihteerinviran uudelleenjärjestely 107—111 
Maistraatti, eräiden sen virkain uudelleenjärjestely 107 

» sen kaluston hankinta 270 
» » muuttokustannukset 267 
» » viransijaisuuspalkkioiden suorittaminen 57 
» sitä varten v:n 1933 menosääntöön otettu määräraha 90 

Maitopisara-yhdistykselle myönnetty avustus 257, 258 
Majoituslautakunta, sen jäsenten palkkiot 60 

» » v:n 1933 menosääntö 102 
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Makasiinirannan paaluarinan korjaus 27 
Makkaranmyynti kaduilla 329, 337 
Maksumääräykset, niiden allekirjoittaminen 1 279 
Malmin hautausmaan laajentaminen 12^ 

» kaatopaikka 33* 
» kalkkihiekkatiilitehdasosakeyhtiön osakkeiden osto 308 

Mankala fors aktiebolag, osakeyhtiö, konttokuranttitilin avaaminen sille raha-
toimistossa 203 

» » ;> » sen johtokunnan jäsenten vaali 301 
Mannerheimin, Sofie, yksinäisten äitien ja heidän lastensa kodin voimassapitoon 

myönnetty avustus 256, 258 
» ks. myös Kenraali Mannerheimin. 

Mansner, E. A., autonkuljettaja, korvauksen suorittaminen hänelle 211 
Marian sairaala, kiertävän sairaanhoitajattaren viran perustaminen sinne 124 

» » määräraha sen uudishankintaa varten 97 
» » sen v:n 1933 menosääntö 93 
» » ylimääräisten sairaspaikkojen järjestäminen sinne 282 

Mariayhdistys, sille myönnetty avustus 257, 258 
Marjaniemeen vievä tie 35 
Marjojen myynti, paikkojen luovuttaminen sitä varten 329 
Matka-apurahat, kaupunginhallituksen myöntämät 236 

» v:n 1933 menosääntöön merkityt 101 
Matkailualusten satamamaksut 205 
Matkakertomukset 284—285 
Matkakulut, niiden korvaaminen 69, 224—225 
Matkarahan myöntäminen vara työläisille 241—242 
Matkustajatullipaviljongin rakentaminen Eteläsatamaan 166 
Mechelininkadun leveys 30 

» poikki- ja pituusprofiilit 327 
Mellunkylään vievä tie 174 
Menoarvio, kaupungin v:n 1933 88, 90 
Merenkävijät nimiselle seuralle myönnetty lupa aallonmurtajan rakentamiseen . . 145 
Merimerkkien kunnossapito 175 
Merimiesten työnvälitys 154* 
Merisatama, moottoriveneiden vauhdin vähentämistä tarkoittavien varoitustau-

lujen asettaminen sinne 262 
» sen moottoriveneliikenne 42* 

Messut, ks. Suomen messut. 
Metsänvartijanviran ottaminen vakinaiseen menosääntöön 128 
Metsästysoikeudet kaupungin mailla, niiden myöntäminen 326 
Mielisairaalat, niiden valtionapu 207 

» niissä hoidetut köyhäinhoidolliset henkilöt 89* 
» valtion, niissä hoidettujen kriminaalimielisairaiden hoitomaksujen 

suorittaminen 205 
Miesten työlaitoksen toiminta 81*, 95* 
Minervankadun kunnostaminen 30 

» tontin n:o 4 katuosuuksien päällystäminen 170 
Mjölbollstadin parantola, sen sairasmaksut 205 
Momenttireservilaitteen hankkiminen sähkölaitokseen 27 
Moottoriajoneuvokilpailut, kaupungin tulot niistä 150 
Moottoriajoneuvoliikennettä koskevat säännökset . 123 
Moottoriajoneuvot, niiden verovapaus 206 

» takavarikoidut, niiden säilyttäminen 209 
Moottoriveneliikenne Merisatamassa 42* 
Morsian saarella.olevien rakennusten osto 145, 324 

» saarta koskeva vuokrasopimus 145 
Muistopatsaat 268 
Muistotaulu, A. E. Nordenskiöldin syntymätaloon asetettu 15 
Mukavuuslaitokset, niiden puhtaanapito 31*—33*, 36* 

» » rakentaminen 167, 324 
Munkkiniemen yhdyskunnan oikeus siltamaksun perimiseen 132 

» » rakennussuunnitelma 296 
Munkkisaaren makasiinit, niiden vuokralle antaminen 331 
Museo, ks. Kaupunginmuseo. 
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Musiikkijuhlat, niitä varten myönnetyt avustukset 85 
Musiikkilautakunta, sen jäsenten vaali 139 

» » kokoonpanoa koskeva esitys 284 
» » tarverahamäärärahan ylittäminen 67 
» » v:n 1933 menosääntö 95 
» » vuosikertomus 137* 

Mustasaari, sen ravintolan vuokralle antaminen 338 
» sitä ympäröivän vesialueen jakaminen 144, 308 

Mustikkamaa, sen vanhan uimalaitoksen purkaminen . . . . 165 
Muuntaja-asema, Tilkan, sen pitäminen käynnissä 160 
Muuttoilmoituslomakkeet, niitä varten varatun määrärahan ylittäminen 62 
Muuttokustannukset 267 
Myyntiluettelo, tonttien, sen vahvistaminen 143. 311 
Myyntipaikkain luovuttaminen 19. 329, 330 
Mäkelän ulkoilmanäyttämön alueen vuokraaminen 315 
Määrärahain siirtäminen vuodesta toiseen 69 

» säästöjen siirto seuraavaan vuoteen 41 
Määräykset, työntekijöille myönnettävää sairas- ja hautausapua koskevat 71 

Nackbölen tila, alueen osto siitä 308 
Naimisissa olevat naiset kaupungin palveluksessa 279, 287 
Naisjärjestöjen hätäaputoimikunnan huoneiston korjaaminen 165 
Naisten työtupa, sen johtokunnan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsen-

ten vaali 300 
-•' » » » toiminta 246 

» » » tulojen käyttö 204 
» » » valtionapu 208 
» » » vuosikertomus 158* 

Naurissaari, sillä olevan rakennuksen osto 308 
Neuvonta, lastenhoidon 118* 
Nikkilän sairaala, sen alihoitajattaren virkavuodet 220 

» » » henkilökunnan asuinrakennuksen rakentaminen 97 
» » » v:n 1933 meno- ja tulosääntö 93, 103 
» » » ylimääräisten sairaspaikkojen käytäntöönottaminen . . . . 282 
» » sitä varten myönnetyt määrärahat 64 
» » uudisrakennustöiden suorittaminen siellä 97 
» » uusien virkain perustaminen sinne 125, 

Nilsiäntien kansakoulun sisustaminen 23 
NobelrStandarcl osakeyhtiö Suomessa, sen vuokrakysvmysten selvittely 319 
Nordberg. I., varatuomari, hänen valitsemisensa vleisten töiden hallituksen sih-

teeriksi 130 
Nordenskiöldin, A. E., muistotaulu 15 
Nordenskiöldinkadun alikäytävän laajentaminen 169. 186, 239 

» tasoitus 170, 171 
Normaalikellojen kunnossapito 69, 100 
Nuohoustoimi 54* 
Nuoriso- ja raittiusliitto Fvlgialle myönnetty avustus 256, 258 
Nuorisonhuolto 111* 
Nuorten miesten kristillinen yhdistys, ks. Helsingin nuorten miesten kristillinen 

yhdistys. 
Nurmikenttä, sen järjestäminen Töölönlahden pohjoispäähän 180 
Nyländska jaktklubben nimiselle seuralle myönnetty laskun suorittamisen lykkäys 208 
Näyteikkunat, virastotalosta vuokratut, niiden kunnostaminen 161 

Obligatiolainat, kaupungin 43, 44, 45, 190—196 
Obligatiot, niiden arvonta 19') 

» » lunastaminen 194 
Ohjesääntö, terveydenhoitolautakunnan 113 
Oikeus, ks. Lupa. 
Oikeusaputoimisto, sen johtokunnan jäsenten vaali 138 

» » määrärahan ylittäminen 62 
» » v:n 1933 menosääntö 91 
» » vuosikertomus 145* 

Oluen anniskelu ja myynti 135 
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Omakotirakentajat, heidän osoittamisensa kaupungin varatöihin 238 
Omakotitaloihin kiinnitettyjen lainojen ottaminen kaupungin vastattavaksi 324 
Omakotitontit, aitojen rakentaminen niille 185 

» pakkohuutokaupalla ostetut, niiden lainakorkojen poistaminen 
tileistä 310 

Opetuslaitokset, niitä varten v:n 1933 menosääntöön merkityt määrärahat . . . . 94 
Opetusministeriön retkeilylautakunta, avustuksen myöntäminen sille 101 

» » huoneistojen luovuttaminen sille . . 154, 155 
Opintokurssit, niiden järjestäminen työttömille 75, 245—246. 249 
Opintomatka-apurahat, kaupunginhallituksen myöntämät 236 

