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B. Kaupungin irtainta omaisuutta ja rahatointa 
koskevat asiat. 

Kaupungin v:n 1932 tilit ja tilinpäätös. Kaupungin v:n 1932 t i l inpäätök-
sen yhdistelmä oli seuraava: 

Tulot. 
Säästö v:sta 1931 Smk 58,529,103: 42 
Tulot talousarvion mukaan 
Määrärahain säästö 
Tulot yli arvion 
Talousarvioon merki t semät tömät tulot 

628,511,526: — 
25,138,473: 37 
26,767,978: 27 

2,853,897: 28 

Yhteensä Smk 741,800,978: 34 

Menot. 
Määrärahat talousarvion mukaan Smk'629,511,526: 
Määrärahain yli tykset 
Tulovajaukset 
Talousarvioon merki t semät tömät menot 

20,420,457: 64 
20,539,181: 79 

100,000: — 
Yhteensä Smk 670,571,165: 43 

Säästyneet la inavarat Smk 1,255,699: 51 
Tilierotus v:een 1933, säästö » 69,974,113:40 

Yhteensä Smk 741,800,978: 34 

Tilinpäätöksen valmistumisesta pää te t t i in x ) i lmoittaa vuositilintar-
kastajille, joiden tuli ennen kesäkuun loppua antaa kertomuksensa kau-
punginvaltuustolle. 

Kaupunginval tuus to oli ku t su t tu kesäkuun 7 p:nä kaupunkien kunnal-
lislain säännösten mukaisesti pää t t ämään edellä esitetyn t i l inpäätöksen 
hyväksymisestä, m u t t a koska t i l intarkastusker tomus ei vielä ollut saapunut , 
kokous siirrettiin 2), mikäli se koski kyseisen vuoden t i l inpäätöksen hyväksy-
mistä ja vas tuuvapauden myöntämistä , a jankohtaan , joka val tuuston puheen-
joh t a j an tuli määrä tä t i l intarkastuskertomuksen saavut tua . 

Kaupungin v:n 1932 tilien ja hallinnon tarkastus. Saatuaan kaupungin 
revisionikonttorin heille osoit taman kertomuksen vuosi t i l intarkastajat suo-
r i t t iva t tarkastustyönsä, johon kuului perehtyminen revisionikonttorin kerto-
mukseen, kaupungin tilien ja t i l inpäätöksen tarkastaminen, tu tus tuminen 
kaupungin taloushallintoa koskeviin pöytäkir joihin ja revisionikonttorin tar-
kastuksis taan pitämiin revisionipäiväkirj öihin sekä muunkin ta rkas tus ta 
var ten vä l t t ämät tömän aineiston läpikäyminen, ja antoivat t ämän jälkeen 
t i l intarkastuskertomuksensa 3 ) , jossa mainitsivat, e t teivät vielä voineet lau-
sua täsmällistä a j a tus ta itse nykyisen hall intojärjestelmän tarkoi tuksenmukai-
suudesta, koska se oli ollut käytännössä vasta pari vuot ta , mu t t a olivat sitä 
vastoin erityisesti ki innit täneet huomiota erinäisiin kaupunginhall innon 
alaan kuuluviin organisatiokysymyksiin, joista he antoivat seuraavassa mai-
n i tu t ponsilauselmat. 

*) Kvsto 3 p. toukok. 22 §. —2) S:n 7 p. kesäk. 2 §. —3) Kvston pain. asiakirj. n:o 14; 
ks. myös tämän kert. s. 133. 
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Kaupung in teknillisten laitosten kassa- ja tilitoimen yhdistämiseksi 
saman viraston hoitoon sekä tuotannollisten laitosten ja virastojen ostos-
ja hankintatoimien vireillä olevien keskittämispyrkimysten suhteen vuosi-
t i l in ta rkas ta ja t lausuivat toivomuksen, e t tä asianomaiset kaupungin 
viranomaiset ryhtyis ivät kukin kohdal taan käytännössä to t eu t t amaan revi-
sionikonttorin vuosikertomuksessaan keskit tämistoimenpiteistä esit tämiä 
periaat tei ta , niin pian kuin yksityiskohtaisesti ha rk i t t ava t keskittämissuunni-
te lmat oli kehi te t ty toteuttamiskelpoisiksi. 

Sen johdosta, e t tä eräissä kaupungin virastoissa, erityisesti verotusvalmis-
te lukunnan toimistossa, yli työpalkkiot olivat muodostuneet viranhaltijoille 
säännölliseksi kuukausipalkan osaksi, vuosi t i l intarkastajat esit t ivät asian-
omaisten kaupungin viranomaisten harki t tavaksi , olisiko eräissä tapauksissa 
käytännöllisempää ja kaupungille taloudellisesti edullisempaa lisätä henkilö-
kuntaa joko tilapäisesti tai vakinaisesti sellaisissa tapauksissa, jolloin ylityöt 
ja niistä makse t tava t työkorvaukset olivat käyneet säännöllisiksi tai ainakin 
pitkäaikaisemmin jatkuviksi , ta ikka voitaisiinko näissä tapauksissa ylityön 
aiheut tamia kustannuksia supistaa siten, e t tä erinäisiä työsuorituksia joko 
järkiperäisesti koneistettaisiin tai, mikäli mahdollista, muuten organisoitai-
siin työsuori tukset entistä tehoisammiksi, näin pyrkien vä l t t ämään ylitöi-
den aiheut tamia l isäkustannuksia sekä liikarasituksesta kenties johtuvaa 
herpautumis ta . Erityisesti verotusvalmistelukunnan toimiston suhteen olisi 
tarkoi tuksenmukaista , e t tä kaupunki saisi valtiolta tarpeellisen määrärahan 
ja e t tä kaikki palkat maksettaisiin kaupunginkassasta, jolloin toimiston nykyi-
nen kaksinaisasema palkkauksen suhteen tulisi korjatuksi . 

Jo t te i kaupunginkassan rahoitustila, joka oli suhteellisen hyvä, esiintyisi 
todellista edullisemmassa valossa, vuositilintar kas ta ja t lausuivat käsi tyk-
senään, e t tä rahoitustaseeseen k i r ja tus ta säästöstä, jonka määräksi oli mer-
ki t ty 69,974,113: 40 markkaa, tarvit taisi in huomat tava osa, todennäköisesti 
20,000,000 markkaa, per imät tä jäävien verojäämien poistoihin. Til inpäätök-
sessä valmistavan ty t tö jen ammat t ikoulun leipomon tileissä tode t tu jen epä-
koht ien 1 ) johdosta vuositilintar kas ta ja t tähdensivät sen seikan tä rkeyt tä , 
e t tä asianomaisille tiliviranomaisille oli i lmoitet tava kir janpäätöksen laat i -
mista var ten maksamat tomat laskut samoin kuin kaikki muutk in vuositulok-
sen ja omaisuuden laskentaan va iku t t ava t tiliasiat. 

Ohjesäännön edellyttämä omaisuusarviointi, joka viimeksi oli to imite t tu 
v. 1930, oli vuosit i l intarkastajain käsityksen mukaan mahdollisimman pian 
to imi te t tava uudelleen kaupungin omaisuuslaskennan saattamiseksi asialli-
selle pohjalle. 

Kaupungin velkain puheena ollen vuositilintar kas ta ja t huomaut t iva t , 
miten raskasta suuren velkataakan hoitaminen oli ja kuinka tä rkeä tä siis 
oli ta rkas t i ja terveen varovasti harki ten käsitellä kysymyksiä sellaisista toi-
menpiteistä, jo tka vaa t iva t suuria pääomansijoi tuksia ja sen vuoksi johtaisi-
vat velkaantumiseen. Sen johdosta, e t tä melkoisia pääomia kysyvän teu-
rastamon, jonka sopimuksen mukaan oli määrä valmistua jo elokuussa, val-
mistuminen siirtyisi vuot ta myöhemmäksi, vuositilintar kas ta ja t katsoivat 
aiheelliseksi tiedustella, sisältyikö tähän urakkasopimukseen terveesti harki t -
t u j a varauksia, joiden perusteella kaupunki pääsisi naut t imaan oikeutetun 
hyödyn kyseisten kustannusten alenemisesta siltä ajal ta , minkä rakennustyö 
myöhästyi yli sovitun a jan. 

*) Ks. tämän kert. s. 46. 
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Todettuaan köyhäinhoitomenokysymystä käsitellessään menojen val-
tavasti lisääntyneen vuositilintarkastajat, koska huomattava osa suoranai-
sista avustuksista oli nimenomaan jaet tu vuokranmaksuavustuksiksi, ehdotti-
vat, et tä pyrittäisiin vertailemaan vuokratason suhteellista alenemista kau-
pungin eri puolilla ja tutkittaisiin tämän vertailun perusteella, oliko mahdol-
lisesti todettavissa, että köyhäinhoitolaitoksen antamat vuokra-avustukset 
olivat omiaan ehkäisemään vuokratason luonnollista alenemista niissä kau-
punginosissa, joiden asukkaille näitä avustuksia runsaimmin annettiin, sekä 
myönteisessä tapauksessa ottamaan harkittavaksi, minkä suuruisia vuokra-
avustuksia vastaisuudessa oli annettava. Lisäksi olisi vuokra-avustusten tar-
peessa olevia perheitä koetettava sijoittaa asumaan kaupungin joko kokonaan 
tai osaksi omistamiin asuntotaloihin, niin etteivät näissä olevat huoneistot jou-
tuisi olemaan tyhj inä samaan aikaan kuin kaupunki köyhäinhoidon kaut ta 
jakoi huomattavia summia vuokra-avustuksina. 

Opetus- ja sivistystoimen alalle kuuluvia asioita käsiteltyään vuositilin-
tar kasta ja t huomautt ivat pitävänsä suotavana, että laajaa kansakoulujen vi-
ranhalt i jakuntaa koskevissa kysymyksissä ilmenneihin tulkintapulmiin pyrit-
täisiin kehittämään ratkaisut, joita voitiin pitää oikeudenmukaisina ja tasa-
suhtaisina kyseisten viranhaltijain kannalta sekä samalla kaupungin käytän-
nöllisten etujen mukaisina, että kansakouluoppilaiden voimistelu- ja urheilu-
harjoitusten ohjaamisesta maksettavien tuntipalkkioiden järjestelyssä pyrit-
täisiin yhdenmukaisuuteen ja tasasuhtaisuuteen, et tä oppilaiden kesävir-
kistystointa varten myönnettäisiin määrärahoja ainoastaan eritellyn talous-
arviolaskelman perusteella, ollen määrärahan saannin ehdoksi asetettava 
t ie t ty jä vaatimuksia, milloin aihetta siihen havaittiin, että lastentarhain 
lasten kesävirkistyskustannuksia varten myönnettävien avustusten saannin 
ehdoksi määrättäisiin, että kaupungin viranomaisten oli saatava tarkastet-
tavakseen avustuksen nauttijoilta heidän järjestämänsä kesävirkistyksen 
kustannuksia osoittavat tilit kokonaisuudessaan sekä että kiinnitettäisiin 
huomiota siihen, että musiikkilautakunta ei ollut tehnyt kaupunginorkesterin 
joh ta jan kanssa yksityiskohtaista virkasopimusta, ja et tä mainitun johtajan 
toimi järjestettäisiin yksityiskohtaisella virkasopimuksella, jossa varteen-
otettaisiin kaupungin virkasäännön edellyttämät seikat sekä kaupunkimme 
musiikkielämän edut. 

Teknillisten laitosten toimipiiriin kuuluvien asiain suhteen vuositilin-
tar kasta ja t esittivät toivomuksen, että sähkö- ja kaasulaitoksen kirjanpito 
päinvastoin kuin ennen järjestettäisiin niin, että mainoskustannusten tosi-
asiallinen määrä selviäisi tileistä. 

Rakennustoimiston hiljattain valmistuneen konepajan työn vähyyden 
takia, mikä aiheutui pääasiallisesti siitä, et tä monet kaupungin laitokset 
teett ivät työnsä mieluummin yksityisliikkeissä, vuositilintar kastajat lausuivat 
toivomuksen, et tä kyseisiä töitä teetettäessä asetettaisiin kaupungin työpaja * 
ainakin suosituimmuusasemaan ja että työkustannuksia vertailtaessa myös 
otettaisiin lukuun ne korkotappiot, joita kaupungille* vuodesta toiseen aiheu-
tui, ellei työpajaa käytet ty niin paljon, että se saattoi työskennellä kannatta-
vasti; sen seikan kontrolloimiseen, missä määrin yksityisten toiminimien joh-
dossa tai osakkaina oli sellaisia kaupungin toimihenkilöitä, joilla oli ratkaisu-
valta kaupungin hankinnoista päätettäessä, tai jotka kenties voisivat antaa 
tarjouksista erikoistietoja tietyille toiminimille, vuositilintarkastajat puoles-
taan ehdottivat kiinnitettäväksi vakavaa huomiota sekä myöskin ryhtymistä 
asianmukaisiin toimenpiteisiin, jos havaittiin sellaisiin olevan aihetta. Tällöin 
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maini tut t a rkas t a j a t pi t ivät erityisen tärkeänä, e t tä hankinta- , työsuoritus-
y.m. tar jouksia pyydettäessä ei missään tapauksessa asetet tu edullisempaan 
asemaan sellaisia liikeyrityksiä, joiden omistajina, suurosakkaina tai johtaj ina 
oli kaupungin ylimpiä virkoja tai luot tamustoimia hoitavia henkilöitä, 
ot ta nämä kauppasuhteissaan kaupungin kanssa eivät pääsisi naut t imaan 
erikoisetuja eikä saamaan hankinnoista semmoisia ennakkotietoja, jo tka 
tekivät hintakilpailun vain näennäiseksi. 

Puhtaanap i to lau takunnan alaisen puhtaanapitolai toksen toiminnassa 
pal jastunei ta väär inkäytöksiä 1 ) koskevan asian vuosi t i l intarkastajat toivoi-
va t tulevan perinpohjin selvitetyksi, jonka jälkeen oli syytä ottaa, mikäli 
aihetta siihen ilmeni, käsiteltäväksi myös kysymys erikoisesta kontrollin 
tehostamisesta. 

Koska kaupungin maatalouden alalla eri vuosina saavute tu t tulokset 
eivät olleet r i i t tävän havainnollisesti toisiinsa vertailtavissa sen kaut ta , e t t ä 
maatalouskir janpidossa siirtyi erinäisillä henkilötileillä vuodesta toiseen 
huomat tav ia saatavamääriä , joista useinkin oli t eh tävä melkoisia poistoja 
vasta vuosien kulut tua , vuosi t i l intarkastajat ehdott ivat , e t tä mainituissa 
tileissä siirrettäisiin epävarmoiksi ja todennäköisesti ennemmin tai myöhem-
min poistettaviksi arvioi tavat saa tava t nimenomaiselle epävarmojen saata-
vien tilille 2), minkä menettelyn avulla saataisiin perät täisten tilivuosien kir-
janpäätös ten vuositulokset osoit tamaan todellisempia ja siis varmemmin 
keskenään verrat tavissa olevia tulosnumeroita kuin nykyiset olivat. 

Koska kaupungin viranomaiset eivät olleet vaatineet laa jennet tua raken-
nusoikeutta koskevan luvan saaneilta r i i t tävää vakuu t t a heidän sitoumustensa 
täyt tämises tä , oli kaupunki mene t täny t melkoisesti sellaisia saatavia, minkä 
johdosta vuosi t i l intarkastajat lopuksi huomaut t iva t , e t tä kaupungin e tu ja 
olisi tässä suhteessa valvot tava ta rkemmin kuin nyt oli tapahtuneeksi osoit-
t au tunu t , varsinkin kun kysymyksessä oli tuntuvien rahamäärien periminen, 
koska edellä maini t tu jen veloitusten kokonaismäärä oli t ähän saakka jo 
kohonnut yli 10,000,000 markan. 

Saatuaan kaupunginreviisorin ja vuosit i l intarkastajain kertomuksissaan 
tekemien huomautus ten johdosta asianomaisilta laitoksilta ja lautakunni l ta 
pyytämänsä selitykset kaupunginhall i tus antoi vuosit i l intarkastajain ponsi-
lausumain johdosta lausuntonsa ja selityksensä3), jo tka hyväksyen kaupun-
ginvaltuusto pää t t i 4): 

kehoit taa lautakunt ia , johtokunt ia ja hallituksia sellaisissa tapauksissa, 
jolloin säännöllinen, pidemmän a jan kestävä ylityö tulisi kysymykseen, 
ylityön teet tämisen asemesta käy t t ämään t i lapäistä työvoimaa tehtäviin, 
joissa se kävi päinsä; 

kehoit taa lau takunt ia tarkast i ja varovasti harki ten käsit telemään kysy-
myksiä sellaisista laajennuksista ja uusista yri tyksistä, jo tka vaat iva t suuria 
pääomansijoituksia ja sen vuoksi johtaisivat velkaantumiseen; 

määrä tä varojen saannin ehdoksi lastentarhain kesävirkistystoimintaa 
varten, e t tä kaupungin viranomaisille sen tili tyksen ohella, jonka avustuksen 
saaja oli velvollinen an tamaan saamistaan varoista, oli annet tava oikeaksi 
todis te t tu jäljennös kesävirkistyskustannusten tilistä kokonaisuudessaan; sekä 

kehoit taa kaikkia kaupungin laitoksia tarvitessaan rakennustoimiston 
työpajain toimialaan kuuluvia työsuorituksia, aina pyy tämään ta r jous ta 

Ks. tämän kert. s. 39. —2) S:n s. 140. — 3) Kvston pain. asiakirj. n:o 16. — 
4) Kvsto 1 p. marrask. 1 §. 
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niiltäkin sekä kaikkia saamiaan tarjouksia arvostellessaan antamaan, jos 
tarpeelliset muut edellytykset olivat olemassa, etusijan rakennustoimiston 
työpajoille, ollen kaupungin laitokset tällöin oikeutetut harkintansa mukaan 
suorittamaan niille jonkun verran korkeammankin hinnan kuin muille yrittä-
jille. 

Vastuuvapaus myönnett i in kaupunginhallitukselle, kaupungin muille 
hallituksille, lautakunnil le ja virastoille niiden v:n 1932 hallinnosta ja 
tileistä. 

Vastuuvapauden myöntäminen Sedmigradskyn pientenlastenkoulujen ja 
Marian turvakodin johtokunnalle. Sedmigradskyn pientenlastenkoulujen ja 
Marian turvakodin j ohtokunnan lähete t tyä kaupunginvaltuustol le kerto-
muksen maini tun säätiön pientenlastenkoulujen toiminnasta v. 1932 sekä 
asianomaisten t i l in tarkastaja in to imi t tamas taan koulujen saman vuoden 
tilien tarkas tukses ta an taman kertomuksen val tuusto myönsi 2 ) johtokunnalle 
vas tuuvapauden sen hallinnosta maini t tuna vuonna. 

Dollariobligatioiden vaihtaminen toisiin. Ottaen huomioon, e t tä vallitse-
vana taloudellisesti epävarmana aikana olisi edullista vaihtaa alempikor-
koisiin Suomen markoissa tai muussa eurooppalaisessa rahalajissa määrä t -
tyihin obligatioihin kaupungin kahden dollarimääräisen 30 vuodessa kuole-
t e t t avan lainan obligatioita, nimit täin v:n 1924 6 1 /2 %:n nimellisarvoltaan 
3,100,000 dollarin määräisen3) ja v:n 1930 samoin 6 1/2 %:n nimellisarvoltaan 
8,000,000 dollarin määräisen4) lainan, joihin kumpaankin lii t tyi kultaklausuli 
ja joista edellisestä vielä oli kuole t tamat ta 2,684,500 dollaria ja jälkimmäisestä 
7,655,000 dollaria, kaupunginval tuusto pää t t i 5 ) oikeut taa kaupunginhalli-
tuksen, joka jo oli r y h t y n y t alustaviin valmisteluihin tässä suhteessa, toi-
mi t t amaan vaihdon itse pää t tämänsä valuuttakurssin mukaan. Kaupungin-
hallitus val tuutet t i in myöskin pää t t ämään kaikki vaihto- ja lainaehdot, 
mi tkä olivat tarpeen vaihdon toteuttamiseksi , kuitenkin siten, e t tä uusien 
obligatioiden koron tuli olla vanhoista obligatioista makse t tavaa korkoa 
alempi sekä ettei kuoletusaika saanut olla 30 vuot ta pidempi. Tämän pää-
töksensä val tuusto päät t i alistaa valtioneuvoston tu tk i t t avaks i ja vahvistet-
tavaksi . Lisäksi val tuusto pää t t i va l tuu t taa kaupunginhall i tuksen ryh tymään 
kaikkiin täs tä päätöksestä aiheutuviin toimenpiteisiin sekä täysin val tuuksin 
edustamaan kaupunkia vaihtoa ja lainan ottoa koskevissa neuvotteluissa ja 
päätösten teossa sekä kaupungin puolesta al lekir joi t tamaan kaikki tarpeel-
liset vaihto-, laina- ja vas tuusi toumukset sekä muut asiakir jat . Val tuusto 
päät t i vielä, e t tä edellä maini t tu val tuutus oli oleva voimassa syyskuun 
1 p:ään 1934. 