» niitä varten v:n 1933 menosääntöön merkityt määrärahat 101 
Oppikoulujen vanhempainneuvostojen valitseminen 140 
Oppisopimukset, ammattioppilaslautakunnan luetteloimat 165* 
Orkesteritoiminta, Helsingin, sen historiikin julkaiseminen 265 
Osakeyhtiö Agros, sille vuokratun alueen järjestely 145 

»' Stockmann, siltä ostetun kiinteistön kauppahinnan suorittaminen . . 199 
Osakkeiden osto 29, 197 
Osuuskassojen keskuslainarahasto osakeyhtiön kanssa tehty sopimus 8 
Oulunkylä, siellä sijaitsevien maa-alueiden hankkiminen 10 

» tien rakentaminen sinne 174 
Oulunkylän tila, sen peltoalueen luovuttaminen Toivolan koulukodille . . . . 145, 100* 

» urheilu-ja leikkikenttää koskevat asiat 37, 181, 327 
» —Viikin—Herttoniemen rautatie 9, 13, 177, 309 

Pakinkylän sähköosakeyhtiön j a kaupungin välisen vuokrasopimuksen purkaminen 326, 
» uimarannan kuntoonpanettaminen 38 

Pakkohuutokaupalla ostaminen, kiinteistöjen 11, 12 
» » vuokraoikeuksien ja rakennusten 17, 18, 144, 200 
» ostettujen kiinteistöjen menot ja tulot 70 

Pakkolunastaminen, Leppäsuon alueen . 142 
Pakkolunastuskustannuksen vakuus, Herttoniemen radan rakennustoimiluvassa 

määrätty 178 
Pakolaisten oikeudet 295 
Palkankorotukset 56, 57, 221—222 
Palkanvähennys, kaupunginvaltuuston sitä koskevan päätöksen tulkitseminen 

217—218 
Palkat, kaupungin työntekijäin 70 

<> » varatyontekijäin 32 
-> » viranhaltijain, niiden alentaminen 54, 217—218 
» kaupunginhallituksen vahvistamat 222—223 
-> puhtaanapitolaitoksen työntekijäin 27* 

Palkintolautakunnan jäsenten vaali 137 
Palkka, oikeus sen nauttimiseen virkavapauden ajalta 225—226, 282, 285 

>> sen nostossa tapahtunut petos 236 
» » suorittamista viranhaltijoille koskevat ohjeet 218 

Palkkakysymykset, erinäiset ' 53, 60, 215—224 
» niitä koskevien päätösten vahvistaminen 53, 55 

Palkkiot, kaupungin lautakuntain v. m. jäsenten, niiden määrääminen . . . . 60, 61 
» kaupunginhallituksen eri tehtävistä myöntämät 233—236 
» kunnan maksettavat, niiden alentaminen 54, 60 

Paloasema, Kallion, sen muutos- ja lisärakennustyöt 23, 97 
Paloilmoituslaitos 53* 
Palokunta, erinäiset sitä koskevat asiat 52* 

» sen avustus- ja huvirahasto 58* 
Palolaitos, sen miehistön ajokortin saanti 281 

» » määrärahan ylittäminen 62 
>> » sairasauton korjaus 62 
» » teknillinen varustus 52* 
» » v:n 1933 menosääntö 92 
» » vuosikertomus 51* 
» sille hankittava uusi sairaiden kuljetusauto 92 
» » suoritetun vakuutusmäärän käyttö 204 

Palomestarin, kolmannen, toimen täyttäminen 129, 287 
Palomuurin, yhteisen, rakentaminen kahdelle tontille 19, 324 



184* XXI. Työnvälitystoimisto. 

Palopostit 53 
Palopäällikön toimisto, sen kaluston hankinta 270 
Palotarkastukset 53* 
Palotoimikunta, sen jäsenten vaali 139 

» » kokoonpano v. 1932 51* 
Palovahingot ja niiden korvaaminen . 210—211, 57* 
Palovakuutus, kaupungin irtaimiston 214 

» » kiinteän omaisuuden 24, 185—186, 309, 336, 337 
Palovakuutusasiain lopullinen järjestäminen . 301 
Palvelusvuodet, niiden laskeminen 72 
Parturiammattikoulu, Helsingin, sen avustaminen 84, 94 
Pasilan haarakirjasto, sen hoitaminen 223 

» lastenseimi, sen ylläpitämiseen myönnetty avustus 257, 258 
» nuorten miesten kristillinen yhdistys, sille myönnetty avustus . . . . 256, 258 

Passintarkastussuojan järjestäminen Eteläsatamaan 160,166, 41* 
Paulig, E., johtaja, rakennusten lunastaminen häneltä 22 
Pauligin, Gustaf, lahjoitusrahaston korkovarojen käyttö 276 
Pelastusarmeija, sen avustaminen 85, 257, 258 
Perunapalstojen paaluttaminen 307 
Pesulaitos, kunnalliskodin 84* 
Petos palkan nostossa 236 
Petsamo, laiva, sen satamamaksujen suorittaminen 204 
Pidätettyjen henkilöiden ruokinta 281 
Pienasunnot, niiden rakentamisen edistämiseksi myönnetyt avustuslainat . . . . 196 
Pienolan lastentarhan lastentarhaosaston muuttaminen kokopäiväosastoksi . . . . 121 
Pientenlastenkodin ylläpitämiseen myönnetty avustus 256, 258 

» ks. myös Sofianlehdon pikkulastenkoti. 
Pihamaa, yhteinen, sen järjestäminen korttelin n:o 77 tonteille 106 
Pihlajasaari, sen rannan hiekoittaminen 185 
Piirustukset, kaupunginvaltuuston hyväksymät 23. 27, 28 

» kiinteistölautakunnan hyväksymät 323 
» satamalautakunnan hyväksymät 46* 

Pitäjänmäen radan oikaiseminen 13 
Planktologiset tutkimukset, niitä varten myönnetty määräraha 266 
Pohjoismainen raittiuskokous 272 
Pohjoismaiset apukoulunopettajat, kahvitarjoilun järjestäminen heille 272 

» musiikkijuhlat, kaupunginorkesterin käyttäminen niiden konser-
teissa 85, 272, 139* 

» rakennus päivät 272 
Poikakoti, sen ylläpitämiseen myönnetty avustus 256, 258 
Poliisihoito, kaupungin ympäristöalueiden 134, 281 
Poliisikoirat, niiden opettaminen 307 
Poliisilaitos, kaupungin osanottoa sen menoihin koskevien määräysten tulkitse-

minen 262 
» sen etsivän osaston pidätettyjen säilytyshuoneiden lisääminen . . . . 337 
» » huoneistojen korjaukset 23, 97, 161 
» » lääkärin vastaanottoa varten vuokrattu huone 147, 335 
» » miehistöauton käyttömaksu 261 
» » spriivarastojen säilyttäminen 296, 337 
» » suojeluosaston sairasosasto 123 
» » tutkinto-osaston sijoittaminen 335 
» » viranhaltijoita koskevat päätökset 288—289 
» » v:n 1933 menosääntö 92 
» sille myönnetyt määrärahat 262—264 
» voimistelusalien asettaminen sen käytettäväksi 156, 332 

Poliisimaneesin hoito 165 
Poliisitalojen siivoojien maksuton lääkärinhoito 337 
Polttoainehankinnat 335 
Pontän, E., ruotsinkielisten kansakoulujen taloudenhoitaja, hänen sopimuspalk-

kansa vahvistaminen 222 
Porthaninkadun koulutalon sisäänkäytävän muuttaminen 163 
Porthaninrinteen leventäminen .. . ." 168 
Porvoon—Helsingin maantie 174 
Porvoonkadun tontin n:o 25 katuosuuden kunnossapito 171 



Hakemisto. 185* 

Postponoiminen, kiinnityksen ' 121 
Pro Helsingfors nimisen säätiön sääntöjen vahvistus 295 
Proomut, uponneet, niiden poistaminen satama-alueelta 179 
Puhakka, E., hänen pientenlastenkotiaan varten myönnetty avustus . . . . 257, 258 
Puhdistuslaitos, Alppilan 31, 17*—18* 

» Kyläsaaren 37, 18* 
Puhelimet, niitä koskevat asiat 267—268 
Puhelinkaapelin laskeminen Pohjoissatamaan 43* 
Puhelinkeskus, kaupungintalon, neiti E. Flinckmanin ottaminen sen toiseksi 

hoitajaksi 285 
» » sen laajentaminen : 23 

Puhelinkioskit 183, 324, 336, 337 
Puhtaanapito, katujen ja teiden talvisaikainen 180 

» sitä varten v:n 1933 menosääntöön otetut määrärahat 99 
Puhtaanapitolaitos, sen alue- y.m. kysymyksiä valmistelevan komitean jäsenen 

vaali " 300 
» » johtosääntö 123 
» » kaluston hankinta 270 
» » kuormausaseman paikka 328 
» » määrärahain ylittäminen 68 
» » tiliviraston johtosääntö 123 
» » työntekijäin palkan korottaminen 237 
» » vahtimestarintoimen siirtäminen 2 palkkaluokkaan . . . 56 
» » varastonhoitajan virkavuodet 221 
» » virkain uudelleenjärjestely 128 
» » v:n 1933 meno- ja tulosääntö 99. 104 
» » vuosikertomus 26* 
» siellä esiintyneet epäkohdat 41 
» » tapahtuneet väärinkäytökset 213 

Puhtaanapitolautakunta, sen johtosääntö 123 
» » puheenjohtajan ja jäsenten vaali 140 

Puhtaanapitotoimen hallinto 122 
Puidenkaataminen 150 
Puistojen kunnossapito 23* 

» käyttöoikeudet 150, 323, 340 
Puiston järjestäminen kortteliin n:o 164 5 
Pukinmäen entisen toipumakodin rakennuksen vuokralle antaminen 332 

» urheilukenttä, koivujen istuttaminen sinne 326 
Pula-ajan vaikeudet 187 
Puodinkylän alueiden osto 307 

» tie 174 
Puuistutukset · · 180 
Puutarhakadun taloon n:o 4 kuuluvan jalkakäytävän päällystäminen asfaltilla 307 
Puutavaran uitto Lauttasaaren sillan aukon kautta 37 
Päiväkodit, niissä hoidetut köyhäinhoidolliset lapset 85* 
Päivätyökotien perustaminen henkisesti vajaakykyisille lapsille 100* 
Pääskylän lastentarhan lämpökustannusten suorittaminen 204 
Pöydiltä tapahtuva kauppa 19, 149 

Raastuvanoikeus, sen ensimmäisen siviilinotaarin virkavuodet 219 
» » huoneiston korjaukset · '160 
» » viranhaltijain kesälomat 285 
» » » palkkain vähennys 218 
» » viransijaisuuspalkkioiden suorittaminen . 57 
» » ylimääräisten neuvosmiesten palkat 53, 55 
» sitä varten v:n 1933 talousarvioon otettu määräraha 90 

Raatihuone, kaluston hankkiminen siihen 270 
» sen arkiston määrärahan ylittäminen 61 
» » » ylimääräisen apulaisen palkkaamista varten myön-

netty määräraha 91 
Radionantennimaston pystyttäminen Tähtitorninvuorelle 184 
Rahasto Kulosaaren uuden sillan rakentamista varten 52 
Rahastot, köyhäinhoidolle lahjoitetut 90* 

» lastensuojelu tarkoituksiin lahjoitetut 115* 



186* XXI. Työnvälitystoimisto. 

Rahatoimenjohtajan sairasloma 285 
Rahatoimisto, sen johtosäännön muuttaminen 112 

» » kaluston hankinta ja korjaus 270 
» » konttoriapulaisen virkavuodet 220 
» » muuttokustannukset 267 
» » määrärahan ylittäminen 61 
» » työvoimien lisääminen 124 
» » varojen hoidon valvonta 277 
» » veronkannantaosaston osastopäällikön palkankorotus . . . . 56, 221 
» » viranhaltijoita koskevat asiat 286 
» » v:n 1933 menosääntö 91 
» » yleisdiaarin pitäminen 279 
» » ylimääräisten apulaisten palkkain määrääminen 223 
» siellä tapahtuneet kavallukset 52. 212 

Rahatoimistotalo, pohjavesipumpun hankkiminen siihen 166 
» sen y.m. talojen talonmiehen palkan määrääminen 222 

Raitiotie- ja omnibusosakeyhtiö, siltä kaupungille tuleva osinko 198 
Raitiotiekäyttöön tarvittavan sähkövirran hinta 50 
Raitiotieraiteiden siirtäminen 184 
Raitiotievuosikortit, niiden myöntämistä koskevat päätökset 225 
Raittiudenvalvojat, heidän erottamisensa toimistaan 121 

» irtisanotut, kesälomapalkan myöntäminen heille 224 
Raittiuslautakunta, sen arkiston uskominen tilastotoimiston hoidettavaksi . . . . 271 

» » hallussa ollut irtaimisto 271 
» » lakkauttaminen 121 
» » moottoriveneen luovuttaminen satamaviranomaisille 271, 42* 

Raittius viikon vietto 262 
Raittiusyhdistykset, niille myönnetyt avustukset 258, 259. 262 
Rajankäyntitoimitus, sen hyväksyminen 144 
Rajasaari, työsillan rakentaminen sinne 179 
Rakennukset, niiden korjauksia varten myönnetyt määrärahat 97 

» » käyttö 154 
» » myvnti 165 
» » osto 17, 18, 22, 144. 165 
» » purkaminen 165 
» niissä suoritetut korjaus- ja muutostyöt 23, 24, 160, 20* 

Rakennusajan pidennys 106 
Rakennuskielto, erinäisiä tontteja koskeva 29, 158 
Rakennuskonttori, sen alusten palovakuuttaminen 214 

» » huonerakennusosaston vuosikertomus 20* 
» » kaluston hankinta ja korjaus . . . . 270, 271 
» » katu- ja viemäriosastolle perustettu kemistinvirka . . . . 127 
» » katu- ja viemäriosaston vuosikertomus 16* 
» » konttoriteknillinen järjestely 284 
» » korjauspajan yhteyteen rakennettava katos 167 
» » puisto-osaston vuosikertomus . 22* 
» » satama- ja rautatieosastolle hankitun mammutpumpun 

asentaminen 203 
» » satama- ja rautatieosaston vuosikertomus 12* 
» » tilaamien pumppu- y.m. laitteiden hinnan suorittaminen 

Saksan valuutassa 214 
» » tiliviraston vuosikertomus 25* 
» » varasto-osaston vuosikertomus 25* 
» » virkoja ja viranhaltijoita koskevat päätökset . . . . 127, 290 

Rakennuskorkeus, sitä koskevat päätökset 158 
Rakennuslupa, sitä koskeva lausunto 146 
Rakennusmestarien talo, osakeyhtiö, sen lisätystä rakentamisoikeudesta suori-

tettava korvaus 210 
Rakennusoikeus, sen lisääminen 8, 46, 210 
Rakennusrajain muuttaminen 7 
Rakennustarkastus, sitä varten v:n 1933 menosääntöön otettu määräraha . . . . 91 
Rakennustarkastuskonttori, sen taksa 205 

» » vuosikertomus 141* 
Rakennustoimisto, sen johtosääntö 122 



Hakemisto. 

Rakennustoimisto, sen tiliviraston johtosääntö 122 
» » v:n 1933 menosääntö 97 

Rantakasvullisuustutkimukset, niitä varten myönnetty määräraha 266 
Ratsastuskilpailut 340 
Rautatie, maa-alueiden hankkiminen sitä varten 9, 13, 309 
Rautatientori, lähtölaiturin rakentaminen sinne 327 
Ravintolat, kolmannen luokan, niiden tason korottaminen 296 

» . niiden anniskeluoikeus 135 
» » vuokralleanto 156. 331. 338 

Reijolan lastenkotiin johtava tie 171 
Rekisterikortisto, köyhäinhoitolautakunnan, sen järjestäminen uudelleen 65 
Rekisteritoimisto, köyhäinhoitolautakunnan 77* 
Renlundin, K. II., stipendi- ja palkintorahaston korkovarojen käyttö 276 
Revisionikonttori, sen johtosäännön 3 §:n muuttaminen 112 

» » kaluston korjaus 270 
» » v:n 1933 menosääntö 91 

Rikostuomioiden toimeenpanokonttorin virkain lakkauttaminen 124 
Rosqvist, A. J., tuberkuloosilääkäri, hänelle myönnetty virkaero 129 

» » » v.t. tuberkuloosilääkäri, hänelle suoritettava palkkio 222 
Runeberginkadun tontin n:o 12 takaisinostaminen 11 

» tonttien n:ot 40 ja 42 rakennuttaminen 158 
Ruoantarjoilu, maksuton, sen järjestäminen työttömille . . . . 78. 80, 164, 242—244 
Ruoanvastiketöitä koskevat asiat 79, 99. 181, 243 
Ruoholahden varastoalue 308 
Ruoholahdenkadun leventäminen 6. 28. 308 
Ruoholahdenrannan laiturin korjaaminen 27, 179 

» moottorivenelaiturin rakentaminen 98 
Ruokalat, satama-alueella olevat 45* 
Ruokalippujen jakaminen työttömille konttoristeille 249 
Ruokasalin järjestäminen Kampin alueelle 164 
Ruoppaustyöt, 'niiden suorittaminen Taivallahdessa 176 

» niissä suoritetun ylityön korvaaminen 237 
» Rajasaaren puhdistuslaitokselle rakennettavaa pääviemäriä var-

ten suoritettavat 27 
Ruotsalaisen teatterin kulissivarasto, sen eristäminen kaupungin varasto-

alueesta 146, 337 
Ruotsalaisten koululaivain vierailu 272 
Ruotsin kruununprinssin ja kruununprinsessan vierailu 105. 272 
Ruskeasuon kaatopaikan kuntoonpaneminen . . . 73. 172. 66* 

» palstojen vuokraehdot 321 
Rvssänsillan kohdalla tapahtuva jäiden räjähdyttäminen 179 
Ryttvlän koulukoti, kasvihuoneen rakentaminen sinne 99* 

» » sen alueilla olevien teiden käyttö 310 
» » » karjakontoimen uudelleenjärjestely 126. 99* 
» » » kohdalla olevan maantienmutkan oikaiseminen 143 
»> » » metallipajan korjaaminen 162 
>> tila, harvennushakkuu sen metsässä 185 

Rönkä, T., Rvttylän koulukodin johtaja, hänen kantamansa välityspalkkio . . . . 213 

Sahalaitos, sen rakennuttaminen Isoon Verkkosaareen 146 
Sairaalakomitea, kaupungin ja valtion yhteinen, sen jäsenen vaali 136 

» » » » » » määrärahan siirtäminen 
v:een 1933 69 

S.nrMalat, harjoittelijani ottaminen niihin 282 
»> ks. myös Kivelän sairaala, Kulkutautisairaala, Marian sairaala, Nikki-

län sairaala ja Tuberkuloosisairaala. 
» niiden hallituksen kaluston hankinta 270 
» » » puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten 

vaali ' ! . . 137. 139 
» » korjauskustannukset 97 
» » lääkärien virkavapaudet 289 
»> » osastonhoitajattarien osanotto jatkokursseihin 282 
» » ruokintakustannukset ' 93 
» » saatavien maksuunpano y.m 204 



188* XXI. Työnvälitystoimisto. 