Erinäisten aikaisempien lainain käyttösuunnitelmain muuttaminen. Koska 
vuosien 1922 7%:n, 1924 1930 ensimmäisestä 6 x / 2 %:n, 1932 ensim-
mäisestä 8 %:n ja 1933 toisesta 7 1 /2 %:n obligatiolainasta, joiden käyt tö-
suunni telmat valtioneuvosto oli a ikanaan vahvistanut , oli käy t t ämä t tömänä 
pa lau tunu t kaupunginkassaan 13,513,646 markkaa, kaupunginval tuusto 
p ä ä t t i 6 ) alistaa valtioneuvoston tu tk i t t avaks i ja vahvis te t tavaksi myöskin 
päätöksensä, e t tä kyseisestä määräs tä käytettäisi in 5,518,963 markkaa Leppä-
suon alueen pakkolunastukseen, 2,994,683 markkaa satamauudisrakennus-
töihin sekä 5,000,000 markkaa Rajasaaren puhdistuslaitoksen ja Savilan 
pumppuaseman töihin. 

Kvsto 3 p. toukok. 20 §. —2) S:n 23 p. toukok. 17 §. —3) Ks. v:n 1924 kert. s. 65.— 
4) Ks. v:n 1929 kert. s. 209. — 5) Kvsto 25 p. marrask. 1 §. — 6) S:n 20 p. jouluk. 1 §. 
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Obligatiolainojen käyttöohjelmain vahvistaminen. Valtioneuvosto vahvisti*) 
helmikuun 28 p:nä noudatet taviksi kaupunginval tuuston päätökset v:n 1932 
68,000,000 markan suuruisen ensimmäisen obligatiolainan käy t tämises tä 2 ) 
sekä saman vuoden 55,000,000 markan suuruisen toisen obligatiolainan käyt -
töohjelman muut tamises ta 3). 

Lainain konverttaaminen. V:n 1930 toisen obligatiolainan4) konver t taa-
miseksi kaupunginval tuusto p ä ä t t i 5 ) o t taa 39,470,000 markan suuruisen 
obligatiolainan, jonka takais inmaksuaika olisi enintään 17 1j2 vuot ta . Obliga-
tioiden korko olisi 8 1/2 % lainan pääoman nimellismäärästä ja lainan obligatiot 
lunastettaisiin kurssiin 115. Konver t taus tapahtuis i kaupunginhall i tuksen 
harkinnan mukaan vaihtamalla obligatiot korkolippuineen uusiin, leimaamalla 
obligatiot ja korkoliput ta ikka jollakin muulla tavalla. Sopimus konvert taa-
misesta oli t eh tävä obligatioiden halt i jain kanssa kolmen kuukauden kuluessa 
siitä päivästä, jolloin valtioneuvosto oli vahvis tanut val tuuston päätöksen, 
mikä s i t temmin t apah tu i toukokuun 11 p:nä 6). 

Syksyyn mennessä t i lanne kotimaisilla rahamarkkinoil la parani ja korko-
kanta aleni, minkä vuoksi val tuusto vielä kerran pää t t i konver ta ta edellä 
maini tun kaupungille epäedullisen lainan ja sitä paitsi v:n 1932 ensimmäisen 
obligatiolainan. Tässä tarkoituksessa val tuusto pää t t i 7 ) o t taa yhdessä tai 
useammassa erässä emit toi tavan, enintään 135,000,000 markan suuruisen 
obligatiolainan kah ta vuot ta pidemmin maksuajoin ja enintään 30 vuoden 
kuoletusajoin. Muut laina- ja konvert tausehdot kaupunginhall i tus val tuute t -
tiin pää t t ämään sekä ir t isanomaan yllä maini tut , tällöin lunas te t tava t lainat . 
Uudesta lainasta käytet täisi in v:n 1930 8 x/2 %:n lainan 8) konvert taamiseen 
44,746,500 markkaa, v:n 1932 8 %:n Suomen markan ja Ruotsin kruunun 
määräisen lainan 9) konvert taamiseen n. 74,914,240 markkaa sekä pääoma-
alennukseen, kruununkurssin mahdollisiin vaihteluihin ja muihin vastedes 
määrä t tävi in tarkoituksi in 15,339,260 markkaa . Tämän päätöksensä val tuusto 
pää t t i alistaa valtioneuvoston tu tk i t t avaks i ja vahvis te t tavaksi . 

Kaupunginhall i tus päätet t i in va l tuu t t aa ryh tymään kaikkiin näistä 
päätöksistä aiheutuviin toimenpiteisiin, täysin val tuuksin edustamaan kau-
punkia konver t taus ta ja lainan ottoa koskevissa neuvotteluissa ja päätösten 
teossa sekä kaupungin puolesta al lekir joi t tamaan kaikki tarpeelliset konvert-
taus-, laina- ja vastuusi toumukset sekä muut asiakir jat . 

Obligatiolainan ottaminen. J o t t a ajoissa voitaisiin ryh tyä seuraavana 
vuonna t a rv i t t avan obligatiolainan ot tamista koskeviin neuvotteluihin ja 
sopivana aikana pää t t ää lainan otto, kaupunginval tuusto teki päätöksen1 0) 
enintään 40,000,000 markan suuruisen, yhdessä tai useammassa erässä 
emit toi tavan lainan ottamisesta kahta vuot ta pidemmin maksu- ja enintään 30 
vuoden kuoletusajoin. Muut lainaehdot kaupunginhall i tus val tuutet t i in päät-
t ämään . Lainasta käytettäisi in kiinteistöostoihin 16,397,900 markkaa, Hieta-
lahden sulkutelakka ja konepaja osakeyhtiölle anne t tavaan lainaan 3,000,000 
markkaa, teknillisten laitosten uudistöihin 7,000,000 markkaa, ja tke t tu i -
hin satamarakennustöihin 9,000,000 markkaa sekä pääoma-alennuksiin ja 
muihin vastedes määrä t täv i in tarkoituksiin 4,602,100 markkaa. Tämän pää-
töksensä val tuusto pää t t i alistaa valtioneuvoston tu tk i t t avaks i ja vahvistet-
tavaksi . Lisäksi val tuusto päät t i va l tuu t taa kaupunginhall i tuksen ryhty-

1)Kvsto22 p. maalisk. 3 §.—2)Ks. v:n 1932 kert. s.43. — 3)Ks. v:n 1932 kert. s.44.— 
4) Ks. v:n 1931 kert. s. 43. — 5) Kvsto 12 p. huhtik. 7 §. — 6) S:n 23 p. toukok. 5 §. — 
7) S:n 22 p. marrask. 29 §.' — 8) Ks. v:n 1930 kert. s. 122. —9) Ks. v:n 1931 kert. s. 44.— 
10) Kvsto 30 p. elok. 26 §. 
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mään kalkkiin päätöksestä aiheutuviin toimenpiteisiin sekä täysin valtuuksin 
edustamaan kaupunkia lainan ottoa koskevissa neuvotteluissa ja päätösten 
teossa sekä kaupungin puolesta allekirjoittamaan kaikki tarpeelliset laina- ja 
vastuusi toumukset sekä muut asiakir jat . 

Lainan ottoa koskevan val tuuston päätöksen sisäasiainministeriö syys-
kuun 25 p:nä vahvis t i 1 ) noudate t tavaksi ollen kuitenkin vastedes määrä t tä -
viin tarkoituksiin vara tun erän suhteen aikanaan teh tävä uusi alistus, ennen-
kuin t ämä osa lainaa lopullisesti osoitettiin käyte t täväksi . 

Vahvistaessaan kaupungin v:n 1934 talousarviota val tuusto samalla 
pää t t i 2 ) alistaa valtioneuvoston tu tk i t t avaks i ja vahvis te t tavaksi kyseisten 
lainavarain uuden käyt tösuunnitelman, jonka mukaisesti kiinteistöostoihin 
käytettäisi in 16,408,400 markkaa, Hietalahden sulkutelakka ja konepaja 
osakeyhtiölle anne t tavaan lainaan 3,000,000 markkaa, teknillisten laitosten 
uudistöihin 6,238,000 markkaa, ja tke t tu ih in satamauudisrakennustöihin 
10,755,317 markkaa, teuras tamon rakentamiseen 935,783 markkaa ja pää-
oma-alennuksiin 2,662,500 markkaa. 

Työttömyyslainan ottaminen3). Vt t Räisänen y.m. olivat tehneet erityisen 
työt tömyysla inan ot tamista koskevan aloitteen, jonka kaupunginval tuusto 
lähet t i 4 ) kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi. Hark i t tuaan asiaa talous-
arviokäsit telyn yhteydessä kaupunginhalli tus, ottaen huomioon, e t tä pää-
kaupungin äärimmäisen vaikean työt tömyyst i lanteen helpottamiseksi tal-
vella 1933—34 toivotti in voitavan si joit taa n. 1,500 helsinkiläistä valtion 
varatöihin, kuitenkin edellyttäen, e t tä kaupungin omissa varatöissä sa-
maan aikaan olisi väh in tään sama määrä, ehdotti , koska t ämän ohjelman 
toteut tamiseksi t a rv i t t av ia varoja ei kokonaan ollut voitu talousarvioehdo-
tuksessa pei t tää verotus- eikä säännöllisillä lainavaroilla, e t tä puu t tuva 
määrä, n. 12,000,000 markkaa, hankittaisi in ot tamalla erityinen työt tömyys-
laina. 

Käsi te l tyään kaupunginhall i tuksen ehdotusta val tuusto pää t t ik in 2 ) 
o t taa ehdotetun suuruisen lainan kahta vuot ta pidemmin maksu- ja enintään 
12 vuoden kuoletusajoin sekä muuten ehdoin, jo tka kaupunginhall i tuksen tuli 
vahvistaa. Lainavaroista käytet täis i in 3,000,000 markkaa stadioniin liit-
tyvien alueiden järjestelyyn, 1,000,000 markkaa lentokentän, 3,400,000 mark-
kaa Rajasaaren puhdistuslaitoksen ja 4,000,000 markkaa Kivelän sairaalan 
hall intorakennuksen rakentamiseen sekä 600,000 markkaa pääoma-alennuk-
seen. Valtuusto päät t i alistaa päätöksensä valtioneuvoston tu tk i t t avaks i ja 
vahvistet tavaksi . Lisäksi val tuusto pää t t i va l tuu t taa kaupunginhall i tuksen 
ryh tymään kaikkiin päätöksestä aiheutuviin toimenpiteisiin ja täysin val tuuk-
sin edus tamaan kaupunkia lainan ottoa koskevissa neuvotteluissa ja päätös-
ten teossa sekä kaupungin puolesta al lekir joi t tamaan kaikki tarpeelliset 
laina- ja vastuusi toumukset sekä muu t asiakir jat . 

Lyhytaikainen luotto. Kaupunginhall i tus oikeutettiin 2) v. 1934 enintään 
kahden vuoden maksuajoin o t tamaan lyhytaikais ta luottoa, jonka ylimmäksi 
ra jaks i määrät t i in 160,000,000 markkaa tai vasta-arvo ulkomaan rahassa, 
lasket tuna lainaa otettaessa käyvän kurssin mukaan. Jos aikaisemmin 
ote t tua lyhytaikais ta luottoa siirtyi v:een 1934, ei o te t tava luotto yhdessä 
aikaisemmin otetun kanssa saanut vuoden aikana samalla kertaa yl i t tää 
maini t tua 160,000,000 markan määrää. 

Kvsto 11 p. lokak. 1 §. —2) S:n 20 p. jouluk. 1 §. —3) Ks. tämän kert. s. 61 ja 77.— 
4) Kvsto 1 p. marrask. 22 §. 
Kunnall. kert. 1933. 3 
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Kuoletuslainan ottaminen Kellokosken piirimielisairaalalle. Kaupungin-
valtuusto pää t t i 1 ) , e t tä Helsingin kaupunki sitoutuisi yhteisvastuullisesti 
Kellokosken piirimielisairaalan omistavan kun tayh tymän muiden jäsen-
kuntien kanssa vas taamaan Suomen teoll isuudenharjoi t tajain keskinäisen 
paloapuyhdistyksen mainitulle kuntayhtymäl le myöntämän, 10 vuoden 
aikana 300,000 markan erissä kuoletet tavan 3,000,000 markan kuoletuslainan 
ja siitä juoksevan 8 1/2 %:n koron maksamisesta, mikä laina käytettäisi in 
kyseisen sairaalan laa jennus ten 2 ) aikana Kansallis-osake-pankista otetun 
kassakreditiivilainan maksamiseen. 

Mjölbollstadin parantolan lyhytaikaisen lainan vakauttaminen. Hyväksyen 
Mjölbollstad sanatorium nimisen keuhkotaut iparanto lan hallituksen ehdotuk-
sen, e t tä se 1,490,000 markan suuruinen loppuerä, joka parantolan rakennus-
kustannusten peittämiseksi käyte tys tä lyhytaikaisesta luotosta jäi jäljelle sen 
jälkeen kun lain mukaan parantolalle samaan tarkoitukseen myönnetyn 
valt ionavun viimeinen erä piakkoin saatiin nostaa, parantolayritykselle aika-
naan hyväksy tyn rahoitussuunnitelman mukaisesti ny t vakautet taisi in pit-
käaikaiseksi lainaksi, kaupunginval tuusto pää t t i 3) o t taa yhdessä muiden 
maini t tuun parantolaan osallistuneiden kuntain kanssa ja keskinäisesti vas ta t -
tavaksi sen mukaan kuin jäsenkunnilla oli kiinteästi va r a t t u j a paikkaosuuk-
sia, 1,490,000 markan suuruisen kuoletuslainan enintään 25 vuoden maksu-
ajoin ja 7 %:n vuotuisin koroin sekä va l tuu t taa toukokuun 25 p:nä 1928 
Mjölbollstadin parantolalle vahvis te t tu jen sääntöjen 4) 16 §:n mukaan ase-
t e tu t kuntain edusta ja t , edellä main i t tu jen yleisten lainaehtojen rajoissa, 
hankkimaan, tu tk imaan ja hyväksymään lainatar jouksia sekä an tamaan 
yhdelle tai useammalle henkilölle tehtäväksi kuntien puolesta lopullisesti 
allekirjoit taa sitovan lainasopimuksen sekä nostaa ja kui ta ta la inasumman. 
Valtuuteen liittyi myöskin asianomaisen vahvistuksen hankkiminen tälle 
lainan ot tamis ta koskevalle päätökselle. 

Helsingin kaupungin rakennusosakeyhtiöiden n:o 3 ja n:o 4 lainain korot ja 
kuoletus. Kaupunginval tuus to p ä ä t t i 5 ) kertomusvuoden alusta lukien myön-
tää kahden vuoden pidennyksen Helsingin kaupungin rakennusosakeyhtiölle 
n:o 3 anne t tu jen 2,435,800 markan ja 1,530,000 markan kuoletuslainain sekä 
Helsingin kaupungin rakennusosakeyhtiölle n:o 4 anne t tu jen 2,408,500 mar-
kan ja 75,000 markan kuoletuslainain kuoletusmaksujen suorittamisessa sekä 
oikeuttaa maini tut yht iöt näiltä vuosilta suor i t tamaan lainapääomille korkoa 
ainoastaan sen määrän, joka yhtiöiden til inpäätöksissä vakiintuneiden tilin-
päätösperusteiden mukaan jäi yhtiöiden voitoksi. 

Lainan kuoletuksen suorittamisen siirtäminen ja koron alentaminen. Uima-
halli osakeyhtiön tulojen vähennyt tyä vallitsevan taloudellisen pulati lanteen 
johdosta siinä määrin, e t tä yhtiön toiminnan kanna t t avuus alkoi olla 
vaarassa, kaupunginval tuusto pää t t i 6 ) myöntää mainitulle osakeyhtiölle 
kolmeksi vuodeksi kertomusvuoden alusta lukien lykkäystä kaupungin sille 
myöntämän 2,000,000 markan suuruisen kiinnityslainan 7) kuoletuksen suorit-
tamisessa samalla alentaen lainan koron samaksi ajaksi 1/2 %:lla. 

Ammattienedistämislaitoksen säätiön lainan korkojen ja kuoletuksen mak-
saminen. Kaupunginval tuus to pää t t i 8 ) vapau t t aa Ammatt ienedistämislai-
toksen säätiön suori t tamasta kaupungin sille myöntämän 1,000,000 markan 

Kvsto 12 p. huhtik. 20 §. —2) Ks. v:n 1932 kert. s. 119 ja 199. —3) Kvsto 30 p. 
elok. 18 §. — 4) Ks. v:n 1930 Kunnall. asetuskok. s. 78. — 5) Kvsto 3 p. toukok. 17 §. — 
6) S:n 21 p. kesäk. 22 §. — 7) Ks. v:n 1927 kert. s. 47. — 8) Kvsto 25 p. tammik. 35 §; 
vrt. v:n 1932 kert. s. 196. 
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kuoletuslainan v. 1933 maksettavaksi erääntyvää 50,000 markan korkoa 
ehdoin, e t tä säätiö kyseisenä vuonna jär jest i Helsingissä kotipaikkaoikeudet 
omaaville työttömille kahdet kaksi kuukau t t a kestävät kurssit puusepille ja 
verhoilijoille, kolme kuukau t t a kestävät matemat i ikka- ja konepiirustus-
kurssit sekä kahdet yhden kuukauden kurssit, joilla annettaisiin opetusta 
kemiallisessa pesussa ja silityksessä. Kurssien aloittamiseksi tuli pesu- ja 
silityskurssien osanottajain määrän olla vähintään 25 ja kaikkien muiden 
vähin tään 60. Kurssien toiminnasta tuli maini tun säätiön antaa kaupungin-
hallitukselle kertomus. Sitä vastoin evätt i in säätiön vapaut tamis ta edellä 
maini tun lainan 30,000 markan suuruisen kuoletuksen maksamisesta koskeva 
anomuksen osa. 

Erinäisten kuoletuslainoin koron alentamista koskeva aloite. Vt Sund-
qvist y.m. olivat tehneet aloitteen niiden kuoletuslainain koron alentamisesta, 
jo tka kaupunki oli myöntäny t vuokratonteil la oleville rakennusyrityksille. 
Kaupunginval tuus to l ä h e t t i k y s e i s e n aloitteen kaupunginhallitukselle val-
misteltavaksi . 

Myönnettyjen kuoletuslainain korot. Asunto-osakeyhtiö Hauhon anomuk-
sen, e t tä kaupungin yhtiölle myöntämien kuoletuslainain2) korot alennet-
taisiin 7 1/2 %:sta 5 %:iin, kaupunginval tuusto epäsi 3). 

Oikeus määrärahoin siirtämiseen vuodesta toiseen. Kaupunginval tuus to 
pää t t i 4 ) , e t tä Nordenskiöldinkadun rauta t ienal ikäytävän laa jentamis töi tä 
varten myönnetyn määrärahan säästö, 150,000 markkaa, sekä Hietalahden 
sulku telakka ja konepaja osakeyhtiölle sulkutelakan laajentamiseksi myön-
net ty 1,000,000 markan avus tusmääräraha saatiin siirtää v:n 1933 tileihin. 