Sairaalat, niiden v:n 1933 tulo- ja menosääntö 93. 103 
» niissä hoidetut kövhäinhoidolliset henkilöt 88 * 
» niitä varten myönnetyt määrärahat · · 64 

Sairaanhoitajatarkoulu 219. 282 
Sairaankuljetus, kaupungin kustantama / ' ' ; ' 2 6 5 
Sairaankuljetustoimi, palolaitoksen 62, 92. 57* 
Sairasapu, sitä koskevat päätökset 71, 72, 252, 264. 307 
Sairasloma, ks. Virkavapaudet. 
Sairaslomamääräysten tulkitseminen 215 
Sairauden aikaiset viransijaisuuspalkkiot, kaupunginhallituksen myöntämät 227—231 
Sairaus toimesta erottamisen syynä 308 
Sakkokorko, maksujen suorittamisen laiminlyömisestä johtuva 204 
Salminen, Iv., kirvesmies, hänen velkansa suoritusehdot 197 
Salmisaari, sen ja Lauttasaaren välinen siltayhteys . .· 35 

» » moottorivenesilta 42* 
Samfundet folkhälsan i svenska Finland, tonttien luovuttaminen sille 14 
Sandman, W., everstiluutnantti, hänen valitsemisensa väkijuomaliikkeen tar-

kastajaksi 
Sanomalehdet, kaupungin tiedonantojen ja ilmoitusten julkaiseminen niissä 278. 305 

» kaupunginhallituksen käsittelemiä asioita koskevien uutisten 
lähettäminen niille 278 

Sanomalehtikauppa 20, 149. 337 
Satama-alueet, niiden rajain muuttaminen 176 

» niillä sijaitsevien varastopaikkojen hoito 318. 44* 
Satamahallinto, sen viranhaltijain virkavuodet 220 

» sitä varten v:n 1933 menosääntöön otetut määrärahat 91 
Satamahallintotoimisto. sen satamakannantaosaston konttori kirjurin viran täyt-

täminen 39* 
» » » vuosikertomus 48* 
» » satamaliikenneosaston ilmoitustoimiston esimiehen 

viran täyttäminen 38* 
» » » satamakapteenin viran hoito 39* 
» » » vuosikertomus 48* 
» » sihteerin viran täyttäminen 38* 

Satamajäänsärkijä Herculeksen korjaaminen 61. 165. 42* 
Satamakatujen ja laiturien asfaltoiminen 43* 
Satamalautakunta, sen määrärahan ylittäminen 61 

» » puheenjohtajan ja jäsenten vaali 138 
» » tehtäväksi siirretty kannanta ja velotus . . . . 318, 337. 44* 
» » vuosikertomus 37* 

Satamaliitto, Suomen, sen kokous Hangossa 69, 141 
Satamamaksut, kannetut 49* 

» matkailualusten 205 
» niiden suorittamiseen myönnetty määräraha 204 
» niistä myönnetty alennus 46*—47* 

Satamamaksutariffin muuttaminen 47* 
Satamarata, sen jatkaminen Kyläsaaresta Arabiaan 98, 102 

» » laajentaminen kaksiraiteiseksi 98. 102 
Satamat, niiden mainostus 38* 

» » uudistyöt 14*—16*, 43* 
» » v:n 1933 meno- ja tulosääntö 98, 103 
» niissä suoritetut työt 178—179 

Satuillat, kaupunginkirjastoon järjestetyt 132* 
Saunan rakentaminen työlaitokselle 97 
Schneevoigt, G., professori, juhlakonsertti hänen kunniakseen 140* 
Sedmigradskyn pientenlastenkoulu ja Marian turvakoti, niiden tilintarkastajain 

vaali ' 136 
Sedmigradskyn pientenlastenkoulu ja Marian turvakoti, vastuuvapauden myöntä-

minen niiden johtokunnalle " 42 
Sedmigradskyn pientenlastenkoulu ja sen toiminnan laajentaminen 121 
Senaatintorin joulukuusi 265 
Serumlaboratorion tonttikysymys 327 
Siirtolapuutarha, Vallilan,\sen laajentaminen 38 
Siirto! apuutarhaneuvoj an apulaisen palkkaaminen 69, 100. 306 



Hakemisto. 189* 

Siirtolapuutarhapalstain vuokraehdot 18 
Siirtolapuutarhat, niiden v:n 1933 meno- ja tulosääntö 100, 101, 105 

» niille suunniteltujen majojen tyyppipiirustusten hyväksyminen 327 
Siirtomäärärahat, niiden ylijäämäin käyttö 203 
Siivojat, kiinteistötoimiston talo-osaston alaiset, heidän palkkansa vahvistaminen 336 
Sijaispalkkiot, niiden määräämisessä noudatettavat periaatteet 215 
Silmäpoliklinikka, sen avustaminen 84, 92 
Silta, sen rakentaminen Humalluodon ja Rajasaaren välille 179 

» » » Lauttasaaren ja Salmisaaren välille 35 
» » » Lehtisaaren ja Hagalundin välille 174 
» \ rantaanjoen yli kulkeva 177 

Siltalan tilan myymisestä kannettu välityspalkkio 213 
Siltamaksut, niiden periminen Kulosaaren sillalla 50, 206—207 

» » » Munkkiniemen ja Meilahden välisellä sillalla . . . . 132 
» » suorittamisesta myönnetty vapautus . . 206—207 

Siltasaarenkadun tontti n:o 2, sen puhdistaminen . . . 181 
Sinebrychoffin alue 3—6, 327 
Sirkuspuistikon kuntoonpaneminen . . . 328 
Sivistysjärjestöjen kansankoservatorio, sille myönnetty avustus 257, 259 
Sivistyslaitokset, niitä varten v:n 1933 menosääntöön otetut määrärahat 94 
Sivutoimet 287, 292—294 
Snellmaninkoulun sähköjohtojen korjaaminen 163 
Sofiankadun talojen ja tonttien n:ot 2 ja 6 osto 101, 102 
Sofianlehdon pikkulastenkoti, sairaanhoitajatarkoulun oppilaiden harjoittelu siellä 283 

» » sen toiminta 107*, 108* 
Sokeain maatalous-kotiseuralle myönnetty avustus 255 

» ystävät niminen yhdistys, sille myönnetty korvaus 163 
» » » » » myönnetyt lahjoitusrahaston korkovarat 275 

Sokeiden valmistamien tuotteiden myynti 149 
Sopimus, Helsingin makasiiniosakeyhtiön ja kaupungin välinen 213 

». Nordenskiöldinkadun alikäytäväsillan laajentamista koskeva 169 
» sähköenergian hankkimista koskeva 106 
» valtion jäänsärkijäin vedenottoa ja hiilivarastopaikkaa koskeva 145 

Soran otto 150 
Sosialidemokraattisen työläisnuorisoliiton avustaminen 85 
Sotalaitosjärjestelmän uusiminen 295 
Sotaväen ravinto- ja rehuannokset 130 
Sotilashankinnat, naisten työtuvassa valmistetut 247 
Sotilasmajoitus 266 
Stadionin paikan määrääminen 15, 327 

» piirustuskilpailun palkintolautakunnan jäsenten vaati 297 
Stadion-säätiön myöntämä laina 189 
Standarditaulukot, Suomen rationalisoimistyön edistämisyhdistyksen laatimat . . 295 
Stockholms enskilda bankin antama luotto 189 
Stockmannin talon kauppahinnan suoritus 199 
Stormossan nimisen rahkasuon osto 308 
Suhonen, K. K., diploomi-insinööri, hänen valitsemisensa ammattienylitarkasta-

jaksi 129 
Sulhanen saarella olevien rakennusten osto 324 

» saarta koskeva vuokrasopimus 145 
Suojelupoliisin sairasosasto 123 
Suojeluskunta, sille myönnettyä määrärahaa koskeva päätös 83 
Suomalaisten teknikkojen seuran pyytämä työnvälityksen harjoittamislupa . . . . 131 
Suomen apukouluyhdistyksen avustaminen 85 