J o t t a main i t tu ja töi tä voitaisiin j a tkaa ker tomusvuonna kaupunginhall i-
tus oli o ikeut tanut kaupungin yleisten töiden hallituksen si ir tämään v:n 
1933 tileihin Työpa jakadun tasoi t tamista var ten korttelin n:o 282 kohdalla 
ja saman korttelin länsirajaa pitkin kulkevan kadun Työpa jakadun ja Lau ta -
t a rhankadun välisen osan tasoi t tamista varten osoitetun määrärahan sekä 
Sil tavuorenrannan ajotien kunnostamiseksi Pitkänsillan ja Pohjoisrannan 
väliltä myönnetyn määrärahan v. 1932 k ä y t t ä m ä t t ä jääneet jäännöserät , 
enintään 150,000 markkaa ja 100,000 markkaa, kaupunginval tuuston ent. 
Pauligin huviloissa suori tet tavia korjaustöi tä varten myöntämän määrä-
rahan vuoden vaihteessa k ä y t t ä m ä t t ä olevan osan, arviolta n. 28,000 markkaa, 
sekä Vallilan s i i r tolapuutarhan eteläosan kuntoonpanoa varten myöntämän 
määrärahan edellisestä vuodesta sääs tyvät varat , tasaluvuin 31,000 markkaa . 
Kaupunginval tuus to p ä ä t t i 5 ) hyväksyä nämä hallituksen toimenpiteet . 

Koska Marian sairaalan pesulaitos piakkoin kokonaan uudistettaisiin 
kaupunginval tuusto p ä ä t t i 6 ) oikeuttaa yleisten töiden lau takunnan tarpeen 
tullen joko kokonaan tai osittain si ir tämään seuraavan vuoden tileihin kerto-
musvuoden talousarvioon merki tyn 75,000 markan suuruisen määrärahan 
Pesukone ja keskipakoiskuivaaja Marian sairaalaan. 

Kaupungin vuokrasaatavien lyhentämisoikeus. Ki inteis tölautakunnan pää-
t e t tyä syyskuun 5 p:nä 1932 alentaa 2,150 markkaan sen 3,500 markan suu-
ruisen vuokran, jonka eristäjä U. Blomqvist toimitetussa huutokaupassa oli 
s i toutunut suor i t tamaan kaupungille oikeudesta har jo i t taa valokuvausta Hie-
tarannalla mainitun vuoden maaliskuun 15 p:n ja marraskuun 15 p:n väli-
senä aikana, koska valokuvauspaikka todennäköisesti tuottaisi hänelle tap-

Kvsto 22 p. marrask. 30 §. —2) Ks. v:n 1924 kert. s. 102 ja v:n 1925 kert. s. 96.— 
3) Kvsto 22 p. marrask. 24 §. — 4) S:n 25 p. tammik. 21 §. — 5) S:n 25 p. tammik. 19 §. — 
6) S:n 22 p. marrask. 6 §. 
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piota, oli syntynyt erimielisyyttä siitä, oliko lautakunnalla johtosääntönsä 
mukaisesti ollut oikeus päättää asiasta. Tämän johdosta kaupunginvaltuusto 
antoi1) asiaa koskevan selityksen2), jossa se määritteli, miten tällaisissa ta-
pauksissa tuli menetellä. 

Satamamaksujen palauttaminen. Kaupunginval tuus to pää t t i 3 ) , e t tä 
American Scantic Line nimiselle amerikkalaiselle laivanvarustajaiiikkeelle oli 
pa laute t tava 40 % eli 56,430: 70 markkaa siitä 141,076: 80 markan määrästä, 
minkä toiminimi edellisen vuoden kesä—joulukuussa oli suori t tanut kaupun-
gille sa tamamaksuina omistamistaan Scanpenn, Scanyork, Scanstates ja 
Scanmail nimisistä matkusta jahöyrylaivois ta . Mainittu määrä makset tai-
siin verotus varojen ja muiden tulojen poisto- ja palautusmäärärahas ta . Sata-
malautakunta , joka muuten myönsi vapautukse t maksetuis ta sa tamamak-
suista, ei, vaikkakin piti anomusta kohtuullisena, ollut ka tsonut olevansa 
oikeutet tu tekemään sitä puheena olevassa tapauksessa, koska se ei muodol-
lisesti täysin t ä y t t ä n y t sa tamatar i f f in 6 §:n vaatimuksia, johon tällaiset ano-
mukset perustuivat . 

Turistilaivain satamamaksujen alentaminen. Kauppa- ja teollisuusmi-
nisteriö oli tammikuussa pää t t äny t anomuksesta yleensä myöntää Suomen 
satamiin tuleville turistilaivoille lievennystä suurien ma jakkamaksu jen 
suorit tamisesta siten, e t tä laivoille, jo tka eivät j ä t tänee t eivätkä ottaneet 
matkus ta j i a tai lastia, myönnettäisiin 75 %:n alennus sekä laivoille, j a tka 
eivät j ä t tänee t eivätkä ot taneet lastia mu t t a j ä t t ivä t matkus ta j i a ja heidän 
matkatavaroi taan , 50 %:n alennus, kun sitä vastoin turistilaivoille, jo tka 
Suomen satamista ot t ivat ma tkus ta j i a tai lastia, yleensä ei myönnettäisi 
mi tään alennusta majakkamaksuis ta , minkä johdosta sa tamalau takunta 
katsoi kohtuulliseksi, e t tä Helsingin kaupunki, johon maahamme suuntau-
tuva turistilaivaliikenne miltei yksinomaan kohdistui, myöntäisi vas taava t 
alennukset sa tamamaksuis ta . Tämän mukaisesti kaupunginval tuusto myönsi4) 
Hamburg—Amerika Linie nimisen la ivanvarustamon laivoille Oceana ja 
Reliance sekä Aktiebolaget Svenska—Amerika Linien nimisen yhtiön laivalle 
Kungsholm 75 %:n alennuksen sa tamamaksuis ta näiden turistilaivain käy-
dessä kesällä Helsingissä edellyttäen, e t te ivät ne ot taneet eivätkä jä t tänee t 
ma tkus ta j i a tai lastia eivätkä myöskään vaat ineet lai turipaikkaa. 

Samoin edellytyksin myönnett i in 5) myöhemmin Orient Steam Naviga-
tion C:o Ltd, White Star Line, The Rlue Star Line ja Compagnie Générale 
Transat lant ique nimisten laivanvarustamovhtiöiden omistamille turistilai-
voille Orontes, Calgaric, Arandora Star ja Mexique 75 %:n alennus satama-
maksuista niiden käydessä samana kesänä Helsingissä. 

Joko vapau tus ta tai mahdollisimman suur ta alennusta oli anot tu belgia-
laisen höyrylaivan Leopoldvillen sa tamamaksuis ta sen käydessä syyskuun 
8—10 p:nä Helsingissä kier tomatkal laan Skandinavian ja Balt ian maihin 
ollen laivalla suuri belgialaisten teollisuustuotteiden näyttely; laiva ei ottaisi 
t ää l tä matkus ta j i a eikä myöskään jät täisi eikä ottaisi lastia mu t t a halusi sen 
si jaan kylläkin lai turipaikan. Sa tamalau takunnan ehdotuksen mukaisesti 
kaupunginval tuusto myönsi8) 25%:n alennuksen puheena olevan höyrylaivan 
sa tamamaksuis ta . 

Satamamaksutariffin muuttaminen. Koska sa tamamaksu t yhdessä laiva-
li ikennettä rasi t tavien valtion merenkulkumaksujen kanssa nousivat sellai-

Kvsto 22 p. maalisk. 7 §.—2) Kvston pain. asiakirj. n:o 5 ja Kunnall. asetuskok. 
s. 60. — 3) Kvsto 1 p. maalisk. 17 §. — 4) S:n 12 p. huhtik. 18 §; ks. myös tämän kert. 
s. 141. — 5) Kvsto 21 p. kesäk. 24 §. — 6) S:n 20 p. syvsk. 17 §. 
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siin määriin, ettei ohikulkevien laivojen kannattanut poiketa Suomen sata-
miin korjausta , muonan, veden tai polttoaineen ot tamista tai miehistönsä 
vaihtamista tai t äydentämis tä varten, mikä kuitenkin olisi t u o t t a n u t sata-
makaupungeil le hyötyä, oli sa tamalau takun ta p y y t ä n y t Suomen satamalii-
ton halli tusta ryh tymään toimenpiteisiin maksujen helpottamiseksi, jolloin 
t ämä päät t ik in saa t taa kysymyksen väli t tömästi liittoon kuuluvien kaupun-
kien käsiteltäväksi. Tämän jälkeen laadi tun ehdotuksen, joka koski elokuun 
8 p:nä 1924 vahvis te tun Helsingin kaupungin sa tamamaksutar i f f in 2 §:n 
1 kohdan ja 8 §:n m u u t t a m i s t a 1 ) poistamalla muutamia tar i ff imääriä kau-
punginval tuusto päät t i 2) hyväksyä. 

Liikennemaksutariffin muuttaminen. Sen jälkeen kun juomatavarois ta 
ker tomusvuonna kannet tavien tullien muut tamises ta maaliskuun 13 prnä 
annetulla lailla oli poistettu tulli tariffin nimike nro 157, Kuohuva t viinit, 
kaupunginval tuusto p ä ä t t i 3 ) l i ikennemaksujen veloittamisen helpottami-
seksi, e t tä sitä vas taava voimassa olevan l i ikennemaksutariffin nimike n:o 
89 myöskin poistettaisiin ja e t tä kuohuvista viineistä veloitettaisiin sama 
liikennemaksu kuin muista viineistä, eli nimikkeen nro 90 mukaan. 

Sairaalamaksutaksan muuttaminen. Kaupunginval tuus to hyväksy i 4 ) 
sairaalahallituksen ehdotuksen kaupungin sairaaloissa suoritettavien maksu-
jen taksan muut tamiseks i 5 ) sekä antoi kaupunginhallitukselle tehtäväksi 
aikanaan hakea kaupungille sisäasiainministeriöltä oikeutta saada ilman tuo-
miota ulosmitata t ä ten muute tun taksan mukaan makset taviksi mää rä ty t 
maksut , joita ei suosiolla suori tet tu. 

Heinäkuun 10 prnä Uudenmaan läänin maaherra vahvisti val tuuston 
kyseisen päätöksen, minkä jälkeen val tuusto pää t t i 6 ) , e t tä muute t tu taksa 
tulisi voimaan lokakuun 1 prnä. 

Verovelvollisen henkilön tulosta verotettaessa tehtävä vähennys. Vahvistaes-
saan vrksi 1933 ne määrät , jo tka joulukuun 8 prnä 1873 kaupunkien kunnallis-
hallinnosta annetun asetuksen 55 §m 3 ja 4 kohdan mukaan, sellaisina kuin 
nämä esiintyvät t ammikuun 20 prnä 1922 maini tun asetuksen muut tamises ta 
annetussa laissa, kunnallisverotuksessa on vähennet tävä verovelvollisen 
henkilön tuloista, kaupunginval tuusto pää t t i 7 ) , e t tä tällaisista tuloista, mil-
loin ne eivät yl i t täneet 9,000 markkaa, sai vähentää 4,000 markkaa sekä e t tä 
verovelvollinen henkilö jokaisen lapsen osalta, jonka hän elatusvelvollisuu-
tensa nojalla oli e lä t tänyt ja joka verotusvuoden päättyessä ei ollut t ä y t t ä n y t 
15 vuot ta , sai vähentää tuloistaan 1,200 markkaa . 

Tilastotoimiston arkistossa säilytettävistä kantoluetteloista annettavien ot-
teiden lunastusmaksut. Kaupunginval tuus to vahvis t i 8 ) sen lunastusmaksun, 
jonka ti lastotoimisto oli oikeutet tu perimään yksityisiltä sen arkistossa säi-
lytet tävien vuosien 1885—1911 henkirahain kantoluetteloiden otteista, 8 mar-
kaksi otteelta. 

Teurastamon lihantukkumyyntihallin taksan muuttaminen. Ka r j a - ja 
maataloustuot teiden tukkukauppiasl i i ton teh tyä esityksen l ihantukkumyynt i -
hallin taksan maksujen osittaisesta alentamisesta kaupunginval tuusto pää t t i 9 ) 
tehdä kyseiseen taksaan teuras tamolautakunnan ehdot tamat muutokse t 1 0 ) . 
Muute t tu taksa määrät t i in tu lemaan voimaan joulukuun 1 prnä. 

Ks. Kunnall. asetuskok. s. 39. — 2) Kvsto 1 p. maalisk. 16 §. —3) Sm 12 p. huhtik. 
17 §; ks. myös Kunnall. asetuskok. s. 40. —4) Kvsto 23 p. toukok. 14 §. —5) Ks. Kunnall. 
asetuskok. s. 85. — 6) Kvsto 20 p. syysk. 6 §. — 7) S:n 25 p. tammik. 15 §. — 8) S:n 
8 p. helmik. 14 §; ks. myös tämän kert. s. 141 ja Kunnall. asetuskok. s. 32. — 9) Kvsto 
22 p. marrask. 22 §. —10) Ks. Kunnall. asetuskok. s. 121. 
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Sähkön hinnan korottaminen. . Vahvistaessaan kaupungin v:n 1934 
talousarvion kaupunginvaltuusto samalla päätti1), että pienjännitevalo-ja 
-voimavirran normaalitariffin hinnat vahvistettaisiin tavalliseen valaistuk-
seen kulutetusta virrasta 2:50 markaksi, porras- ja pihavalaistukseen kulu-
t e tus ta virrasta 2:20 markaksi ja voimavirrasta 1:60 markaksi kWh:lta ja e t tä 
tehotariff i korotettaisiin samassa suhteessa. 

Erinäisten raitiotielinjain ajomaksujen alentaminen. Vaikkakin Raitio-
tie- ja omnibusosakeyhtiöllä katsott i in olevan oikeus linjainsa a jomaksujen 
alentamiseen, maini t tu yhtiö halusi saa t taa kaupunginval tuuston tietoon 
aikomuksensa alentaa Haagan ja Munkkiniemen linjain a jomaksuja siten, 
e t tä maini t tu jen linjain kaupungin alueella sijaitsevilla osilla perittäisiin 
sama aj omaksu kuin yleensä kaupunkilinjoilla siten jä r jes te t tynä , e t tä tarif-
f i ra ja oli Haagan linjalla heti Ruskeasuon pysäkin pohjoispuolella ja Munkki-
niemen linjalla heti Johannesbergin pysäkin länsipuolella. Matkustaj i l ta , 
jo tka yl i t t ivät nämä ra ja t , kannettaisiin 1 markan lisämaksu linjain päätekoh-
tiin saakka. Kaupunginval tuus to lausui 2) mielipiteenään, ettei sillä ollut 
mi tään muis tu t tamis ta a jomaksujen muut t amis ta vas taan tä ten . 

Rakennusvelvollisuuden täyttämisen määräajan pidentäminen. Asunto-
osakeyhtiö Stenbäckinkatu 10 nimisen yhtiön anomuksesta kaupungin-
val tuusto päät t i 3) myöntää kyseisen yhtiön omistaman XIV kaupungin-
osan korttelissa n:o 513 sijaitsevan Stenbäckinkadun tont in n:o 10, joka 
syyskuun 30 p:nä 1927 toimitetussa huutokaupassa 4) oli myyty , rakennus-
velvollisuuden täy t tämisen pidennystä 2 vuot ta kertomusvuoden syyskuun 
30 p:stä lukien eli v:n 1935 syyskuun 30 p:ään, ehdoin et tä kyseinen yhtiö 
kertomusvuoden loppuun mennessä suoritt i 405,000 markan suuruisen 
kauppahinnan, josta t ähän mennessä oli makse t tu 198,450 markkaa, vuo-
sina 1932 ja 1933 makset tavaksi erääntyneet lyhennyserät korkoineen, 
yhteensä 94,264: 15 markkaa, sekä rakennusvelvollisuuden laiminlyönnistä 
joh tuvan ensimmäisen korvausmäärän jäännöserän, 90,000 markkaa, 7 %:n 
koroin v:n 1930 syyskuun 30 p:stä lukien. 

Rakennuksen tornikerrosten sisustamis- ja käyttöoikeuden korvaaminen. 
Kaupungin vaadi t tua raastuvanoikeudessa Kiinteistöosakeyhtiö Torni fastig-
hetsaktiebolag nimisen yhtiön velvoit tamista korvaukseksi yhtiölle myön-
netystä sen IV kaupunginosan korttelissa n:o 67 omistaman Kalevankadun 
tont in n: o 2 tornikerrosten sisustamis- ja käyt töoikeudes ta 5 ) suori t tamaan 
kaupungille 400,000 markkaa korkoineen sekä raastuvanoikeuden kesäkuun 
10 p:nä 1931 hy lä t tyä kanteen ja Turun hovioikeuden j ä t e t tyä seuraavan 
vuoden heinäkuun 1 p:nä antamal laan tuomiolla asian raastuvanoikeuden 
päätöksen varaan korkein oikeus, jossa kaupunginhall i tus oli hakenut muu-
tosta hovioikeuden tuomioon, kertomusvuoden toukokuun 16 p:nä anta-
mallaan tuomiolla, harki ts i 6 ) oikeaksi velvoittaa kyseisen yhtiön suorit ta-
maan kaupungille 400,000 markkaa 5 %:n koroin lukien t ammikuun 19 
p:stä 1931 sekä 4,000 markalla korvaamaan kaupungin oikeudenkäyntikulut . 

Kunnalliskodissa tapahtunut kavallus. Sen jälkeen kun oli käyny t ilmi, 
e t tä kunnalliskodin osastonhoitajatar R. Fagerström oli kava l tanu t erään 
mainitun kodin s i t temmin kuolleen hoidokin varoja 900 markkaa, minkä 
määrän hän kuitenkin si t temmin oli maksanut takaisin köyhäinhoidon 

Kvsto 20 p. jouluk 1 §. — 2) S:n 22 p. marrask. 23 §. — 3) S:n 13 p. jouluk. 
31 §. — 4) Ks. v:n 1927 kert. s. 144. — 5) Ks. v:n 1930 kert. s 151. —6) Kvsto 11 p. lo-
kak. 5 §. 
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kassavirastolle, kaupunginval tuusto p ä ä t t i k a u p u n k i e n kunnallislain 52 §:n 
nojalla p idä t tää hoi ta ja tar Fagerströmin toistaiseksi virantoimituksesta 
hyväksyen köyhäinhoi tolautakunnan samaa ta rko i t t avan väliaikaisen toi-
menpiteen, minkä lisäksi asia päätet t i in an taa tuomioistuimen käsiteltä-
väksi ja i lmoittaa siitä maaherralle. 

Kaasulaitoksen liikeapulaisen G. A. Ekholmin kavallukset. Teknillisten 
laitosten hallitus oli i lmoit tanut kaupunginhallitukselle, e t tä kaasulaitoksen 
liikeapulainen G. A. Ekholm kesän ja syksyn kuluessa oli 32 tapauksessa 
erilaisia menet te lytapoja käyt täen kaval tanut yhteensä 15,973: 50 mark-
kaa. Tästä määräs tä Ekholm kuitenkin oli maksanut takaisiin 2,395: 50 
markkaa, minkä lisäksi hänen lähin esimiehensä oli katsonut velvollisuu-
dekseen suori t taa 5,015: 50 markkaa niiden Ekholmin tekemien kavallusten 
korvauksena, jo tka olivat käyneet mahdollisiksi myynnin tarpeeksi tehoi-
san valvonnan laiminlyömisen johdosta. Kaval taessaan Ekholm oli k ä y t t ä n y t 
apunaan kahta asentajaa, H. A. Romania ja T. A. Wileniusta, jo tka olivat 
saaneet pienen osan anastetuis ta varoista. Sekä liikeapulainen Ekholm 
et tä kummatk in asenta ja t oli erotet tu kaasulaitoksen palveluksesta. Kau-
punkien kunnallislain 52 §:n säännöksen mukaisesti kaupunginval tuusto 
s i t temmin kaupunginhall i tuksen ehdotuksen mukaisesti, hyväksyen tek-
nillisten laitosten hallituksen ja kaasulaitoksen erottamistoimenpiteet , 
pää t t i 2 ) i lmoittaa asian tuomioistuimen käsiteltäväksi ja tehdä siitä ilmoi-
tuksen maaherralle. 