» asianajajaliiton jäsenten käyttäväksi raatihuoneesta luovutetut huoneet 154 
» kaasusuojelujärjestö, sille myönnetty avustus 102 
» kahdeksannen yleisen ruotsalaisen laulu- ja soittojuhlan järjestämistä 

varten myönnetty avustus 85 
» kunnallisteknillinen yhdistys, sen vuosikokous 272 
» kähertäjäin liiton pyytämä työnvälityksen harjoittamislupa 131 
» lastenhoitoyhdistykselle myönnetty avustus 256, 258 
» matkat nimisen järjestön avustaminen 101 
» merimieslähetysseuralle myönnetty avustus 257, 258 
» messut, osuuskunta, tonttipaikan luovuttaminen sille 144, 328 
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Suomen metsästysyhdistykselle myönnetty oikeus vuokraoikeuden siirtämiseen 
kolmannelle henkilölle 147, 324 

» punainen risti, sen johtokunnan jäsenen vaali 297 
» » » » sairaalalle suoritettu korvaus 265 
» » » » sairaalan laajentamista varten varattava tontti . . 324 
» » » » » sairaspaikkoja varten v:n 1933 menosään-

töön otettu määräraha 93 
» » » sille myönnetty laina 196 
» sairaanhoitajatarliitolle myönnetty avustus 257, 258 
» satamaliiton kokous Hangossa 69, 141 
» työväen arkistoa varten myönnetty avustus 257, 259 
» vankeusyhdistykselle myönnetty avustus 257, 258 

Suomenlinna, sen kansakouluhuoneiston korjaaminen 162 
» » linnoitusesplanaadin rajat 175, 30^ 
» » oikeudellinen asema Helsingin kaupunkiin nähden 29*· 

Suomi-seura, sille myönnetty avustus 261 
Suoranaiset avustukset, köyhäinhoitolautakunnan jakamat 86* 

» » sellaisten myöntämistä työttömille koskevat anomukset 81 
Suosituskirjeen antaminen kuvateosta varten 295 
Suurtelakkakysymys ". 81, 42* 
Suvannontien viemärin siirto 176 
Svartholmen, ks. Mustasaari. 
Svenska handelshögskolan i Helsingfors niminen säätiö, sen hallituksen jäsenen 

vaali 140' 
» kvinnoförbundet yhdistyksen pyytämä työnvälityksen harjoittamislupa 131 

Sähköenergian hankinta 106 
Sähkölaitos, erään sen kirvesmiehen oikeus lukea hyväkseen palvelusvuosia . . . . l i 

» koneiston hankkiminen sille 102 
» momenttireservilaitteen hankkiminen sille 27 
» sen höyrykattilan luovuttaminen teurastus!aitokselle 22 
» » jakeluosaston insinöörin virkavuodet 221 
» » käytön sodanaikainen turvaaminen 159 
» » määrärahan ylittäminen 68 
» » pääaseman ohjauslaitteen laajentaminen 27 
» >> sodanaikainen valvontaorganisatio 30*» 
» » Töölön asemarakennus 7, 27, 159 
» » uudistyöt 159 
» » v:n 1933 meno- ja tulosääntö 96, 104 

Sähkölinjan vetäminen Kulosaaresta kaupungin sähkölaitokseen 184 
Sähkömaksut, niiden tariffi . 49 

» » vakuusjärjestelmä 47, 204 
» työttömäin suoritettavat 244 

Sähkövirta, sen jakelutaksa 49 
Särkkä, sen ja Harakan väliseen salmeen rakennettava aallonmurtaja 145 
Säveltäjäin tekijänoikeustoimisto Teoston ja musiikkilautakunnan välinen sopimus 139* 
Säästäväisyys, kaupunginhallinnossa noudatettava 214 
Säätiö Pro Helsingfors, sen sääntöjen vahvistus 295 
Säätiölain, uuden, aiheuttamat toimenpiteet 294 
Sörnäisten aluelääkärinhoito 63 

» nuorten miesten kristillinen yhdistys, sille myönnetty avustus . . 256, 258 
» sataman uudelleenjärjestäminen 178 
» tullivartion vartiokoju 43* 
» työväennävttämö, alueen vuokraaminen sille 315 

Sörnäs aktiebolag, sen alueilla käymisen kieltäminen 146 
» » » kieltojen ja uhkasakkojen määräämistä koskeva anomus 324 

Taideteokset, niiden osto 98, 269 
» » sijoittaminen kaupungin puistoihin 149 

Taideteollisuuskeskuskoulu, sen johtokunnan jäsenten ja varajäsenten vaali . . . . 140 
Taivallahti, sen ruoppaustyöt 27, 176 

» » teiden ja varastoalueiden tascitustöiden määräraha 203 
Taivaskallion kahvila-alueen vuokraoikeuden pidennys 315 
Takaajien hyväksyminen 201 
Takavarikoitujen moottoriajoneuvojen ja alkoholipitoisten aineiden säilyttäminen 209 
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Taksa, rakennustarkastuskonttorin 205 
» sähkövirran jakelu- 49 
» vuokra-autojen 131 

Taksamittarien sinetöiminen / 132 
Taksoituslautakunta, sen jäsenten vaali 138 
Talin kartanon kalaveden vuokraaminen 326 

» » osto 101, 102 
» » päärakennuksen y. m. vuokraaminen Helsingin golfklubille . . . . 326 

Taloudelliset olot, pula-aikana vallitsevat 187 
Talousarvioehdotus, v:n 1933 276, 279 
Talouskurssit, niiden järjestäminen 208, 124*, 161* 
Taloustariffi, sähkömaksujen, sen ottaminen käytäntöön 50 
Tapaturmat, kaupungin yleisissä töissä sattuneet 12* 

» tulipalojen yhteydessä sattuneet 56*—57* 
Xapaturmavakuutukset, niiden määrärahan ylittäminen 68 
Tariffi, sähkömaksujen 49 
Tarkastukset, kaupungin rahavarain y. m 112 
Tarkka-ampujapataljoonan 120-vuotisjuhla 261 
Tavara-aseman järjestäminen Vallilaan 176, 328 
Tavaststjernankädun kuntoonpaneminen. 30 

» tontit n:ot 7 b ja 7 c, niiden luovuttaminen 14 
Teatterien avustaminen 85 
Teatteriesplanaadi, sen järjestely 15 

» » mukavuuslaitoksen muutostyöt 97 
» » vedenheittolaitoksen siirtäminen 167 

Teatterit, niihin järjestetty turvavartio 54* 
Tehtaanpuisto, kirkon sijoittaminen sinne 145, 327 
Teknilliset laitokset, niiden hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja 

jäsenten vaali 140 
» » » siirtomäärärahalla kustannettavien uudistöiden käyn-

tiin paneminen 99 
i> » » v:n 1933 meno- ja tulosääntö 96, 104 
» oppilaitokset, niille myönnetty avustus 95 

Tekniska läroverket i Helsingfors nimiselle säätiölle myönnetty maksun suoritta-
misen lykkäys . . 85 

Telakan aikaansaaminen Helsinkiin 81 
Temppeliaukio, sille suunniteltu kirkko 16, 136, 324 
Teollisuuskoulu, sen johtokunnan jäsenen vaali 140 
Teollisuusseutujen evankelioimisseuralle myönnetty avustus 257, 258 
Teoston ja musiikkilautakunnan välinen sopimus 139* 
Terveydellisten tutkimusten laboratoori, sen tarpeisiin myönnetty määräraha 63, 92 
Terveydenhoito, lastensuojelulautakunnan huostaan otettujen lasten 119* 

» sitä varten v:n 1933 menosääntöön otettu määräraha 92 
» tulot siitä v:n 1933 tulosäännön mukaan 103 

Tervevdenhoitojärjestys, sen määräysten aiheuttama valitus 116 
» » torikauppaa koskevien määräysten soveltaminen . . 281 

Terveydenhoitolautakunta, sen jäsenen ja varajäsenen vaali 139 
» » kaluston hankinta 270 
» » määrärahan ylittäminen 62 
» » ohjesääntö 113 
> » toimiston sairaanhoitajattaren virkavuodet . . . . 220 

Terveystoimisto, sille myönnetty määräraha 63, 92 
Teurastamo, käyttöpäälliköntoimen perustaminen siihen 124 

» rautatieraiteen rakentaminen sille 320 
» sen hallinto 117, 308 
» » käyttöpäällikön viran täyttäminen 288 
» » lämpökeskus 22 
» » rakennustoimikunnan puheenjohtajan palkkio 60 
» » rakennustöitä varten myönnetty määräraha 97 
» » v:n 1933 meno- ja tulosääntö 92, 104 

Teurastamolautakunta, sen johtosääntö 118 
» » perustaminen 118 
» » puheenjohtajan ja jäsenten palkkio 61 
» » » » » vaali 140 
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Teurastamotoiminta, sen alistaminen sosiali- ja opetusasiain johtajan alaiseksi . . 118 
Teurastuslaitos, ks. Teurastamo. 
Tiedonannot, kaupungin, niiden julkaiseminen 278, 305 
Tiekysymykset, erinäiset 98, 145, 173—175, 19*—20* 
Tienviitat, niiden asettaminen eri paikkoihin 182, 327 
Tilapäinen työvoima, sen palkkaaminen 215 
Tilastolliset tutkimukset, määrärahoja niitä varten 262 
Tilastotoimisto, raittiuslautakunnan arkiston antaminen sen hoidettavaksi 271 

» sen arkiston hoito 91 
» » henkilökunta . 1* 
» » huoneiston kuntoonpanotyöt 160 
» » julkaisujen jakelu 280 
» » julkaisut, kertomusvuonna ilmestyneet 2* 
» » kaluston hankinta ja korjaus . 270, 271 
» » menot ja tulot 91, 3* 
» » muuttokustannukset 267 
» » suorittamat tutkimukset 279 
» » vahtimestarin palkan korottaminen 221 
» » viranhaltijoita koskevat asiat 287 
» » vuosikertomus 1* 

Tilien, kaupungin v:n 1930, tarkastus 39 
» » » 1931 » 41 

Tilinpäätös, kaupungin v:n 1931 38, 187 
» keskuskeittolan v:n 1931 187 

Tilintarkastajain vaali 136 
Tilkan muuntaja-asema, sen pitäminen käynnissä 160 
Tilusvaihto Helsingin evankelis-luterilaisten seurakuntain kanssa 12, 143, 328 

» maa-alueiden hankkimiseksi Käpylän—Tuomarinkylän uutta maan-
tietä sekä Herttoniemen rautatietä varten 12, 143 

» Petaksen tilan omistajan kanssa 310 
» ·valtion ja kaupungin välinen, keskusvankila-aluetta koskeva 319 
» valtionrautateiden kanssa 13, 14, 298, 299, 327 

Tivolipaikan luovuttaminen Kampin alueelta 330 
Toimikunta, kurssien järjestämistä varten työttömille 245 
Toipumakoti, Pukinmäessä ollut ent., sen rakennuksen vuokralle antaminen . . . . 332 
Toisen julkisen notaarin viran uudelleenjärjestely 107—112 

» kaupunginvoudin konttori, sen kaluston hankinta 270 
» » » » määrärahan ylittäminen 61 
» linjan kulmatontin n:o 1 rakennusoikeus 8 

Toivolan koulukoti, maa-alueen luovuttaminen sille 145, 326 
» » sen toiminta 107*—108* 

Toivoniemen koulukodin tuulimoottorin siirtäminen Bengtsärin koulukotiin . . . . 185 
Toivonliitto, sen toimikunnalle myönnetty avustus 256 
Tomtbackan tila, alueen osto siitä 308 
Tontinlunastusmaksut v:n 1933 tuloarviossa 104 
Tontit, alennuksen myöntäminen niiden kauppahinnasta 14, 200 

» kaupungille pakkohuutokaupalla takaisin ostetut 11, 12, 17, 18, 200, 309, 310 
» kaupunginvaltuuston luovuttamat 14, 19 
» kiinteistölautakunnan myymät 310 
» niiden kauppahinnan suorittamistapa 200, 201, 324 
» » » vahvistaminen 310, 311 
» » myynnissä noudatettavat periaatteet 143 
» » omistusoikeutta koskevat selvitykset 295 
» » osittaminen 7 
» » vuokran alentaminen 320—321, 324 
» » yhdistäminen 7 

Tontti, Hakaniementorin varrella sijaitseva, sen luovuttaminen Kansan näyttä-
mölle 144 

» Kauppakorkeakoulun ylioppilaskunnalle luovutettu, sitä koskevat pää-
tökset 11, 45, 324 

» n:o 7, korttelissa n:o 474 sijaitseva, kaupungin etuoikeus sen lunastamiseen 144 
Tonttijaon muutos 7 
Tonttiveron poistaminen 42 
Topeliuksen, Z., muistopatsaat 15, 182, 268, 327 
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Topeliuksenkadun tontin n:o 3 b varaaminen sairaalaa varten ·. . . 324 
Topeliuksenkoulu. sen I ämmittä jän huoneen paperoiminen 163 
Torikauppa 113, 148, 281. 328. 337 
Torni, kiinteistö-osakeyhtiö, sen lisätystä rakentamisoikeudesta suoritettava kor-

vaus * ' 210 
Torni kerros te n sisustaminen 8 
Toukola, jalkakäytävän järjestäminen sinne 168 

» sen kansakoulun johtajan palkkio 56 
» » kansakoulutaloon järjestettävä koulukeittiö ja ruokailuhuone . . . . 163 
» » lastentarhan keittäjättären kesäpaikan maksaminen 67 

Tuberkuloosihuoltotoimisto, sen johtosääntö 116 
» » määrärahain siirto 69 
» » v:n 1933 me nos ään tö 92 

Tuberkuloosilääkäri A. J. Rosqvist, hänelle myönnetty virkaero 129 
Tuberkuloosisairaala, sen alueella esiintyvien sähköisten maajännitvsten vaiku-

tukset * 159 
» » valtionapu 207 
» » virkain uudelleenjärjestely 125 
» » v:n 1933 menosääntö 93 
» siellä ilmenneiden vikojen korjaaminen 161, 162 

Tulipalot, kertomusvuonna sattuneet 54*—56* 
» niiden aiheuttamien vahinkojen korvaaminen 210—211. 57* 

Tullipakkahuoneitten ulkopuolella olevien tavaroiden punnitus 50* 
Tullipaviljongin rakentaminen Eteläsatamaan 166 
Tullitarkastuspaviljonki, siinä suoritettavat muutostyöt 160 
Tullivartijain vartiokojun korjaaminen 160 
Tuloarvio, kaupungin v:n 1933 88, 102 
Tulo- ja omaisuusverolautakunta, sen jäsenten ja varajäsenten vaali 140 
Tuomarinkvlän—Käpylän tietä koskevat asiat 12, 98. 173. 308 

» tilan irtaimiston hoito 184 
Turistilaivojen satamamaksut 205 
Turun maantien oikaiseminen 35 
Turvavartio teattereissa 54* 
Tutkijalautakunta, sen jäsenten vaali 138 

» » päätöksistä annettavan valitusosoituksen sanamuoto . . 280 
Tuulaaki, sen kaupungille tuottamat tulot • 48*. 49* 

» » palauttaminen 47, 48* 
» » vahvistaminen 205 

Tuurholman kaitsijan asuntokysymys 339 
» kioskien vuokralle antaminen 338 
» tilaa koskevat sopimukset 326 

Työaika, sen vähentäminen kaupungin työmailla 237 
Työkotipaviljongin rakentaminen kunnalliskodin yhteyteen 68* 
Työlaitos, komitean asettaminen sen laajentamiskysvmystä valmistelemaan . . . . 300 

» miesten, sen toiminta 81*. 95* 
» sen aidan pystyttäminen 181 
» » kaluston ostot 283 
» » perustaminen maaseudulle 61*, 68* 
» » saunan rakentaminen 97 
» » tulot 103 
» yhdistetyn puutyökoneen ostaminen sille 65 

Työläisnuorisopäivät, niiden järjestämistä varten myönnetty avustus 85 
Työntekijät, kaupungin töissä olevat, heidän eläkesääntönsä tulkitseminen . . 250 

» » » » » lomasääntöjensä muuttaminen . . 309 
» » » » » palkkaansa koskevat päätökset . . 

32, 70, 173, 237 
» » » » » sairas- ja hautausapunsa 71 
» » » » huvilan luovuttaminen heille kesävirkis-

tyspaikaksi 156 
» » yleisissä töissä olevat 11* 

Työnvälityksen harjoittamislupa 131 
Työnvälitystoimisto, naimisissa olevat naiset sen palveluksessa 287 

» sen haara-osaston avaaminen 280 
» » huoneisto-olojen järjestäminen 147 

KunnalL keri. 1932. 1 3 * 
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Työnvälitystoimisto, sen johtokunnan puheenjohta jan , varapuheenjohta jan , jä-
senten ja vara jäsenten vaali 138 

» » määrärahan yl i t täminen 61 
» » vahtimestari l le myönnet ty lisäpalkkio 223 
» » vaht imestar in virkavuodet 220 
» » Vallilan haaraosaston vuokra 266 
» » v:n 1933 menosääntö 91 
» » vuosikertomus 149* 

Työt tömyys , sen l ieventämistä ta rkoi t tava t toimenpiteet 13, 31, 72—81, 83, 101, 
164, 169, 188, 238—250, 337, 20*, 155*, 160* 

» siitä aiheutuneet kus tannukset 3* 
Työt tömyysavustukset , köyhäinhoitoviranomaisten j akamat 69*, 90* 
Työttömyyskomitea, Helsingin ammatillisen paikallisjärjestön aset tama 301 

» kaupunginhalli tuksen aset tama 301 
Työt tömyyskort is to 280 
Työt tömyyskor t t ien väär inkäyt tö 244 
Työt tömyyslautakunta , kaupunginhalli tuksen oikeus toimia sinä 300 
Työt tömyystarkas ta janvi ran avoimeksi jä t täminen 287 
Tvöt tömyvst i lannet ta koskevat selvitykset, Uudenmaan läänin maaherralle lähe-

t e t y t " 239 
Työt tömät , heidän avuntarpeensa todenperäisyyden toteaminen 74* 

» » lähet tämisensä kotipaikkakunnilleen . . . 238, 68* 
» » s i joi t tamisessaan varatöihin noudate t tava t ohjeet . 238 

Työtuvat , köyhäinhoitolautakunnan . . . 90* 
» ks. myös Naisten työtupa . 