Väärinkäytökset puhtaanapitolaitoksen ostoissa. Sen jälkeen kun kaupun-
ginhallitus oli saanut t ietää poliisilaitoksen etsivälle osastolle tehdystä ilmi-
annosta, et tä Teollisuustarvike osakeyhtiö Merko vuosina 1927—30 myy-
dessään puhtaanapitolaitokselle erikoisvärejä, lähinnä ruostesuojavärejä, 
yhteensä 963,663: 17 markan arvosta, oli veloi t tanut kohtuut tomia ja kor-
keampia hintoja kuin muilta asiakkailtaan, sekä väitteestä, e t tä laitoksen 
johto näissä ostoissa olisi vas taano t tanu t hyvityksiä, etsivä osasto ja kaupun-
ginreviisori olivat suori t taneet tutkimuksia , joissa m.m. oli i lmennyt, e t tä 
puhtaanapitolai toksen hyväksyt täväks i oli esitetty määrä l tään suurempia 
laskuja kuin mitä toiminimen omaan kir janpitoon oli otet tu, jolloin toimi-
nimi oli kir janpäätöksessään merkinnyt syntyneen erotuksen hyvityslas-
kuna puhtaanapitolaitokselle, suor i t tamat ta sitä kui tenkaan kaupungille 
tässä yhteydessä, sekä et tä puhtaanapitolai tos oli maini tul ta toiminimeltä 
ostamistaan tarvikkeista maksanut suhteet toman korkeita hintoja vieläpä 
suor i t tanut astian painosta saman hinnan kuin sisällöstä. Koska vastuu-
vapaus jo oli myönnet ty kyseisiltä vuosilta eikä puhtaanapitolai toksen 
virkailijoita ollut voitu todeta syypäiksi mihinkään rikolliseen menettelyyn, 
ei kaupunginhalli tuksen mielestä vahingonkorvauksen vaatiminen heiltä 
voinut tulla kysymykseen, mu t t a koska se kuitenkin piti asiassa i lmennyt tä 
t a r k k a a m a t t o m u u t t a laiminlyöntinä virassa, se lähett i asiakir jat puhtäana-
pitolautakunnalle niihin virkasäännön 12 §:ssä mainit tuihin, sille kuuluviin 
toimenpiteisiin ryh tymis tä varten, joihin asia antoi aihetta. Ostojen vas-
taisen valvonnan j ärjestämiseksi puhtaanapi to lau takunta kaupunginhalli-
tuksen kehoituksesta pää t t i johtosääntönsä 2 §:n 6 kohdassa olevan mää-
räyksen mukaan vahvistaa sen yl immän määrän, johon puhtaanapitolai-
toksen joh ta jan ostamien tarveaineiden y.m. arvo sai nousta, 10,000 mar-
kaksi. 

Kvsto 1 p. marrask. 13 §. — S:n 13 p. jouluk. 23 
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Saatuaan kaupunginhall i tuksen selvittelyn kysymyksestä kaupungin-
val tuusto pa lau t t i ! ) asian kaupunginhallitukselle edelleen selviteltäväksi. 

Tämän johdosta kaupunginhall i tus asetti erityisen val iokunnan 2 ) lisä-
selvitystä hankkimaan. Koska suoritetussa tutkimuksessa tuli ilmi seik-
koja, joiden nojalla oli syytä olettaa puhtaanapitolai toksen johdon mene-
telleen rikollisesti, kaupunginhall i tus tu tk i j a lau takunnan ehdotuksesta lähett i 
asiaa koskevan aineiston kaupunginviskaalinvirastolle syytteen nostami-
seksi puhtaanapitolai toksen johta jaa , insinööri E. Rosenbröijeriä vastaan. 
Asiakir jat joutu iva t t ä m ä n jälkeen raastuvanoikeuden kolmannelle osas-
tolle, mu t t a sen toimesta p idet ty jen l isäkuulustelujen jälkeen ei insinööri 
Rosenbröijeriä vastaan teh tyä i lmoitusta katsot tu todennäköisiin syihin 
perustuvaksi, minkä vuoksi asiakir jat palautet t i in kaupunginhallitukselle, 
joka kuitenkin edelleen katsoi, e t tä täydellinen selvitys asiassa saataisiin 
ainoastaan jä t tämäl lä se laillisen tuomioistuimen käsiteltäväksi. Kaupungin-
hallituksen ehdotuksesta kaupunginval tuusto s i t temmin pää t t ik in 3 ) pyy-
tää oikeuskanslerinvirastolta uuden tu tk imuksen toimeenpanemista ja mah-
dollisen syytteen nostamista asiassa. 

Kaupungin viranhaltijain palkkain väliaikainen vähentäminen. Kau-
pungin viranhalt i jain palkkain vähentämiseksi v. 1934 kuten kahtena edelli-
senäkin pulavuotena kaupunginval tuusto määräsi 4): 

e t tä kaupungin viranhalt i jain voimassa olevaa palkkasääntöä v:n 1934 
aikana oli sovellettava siten, e t tä viranhalt i jain naut t imain peruspalkkain 
määristä vähennett i in huoltovelvollisilta 5 % ja viranhalt i joil ta ilman huolto-
velvollisuutta 10 %; 

et tä sopimuspalkkaisten viranhalt i jain, palkkasääntöön merkitsemät-
tömäin pysyväisten virkain halt i jain sekä työmäärärahois ta pa lka t tu jen 
samoin kuin muidenkin kuukausipalkkaa nautt ivien palkat oli vähennet tävä 
samojen perusteiden mukaisesti; 

e t tä edellisissä kohdissa maini t tu jen henkilöiden palkkioista v:n 1934 
aikana oli vähennet tävä 10 % huoltovelvollisuudesta r i ippumatta ; 

e t tä vähennys ei koskenut palkkoja, jo tka olivat pienemmät kuin 
1,500 markkaa kuukaudel ta päätoimesta ja e t tä vähennetyt palkat eivät 
saaneet ali t taa 1,500 markkaa kuukaudelta; 

et tä kaupunginhall i tus sai ra tkais ta viranhalt i jain huoltovelvollisuutta 
koskevat kysymykset noudat taen seuraavia periaattei ta: huoltovelvollisiksi 
katsotaan perheenisä huolimatta siitä, onko hänellä lapsia vai ei, perheen-
äiti, joka on leski ja jolla on huol le t tavanaan lapsia tai jonka miehellä ei ole 
tuloja, ja naimaton henkilö, jolla on huollet tavanaan vara ton läheinen omai-
nen tai jolla on kasvattilapsi; jos vi ranhal t i ja t ovat keskenään naimisissa 
ja ovat lapsettomia, vähennetään kummankin palkasta 10 %; jos heillä on 
lapsia tai joku muu henkilö huollet tavanaan, vähennetään suurempipalk-
kaiselta 5 % ja toiselta 10 %; samoin menetellään viranhal t i jan suhteen, 
jonka puoliso on muussa ansiotyössä kuin kaupungin palveluksessa; 

e t tä myönnet tävä t eläkkeet ja hau tausavu t oli määrä t t ävä vähentä-
mät tömien palkkain perusteella; 

e t tä val tuuston päätös palkkain vähentämisestä koski sellaisiakin kau-
pungilta palkkaa naut t ivia viranhalt i joita, jo tka eivät olleet i r t isanotta-
vissa, mikäli uusi laki teki tällaisen palkkain vähennyksen mahdolliseksi, 

1) Kvsto 8 p. helmik. 9 §. —2) Kvston pain. asiakirj. n:o 18 liitteineen, — 3) Kvsto 
13 p. jouluk. 9 §; ks. myös tämän kert. s. 147. —4) Kvsto 20 p. syysk. 3 §. 
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mutta muussa tapauksessa ainoastaan mikäli mainitut viranhaltijat, kaupun-
ginhallituksen heitä siihen kehoitettua, suostuivat vähennykseen; 

että kaupunginhallitusta oli kehottetta va asianomaisten lautakuntain 
ja laitosten välityksellä saa t tamaan niiden viranhalt i jain tietoon, joita pää-
tös koski, e t tä palkat t ammikuun 1 p:stä 1934 saman vuoden loppuun vähen-
nettiin edellä mainitulla tavalla, ja hankkimaan viranhalti joil ta vahvistus 
täs tä tiedoksiannosta; 

e t tä palkat oli merki t tävä talousarvion menopuolelle vähentämät tö-
min määrin ja tulopuolelle merki t tävä edellä mainitulla tavalla t apah tuvan 
palkkain vähennyksen a iheut tama säästö; sekä 

et tä val tuuston päätös raastuvanoikeuden ylimääräisten neuvosmies-
ten, avustavan toisen kaupunginvoudin, kaupunginkamreerin ja toisen 
kaupunginlääkärin palkkain vähentämisestä oli al istettava valtioneuvoston 
tu tk i t t avaks i ja vahvistet tavaksi . 

Viranhaltijain palkkain vähennystä koskeva valitus. Helsingin kaupun-
gin virkamiesyhdistyksen anomus, e t tä kaupunginval tuuston seuraavaksi 
vuodeksi pää t t ämä viranhalt i jain palkkain 5 ja 10 %:n vähennys olosuh-
teiden parantumisen vuoksi, jollei sitä voitu kokonaan peruut taa , pienen-
nettäisiin 4 ja 8 %:iin, kuten valtio oli t ehny t omien viranhalt i jainsa palk-
kain vähennyksen suhteen, ei an t anu t 1 ) valtuustolle toimenpiteen aihetta. 

Kaupungin opetuslaitosten tuntiopettajain palkkiot. Vahvistaessaan kau-
pungin v:n 1934 talousarvion kaupunginval tuusto samalla p ä ä t t i 2 ) vah-
vistaa kaupungin opetuslaitosten tunt iopet ta ja in tunt ipalkkiot v:ksi 1934 
kansakouluissa 18 markaksi, jatkokouluissa ty t tö jen käsitöiden ja koti-
talouden opetuksesta 18 markaksi ja tietopuolisten aineiden ja veiston 
opetuksesta 24 markaksi, ammat t i - ja taideteollisuuskouluissa ammat t i -
hygienian opetuksesta 55 markaksi ja muusta opetuksesta 24—30 mar-
kaksi, työväenopistoissa opetustunneista 24—30 markaksi ja luentopalkkion 
135 markaksi, sekä vahvistaa kansakoulujen ja ja tkokoulujen voimistelu-
ja urheiluharjoitusten ohjaamisesta ja uinnin opetuksesta makse t tava t tunt i -
palkkiot 18 markaksi . 

Valmistavan tyttöjen ammattikoulun leipomon valvonta. Kaupungin-
val tuusto o ikeut t i 3 ) ammatt iopetuslai tosten johtokunnan valmistavan t y t -
töjen ammatt ikoulun tilapäisen työvoiman palkkaamiseen varatuis ta varoista 
suori t tamaan edellisenä vuonna perustetun 4) valmistavan ty t tö jen ammat t i -
koulun leipomon toimintaa valvovalle ta lousopet tajat tarel le määrä tyn 500 
markan kuukausipalkkion v:lta 1932, jota varten ei ollut merki t ty määrä-
rahaa maini tun vuoden talousarvioon. 

Henkilökohtaisen palkankorotuksen myöntämistä kaupunginorkesterin 
johtajalle, professori G. Schneevoigtille koskevan ehdotuksen kaupungin-
val tuusto epäsi 5) . 

Sairaanhoitajatarkoulun oppilaiden palkkauksen uudelleenjärjestely. Koska 
kaupungin sairaanhoitajatarkoulun oppilaille maksett i in paljon suurem-
paa palkkaa kuin minkä valtion koulun oppilaat saivat, kaupunginval tuusto 
p ä ä t t i 6 ) t ämän eroavaisuuden tasoittamiseksi, e t tä niille oppilaille, jo tka 
otettiin kaupungin sairaanhoi ta ja tar kouluun v. 1934 ja myöhemmin, suori-
tettaisiin heidän ollessaan kolmannella vuosikurssilla luontoisetujen lisäksi 
rahapalkkaa vain 350 markkaa kuukaudessa entisten 903 markan asemesta. 

Kvsto 13 p. jouluk. 12 §. —2) S:n 20 p. jouluk. 1 §. —3) S:n 25 p. tammik. 33 §.— 
4) Vrt. tämän kert. s. 46. —5) Kvsto 7 p. kesäk. 12 §. — 6) S:n 1 p. marrask. 10 §. 
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Oikeus palkan nauttimiseen sairauden takia myönnetyn virkavapauden 
ajalta. Ottaen huomioon, e t tä haki jaa hoidettiin vapaapaikalla tuberku-
loosisairaalassa, evät t i in 1 ) tuberkuloosisairaalan al ihoitajat taren E. Toivo-
sen anomus saada naut t ia t ä y t t ä tai osittaista palkkaa ja tke tun sairas-
lomansa aikana lukien lokakuun 16 p:stä 1932 kunnes hän tulisi työkykyi-
seksi, hoidon niin vaatiessa aina huht ikuun 16 p:ään 1933 saakka. 

Oikeus lukea hyväkseen virkavuosia. Tulkiten kaupungin viranhalt i jain 
eläkesäännön 9 §:n määräyksen siten, e t tä viranhalt i ja voi eläkkeen saami-
seksi lukea hyväkseen aikaisemmin työnteki jänä palvelemansa ajan, kaupun-
ginvaltuusto oikeut t i 2) vesijohtolaitoksen aliputkimestarin V. Niemisen 
mainitussa tarkoituksessa lukemaan hyväkseen a jan v:n 1892 toukokuusta 
v:n 1927 loppuun, jolloin hän oli palvellut vesijohtolaitoksen työnteki jänä . 

Kaupunginorkesterin torvensoi t ta ja J . Paavola, joka oli palvellut 
kaupungin avustamassa Helsingin torvisoit tokunnassa 10 vuot ta ja Hel-
singin sinfoniaorkesterissa 2 vuot ta sekä syyskuun 1 p:stä 1914 syyskuun 
1 p:ään 1920 kaupunginorkesterissa 9 kuukauden palvelussopimuksin ja 
sen jälkeen koko vuoden käsi t tävin sopimuksin, sekä saman orkesterin 
klarinetinsoit taja K. G. Gyllström, joka oli palvellut kaupungin avusta-
massa Filharmonisen seuran orkesterissa 8 vuot ta sekä lokakuun 15 p:n 
1919 ja kesäkuun 1 p:n 1925 välisen a jan kaupunginorkesterissa 9 kuukauden 
sopimuksin ja sen jälkeen koko vuoden sopimuksin, oikeutettiin 3) heidän nyt 
sairauden vuoksi erotessaan orkesterista eläkettä varten lukemaan hyväkseen 
Filharmonisen seuran orkesterissa ja Helsingin sinfoniaorkesterissa palve-
lemansa aika m u t t a ei Helsingin torvisoit tokunnassa suori tet tua toimintaa. 

Kaupungin lauta- ja johtokuntain sekä komiteain ]'a valiokuntain puheen-
johtajain, varapuheen]ohtajain ja jäsenten palkkioiden vähentäminen. Kaupun-
ginvaltuusto pää t t i 4 ) , e t tä sen kesäkuun 12 p:nä 1929 ja joulukuun 17 p:nä 
1930 tekemissä päätöksissä maini tut ja muut niihin ver ra t tava t palkkiot 
oli v. 1934 edelleen suori te t tava 10 %:lla vähennetyin määrin. 

Toisen kaupunginvoudin konttori o ikeute t t i in 5 ) y l i t tämään painatus-
ja s idontamäärärahaansa 10,000 markkaa. 

Kaupunginhallituksen määrärahan ylittäminen. Kaupunginhall i tuksen 
ilmoitettua, e t tä työ t tömyyden seurausten lieventämiseen sen käyte t tä -
väksi va ra t tua v:n 1932 määrärahaa oli t ä y t y n y t yl i t tää 127,655: 60 mark-
kaa, mikä johtui etupäässä siitä, e t tä kaupunki valtion varatyöehtojen 
mukaisesti oli an tanu t matka-, vaate- y.m. avustuksia valtion varatöihin 
lähetetyille työttömille, kaupunginval tuusto p ä ä t t i 6 ) hyväksyä ylityksen. 

Satamalautakunta o ikeutet t i in 7 ) y l i t tämään Helsingin makasiiniosake-
yhtiölle sa tamakannannas ta suori te t tavan korvauksen maksamiseen varat-
tua määrärahaa 80,000 markkaa. 

Oikeusaputoimisto oikeutettiin 8) y l i t tämään v:n 1932 valaistusmäärä-
rahaa 532: 80 markkaa ja tarverahoja 2,415: 90 markkaa. 

Teurastamon kaluston y.m. hankinta. Kaupunginval tuus to myöns i 9 ) 
Teurastuslaitos nimiseen pääluokkaan sisältyvistä käyt tövarois taan 525,000 
markkaa teuras tamolautakunnal le käyte t täväks i teuras tamon ja siihen 
liit tyvien laitosten varustamiseksi tarpeellisella kalustolla, koneilla, työ-
kaluilla y.m. 

Kvsto 25 p. tammik. 39 §. —2) S:n 8 p. helmik. 19 §. —3) S:n 21 p. kesäk. 25 §. — 
4) S:n 20 p. syysk. 4 §; ks. myös v:n 1930 kerit. s. 77. — 5) Kvsto 22 p. marrask. 10 §. — 
6) S:n 8 p. helmik. 13 §. — 7) S:n 1 p. marrask. 7 §. — 8) S:n 25 p. tammik. 34 §.— 9) S:n 
22 p. maalisk 13 §. 
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Lisämäärärahan myöntäminen teurastamon rakennustoimikunnalle. Teu-
ras tamon rakennustoimikunnan anot tua 2,800,000 markan suuruista lisä-
määrärahaa sen johdosta, että oli osoittautunut välttämättömäksi suorit-
t aa teurastamossa erinäisiä lisätöitä, ja koska Suonien markan arvon teuras-
tamon rakennusaikana kahdesti t a p a h t u n u t lasku oli suuresti kall istanut 
ulkomaisia hankintoja , kaupunginval tuusto pää t t i x ) merkitä v:n 1934 talous-
arvioon anotun määrärahan teuras tamon rakennustoimikunnan käyte t tä -
väksi. Toimikunta oikeutettiin samalla jo ker tomusvuonna käy t t ämään 
määrärahas ta 1,000,000 markkaa . 

Lisämääräraha terveydenhoitolautakunnalle. Pääluokkaan Terveyden-
hoito sisältyvistä käyt tövarois taan kaupunginval tuusto myönsi 2) tervey-
denhoitolautakunnan painatus- ja s idontamäärärahaan 12,000 markan lisäyk-
sen. 

Varattomain lääkärinapu. Koska varattomille annet tavaa lääkärinapua 
varten va ra tu t vara t vallitsevan pula-ajan ja työ t tömyyden vuoksi kävivät 
r i i t tämättömiksi , kaupunginval tuusto myönsi niihin seuraavat lisäykset: 
v:n 1932 lääkärien, eläinlääkärien ja sairaanhoitohenkilökunnan tilapäisen 
työvoiman määrärahaan saman vuoden Terveydenhoito nimiseen pääluok-
kaan merki tyis tä käyt tövarois taan eri aikoina 10,000 m a r k a n 3 ) ja 2,641: 50 
markan 4) lisäykset sekä o ikeut t i 5 ) lisäksi terveydenhoi tolautakunnan ylit-
t ämään kyseistä määrärahaa 2,055 markkaa; kertomusvuoden pääluokkaan 
Terveydenhoito sisältyvistä käyt tövarois taan val tuusto myönsi 2) saman 
vuoden lääkärien, eläinlääkärien ja sairaanhoitohenkilökunnan tilapäisen 
työvoiman määrärahaan 38,000 markan lisäyksen o ikeut taen 6 ) myöhem-
min terveydenhoi tolautakunnan yl i t tämään sitä 6,500 markkaa . 

Maidontarkastamolle myönne t t i in 7 ) sekalaisten menojen pääluokkaan 
sisältyvistä kaupunginval tuuston yleisistä käyt tövarois ta 2,000 markan 
lisäys maidontarkastamon kaluston kunnossapi tomäärärahaan sekä oikeu-
tet t i in 8) terveydenhoi tolautakunta y l i t tämään maidontarkastamon liian 
pieniksi osoit tautuneita tarverahoja 4,000 markkaa ja sen määrärahaa 
Vaat te iden pesu 1,000 markkaa. 

Terveydellisten tutkimusten laboratoorin v:n 1932 lämpömäärärahaan 
kaupunginval tuusto myöns i 3 ) saman vuoden Terveydenhoito nimiseen pää-
luokkaan merkityistä käyt tövarois taan 4,000 markan lisäyksen. 