Työväen pursiseuralle myönnet ty oikeus purjeveneiden ankkuroimiseen Tervasaa-
ren pohjoispuolelle 43* 

TyÖväenasunnot, ks. Kunnalliset työväenasunnot . 
Työväenopisto, ruotsinkielinen, sen huoneistokysymys 147 

» » » johtokunnan jäsenten ja va ra jäsen tenvaa l i 
137, 139 

Työväenopisto, suomenkielinen, sen huoneiston käyttöoikeus 155 
» » » johtokunnan jäsenten j a vara jäsenten vaali 139 
» » » tont in louhimistyö 180 

Työväenopistot, niiden valt ionapu 104 
» » v:n 1933 menosäännöt 95 

Töölön asemakaavaehdotuksen käsi t te lyjär jes tys 158 
» » tekst in painat taminen 308 

Töölönlahti, sen pohjoispäähän jä r jes te t t ävä nurmikent tä 180 
Töölöntorin jär jes te ly 30, 328 
Töölöntorinkadun tontin n:o 1 rakennusajan pidennys 106 

Uhkakiel to 146 
Uhlenin, Alma, rahaston korkovarojen käyt tö 275 
Uimakoulut , niiden avustaminen 101 
Uimalaitos, Must ikkamaan vanha, sen purkaminen 165 
Uimaranta , Pakinkylän, sen kuntoonpanet taminen 38 

» ks. myös Hietaranta . 
Uimaseurat , niiden toiminta 162* 
Uit to , Laut tasaaren sillan aukon kau t t a 37 
Ulkoilmakonserti t 139* 
Ulkoi lmanäyttämö, alueen vuokraaminen sitä var ten 315 
Ulkolaitamoottorien kul je t ta ja in seuran ja kaupungin välinen sopimus 338 
Ulkomaalaisten elinkeino-oikeudet 131 

» oikeus omistaa kiinteistöjä 131 
Ulkosuomalaisten vas taanot to 261 
Ullanlinnan kylpylaitos, määräraha sen uudishankintaa var ten 97 

» » sen vuokralle antaminen 331 
Ulosottolaitos, sen tarkas ta ja in vuosikertomus 5* 

» » v:n 1933 menosääntö 90—91 
Union internationale des villes et pouvoirs locaux, sen kongressin johdosta ilmes-

tyvä juhlajulkaisu 268 
Unioninkadun talon ja tontin n:o 5 Dsto 101, 102 
Urakkajärjestelmä kaupungin töissä 237 



Hakemisto. 195* 

Urheilukenttiä koskevat kysymykset 37, 97, 98, 180, 202, 339. 340, 19*, 163* 
Urheilulautakunta, sen jäsenten vaali 138 

» » v:n 1933 menosääntö 91 
» » vuosikertomus 162* 

Urheilun edistäminen 260 
Uudisrakennukset, rakennustarkastuskonttorin valvonnan alaiset 142* 
Uutisten antaminen sanomalehdistölle 278 

Vaali, hallitusten ja lautakuntain puheenjohtajain, varapuheenjohtajat , jäsenten 
ja varajäsenten 120, 137—140 

» kaupungin yleisten töiden hallituksen sihteerin 130 
» Kivelän sairaalan apulaislääkärin . 129 
» kunnallisen ammattientarkastajan 129 
» » ammattienylitarkastajan 129 
» » väkijuomaliikkeen tarkastajan 130 
» Sedmigradskyn pientenlastenkoulun ja Marian turvakodin johtokunnan 

jäsenten 137,139 
» Sedmigradskyn pientenlastenkoulun ja Marian turvakodin tilien tarkasta-

jien . . 136 . 
» urheilulautakunnan jäsenten 138' 
» vuositilintarkastajain 136 

Vaalikustannukset 62, 91 
Vakanssisäästö, siviilivirkakunnan leski- ja orpokassalle maksettu 225 
Vakuusasiakirjat, niiden tarkastus 188, 277 
Vakuusjärjestelmä, kaasu- ja sähkölaitosten maksujen 47, 204 
Vakuutusosakeyhtiö Pohjola, sen rakennuksen korottaminen 157 
Valio, voinviemtiosuusliike, sen terveyclenhoitojärjestystä koskeva valitus 116 
Valiokunnat, kaupunginhallituksen asettamat 300—301 
Valkosaaren vesijohtokaapeli 42* 
Vallila, sen kansakoulun vuokrahuoneiden vuokran maksaminen 266 

» » kansakoulutalon korjaukset 162 
» » kouluhammasklinikan kaluston osto 63 
» » » perustaminen 116 
» » kouluhammasklinikkaan perustettavat uudet virat 125-
» » ruotsinkielisen kansakoulun sisustaminen 23' 
» » siirtolapuutarhaan palkattava vartija 101 
» » siirtolapuutarhan eteläosan kuntoonpaneminen 101 
» » » laajentaminen 38 
» » siirtolapuutarhamajojen tyyppipiirustusten hyväksyminen 327 
» » siirtolapuutarhapalstain vuokraehdot 18 
» » työväenasuntorakennusten rahoittamiseen saadun avustuslainan 

muuntaminen kuoletuslainaksi 90 
» tavara-aseman järjestäminen sinne 176 

Valmistava poikain ammattikoulu, sen huoneiston uusiminen 300 
» » » » sähköjohtojen uusiminen 163 
» » » » tuntiopettajain palkkioiden suorittami-

nen 219 
» » » » valtionapu 207, 208 \ 
» » » » v:n 1933 menosääntö 95 
i) » » sitä varten myönnetty määräraha 67 
» tyttöjen ammattikoulu, palkkioiden antaminen sen oppilaille 265 
» ' » » sen tuntiopettajain palkkioiden suorittami-

nen . 219 
» » » » valtionapu 207, 208 
» » » » v:n 1933 menosääntö . . 95 
» » » sitä varten myönnetty määräraha 67 

Valokuvauspaikat 329 
Valoreklaamipaikkojen luovuttaminen kaupungin kioskien katoilta 330 \ 
Valtion siviilisairaalain vastaanottoalue 282 

» toiminta, työttömyyden lieventämistä tarkoittava 239, 241 
Valtionavut, eri tarkoituksiin myönnetyt 77, 78, 104, 207—208 
Valtionrautatiet, tilusvaihto niiden kanssa 13, 14, 308 
Valuuttaostot 194 
Wanda puistokyläosakevhtiön osakkeiden osto 308 
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Vanhempainneuvostojen valitseminen 14<» 
Vantaanjoki, sen jäänlähtö '179 

» » sillan rakennuskustannusten suorittaminen 3m 
» » vedenottamolla ilmaantuneet häiriöt 159 
» » yli kulkeva rautatiesilta 177 

Vapaaehtoinen palokunta 
Vapaampi käyttöoikeus vuokra-alueisiin, myönnetty 321, 324 
Vapaapäivät 27* 
Varastoalueet 308, 31* 
Varastokirjanpito, köyhäinhoitolautakunnan alaisten laitosten 7n* 
Varasto-olot, kaupungin 269. 30* 
Varastot, niistä tapahtuvaa myyntiä koskevat ohjeet 271 
Vara työntekijät, heidän kunnallis verojensa ulosmittaus 206 

» » palkkakysymyksensä 32. 17:; 
» kaupungin yleisissä töissä olevat 11 

Varatyöt, niiden järjestäminen 31, 72, 169, 172, 174, 180, 181, 239—242. 20*, 66 
»" niitä varten v:n 1933 menosääntöön otettu määräraha 99 

Varoitustaulujen asettaminen Merisatamaan 262, 42 
Vartiokojun siirtäminen 15'-
VVasastjernan, O., rahaston varain käyttö 274 
Vastaanottokoti, sen laajentaminen 66 

» » muutostöiden suorittaminen 165 
)> » toiminta 104 

Vastuuvapaus, sen myöntäminen kaupungin hallituksille, lautakunnille ja viras-
toille 41, 42 

» » » Sedmigradskyn pientenlastenkoulun ja Marian 
turvakodin johtokunnalle 42 

Vaunuista tapahtuva kauppa 19. 149 
Vedenhinta, sen korottaminen 267 
Vedenotto, valtion jäänsärkijäin 14" 
Velat, niitä varten v:n 1933 talousarvioon otettu määräraha 9<> 
Velkakirjat, tonttikaupoissa syntyneet, niiden säilyttäminen 279 
Veneet, niiden talviteloille paneminen 42 
Venepaikkain järjestäminen 98, 179 
Verkkosaaren saharakennushanke 51 
Verot, niiden kannanta 206 