Terveystoimiston määrärahan ylittäminen. Kaupunginval tuus to oikeutti 8) 
terveydenhoitolautakunnan yl i t tämään terveystoimiston tarverahoja 1,000 
markkaa. 

Tuberkuloosihuoltotoimiston r i i t tämät tömäksi osoi t tautunut ta määrä-
rahaa Lääkkeet ja sairaanhoitotarvikkeet terveydenhoi tolautakunta oikeu-
tet t i in 8) y l i t tämään 18,000 markkaa. 

Kouluhammasklinikan lisäämäärärahat. Kaupunginval tuusto myönsi 4 ) 
v:n 1932 Terveydenhoito nimiseen pääluokkaan sisältyvistä käyttövarois-
t aan kouluhammasklinikan saman vuoden lääkkeiden ja sairaanhoitotarvik-
keiden määrärahaan 5,200 markan lisäyksen sekä oikeutti 8) terveydenhoito-
lau takunnan yl i t tämään mainitun klinikan kertomusvuoden vas taavaa 
määrärahaa 7,000 markkaa. 

Kvsto 13 p. jouluk. 22 §.—2) S:n 30 p. elok. 15 §.—3) S:n 25 p. tammik. 29 §.— 
4) S:n 8 p. helmik 17 §. —5) S:n 1 p. maalisk. 21 §. — 6) S:n 13 p. jouluk. 20 §. — 7) S:n 
11 p. lokak. 16 §. — 8) S:n 13 p. jouluk 21 §. 
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Lisämäärärahoja sairaaloille. Koska eräät kertomusvuoden talous-
arvioon sairaaloita varten merki ty t määrä raha t eri syistä olivat osoit tautu-
neet r i i t tämättömiksi , kaupunginval tuusto m y ö n s i S a i r a a n h o i t o nimi-
seen pääluokkaan sisältyvistä käyt tövarois taan seuraavat tarpeen vaa t imat 
l isämäärärahat: Marian sairaalan määrärahaan Tilapäistä työvoimaa 8,000 
markkaa ja Sairaslomasijaiset 10,000 markkaa, kulkutaut isairaalan veden-
kulu tusmäärärahaan 12,000 markkaa, Kivelän sairaalan määrärahaan Kalus-
ton kunnossapito 15,000 markkaa ja Eri laatuiset menot 6,000 markkaa, 
Nikkilän sairaalan määrärahaan Sairaslomasijaiset 15,000 markkaa, Tarve-
raha t 7,000 markkaa, Lääkkeet ja sairaanhoitotarvikkeet 10,000 markkaa, 
Yleisten laitteiden kunnossapito 25,000 markkaa, Kul je tus ja matkakus tan-
nukset 20,000 markkaa ja Perhehoi tomaksut 120,000 markkaa, tuberku-
loosisairaalan kaluston kunnossapi tomäärärahaan 20,000 markkaa ja ruokin-
tamäärä rahaan 100,000 markkaa sekä määrärahaan Sairaalamaksuja Suo-
men punaisen ristin sairaalaan, kaupunginhall i tuksen käyte t täväks i 100,064 
markkaa . Lisäksi val tuusto oikeutti sairaalahallituksen yl i t tämään viimeksi-
maini t tua määrärahaa 22,861 markkaa . 

Kivelän sairaalan potilaiden röntgentutkimusten järjestäminen. Koska 
Kivelän sairaalassa ei ollut omaa röntgenlaitosta, sairaalahallitukselle myön-
net t i in 2 ) oikeus tehdä Suomen punaisen ristin sairaalan johtokunnan kanssa 
sopimus Kivelän sairaalan sisätautien osaston potilaiden röntgentutkimusten 
toimittamiseksi lähellä olevassa Punaisen ristin sairaalassa, mihin tarkoi-
tukseen kertomusvuodeksi myönnett i in 30,000 markkaa pääluokkaan Sai-
raanhoito sisältyvistä kaupunginval tuuston käyttövaroista . Samalla sairaala-
hallitus oikeutetti in vahvis tamaan taksa, jonka mukaan maksu kyseisistä 
röntgentutkimuksis ta oli suori tet tava. 

Lisämäärärahoja köyhäinhoitotarkoituksiin. % Köyhäinhoi to lautakunta 
oikeutet t i in3) y l i t tämään erinäisiä v:n 1932 määrärahoja , kutakin enintään 
seuraavan verran: köyhäinhoi tolautakunnan ja kanslian määrärahaa Tila-
päistä työvoimaa 45,000 markkaa ja Valaistus 4,000 markkaa sekä Kus tan-
nukset elätteelleannosta, laitoshoidosta köyhäinhoidolle kuulumattomissa 
laitoksissa ja suoranaisista avustuksista nimiseen talousarvion lukuun mer-
k i t tyä määrärahaa Sairaanhoitokustannukset 1,400,000 markkaa, Lääkkeet 
ja sairaanhoitotarvikkeet 80,000 markkaa, Suoranaiset avustukset 1,300,000 
markkaa ja Päivähoi tokustannukset 40,000 markkaa. 

Köyhäinhoi tolautakunnan seitsemän avustuskanslian työmäärän val-
litsevan pulakauden johdosta yhä lisääntyessä alkaen käydä niille ylivoi-
maiseksi kaupunginval tuusto p ä ä t t i 4 ) oikeuttaa lau takunnan maaliskuun 
15 p:stä lukien perustamaan kaksi uu t t a ylimääräistä avustuskansliaa sekä 
myöntää niiden perustamista ja ylläpitoa varten vuoden loppuun 659,000 
markkaa Köyhäinhoito nimiseen pääluokkaan sisältyvistä käyt tövarois taan. 

Samoista varoista val tuusto myöskin myöns i 5 ) köyhäinhoitolauta-
kunnan ja kanslian tarverahoihin 60,000 markan l isämäärärahan ja Kus-
tannukse t elätteelleannosta, laitoshoidosta köyhäinhoidolle kuulumat to-
missa laitoksissa ja suoranaisista avustuksista nimiseen talousarvion lukuun 
sisältyvään suoranaisten avustusten määrärahaan 7,281,000 markan lisäyk-
sen, sitä vastoin eväten kaupunginhall i tuksen ehdotuksen kunnallislain 
29 §:n edellyt tämän 5-.jäsenisen valiokunnan asettamisesta asiantunti jain 

Kvsto 22 p. marrask. 15 §. — 2) S:n 7 p. kesäk. 11 §. — 3) S:n 25 p. tammik. 
27 §. —-4) S:n 1 p. maalisk. 22 §. —5) S:n 21 p. kesäk. 16 §. 
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avulla tu tk imaan köyhäinhoitomenojen supistamismahdollisuuksia. Köy-
häinhoi tolautakunnan t ämän jälkeen jälleen anot tua saada yl i t tää t i lejään 
menojensa peittämiseksi val tuusto vielä, pää t täen kehoit taa kaupungin-
hall i tusta yksissä neuvoin köyhäinhoi tolautakunnan kanssa sopivaksi katso-
mallaan tavalla keksimään keinoja köyhäinhoitomenojen supistamiseksi, 
o i k e u t t i k ö y h ä i n h o i t o l a u t a k u n n a n yl i t tämään talousarvion edellä maini-
tussa luvussa suoranaisiin avustuksiin va ra t tua määrärahaa 8,000,000 mark-
kaa sekä myöhemmin 2 ) saman luvun määrärahaa Lääkkeet ja sairaanhoito-
tarvikkeet enintään. 300,000 markkaa ja Suoranaiset avustukset enintään 
7,500,000 markkaa . 

Lisämäärärahoja lastensuojelutoimintaa varten. Kaupunginval tuus ton 
v:n 1932 Lastensuojelutoiminta nimiseen pääluokkaan sisältyvistä käyt tö-
varoista myönnett i in 3) lastensuojelulautakunnan saman vuoden painatus-
j a s idontamäärärahaan 3,000 markan lisäys, Sijoitus yksityishoitoon, apu-
maksu t y.m. nimisessä talousarvion luvussa tylsämielisten lasten erikois-
hoitoa ja opetusta sekä kuuromykkäin ja raajarikkoisten lasten ammat t i -
opetusta varten varat tuihin määrärahoihin kumpaankin 10,000 markan 
lisäykset sekä saman luvun lasten hampaidenhoi tomäärärahaan 5,000 mar-
kan lisäys. 

Samoista varoista val tuusto myöns i 4 ) lastenhuoltolaitosten lämpö-
määrärahaan 6,000 markan, valais tusmäärärahaan 1,000 markan, puhtaana-
pi tomäärärahaan 2,000 markan, tarverahoihin 1,000 markan, lääkkeitä ja 
sairaanhoitovälineitä varten va ra t tuun määrärahaan 500 markan, käyt tö-
voimamäärärahaan 1,000 markan sekä yleisten laitteiden kunnossapitoon 
va ra t tuun määrärahaan 1,800 markan lisäykset. 

Lastensuojelulautakunnan hall intaan kuuluvan vastaanot tokodin laa-
jen tamisen 5 ) johdosta kaupunginval tuusto myönsi 6 ) pääluokkaan Lasten-
suojelutoiminta merkityistä kertomusvuoden käyt tövarois taan 7,200 mar-
kan suuruisen l isämäärärahan lastenhuoltolaitosten palkkasääntöön merkitse-
mät tömäin pysyväisten virkain määrärahaan. 

Lisämäärärahoin myöntäminen kansakouluille. Kaupunginval tuus to 
hyväksyi 7 ) yleisten töiden hallituksen oikeuttamista tulipalon Vallilan 
suomenkielisessä kansakoulussa aiheuttamien vahinkojen korjaamiseksi 
y l i t tämään kansakoulutalojen edellisen vuoden korjaus- ja kunnossapito-
määrärahaa 45,000 markkaa koskevan kaupunginhall i tuksen toimenpiteen 8). 

Pääluokkaan Opetus- ja sivistyslaitokset sisältyvistä käyt tövarois taan 
val tuusto myönsi 9) 2,000 markan suuruisen lisäyksen suomenkielisten kansa-
koulujen palkkiomäärärahaanKall ioon suunnitel tuun uuteen kansakouluun1 0) 
jo rakennusaikana t a rv i t t avan joh ta jan palkkaamiseksi, joka samalla olisi 
t ähän uuteen koulupiiriin kuuluvien, mu t t a toistaiseksi hajal laan eri pai-
koissa toimivien luokkien johta ja . Lisäksi val tuusto oikeutt i1 1) suomen-
kielisten kansakoulujen johtokunnan y l i t tämään maini t tu jen koulujen suora-
naisten avustusten määrärahaa enintään 132,000 markkaa . 

Ruotsinkielisten kansakoulujen johtokunta oikeutettiin y l i t t ämään 
kyseisten koulujen määrärahaa Kaluston hankinta 5,000 markkaa 1 2 ) Valli-
lan uuden kansakoulun poikain ja tko-opetusta varten va ra t tu jen huonei-
den kaluston täydentämiseksi sekä niiden r i i t t ämät tömiä määrärahoja 

Kvsto 30 p. elok. 14 §. —2) S:n 22 p. marrask. 17 §. —3) S:n 25 p. tammik. 32 §.— 
4) S:n 25 p. tammik. 30 §. — 5) Ks. v:n 1932 kert. s. 66. — 6) Kvsto 1 p. maalisk. 23 §. — 
7) S:n 25 p. tammik. 20 §. —8) Ks. v:n 1932 kert. s.162. — 9) Kvsto 21 p. kesäk. 18 §. — 
10) Ks. tämän kert. s. 18. — u ) Kvsto 22 p. marrask. 19 §. — 12) S:n 13 p. jouluk. 25 §. 
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Koulutarvikkeet 30,000 markkaa1) ja Suoranaiset avustukset 15,000 mark-
kaa 2). 

Ammattikouluille myönnetyt määrärahat. Ammattiopetuslaitosten johto-
kunta oikeutet t i in3) y l i t tämään valmistavan poikain ammat t ikoulun tila-
päisen työvoiman määrärahaa 20,000 markkaa, mikä oli tarpeellista, koska 
kaupungin ammattikouluissa vuoden alusta oli s i i rryt ty maksamaan opetta-
jille tunt iopetuksesta palkkiota ainoastaan lukuvuoden a ja l ta sen sijaan, 
e t tä ennen koko lukuvuoden palkkio oli jae t tu 12 kuukauden osalle ja mak-
set tu kuukausi t tain, joten ny t syyslukukaudel ta 1932 oli makse t tava lisä-
palkkiota. 

Valmistavan ty t tö jen ammat t ikoulun v:n 1932 ruokin tamäärärahaa 
kaupunginval tuusto oikeut t i 4) ammatt iopetuslai tosten johtokunnan yl i t tä-
mään enintään 30,000 markkaa, syystä e t tä vasta maini tun vuoden alussa 
perus te tun 5 ) kyseisen koulun leipomon raaka-aineiden t a rve t t a ei ollut osattu 
ennakolta tarkalleen arvioida, sekä myönsi 6) myöhemmin samaan määrä-
rahaan pääluokkaan Opetus- ja sivistyslaitokset sisältyvistä käyttövarois-
taan vielä 67,490: 90 markan suuruisen lisäyksen leipomon edellisen vuoden 
maksamat tomain laskujen suori t tamista varten. Edelleen val tuusto pää t t i 7 ) , 
e t tä kyseisen koulun saman vuoden määrärahoja Valaistus, Siivoaminen, 
Kaluston hankinta , Kaluston kunnossapito ja Tarverahat , jo tka olivat 
osoit tautuneet r i i t tämättömiksi , sai yl i t tää vastaavast i 305: 20 markkaa, 
4,584: 25 markkaa, 604: 70 markkaa, 809: 80 markkaa ja 611: 20 markkaa . 

Pääluokkaan Opetus- ja sivistyslaitokset sisältyvistä kertomusvuoden 
käyt tövarois taan val tuusto myönsi 8) 4,000 markan l isämäärärahan puheena 
olevan koulun tarverahoihin sekä 17,860 markan lisäyksen sen ruokinta-
määrärahaan. Samalla ammatt iopetuslai tosten johtokunta oikeutettiin ylit-
t ämään viimeksimainit tua määrärahaa 72,140 markkaa . 

Lastentarhain lisämäärärahat. Kaupunginval tuus to myönsi 9) pääluok-
kaan Opetus- ja sivistyslaitokset merkityistä v:n 1932 käyt tövarois taan 
lastentarhain kyseisen vuoden si ivousmäärärahaan 834: 40 markan suuruisen 
lisäyksen, mikä tarvi t t i in kolmen las tentarhan sinä vuonna muute t tua uusiin 
huoneistoihin. 

Kertomusvuoden vastaavista varoista myönnett i in 10) 1,140 markkaa 
lastentarhain ja niihin li i t tyvien laitosten määrärahaan Tilapäistä työvoi-
maa aputy tön palkkaamista var ten tilapäisesti Bertha-Maria-hemmet nimi-
seen las tentarhaan. 

Musiikkilautakunnan määrärahan ylittäminen. Kaupunginval tuus to 
oikeutt i1 1) musi ikki lautakunnan yl i t tämään edellisen vuoden tarverahoj aan 
982 markkaa. 

Kaasulaitoksen määrärahan ylittäminen. Kaupunginval tuusto oikeut t i 1 2) 
kaasulaitoksen yl i t tämään katuvalaistuksen muiden kustannusten määrä-
rahaa sen osoi t taudut tua liian pieneksi 120,000 markkaa. 

Lisämäärärahoja yleisiä töitä varten. Kaupunginval tuus to oikeutti 
rakennustoimiston satamarakennusosaston 13) y l i t tämään eräitä r i i t tämät tö-
miksi osoit tautuneita korjaus- ja kunnossapi tomäärärahojaan, nimittäin 
määrärahaa Rautat iera i tee t 120,000 markkaa, Tavaralavat , halkomitat ja 

Kvsto 22 p. marrask. 20 §. — 2 )S:n 13 p. jouluk. 26 §. — 3)S:n 13 p. jouluk. 27 §.— 
4) S:n 8 p. helmik. 18 §. — 5) Vrt. tämän kert. s. 41. — 6) Kvsto 23 p. toukok. 16 §. — 
7) S:n 22 p. maalisk. 15 §. — 8) S:n 1 p. marrask. 11 §. — 9) S:n 25 p. tammik. 31 §. — 
10) S:n 30 p. elok. 16 §. — n) S:n 22 p. maalisk. 16 §. — 12) S:n 11 p. lokak. 13 §. — 
13) S:n 13 p. jouluk. 18 §. 



47 I. Kaupunginvaltuusto. 

satamakonttorin veneet 10,000 markkaa sekä Lentosatamat 7,000 mark-
kaa, sekä yleisten töiden lautakunnan1) ylittämään puistojen ja istutusten 
korjauksiin ja kunnossapitoon varattua määrärahaa, joka myöskin oli osoit-
tautunut aivan riittämättömäksi, 100,000 markkaa. 

Valaistuksen järjestäminen. Kaupunginval tuusto päät t i 2), e t tä kerto-
musvuoden talousarvioon merki tyis tä 75,000 markan suuruisesta Kaivo-
puiston ranta t ien valais tusmäärärahasta ja 16,000 markan suuruisesta 
Ni i t tykadun valais tusmäärärahasta sai käy t t ää 21,000 markkaa valaistuk-
sen järjestämiseen Yilhonvuoren puistikkoon ja 69,000 markkaa Pohj . 
Hesperiankadun sekä sen ja Etel. Hesperiankadun välisen Mechelininkadun 
osan katuvalais tuksen järjestämiseen. 

Keskuskeittolan määrärahoin ylittäminen. Iveskuskeittolan johtokunta 
oikeutet t i in 3 ) y l i t tämään v:n 1932 valais tusmäärärahaansa 1,081:05 mark-
kaa ja kor jausmäärärahaansa 8,466: 70 markkaa, minkä keskuskeittolan 
l aa jen tunu t käyt tö teki vä l t tämät tömäksi , sekä saman vuoden työpalkka-
määrärahaansa 209,388: 45 markkaa, minkä ylityksen tarpeellisuus aiheu-
tui siitä, e t tä keskuskeittolan henkilökuntaa tällöin alettiin veloittaa sen 
naut t imis ta luontoiseduista. 

Kiinteistölautakunnan ja kiinteistötoimiston määrärahoin ylittäminen. 
Kiinteistötoimisto oikeutet t i in4) y l i t tämään ki inteistölautakunnan ja kiin-
teistötoimiston edellisen vuoden si ivoamismäärärahaa 1,200 markkaa. 

Kiinteis tölautakunta oikeutettiin y l i t tämään v:n 1932 talousarvioon 
merki t tyä Maatalousosaston hoi tamat t i lat nimisen luvun määrärahaa 
Navet ta ja sikala 6,682:65 markkaa 5) sekä kertomusvuoden talousarvion 
vas taavan luvun määrärahaa Rakennukset 20,000 markkaa 6). 

Ruoholahdenkadun talon n:o 5 (tontin n:o 15) aiheuttamat menot. Kau-
punginval tuusto pää t t i 7 ) , e t tä edellisenä vuonna os t e t tu j en 8 ) Aktiebolaget 
Gräsviksgatan 5 osakeyhtiön huoneistojen v:n 1932 kesäkuun 1 p:n ja joulu-
kuun 31 p:n välisen a jan vuokratuloista, jo tka nousivat kaikkiaan 115,510 
markkaan, saisi suori t taa niiden saman a jan menot, yhteensä 95,468: 55 
markkaa, josta yht iövuokra oli 50,501: 15 markkaa, kor jaukset 41,016:20 
markkaa ja siivous y.m. menot 3,951: 20 markkaa. 

Normaalikellojen kunnossapito. Kaupunginval tuus to o ikeut t i 9 ) sähkön-
kulutuksen suurenemisen johdosta kaupunginhall i tuksen yl i t tämään v:n 1932 
talousarvion määrärahaa Normaalikellojen kunnossapito 2,453: 55 markkaa. 

Lisäyksen myöntäminen Kulosaaren sillan korjausmäärärahaan. Sen 
johdosta, e t tä kertomusvuoden Kulosaaren sillan tulojen käyt tö nimiseen 
määrärahaan sisältyvä erä Kor jaukse t oli osoit taunut r i i t tämät tömäksi , 
kaupunginval tuusto päätti1 0) oikeuttaa rakennustoimiston käy t t ämään ensin-
maini tun määrärahan Kulosaaren sillan rahastoon si i rret tävästä erästä mai-
n i t tuna vuonna sillan korjauksiin enintään 25,000 markkaa. 

Määrärahan myöntäminen tilusvaihdon toteuttamiseen. Sen jälkeen kun 
Tuomarinkylän t ietä varten tarvi t tavien maa-alueiden hankkimista koske-
vat t i lusvaihtosopimukset oli lopullisesti tehty, kaupunginval tuusto myönsi11) 
kiinteän omaisuuden pääluokkaan sisältyvistä käyt tövarois taan lautamies 
O. W. Nyströmin perikunnalle 11,800 markkaa korvaukseksi luovutetun ja 
perikunnan saaman metsän arvon erotuksesta. 

Kvsto 20 p. syysk. 16 §. —2) S:n 7 p. kesäk.10 §. —3) S:n 22 p. maalisk. 17 §. — 
4) S:n 22 p. maalisk. 11 §. — 5) S:n 12 p. huhtik. 11 §. — 6) S:n 22 p. marrask. 12 §. — 
7) S:n 8 p. helmik. 16 §.—8) Ks. v:n 1932 kert. s. 28.—9) Kvsto 25 p. tammik. 22 §.—10) S:n 
13 p. jouluk. 19 §. — n ) S:n 7 p. kesäk. 6 §; ks. v:n 1932 kert. s. 12. 
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Lisäkorvauksen suorittaminen Suomen punaisen ristin sairaalalle. K u n 
v:n 1932 lokakuussa ensi kerran oli suori tet tava Suomen punaiselle ristille 
sen ja kaupungin välisessä sopimuksessa1) maini t tu korvaus kaupungin 
hallussa olevista vakinaisista sairaspaikoista heräsi kysymys siitä, oliko 
korvauksen laskuperusteeksi asetet tava Marian sairaalan v:n 1931 brut to-
menot vai oliko Marian sairaalan hoi topäiväkustannuksista vähennet tävä 
tulopuolella olevat luontoisetukorvaukset . Kaupunginhall i tus suoritti sen 
vuoksi aluksi ainoastaan Viimeksimainitulla tavalla lasketun määrän, mu t t a 
tuli perusteellisten tu tk imusten jälkeen sellaiseen käsitykseen, e t tä kyseistä 
korvausta maksettaessa oli laskuperusteeksi o te t tava Marian sairaalan 
brut tohoi tokustannukset , minkä johdosta kaupunginval tuusto sen ehdo-
tuksesta pää t t i 2 ) suori t taa Suomen punaisen ristin sairaalalle v:n 1932 vii-
meiseltä neljännekseltä makse t tavan lisäkorvauksen eli 101,936 markkaa 
Sairaanhoito nimiseen pääluokkaan sisältyvistä käyt tövarois taan. 

Määrärahan myöntäminen keskus s air aalakomitealle. Aset tamansa keskus-
sairaalakomitean anomuksesta kaupunginval tuusto osoit t i3) sekalaisten 
menojen pääluokkaan sisältyvistä yleisistä käyt tövarois taan 34,115 mark-
kaa maini tun komitean t i lauksesta ja sen laskuun suori te t tujen keskus-
sairaalan lämpö- ja voimakysymyksen selvit telykustannusten a iheut taman 
kahden v:lta 1930 ja 1931 olevan laskun maksamiseen, joista sähkölaitos 
suori te t tuaan ne työn tehneelle Voima- ja polttoainetaloudelliselle yhdis-
tykselle ei ollut saanut maksua. 

Varatöissä noudatettavan perheellisyysmääritelmän muuttaminen. Muut-
taen tekemäänsä päätöstä varatöissä noudate t tavas ta perheellisyysmääri-
t e lmäs tä 4 ) kaupunginval tuusto pää t t i 5 ) , e t tä perheellisenä on varatöissä 
pidet tävä sellaista työnteki jää , jolla on huollet tavanaan aviopuoliso tahi 
yksi ta i useampia alle 16 vuoden ikäisiä lapsia ta ikka joka t ä y t t ä ä muun 
laissa säädetyn huoltovelvollisuuden. 

Työntekijäin palkkain korottamista koskeva anomus. Pi täen oikeana ja 
kohtuullisena, e t tä kaupungin työnteki jä in palkkoja alennettaessa sovel-
lettaisiin samoja periaat tei ta kuin kaupungin viranhalt i jain palkkain suh-
teen, Suomen kunnantyönteki jä in liitto esitti, e t tä mikäli kaupungin työn-
teki jäin palkkoja heinäkuun 1 p:stä 1931 lähtien a lennet t i in 8 ) enemmän 
kuin 5 %:lla huoltovelvollisilta ja 10 %:lla ilman huoltovelvollisuutta ole-
vilta, ne korotettaisiin ennalleen siten, e t tä alennus ra joi t tu i enintään mai-
ni t tuihin 5 ja 10 %:iin; e t tä alennusta ei ollenkaan sovellettaisi niiden palk-
kain suhteen, jo tka ennalleen korotet tuina olivat 7: 50 markkaa tunni l ta 
eli 1,500 markkaa kuukaudel ta tai vähemmän; sekä et tä kaikissa kaupun-
gin samanlaisissa töissä maksettaisiin samat palkat . Käsi te l tyään esitystä 
kaupunginval tuusto pani 7) sen pöydälle. 

Työttömien avustamista tarkoittava esitys. Helsingin ammatillisen paikal-
lisjärjestön työt tömyyskomitea oli esi t tänyt, e t tä Helsingissä kotipaikka-
oikeutta nauttiville työttömille järjestet täisi in r i i t täväst i työtä, et tä nykyi-
set vara työpalka t korotettaisiin v. 1929 vallinneen palkkatasolle, et tä, jollei 
kaupunki voisi kaikille työttömille jär jes tää työtä , heille siksi ajaksi annet-
taisiin työt tömyysavus tus ta , ja e t tä avustuksien jako toimitettaisiin uuden, 
t ä t ä varten perustetun viraston välityksellä, mu t t a t ämä esitys ei a n t a n u t 8 ) 
kaupunginvaltuustolle toimenpiteen aihetta. 

Ks. v:n 1930 kert. s. 160. — 2) Kvsto 23 p. toukok. 15 §. — 3) S:n 13 p. jouluk. 
24 §. —4) Ks. v:n 1931 kert. s. 33. — 5) Kvsto 22 p. marrask. 7 §. —6) Ks. v:nl931 kert. 
s. 74. —7) Kvsto 13 p. jouluk. 13 §. —8) S:n 20 p. syysk. 5 §. 
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Työntekijäin oikeus lukea hyväkseen palvelusvuosia. Sähkölaitoksen 
koneenkäyttäjän apulainen A. Tassberg oikeutettiin1) eläkkeen saamiseksi 
lukemaan hyväkseen se lähes 7 vuoden aika, jonka hän oli hoitanut Helsing-
fors elektriska belysningsaktiebolag nimisen osakeyhtiön lämmittäjäntointa, 
ennenkuin hän kaupungin v. 1912 ottaessa haltuunsa mainitun liikkeen siir-
tyi sähkölaitoksen palvelukseen. 

Samoin kaupunginval tuusto oikeut t i 2) monttööri t A. Timosen ja A. 
Nummelinin, joista edellinen oli ollut yllä maini tun osakeyhtiön palveluk-
sessa 9 vuot ta 7 kuukau t t a siirtyen v. 1909 sähkölaitoksen palvelukseen ja 
jä lkimmäinen taas kahdessa erässä yhteensä 9 vuot ta 4 kuukau t t a tullen 
vasta v. 1919 sähkölaitoksen palvelukseen, lukemaan eläkkeen saantia var-
ten hyväkseen kyseiset palvelusaikansa. 

Työntekijäin kuljetuskustannusten peittäminen. Kaupunginval tuus to 
myönsi 3 ) käyt tövarois taan työ t tömyyden varal ta 186,351:50 markkaa 
helsinkiläisten työnteki jä in kuljetuksesta valtion maantie- ja rautat ieraken-
nustöihin aiheutuneiden kustannusten osan peittämiseen. 

Ylimääräisten vakinaisten töiden järjestäminen. Yleisten töiden lauta-
kunnan ehdote t tua erinäisten ylimääräisten vakinaisten töiden jär jes tä-
mistä vuoden loppukuukausiksi rakennustoimiston katurakennusosaston 
työmail ta lokakuun päättyessä vapautuvil le n. 500 vakinaiselle työnteki-
jälle kaupunginval tuusto päät t i 4), e t tä v:n 1934 talousarvioon merkittäisiin 
tarpeelliset määrä raha t laskettuina 1,900 markan mukaan miestä kohden 
kuukaudessa, jolloin kokonaiskustannukset nousivat 1,900,000 markkaan, 
mikä erä rakennustoimisto oikeutettiin käy t t ämään jo kuluvana vuonna. 

Työttömäin maksuton ruoantarjoilu ja ruoanvastiketyöt5). Kaupunginval-
tuus to hyväksyi 6) kaupunginhall i tuksen toimenpiteen maksutonta ruoan-
tar joi lua valvovan komitean oikeuttamisesta toistaiseksi keskeytyksen synty-
misen vält tämiseksi j a tkamaan ilmaista ruoantar joi lua sekä myönsi mak-
su t toman ruoan jakelua varten käyte t täv inään olevista varoista kaupungin-
hallitukselle 1,750,000 markan määrärahan ruoanjakelua var ten toukokuun 
loppuun. Varoja myönnett i in vain vuoden alkupuoliskoksi sen tähden, e t tä 
kysymys ruoanjakelun uudelleenjärjestämisestä köyhäinhoidon kodissakävi-
jäin avulla oli kaupunginhalli tuksessa valmisteltavana, sekä ottaen huo-
mioon, e t tä ruoanjakelun laajuuteen kesän aikana vaikuttaisi myöskin n.s. 
ruoanvast iketöiden jär jes täminen. 

Katsoen siihen, ettei työt tömien avustamista maksu t toman ruoan-
jakelun ja ruoanvastiketöiden muodossa enää taloudelliselta enempää kuin 
sosialiseltakaan kannal ta voitu puolustaa, sen jälkeen kun oli alet tu havai ta 
merkkejä työt tömyyst i lanteen helpottumisesta, ja kun valtiokin suhtautui 
kielteisesti t ähän avustusmuotoon, kaupunginval tuusto päät t i 7 ) , e t tä ruoan-
jakelu ja ruoanvast iketyöt keskeytettäisiin heinäkuun 10 p:stä alkaen. Kau-
punginhallituksen ehdotuksen mukaisesti val tuusto myöhemmin pää t t i 8 ) , 
ettei kunnallista ruoanjakelua enää jatkettaisi . 

Työttömyystilanteen parantamista tarkoittava esitys. Helsingin amma-
tillisen paikallisjärjestön työt tömyyskomitean työt tömien toivomuksesta 
tekemä esitys, joka koski uusien työmaiden avaamista helsinkiläisille työt tö-
mille, ammat t i - y.m. tietopuolisten kurssien ja sopivien töiden jär jes tämis tä 

l) Kvsto 25 p. tammik. 36 §. — 2) S:n 22 p. maalisk. 21 §.— 3) S:n 11 p. lokak. 10 §; 
vrt. tämän kert. s. 176 ja v:n 1932 kert. s. 241. — 4) Kvsto 1 p. marrask. 6 §.—5) Ks. myös 
tämän kert. s. 178 ja 179. — 6) Kvsto 25 p. tammik. 25 §. — 7) S:n 21 p. kesäk. 23 §. — 
8) S:n 1 p. marrask. 4 §. 
Kunnall. kert. 1933. 4 
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naisille ja nuorille sekä päiväkotien avaamista nuorille työttömille, ei anta-
nut kaupunginvaltuustolle toimenpiteen aihetta. 

Avustuksen myöntäminen ammattikurssien järjestämiseen työttömille meri-
miehille. Kaupunginval tuus to myönsi2) käyt tövarois taan työ t tömyyden 
varal ta 28,000 markkaa Suomen merimiesten ja lämmit tä jä in unioni r .y. 
nimiselle yhdistykselle ammatt ikurssien jär jes tämis tä var ten työttömille 
merimiehille. Kurssit , jo tka jakaantuis ivat kahteen jaksoon, konemiehis-
tölle ja kansimiehistölle jär jestet tyihin, pidettäisiin arkipäivisin ja kestäisi-
vät ne kaksi kuukau t ta . Niiden valvonta uskottaisiin erikoiselle ta rkoi tus ta 
varten valitulle komitealle, jossa sosialiministeriö, kaupunginhalli tus, meri-
miehet ja la ivanvarus ta ja t olisivat edustet tuina. 50 helsinkiläisen lisäksi 
aiottiin kursseille ot taa myös n. 20 merimiestä maan muilta paikkakunnil ta . 
Kyseisen avustuksen myöntämisen ehdoiksi määrät t i in, e t tä sosialiministeriö 
myönsi samaan tarkoitukseen vähintään yh tä suuren määrärahan, ja e t t ä 
yhdistys antoi köyhäinhoitolautakunnan rekisteritoimistolle t iedot kurssien 
osanottaj is ta ja annetuista avustuksista sekä kaupungin työnvälitystoimistolle 
t iedot helsinkiläisistä osanottaj is ta. Niinikään tuli kyseisen yhdistyksen kurs-
sien pää ty t t yä antaa kaupunginh allitukselle to imintaker tomus j a tili tys varain 
käytöstä . Avustus suoritettaisiin kahdessa 10,000 markan ja yhdessä 8,000 
markan erässä siten, e t tä viimeinen, 8,000 markan suuruinen erä makset-
taisiin vasta kaupunginhall i tuksen hyväksy t tyä sille j ä te tyn tili tyksen ja 
todet tua , e t tä edellä main i t tu ja ehtoja oli noudate t tu . 

Edellä mainituista varoista kaupunginval tuusto vuoden lopulla samoin 
edellytyksin myönsi 3) 25,000 markkaa valtion ja kaupungin yhteisesti ase-
tet taval le toimikunnalle, johon kuuluisi puheenjohta jan lisäksi kaupungin-
hallituksen, merenkulkuhalli tuksen ja kyseistä avustus ta anoneen Suomen 
merimiesten ja lämmit tä jä in unioni r.y. nimisen yhdistyksen edusta ja t , 
opetusohjelmaltaan edellisenä talvena pidet ty jen kurssien kaltaisten uusien 
ammatt ikurssien jär jes tämis tä varten 50 Helsingissä kotipaikkaoikeutta 
nautt ivalle työt tömälle merimiehelle. Avustus suoritettaisiin kahdessa 
10,000 markan ja yhdessä 5,000 markan suuruisessa erässä, joista viimeinen 
kuten edelliselläkin kerralla suoritettaisiin vasta kurssien pää ty t tyä , kun 
kaupunginhall i tus oli hyväksynyt sille j ä te tyn til i tyksen ja todennut , e t tä 
kursseilla oli noudate t tu edellä main i t tu ja ehtoja. 

Avustuksen myöntäminen ammattikurssien toimeenpanemiseen liikealan 
työttömille. Sosialiministeriön myönnet tyä Liikealalla toimivien keskus-
avustustoimisto r.y. nimisen yhdistyksen liikealalla toimineille työttömille 
jä r jes te t täviä ammatt i luentokursseja johtamaan, jär jestelemään ja valvo-
maan aset tamansa to imikunnan käyte t täväks i 100,000 markan avustuksen 
main i t tu ja kursseja varten, jo tka aloitettaisiin helmi—maaliskuun vaih-
teessa ja kestäisivät kaksi kuukau t t a osanot ta ja lukumäärän ollessa 220 ja 
ohjelman pääpiir tei t täin sama kuin edellisillä 4) saman yhdistyksen toimeen-
panemilla kursseilla, kaupunginval tuusto myönsi 5 ) näiden kurssien jär jes tä-
mistä varten käyt tövarois taan työ t tömyyden varal ta maini tun kurssitoimi-
kunnan käyte t täväksi 75,000 markkaa ehdoin, e t tä kursseille otettiin vain 
Helsingissä kotipaikkaoikeutta nautt ivia, pätevällä tavalla työt tömiksi 
t ode t tu j a ja kehityskykyisiä henkilöitä; e t tä kukin kursseihin osallistuva 
seurasi ainakin 15 luento-, opetus- tai har jo i tus tunt ia viikossa; e t tä avus-

Kvsto 22 p. maalisk. 18 §. — 2) S:n 25 p. tammik. 26 §; vrt. tämän kert. s. 181. — 
3) Kvsto 1 p. marrask. 15 §. — 4) Ks. v:n 1932 kert. s. 80. —5) Kvsto 1 p. maalisk. 24 §. 
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tus ta annett i in todistet tavast i puutteessa oleville osanottajille eikä sellai-
sille, jo tka saivat avustusta konttoristi- tai muiden vastaavien yhdistysten 
välityksellä; e t tä köyhäinhoitolautakunnan rekisteritoimistolle annett i in t iedot 
kurssien osanottaj is ta ja annetuista avustuksista sekä kunnan työnväli tystoi-
mistolle niinikään t iedot avustuksensaaj is ta; sekä e t tä kaupunginhall i tuk-
selle annett i in kurssien pää ty t t yä niiden toimintaker tomus ja t i l i tys varain 
käytöstä . Avustus suoritettaisiin kolmessa 25,000 markan suuruisessa erässä,· 
joista viimeinen maksettaisiin vasta kurssien pää ty t tyä , kun kaupungin-
hallitus oli hyväksynyt sille j ä te tyn til i tyksen ja todennut , e t tä edellä mai-
n i t tu ja ehtoja oli noudate t tu . 

Myöhemmin kaupunginval tuusto p ä ä t t i m y ö n t ä ä Liikealalla toimi-
vien keskusavustustoimisto r.y. ja Suomen li iketyöntekijäin liitto r.y. nimi-
sille yhdistyksille käyt tövarois taan työ t tömyyden varal ta 100,000 markan 
avustuksen, joka suoritettaisiin kahdessa 40,000 markan ja yhdessä 20,000 
markan erässä, joista viimeinen maksettaisiin vasta kurssien pää ty t tyä , 
kun kaupunginhall i tus oli hyväksynyt sille j ä te tyn ti l i tyksen ja todennut , 
e t tä m ä ä r ä t t y j ä ehtoja oli noudate t tu , kaksi kuukau t t a kestävien uusien 
ammattienedistämiskurssien jär jes tämis tä var ten pääpiir tei t täin samoin 
ohjelmin kuin edelliset samanlaiset kurssit 220 Llelsingissä kotipaikkaoi-
keut ta nauttivalle liikealalla toimineelle työt tömälle henkilölle edellytyksin, 
e t tä valtio myönsi samaan tarkoitukseen vähintään yh tä suuren määrärahan 
ja e t tä kaupunki sai määrä tä yhden edus ta jan kurssien jä r jes tämis tä var ten 
asete t tavaan to imikuntaan, kuten edelliselläkin kerralla oli t apah tunu t , j a 
muuten samanlaisin ehdoin kuin edellisiä kursseja varten myöntämänsä 
avustuksen. 

Diakonissalaitoksen tuberkuloottisten lasten kodin avustaminen. Sen jäl-
keen kun diakonissalaitoksen Pi tä jänmäel lä ylläpitämälle tuberkuloot t is ten 
lasten kodille suori te t tavaa päivärahaa, joka aikaisemmin oli ollut 12 mark-
kaa lapselta, jonkun verran oli alennettu, laitos ilmoitti t ä m ä n toimenpiteen 
tuo t t avan kodille suur ta tappiota anoen sen vuoksi l isäavustusta. Tällöin 
kaupunginval tuusto p ä ä t t i 2 ) oikeuttaa lastensuojelulautakunnan kertomus-
vuonna suor i t tamaan mainitulle kodille päivärahaa 12 markan mukaan kuta-
kin lau takunnan sinne lähe t tämää lasta kohden. 

Ylimääräisen avustuksen myöntäminen Maitopisarayhdistykselle. Kau-
punginval tuusto myönsi 3) a rvaamat tomiin tarpeisiin vara tuis ta yleisistä 
käyt tövarois taan 20,000 markan suuruisen ylimääräisen avustuksen Maito-
pisarayhdistykselle, jottei sen olisi pakko ra jo i t t aa maitosekoituksien jakoa, 
mistä to iminnanhaaras ta sille ker tyvät tulot ny t temmin olivat vähentyneet 
aivan mitä t tömiin. 