» » pakkoperiminen 6*—7 
» perimättä jääneet, niitä koskeva tutkimus 28o 

Verotus, kunnallis-, sen perusteiden muuttaminen 46 
» siitä kertyvät tulot v:n 1933 tulosäännön mukaan 105 

Verotusvalmistelukunta. sen kaluston hankinta 27n 
» » v:n 1933 menosääntö 91 
» » vuosikertomus 9 
» tervevsikkunain järjestäminen sen huoneistoon 161 

Verovapaus, moottoriajoneuvojen 206 
Vesialueen jakaminen 14 4 
Vesijohdon uusiminen 26 
Vesijohtojen laskeminen 26, 30, 96. 102, 171 
Vesijohtokaapeli, Kaivopuiston rannasta Valkosaareen vedetty 42 
Vesijohtolaitos, sen tarpeisiin myönnetyt määrärahat 67 

» » tulot 104. 
» » työntekijäin kesälomaa koskeva kysymys 237 
» » v:n 1933 meno- ja tulosääntö 96. 10-
» tvöpajarakennuksen vuokraaminen sille 147 

Vesikioskit, niiden vuokralle antaminen 32! 
Viemärit, niiden korjaukset ja kunnossapito 98, 17*— 

» » rakentaminen 26, 31. 1 71, 172, 175, 176. 18*—lv 
Viikin latokartanon sähköjohdot ja muuntajatorni 207 
Viinin anniskelu ja myynti 13f 

Viittojen y. m. merimerkkien kunnossapito I7" 
Viljelyspalstat, kiinteistölautakunnan vuokralle antamat 312, 32' 
Viranhaltijat, kaupungin, heidän eroamisvelvollisuutensa I L 

» » » palkkainsa vähentäminen . . . . 54, 105, 217—21* 
Viransijaiset, heidän oikeutensa kesälomaan 21t| 
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Viransijaisuuspalkkiot. kaupunginhallituksen myöntämät 226—231 
» niiden suorittaminen 57, 59 

Virastotalo, sen kellarin sisustaminen arkistohuoneiksi 97 
» käytävän avaaminen siitä Sofiankadun talon n:o 6 pihalle 337 

Virkaerot, myönnetyt 129, 290, 38*, 39* 
Virkamiesasuntoja Sampsantie 40 osakeyhtiön yhtiöjärjestyksen muuttaminen . . 304 
Virkasivutulot, kaupungin viranhaltijain 107 
Virkasääntö, sen tulkitseminen 215—217 
Virkavapaudet 59. 225—226. 282, 285—287, 288—291, 306, 39* 
Virkavuodet, niiden laskeminen 60, 109, 219—222 
Viron vapaussodassa kaatuneiden hauta, sen koristaminen 182 
Vironkadun talon n:o 5 osto 308 
Virta, K. llj., autonomistaja, korvauksen suorittaminen hänelle 211 
Voimistelu, sen edistämiseksi myönnetyt avustukset 101, 260 
Voimisteluseurat, niiden oikeuttaminen käyttämään kansakoulujen voimistelu-

saleja 152 
» maa-alueiden vuokraaminen niille 338 

Vuokra-ajan pidennys 145, 313—315 
Vuokraamattomat huoneistot, niitä koskeva tiedustelu 262 
Vuokra-autojen asemapaikat 182 

» taksat 131 
Vuokraehdot, niiden täyttämisen valvonta 148 

» Vallilan siirtolapuutarhapalstat 18 
Vuokrakiinteistöjen luovutus 19 
Vuokralle annetut bensiininjakelupaikat. 151, 322, 45* 

» » ravintolat . . 156, 331, 338 
» >> tontit ja palstat 311—313, 325 
» » varastoalueet 318 
» >> viljelyspalstat 312, 325 
» otetut huoneistot 147. 333, 334. 335 

Vuokramaksut, niiden alentaminen 18, 300, 320. 321, 332, 333, 334, 335 
» » palauttaminen 148 
» » suorittamisen lykkääminen 201 

Vuokramäärärahan käyttö 266 
Vuokranveloitusten peruuttaminen 148 
Vuokraoikeudet, niiden lunastaminen pakkohuutokaupalla 17, 18, 144, 309 

» » pidentäminen 18, 313—315 
» » siirto 147, 316—318, 325 

Vuokratiedustelu, tilastotoimiston toimittama 262, 2* 
Vuokrausasiat, satamalautakunnan käsittelemät 44*—45* 
Vuositilintarkastajat, johtosääntöehdotuksen laatiminen heille 41 
Väestörekisterin, kunnallisen, perustaminen 279 
Väestötilasto, sen tarkistus 3 
Vähennys verovelvollisen henkilön tulosta, verotettaessa tehtävä 46 
Väkijuomain anniskeluoikeus 131 

» liikennemaksujen alentaminen 47, 47 
» myyntiohjelma Helsingissä 135 

Väkijuomaliikkeen kunnallinen tarkastaja, huoneiston järjestäminen hänelle 148, 332 
» » » hänen palkkansa ja johtosääntönsä 128 
» » » » vaalinsa ' . . . ' . 128. 130 

Yhteentörmäys, hinaajalaiva H 2:n ja höyryalus Ledan 212 
Yksityishoitoon sijoitetut köyhäinhoidolliset henkilöt 85*, 107 
Yleisdiaarin pitäminen rahatoimistossa 279 
Yleiset ammattikoulut, niiden valtionapu 104, 207. 208 

» » » v:n 1933 menosääntö 94 
» paikat, niitä varten v:n 1933 menosääntöön otetut määrärahat 97 
» työt, kaupunginhallituksen niiden aloittamista koskeva päätösvalta . . . . 99 
» » niiden hallinto 122 
» » » hallituksen antama vuosikertomus 11 
» » » lautakunnan johtosääntö 122 
» » » » puheenjohtajan ja jäsenten vaali 140 
» » niitä varten myönnettyjen määrärahain siirtäminen v:een 1932 . . 69 
» » » » mvönnetvt määrärahat 68 
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Yleiset työt, niitä varten v:n 1933 menosääntöön otetut määrärahat 97-̂  
» » tulot niistä v:n 1933 tulosäännön mukaan 104 

Yleiset työt, varatuomari I. Nordberg valittu niiden hallituksen sihteeriksi 130' 
Yleishyödyllisen rakennustoiminnan edistämisrahastosta myönnettyjen lainain 

korko * 45, 197 
Yleishyödylliset tarkoitukset, niiden määrärahat v:n 1933 talousarviossa . . . . . . 101 
Yleishyödylliset yritykset ja laitokset, niiden avustaminen 255 

» » » » » avustusmäärärahan jakamiskysy-
mvstä valmisteleva valiokunta . . 301' 

Ylityökorvaukset 1 215, 219, 237 
Yöpymispaikkain järjestäminen työttömille 79, 155, 244, 249, 67* 

Äiti-kerho, kotitalouslautakunnan perustama 
Öljysatama, ks. Herttoniemen satama. 

125* 



Julkaisujen luettelo. 

A. Helsingin kaupungin tilasto. 
I. Terveyden- ja sairaanhoito. Helsingin kaupungin tilastotoimiston jul-

kaisema. 
1—14. 1910—29. 
15—17. 1930—32 (ensimmäinen osa). 

II. Ulkomaan kauppa. Helsingin kaupungin tilastotoimiston julkaisema. 
1—11. 1916—26. 

III. Merenkulku. Helsingin kaupungin tilastotoimiston julkaisema. 
1—3. 1915—26. 

II—III. U lkomaan kauppa ja merenkulku. Helsingin kaupungin tilastotoimis-
ton julkaisema. 
1—5. 1927—32. 

IV. Helsingin kaupungin teknill iset laitokset. Helsingin kaupungin teknil-
listen laitosten hallituksen julkaisema. 
1—18. 1916—33. 

V. Kaupungin tilit ja tilinpäätös. Helsingin kaupungin rahatoimiston jul-
kaisema. 
1—18. 1916—33. 

VI. Opetuslaitokset . Helsingin kaupungin tilastotoimiston julkaisema. 
1—7. 1916—30. 

B. Helsingin kaupungin tilastollinen vuosikirja. Helsingin kaupungin 
tilastotoimiston julkaisema. 
5—11 1909—15. 12—27. 1919—34. 

C. Kertomus Helsingin kaupungin kunnallishallinnosta. Helsingin 
kaupungin tilastotoimiston julkaisema. 
21—45. 1908—32. 

D. Helsingin kaupungin kunnalliskalenteri. Helsingin kaupungin tilasto-
toimiston julkaisema. 
1—10. 1911, 1914, 1919, 1922, 1924, 1926, 1928, 1930, 1932, 1934. 

E. Helsingin kaupungin kunnallinen asetuskokoelma. Helsingin kau-
pungin tilastotoimiston julkaisema. 
1—11. 1923—33. 

F. Helsingin kaupunkia koskevat asetukset. Kunnallinen käsikirja. 
Helsingin kaupungin tilastotoimiston julkaisema. 