Lisäavustus Lasten työkotiyhdistykselle. Lasten työkotiyhdistyksen anot-
tua l isäavustusta, jottei rahavarain puute olisi sen toiminnan harjoi t tamisen 
esteenä, kaupunginval tuusto myönsi 4) yhdistykselle kaupunginkassasta etu-
antina suori tet tavaksi 20,000 markkaa, joka otettaisiin huomioon myön-
nettäessä sille seuraavana vuonna avustus ta . 

Helsingin kuuromykkäyhdistyksen lisäavustus. Helsingin kuuromykkä-
yhdistyksen anot tua 10 vuoden aikana myönnet tävää 5,000 markan vuosi-
avustus ta yhtiön varsinkin oman huoneiston hankinnasta joh tuvan sangen 
vaikean taloudellisen aseman auttamiseksi kaupunginval tuusto myöns i 5 ) 

x) Kvsto 1 p. marrask. 14 §. — 2) S:n 7 p. kesäk. 15 §. —3) S:n 25 p. tammik. 37 §. — 
4) S:n 1 p. marrask. 16 §; vrt. myös tämän kert. s. 191 ja 192. —5) Kvsto 1 p. marrask. 17 §. 
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mainitulle yhdistykselle kertomusvuodeksi sekalaisten menojen pääluok-
kaan sisältyvistä yleisistä käyt tövarois taan 4,000 markan avustuksen sille 
jo myönnetyn 1,000 markan mää rä rahan 1 ) lisäksi. 

Helsingin kauppiaitten kauppakoulun avustusanomuksen epääminen. 
Kaupunginval tuus to epäsi2) Helsingin kauppiai t ten kauppakoulun johto-
kunnan anomuksen, joka koski 80,000 markan suuruisen kertakaikkisen 
•avustuksen myöntämis tä pula-ajan johdosta maini tun koulun tileihin siihen 
asti syntyneen vajauksen peittämiseksi. 

Teatterin avustaminen. Kaupunginval tuus to myönsi 3 ) opetus- ja sivis-
tyslaitosten pääluokkaan sisältyvistä käyt tövarois taan 75,000 markan suu-
ruisen ylimääräisen avustuksen keväällä yhdis te t ty jen Kansan näy t tämön 
ja Koiton näy t tämön yhteiselle johtokunnalle näyttämövälineiden hankki-
miseksi kyseiselle Yhdistyneet tea t te r i t nimiselle näyttämölle. 

Suurtelakan rakentaminen. Kaupunginval tuus to oli j ä t t ä n y t 4 ) kaupun-
ginhallituksen asiaksi tehdä lopullisen sopimuksen 1,500,000 markan avus-
tuksen myöntämisestä Hietalahden sulkutelakka ja konepaja osakeyhtiölle 
edellytyksin, e t tä valtio myönsi samaan tarkoitukseen 4,500,000 markan 
suuruisen avustuksen. Asian rauet tua , koskei eduskunta hyväksynyt varain 
myöntämis tä koskevaa ehdotusta, otettiin ker tomusvuonna suurtelakan 
hankkimista Helsinkiin koskeva asia uudelleen esille, jolloin tuloksena oli 
seuraava yhtiön laat ima sopimusehdotus: 

Koska Hietalahden sulkutelakka ja konepaja osakeyhtiölle eduskunnan 
päätöksellä v:n 1933 huht ikuun 25 p:ltä on sulkutelakan laajentamista ja 
uivan telakan hankkimista var ten yht iön veistämölle myönnet ty valt ionapua 
2,400,000 markkaa kertomusvuodeksi ja annet tu toiveita toisen yh tä suuren 
määrän myöntämisestä seuraavana vuonna samaan tarkoitukseen ja koska 
hallitus näitä avustuksia ehdottaessaan on edellyt tänyt , e t tä Helsingin kau-
punki puolestaan myös myöntäisi avus tus ta te lakan suurentamiseksi, niin 
e t tä maan valtameritonnisto voitaisiin sinne telakoida, si toutuu yhtiö, siinä 
tapauksessa et tä sopimus valtion kanssa saadaan aikaan ja e t tä Helsingin 
kaupunki sanot tua tarkoi tus ta varten myöntää 1,500,000 markan suurui-
sen avustuksen sekä sen lisäksi 3,000,000 markan korot toman lainan 30 
vuodeksi, seuraaviin ehtoihin: 

1 §. Avustus, 1,500,000 markkaa, suoritetaan v:n 1933 syyskuun 
1 p:nä sekä 3,000,000 markan korot tamasta lainasta viimeistään saman 
vuoden lokakuun 15 p:nä 1,500,000 markkaa ja jäännös viimeistään 
t ammikuun 2 p:nä 1934. Laina maksetaan takaisin 30 vuoden kulu t tua siitä 
päivästä, jolloin yhtiö on sen kokonaisuudessaan nostanut . Jos suunnitel tua 
telakan laajennusta sekä sen yhteydessä olevien laiturien rakentamista syystä 
tai toisesta ei ryhdyt tä is i t o t eu t t amaan 9 kuukauden kuluessa sopimuksen 
tekemisestä, vastaa yhtiö koko omaisuudellaan saadun avustuksen ja lainan, 
8 %:n korkoineen, takaisinmaksamisesta v i ipymät tä . 

2 §. Avustus ja laina käyte tään yhtiön nykyisen sulkutelakan suurenta-
miseen, erinäisten laiturien laajentamiseen ja muihin Helsingissä suori tet ta-
viin töihin ja on niissä käy te t tävä Helsingissä kotipaikkaoikeutta naut t ivia 
työntekijöi tä. 

Sulkutelakan mit tojen tulee olla ainakin seuraavat: telakka-al taan pituu-
den 130 m ja leveyden sekä syvyyden niin suuret kuin port t iaukko vaatii, 

Ks. tämän kert. s. 193.—2) Kvsto 25 p. tammik. 38 §.—3) S:n 30 p. elok. 19 §.— 
4) Ks. v:n 1932 kert. s. 83. 
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jonka viimeksimainitun leveys on ylhäältä 20 m ja alhaalta 19 m. Kynnys-
syvyyden on normaalivedenkorkeudella laskettu olevan 6.6 m. 

Yhtiö sitoutuu järjestämään nosturilaiturin edustan 7 m:n syvyiseksi 
O-vedenpinnasta sekä huolehtimaan siitä, e t tä yhtiön raiteilla oleva kääntö-
pöytä vastaa niitä vaatimuksia, joita raskaampien esineiden kuljetus rauta-
teitse tällaiselle laitteelle asettaa. 

3 §. Edellä maini t tu jen laajennusten lisäksi yhtiö si toutuu valtiolaitok-
sen myöntämän avustuksen avulla hankkimaan ja telakkaansa si joi t tamaan 
noin 2,500 tonnin nostovoimaisen uivan telakan sekä te lakkaa ja sen laituria 
pitkin kulkevan noin 60 tonnin nosturin samoin kuin esitetyn ohjelman 
mukaan täyden tämään nykyisiä lai t tei taan niin, et tä työ t niissä laivoissa, 
jo tka voidaan telakoida, tehoisasti ja tarpeellisella joutuisuudella tu levat 
suoritetuiksi. 

4 §. 2 ja 3 §:ssä maini t tu jen töiden pääpiirustukset alistetaan kaupun-
gin viranomaisten tarkaste t taviksi ja hyväksyt täviksi ollen kaupungilla 
myös oikeus sopivaksi katsomallaan tavalla ta rkas taa töiden suoritusta; ja 
tulee näiden töiden, joihin yhtiö käy t t ää omia varojaan vähintään 9,000,000 
markkaa, olla loppuunsuori te tut kahden ja puolen vuoden kuluessa lasket-
tuna siitä päivästä, jolloin 16 §:ssä maini t tu sopimus on tehty . 

5 §. Samalla kuin yhtiön nykyiset, kartalle merk i t ty jä alueita litt . D, 
F, G ja H koskevat vuokrasopimukset puretaan, vuokraa Helsingin kau-
punki yhtiölle: 

a. tehdaskorttelin n:o 176 tontin n:o 14 kartalle merki ty t alueet litt . D, 
F ja G, jolloin l i t t . G asemakaavanmuutoksen kau t t a lii tetään sanot tuun 
tontt i in ehdoin, ettei sille saa rakentaa rakennuksia, niin pitkäksi aikaa 
kuin tässä tehdaskorttelissa ylläpidetään telakkaa, vuotuista vuokraa vas-
taan, joka kertomusvuoden loppuosan ja vuosina 1934 ja 1935 on 2,000 
markkaa, vuosina 1936 ja 1937 24,000 markkaa, vuosina 1938—47 46,000 
markkaa sekä v:n 1948 alusta 68,000 markkaa; 

b. kartalle merki tyn alueen lit t . H i niin pitkäksi aikaa kuin uiva telakka 
on alueella, ellei force majeure ole siihen esteenä, vuotuista vuokraa vas-
taan, joka vuosina 1933—37 on 18,650 markkaa, vuosina 1938—47 37,300 
markkaa sekä v:n 1948 alusta 55,950 markkaa; 

c. kartalle merki tyn alueen litt . H2 v:n 1967 loppuun vuotuista 
vuokraa vastaan, joka vuosina 1933—37 on 8,650 markkaa, vuosina 1938—47 
17,300 markkaa sekä v:sta 1948 25,950' markkaa . Jos suunnitel tu Hieta-
lahden sa taman yli kulkeva rautatiepenger vastedes tulisi rakennettavaksi , 
on yhtiö velvollinen luovut tamaan t ämän alueen jo ennen vuokra-a jan 
umpeenkulumista 5 vuoden kulu t tua irtisanomisesta, m u t t a muussa t apauk-
sessa t a a t a a n yhtiölle oikeus vuokra-a jan pidennykseen 5 vuodeksi kerral-
laan, kuitenkin enintään v:n 1982 joulukuun 31 p:ään saakka samaa vuok-
raa vastaan kuin vuosina 1948—67. Mahdollinen pidennys on haet tava ja 
myönnet tävä 5 vuot ta ennen vuokra-ajan umpeenkulumista. 

Alueet vuokrataan kaupungin tehdas-, makasiini- ja varastotontt ien 
rakennusjär jes tyksen tehdastonteista määräämin ehdoin, eikä niillä saa 
har jo i t taa m u u t a kuin telakka- ja sen yhteydessä olevaa toimintaa. 

6 §. Kaupunki myöntää yhtiölle oikeuden ilmaiseksi käy t t ää telakan 
ulkopuolella olevaa vesialuetta telakan tarpeisiin satamaviranomaisten osoi-
tusten mukaan sekä korvaukset ta rakentaa laitureita ja siltoja kaupungin 
viranomaisten annet tua suostumuksensa kussakin tapauksessa erikseen. 
Yhtiö on myöskin oikeutettu tälle vesialueelle s i joi t tamaan uuden uivan 
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telakkansa, ollen yhtiö kuitenkin velvollinen vastaisuudessa muuttamaan 
sen niin, ettei se ole esteenä mahdollisille rautatiepenkereen rakentamiselle. 

7 §. Rautatieverkon ulottamisen yhteydessä vastaisuudessa Munkki-
saareen kaupunki johtaa raiteet telakka-alueen rajalle. 

Jos telakan omalta alueelta ei saataisi r i i t täväst i täyteainei ta Munkki-
saaren lai turirakennuksia varten, on yhtiö oikeutettu saamaan tarvitse-
mansa kivimäärät kaupungin satama-alueilta vastedes sovit tavin ehdoin. 

Kaupunk i si toutuu ruoppauslaitteillaan maksut tomast i suori t tamaan 
tarpeelliset ruoppaustyöt , ei kui tenkaan vedenalaista kallionlouhintaa, uivan 
telakan ja työpatojen paikoilla. Jos yhtiö vastaisuudessa rautat ieraken-
nuksen vuoksi on pakote t tu muu t t amaan uivan telakan asemaa, jäävä t täs tä 
joh tuva t ruoppaustyöt yhtiön itsensä suoritettaviksi omalla kustannuksel-
laan. 

8 §. Sulkutelakan laajennustyön valmistusaika pitenee vastaavast i sel-
laisten työ tä vi ivästyt tävien ylivoimaisten tapahtumien, force majeure, 
johdosta, joita yhtiö ei ole voinut edellyttää tai estää. 

9 §. Valtioneuvosto tai sen määräämä viranomainen on, Helsingin 
kaupunkia kuul tuaan, oikeutettu yhtiön ehdotuksesta vahvis tamaan tässä 
maini t tu jen telakkain käytön ohjesäännön ja taksan, jo tka vahvistetaan 
määrävuosiksi ot taen huomioon yhtiön ja meriliikenteen edut, ja voidaan 
niitä tarpeen vaatiessa muut taa . 

Kaupungin ja valtion aluksilla, jo tka ovat kantavuudel taan yli 1,500 
tonnia, on etuoikeus telakkaan ottoon, ei kui tenkaan ennen haaksirikkou-
t u n u t t a yksi tyistä alusta, ellei kaupungin tai valtion alus myöskin ole sel-
lainen. 

Yhtiö suori t taa kaikki te lakkaan otetuilla aluksilla t a rv i t t ava t korjaus-
työt . Kui tenkin on Helsingin kaupungilla oikeus omissa sellaisissa aluksis-
saan, jo tka mitoil taan ovat liian suuria otettaviksi muihin Helsingissä ole-
viin telakkoihin, suori t taa omissa konepajoissaan korjaustöitä, jos kaupunki 
pi tää yhtiön vaat imuksia näistä töistä kohtuut tomina, ollen kaupunki sil-
loinkin velvollinen yhtiölle korvaamaan vahvis tetun taksan mukaiset mak-
sut telakoimisesta. Työt ovat tällöin suori te t tavat yh tä nopeasti kuin jos 
konepaja ne itse tekisi, jottei paikkaa telakassa turhan kauan pidetä varat-
tuna . Kilpailevat yksityiset liikkeet eivät ole oikeutet tuja ilman yhtiön 
suostumusta suori t tamaan töi tä telakassa. 

Telakan käytöstä tulee yhtiön vuosittain, kolmen kuukauden kuluessa 
kunkin kir janpi to vuoden päät tymisestä, lähet tää Helsingin kaupungille 
seikkaperäinen kertomus, johon on l i i tet tävä tiliote perityistä te lakkamak-
suista telakkoihin otetuista aluksista. 

10 §. Helsingin kaupunki tai sen määräämä viranomainen on oikeutettu 
yhtiön ehdotuksesta vahvis tamaan ne ehdot ja taksan, joiden mukaan suun-
niteltu 60 tonnin nosturi on satamaliikennöitsijäin käytet tävissä. 

11 §. Yhtiö si toutuu olemaan m y y m ä t t ä tai luovu t tamat ta t ämän sopi-
muksen perusteella hanki t tua 60 tonnin nosturia, uivaa telakkaa tai sulku-
telakkaa ja niiden käyttämiseen tarv i t tav ia lait teita muulle kuin sellaiselle 
kolmannelle henkilölle, joka si toutuu nouda t tamaan tässä sitoumuksessa 
maini t tu ja ehtoja. 

12 §. Jos yhtiö, muistutuksesta huolimatta, ei t äy t ä tässä si toumuk-
sessa sanot tu ja ehtoja, on yhtiö velvollinen korvaamaan avustuksenantajal le 
siitä johtuvan vahingon ja oikaisemaan menettelynsä siinä kohden, jossa 
ehtoja on r ikot tu. 
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Jos yhtiö rikkoo 11 §:ssä olevaa säännöstä vastaan tai joutuu suoritus-
tilaan, minkä kau t t a yhtiö itse tai kolmas henkilö ei tulisi j a tkamaan tela-
kan toimintaa, on yhtiö velvollinen kuuden kuukauden kuluessa rikkomisen 
toteamispäivästä ta ikka siitä lukien, jolloin todetaan, ettei suoritustilan 
takia voida telakan toimintaa ja tkaa, Helsingin kaupungille suori t tamaan 
takaisin saamansa lainan maksamat toman osan ja avustuksen. 

Sama on asianlaita, jos yhtiö lopettaa te lakkatoimintansa tai sitä muu-
ten kuin force majeure-tapauksessa huomat tavas t i supistaa, ta ikka ilman 
kaupungin suostumusta tai force majeure- tapauksen siihen pakoi t t amat ta 
siirtää uivan telakan pois kaupungista. 

13 §. Yhtiö vapautuu 9 §:ssä olevista määräyksis tä 10 vuoden ku-
lu t tua siitä kun telakka on valmistunut ja otet tu käytäntöön sekä 10, 11 
ja 12 §:n määräyksis tä sen jälkeen kun laina on kokonaisuudessaan makset tu 
takaisin. 

14 §. Yhtiölle myöntämänsä lainan takaisinmaksamisen ja muiden tässä 
välikirjassa maini t tu jen si toumusten täy t tämisen vakuudeksi on kaupunki 
yht iötä enempää kuulemat ta oikeutettu hakemaan ja saamaan kiinnityksen 
yhtiölle vuokra t tu jen alueiden vuokrasopimuksiin ja vuokratuil la alueilla 
oleviin rakennuksiin sellaisin etuoikeuksin, e t tä kaupungin oikeus on täy-
sin t u rva t tu . Jos t ämän vakuuden arvo jostain syystä vähenee, yhtiö 
si toutuu puu t tuvas ta määräs tä ase t tamaan muun hyväksy t tävän vakuu-
den. Yhtiöllä on myös oikeus, jos se sitä haluaa, t a r jo ta jokin muu hyväk-
sy t t ävä vakuus . 

15 §. Tämän sitoumuksen nojalla tehtävis tä sopimuksista a iheutuvat 
r i i taisuudet ratkaisee viisijäseninen sovinto-oikeus, johon kaupunki ja yhtiö 
kumpikin valitsee kaksi jäsentä ja nämä yhteisesti puheenjohta jan . Ellei-
vä t jäsenet viikon kuluessa voi sopia puheenjohta jan vaalista, määrää sen 
keskuskauppakamari . Sovinto-oikeuden päätökset ovat asianosaisia lopulli-
sesti sitovat. 

16 §. Tämä sitoumus on voimassa kesäkuun 15 p:ään 1933, sitoutuen 
yhtiö myönteisen ratkaisun t apahdu t tua v i ipymät tä tekemään lausutuille 
perusteille laadi t tavan yksityiskohtaisen sopimuksen avustuksen ja lainan 
saannista samoin kuin edellä maini tut vuokrasopimukset . 

Kaupunginhall i tus puolsi sopimuksen hyväksymistä ottaen huomioon sen 
vaikutuksen työ t tömyyden lieventämiseen. Kaupungil ta pyydetyllä avus-
tuksella saisivat nimittäin suuret työntek i jämäärä t toimeentulonsa turva-
tuksi yli tulevan talven, kaupungin osallistuessa näihin menoihin 875 mar-
kalla työnteki jää kohden kuukaudessa. Kun köyhäinhoidon menot kutakin 
sen avus tamaa perheellistä työnteki jää kohden, jolla on yksi lapsi, jo nousivat 
550 markkaan kuukaudessa, tekisi esitetyn avustusmuodon a iheut tama 
lisämeno vain 325 markkaa kuukaudessa avustuksensaajaa kohden. Kau-
pungin jär jestämissä varatöissä tekivät kuukausimenot työnteki jää kohden 
1,700 markkaa, eli lähes kaksi kertaa niin paljon, kuin mitä kaupungin avus-
tus miestä kohden kuukaudessa tekisi. Kun yhtiö sitä paitsi oli suostunut 
o t tamaan suur imman osan avustuksesta lainan muodossa, johon voitiin 
käy t t ää lainavaroja, ei avustus tulisi ras i t tamaan lähivuosien menoarviota. 
Erikoisen suuri merkitys oli pantava sille seikalle, e t tä kaupungin sata-
mat vä l t t ämät t ä vaat ivat a janmukais ten telakoimismahdollisuuksien lisää-
mistä. Sen lisäksi kaupunki saisi käytet täväkseen uuden voimakkaan nos-
tur in säästyen siten lähitulevaisuudessa tähän tarkoitukseen varat tavis ta 
menoista. 
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Valtuusto pää t t i 1 ) myöntää Hietalahden sulkutelakka ja konepaja 
osakeyhtiölle 1,500,000 markan avustuksen ja 3,000,000 markan korotto-
man lainan 30 vuodeksi sen te lakkatoiminnan laajentamiseen edellä ole-
vassa sopimusehdotuksessa mainitulla tavalla; 

käy t tää avustukseen 1,000,000 markkaa tähän tarkoitukseen jo aikai-
semmin myönnetyis tä varoista, myöntää 500.000 markkaa kertomusvuoden 
varatyömäärärahois ta ja merki tä seuraavan vuoden talousarvioon makse t ta -
vaksi lainavaroilla 3,000,000 markkaa, josta 1,500,000 markkaa saisi käyt -
t ää ennakolta kertomusvuonna; 

vuokra t a 2 ) yhtiölle sopimusehdotuksessa luetellut maa-alueet siinä 
mainituin ehdoin; sekä 

hyväksyä sopimusehdot muiltakin osiltaan ja oikeuttaa kaupungin-
hallituksen laat imaan yhtiön kanssa sen mukaiset lopulliset sopimukset. 

Eläkkeet. Tehtyjen anomusten johdosta kaupunginval tuusto myönsi seu-
raaville henkilöille ylimääräiset elinkautiset, joissakin tapauksissa lyhyempi-
aikaiset, eläkkeet, joiden kuukaus imäärä t olivat seuraavat: 

raastuvanoikeuden kaupunginpalveli jan T. W. Björkin kahdelle ala-
ikäiselle lapselle kummallekin 150 markkaa lokakuun 1 p:stä lukien, kunnes 
he t äy t t i vä t 16 vuot ta 3); 

ensimmäisen kaupunginvoudin konttorin ulosottoapulaisen K. Ny-
manin leskelle 400 markkaa helmikuun 1 p:stä lukien 4); 

toisen kaupunginvoudin konttorin ulosottoapulaiselle K. M. Wester-
holmille 900 markkaa lokakuun 1 p:stä lukien 3); 

palokorpraali W. K. Karlssonin leskelle 600 markkaa marraskuun 1 p:stä 
1932 lukien, mikä eläke vähenisi 150 markkaa kuukaudessa haki jan kun-
kin alaikäisen lapsen, joita oli kaksi, täyt täessä 18 vuo t ta tai sitä ennen 
kuollessa 5); 

palokersantt i A. W. Gladille 1,643 markkaa t ammikuun 1 p:stä 1934 
lukien 6); 

makkaratehta iden valvojan A. Ahlströmin kullekin kuudelle alaikäi-
selle lapselle 50 markkaa elokuun 1 p:stä lukien, kunnes he t äy t t i vä t 16 
vuot ta 7); 

Marian sairaalan toimitsi jan J . Stenforsin leskelle 1,200 markkaa, niin 
kauan kuin hän pysyi leskenä, ja hänen kolmelle alaikäiselle lapselleen kulle-
kin 400 markkaa, kunnes he olivat t äy t tänee t 18 vuotta , kaikki huht ikuun 
1 p:stä lukien 8); 

kulkutautisairaalan ent. ylihoitajattarelle E. Äströmille 500 markkaa 
toukokuun 1 p:stä lukien 9); 

tuberkuloosisairaalan alihoitajattarelle E. Anttoselle 400 markkaa syys-
kuun 1 p:stä lukien 10); 

Hyvösen lastenkodin ent. talonmiehelle A. Segersvärdille 300 markkaa 
kesäkuun 1 p:stä 1932 lukien 4); 

suomenkielisten kansakoulujen vahtimestarin J . E. Salakarin leskelle 
300 markkaa kesäkuun 1 p:stä lukien10); 

kaupunginorkesterin johtajan, professori R. Kajanuksen leskelle 800 
markkaa elokuun 1 p:stä lukien 3); 

Kvsto 23 p. toukok. 8 §. — 2) Ks. tämän kert. s. 13. — 3) Kvsto 1 p. marrask. 
20 §. — 4) S:n 22 p. maalisk. 22 §. — 5) S:n 25 p. tammik. 40 §. — 6) S:n 13 p. jouluk. 
32 §. —7) S:n 20 p. syysk. 22 §. — 8) S:n 3 p. toukok. 18 §. — 9) S:n 30 p. elok. 21 §. — 
10) S:n 21 p. kesäk. 26 §. 
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kaupunginorkesterin viulunsoittajalle W. von Clewesahlille 300 markkaa 
kesäkuun 1 pistä lukien 

kaupunginorkesterin soittotaiteilijan K. Grönroosin leskelle 400 mark-
kaa kesäkuun 1 pistä lukien 

vesijohtotyömies J . Selanderin leskelle 300 markkaa maaliskuun 1 pistä 
lukien 2); 

kaasulaitoksen työnteki jän A. Mattsonin leskelle 300 markkaa loka-
kuun 1 pistä lukien 3); 

sähkölaitoksen varastonhoi ta jan E. Adamsonin leskelle 300 markkaa 
tammikuun 1 pistä lukien 4); 

sähkölaitoksen Töölön aseman koneenkäyt tä jän A. Siiskosen kahdelle 
alaikäiselle lapselle kummallekin 150 markkaa syyskuun 1 pistä lukien, 
kunnes he t äy t t i vä t 16 vuot ta 3); 

sähkölaitoksen mi t tar inasenta jan A. L. Par tasen neljälle alaikäiselle 
lapselle 150 markkaa kullekin marraskuun 1 pistä lukien siksi kunnes he 
olivat t äy t t änee t 16 vuot ta 5); 

rakennustoimiston satamarakennusosaston työnteki jän B. V. Brun-
strömin leskelle 200 markkaa syyskuun 1 pistä lukien 3); 

rakennustoimiston satamarakennusosaston työnteki jän Y. Jokisen les-
kelle 300 markkaa t ammikuun 1 pistä lukien 4); 

rakennustoimiston satamarakennusosaston työntekijäl le K. Ulmaselle 
184 markkaa helmikuun 1 pistä lukien 6); 

rakennustoimiston katurakennusosaston työnteki jän K. Wahlmanin 
leskelle 300 markkaa syyskuun 1 pistä lukien 7); 

rakennustoimiston katurakennusosaston työnteki jän J . Väyrysen les-
kelle 300 markkaa helmikuun 1 pistä lukien 6); 

rakennustoimiston satamarakennusoston työnteki jän Hj . Lehtosen les-
kelle 300 markkaa syyskuun 1 pistä lukien 7); 

rakennustoimiston satamarakennusosaston työntekijälle J . Niemelälle 
332 markkaa huht ikuun 1 pistä lukien 8); 

puhtaanapitolai toksen työnteki jä J . Forsbäckin leskelle 300 markkaa 
maaliskuun 1 pistä lukien 7); 

rakennustoimiston katurakennusosaston työnteki jän A. Pa ju lan leskelle 
300 markkaa huht ikuun 1 pistä lukien 8); 

puhtaanapitolai toksen ajur in A. Petrellin leskelle 250 markkaa t ammi-
kuun 1 pistä lukien 9); sekä 

puhtaanapitolai toksen työnteki jän O. V. Kallion leskelle 300 markkaa 
joulukuun 1 pistä 1932 lukien 9). 

Sitä vastoin valtuusto ei katsonut olevan syytä myöntyä niihin eläke-
anomuksiin, jo tka seuraavat henkilöt olivat esittäneet! raastuvanoikeuden 
vanhemman oikeusneuvosmiehen A. Nymanin leski10), rakennustarkastus-
konttorin apulais-rakennusinsinööri W. Lindberg8) , terveydenhoitohenkilö-
kuntaan kuuluvan terveysolojen kaitsijan V. Faleniuksen leski3), Kivelän 
sairaalan ent. al ihoitajatar H. Holopainen1 1), ent. sairaanhoitajatar G. G. M. 

Kvsto 7 p. kesäk. 18 §. — 2) S:n 12 p. huhtik. 23 §. — 3) S:n 11 p. lokak. 20 §. — 
4) Sin 1 p. maalisk. 25 §. — 5) S:n 13 p. jouluk. 32 §. — 6) Sin 22 p. maalisk. 22 §. — 
7)S:n 20 p. syysk. 22 §. — 8) Sin 3 p. toukok. 18 §. — 9) Sin 25 p. tammik. 40 §. — 
10) S:n 30 p. elok. 21 §. — n ) S:n 1 p. marrask. 20 §. 
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Enroth x ) , kunnalliskodin ent. konttoriapulainen A. Grönblom suomen-
kielisen työväenopiston vahtimestarin V. Lehden leski2) , lastentarhan-
joh ta ja ta r E. Streng3) , ent. putkimonttööri A. Mustonen4) , kaasulaitoksen 
ulkotyöntekijän V. Niinisen leski 5), rakennustoimiston katurakennusosaston 
työnteki jä G. Fallström 6)> rakennustoimiston katurakennusosaston työn-
teki jän R. Gustafssonin leski7), rakennustoimiston satamarakennusosaston 
työnteki jä A. Putkonen 8), rakennustoimiston työnteki jä I. Palmi x), 
rakennustoimiston työnteki jän K. Eklundin leski9), työnteki jä K. E. Toi-
vosen leski 5), työnteki jä A. Huh tamo 3 ) , työnteki jä K. T. Eklundin leski3), 
puhtaanapitolai toksen ajomies K. F. Halen 1 0 ) , puhtaanapitolai toksen työn-
teki jän J . Hännisen leski5) sekä puhtaanapitolai toksen työnteki jä H. 
Stäng 6 ) . 

Lahjan vastaanottaminen. Kaupunginval tuuston puheenjohta ja ilmoitti11) 
kaupungin puolesta Prahan kauppa-akatemian heinäkuussa 1930 Suomeen 
tekemän retken osanottaj i l ta vastaanottaneensa kristallimaljakon ja vesi-
värimaalauksen sekä lähettäneensä lahjoit taji l le kii toskirjelmän. 

Kolme seppää nimisen kuvanveistoksen vastaanottaminen. Kaupungin-
val tuuston puheenjohta jan v:n 1932 joulukuun 2 p:nä kaupungin puolesta 
vas taanote t tua vanhan ylioppilastalon edessä olevalle aukiolle pys ty te tyn 
veistoksen Kolme seppää päätet t i in 12) lähet tää kiitoskirjelmä Pro Helsing-
fors-säätiölle, jonka toimesta maini t tu veistos oli pys ty te t ty . 

A. I. Olinin rahaston sääntöjen hyväksyminen. Koska kaupungille osan 
omaisuut taan tes tamentanneen kauppias A. I. Olinin tes tamentin sisällyk-
sestä ei täysin käynyt ilmi, millä tavoin rahastoa tuli hoitaa ja stipendejä 
siis jakaa ja koska rahaston tarkoi tus oli testamentissa määri tel ty niin 
epämääräisin sanoin, et tä oli ka tsot tava tes tament in teki jän jä t täneen 
sen kaupungin määrät täväksi , kaupunginval tuusto vahvisti 13) rahastolle 
säännöt 1 4 ) . 

Kaupungin hyväksi tehdyt testamentit15). Edesmennyt maanviljelysneu-
voksetar H. Bergbom oli t es tamentannut eläke- ja avustusrahastoksi ent. 
Helsingin sinfoniaorkesteria vastaavalle Helsingin kaupungin jouhiorkeste-
rille 50,000 markkaa, mitä pääomaa kaupunki hoitaisi. Musiikkilautakunnan 
tuli laatia rahaston säännöt, joihin oli o te t tava m. m. määräykset pääoman 
korkojen käyttämisestä . Kaupunginval tuusto pää t t i 1 6 ) vas taanot taa lahjoi-
tuksen sekä antaa kaupunginhallitukselle ja musiikkilautakunnalle tehtä-
väksi ryh tyä päätöksestä aiheutuviin toimenpiteisiin. 

V. 1932 kuollut protokollasihteeri G. A. Lundenius oli t es tamentannut 
kaupungille 200,000 markkaa rahastoksi ruotsinkielisten kansakoululasten 
kesälomasiirtoloita varten hoidettavaksi kaupunginhalli tuksen valvonnan 
alaisena. Lisäksi oli testamentissa määrä t ty kaupunginmuseolle mahonki-
nen huonekalusto sekä erinäisiä tauluja , valokuvia ja muistoesineitä testa-
mentin ja siihen l i i t tyvän suullisen lisäyksen nojalla. Kaupunginhall i tuksen 
valvottua testamentin lisäyksineen kaupunginval tuusto pää t t i 1 7 ) hyväksyä 
t ämän toimenpiteen. 

x) Kvsto 22 p. marrask. 26 §. — 2) S:n 11 p. lokak. 20 §. — 3) S:n 25 p. tammik. 
40 §. — 4) S:n 8 p. helmik. 21 §. — 5) S:n 30 p. elok. 21 §. —6) S:n 12 p. huhtik. 
23 §. — 7) S:n 13 p. jouluk. 32 §. — 8) S:n 22 p. maalisk. 22 §. — 9) S:n 7 p. kesäk. 
18 §. — 10) S:n 20 p. syysk. -22 §. — u) S:n 1 p. maalisk. 6 §. — 12) S:n 25 p. tammik. 
10 §. — 13) S:n 22 p. maalisk. 14 §. — u) Ks. Kunnall. asetuskok. s. 88. —15) Ks. myös 
tämän kert. s. 204—207. — 16) Kvsto 8 p. helmik. 10 §. —17) S:n 8 p. helmik. 11 §. 
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V. 1932 kuollut kauppias M. Kotschack oli testamentissaan määrännyt 
50,000 markkaa Helsingin kaupungille tai sen määräämälle lastenhoidosta 
huolehtivalle laitokselle hoidettavaksi M. Kotschacks barnbeklädningsfond 
nimisenä rahastona, jonka korkovaroista vuosit tain tuli lisätä pääomaan 
10 %. Lah jo i t t a jan kaikkien oikeudenomistajain hyväksy t tyä tes tamentin 
ilman laissa säädet tyä valvontaa oli kyseiset vara t suori tet tu rahatoimis-
toon. Kaupunginval tuus to p ä ä t t i v a s t a a n o t t a a vara t sekä antaa kaupun-
ginhalli tuksen toimeksi lastensuojelulautakuntaa kuul tuaan tehdä ehdo-
tuksen varain hoitamista ja käyt töä koskeviksi lähemmiksi määräyksiksi. 

Johta janleski E. D. Myrsten-vainaja oli t e s tamentannut pankkitalle-
tuksia ja erinäisten yhtiöiden osakkeita perunkirjoi tuksen mukaan yhteensä 
351,109 markan arvosta Helsingin kaupungille käyte t täväks i E m m y och 
David Skogmans minnesfond nimisenä rahastona, jonka vuotuisista korko-
varoista, lisäten 25 % pääomaan toiminnan laajentamiseksi vastedes, käy-
tettäisiin 75 % tarpeen mukaan avustuksena vastedes perustettaville E m m y 
och David Skogmans scouthem sekä Elin och Carl Myrstens rödakorshem 
nimisille laitoksille, joista edellisen nimisenä oli tes tament inteki jän Lahden 
läheisyydessä omistama lohkotila huvilarakennuksineen j ä te t t ävä Pelas-
tusarmei jan ruotsiapuhuville partiolaisille ja jälkimmäisen nimisenä kolme 
hänen omistamaansa Osakeyhtiö virkamiesasunnot Sampsantie 40 nimisen 
yhtiön osaketta Helsingin suojeluskunnan saniteettiklubille. Hyväksyen 
kaupunginhalli tuksen toimenpiteen tes tamentin valvomiseksi kaupungin-
val tuusto päät t i 2) vas taanot taa maini tun rahaston testamentin määräysten 
mukaan hoidettavaksi . 

Lahjoitettujen varain käyttö. C. F . Ekholmin st ipendirahastosta haet ta-
viksi julistetuista viidestä 2,000 markan suuruisesta matka-apurahas ta 
myönnett i in 3) kiven veistäjä R. Järviselle, insinööri E. Kjellbergille ja kello-
seppä L. Piiraiselle kullekin maini tun suuruinen apuraha. Rahaston sään-
töjen mukaan varat t i in j akama t t a jääneet kaksi matka-apurahaa v:ksi 1934 
routsinkielisille hakijoille. 

Sen jälkeen kun rahan arvon huomat tavas t i a lennut tua oli havai t tu , 
e t te ivät C. F. Ekholmin stipendirahastosta anne t tava t ma tka -apu raha t 4 ) 
pienuutensa vuoksi olleet ha lu t tu ja vaan et tä niitä sopivien hakijain puut-
teessa oli j ääny t j akamat ta , kaupunginval tuusto o ikeut t i 5 ) kaupungin-
hallituksen vahvis tamaan maini tusta rahastosta jaet tavien apurahain mää-
rän enintään 4,000 markaksi . 

Ylioppilas B. H. Holmströmille myönnett i in 6) Gustav Pauligin lahjoi-
tusrahas ton vuosien 1931 ja 1932 korkovarois ta 7 ) haet tavaksi jul istet tu 
10,000 markan suuruinen matka-apuraha . 

Sen johdosta, e t tä Gustav Pauligin lahjoi tusrahaston korkovaroja oli 
ker tomusvuonna käy te t tävänä vain n. 5,400 markkaa, kaupunginval tuusto 
pää t t i 8 ) , ettei maini tusta rahastosta kertomusvuonna annettaisi matka-
apurahaa vaan e t tä kertyneet korot siirrettäisiin v. 1934 käytet täviksi . 

Vuoden 1934 tulo- ja menoarvio Kaupunginhall i tuksen laadi t tua ja 
lähete t tyä kaupunginvaltuustolle v:n 1934 tulo- ja menoarvioehdotuksen 
val tuusto otti t ämän käsiteltäväkseen ja vahvis t i 9 ) v:n 1934 tulo- ja meno-
arvion l0), jonka loppusummat olivat seuraavat: 

Kvsto 11 p. lokak. 8 §. —2) S:n 22 p. marrask. 4 §. —3) S:n 30 p. elok. 20 §. — 
4) Ks. v:n 1920 kert. s. 115. — 5) Kvsto 20 p. syysk. 9 §. —6) S:n 25 p. tammik. 23 §. — 
7) Ks. v:n 1931 kert. s. 238 ja v:n 1932 kert. s. 276. — 8) Kvsto 11 p. lokak. 9 §. —9) S:n 
20 p. jouluk. 1 §. —10) Kvston pain. asiakirj. n:ot 15, 19 ja 20. 
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Menot 
1. Velat Smk 83,862,684 
2. Virastot » 8,991,517 
3. Kunnallishallinto » 17,137,347 
4. Palolaitos » 5,703,323 
5. Poliisilaitos » 10,026,940 
6. Teurastamo » 2,458,815 
7. Terveydenhoito » 8,951,283 
8. Sairaanhoito » 44,978,624 
9. Köyhäinhoito » 64,938,864 

10. Lastensuojelutoiminta » 15,207,736 
11. Opetus- ja sivistyslaitokset » 52,130,239 
12. Teknilliset laitokset » 69,545,450 
13. Yleiset työ t » 96,422,126 
14. Ka tu - ja laiturivalaistus » 6,034,000 
15. Puh taanap i to » 12,733,625 
16. Keskuskeit tola » 10,584,800 
17. Kiinteä omaisuus » 35,970,413 
18. Eläkkeet ja apuraha t » 6,263,009 
19. Sekalaiset menot » 42,913,905 

Yhteensä Smk 594,854,700 

Tulot 
Säästöä v:sta 1933 Smk 22,000,000 

1. Lainat ja korot » 76,559,613 
2. Tuloa t u o t t a v a t oikeudet » . 26,597,100 
3. T e r v e y d e n - j a sairaanhoito » 23,477,119 
4. Köyhäinhoito ja lastensuojelutoiminta » 18,527,052 
5. Opetus- ja sivistyslaitokset » 11,855,^84 
6. Teknilliset laitokset » 150,204,876 
7. Yleiset työ t » 437,769 
8. Puhtaanapi tola i tos » 6,050,000 
9. Erinäiset liikelaitokset » 14,919,440 

10. Kiinteä omaisuus » 39,368,535 
11. Sekalaiset tu lot » 7,825,275 
12. Verotus » 197,031,937 

Yhteensä Smk 594,854,700 

Talousarvioehdotuksessa huomioonotetut näkökohdat. Ku ten edellisinä vuo-
sina oli talousarvioehdotuksen laat iminen nytk in ollut varsin vaikeata. Vaik-
kakin merkkejä pula-ajan helpottumisesta oli a lkanut i lmetä maan taloudel-
lisessa elämässä yleensä, ei t ämä pääkaupungissa vielä ollut käyny t niin tun-
tuvaksi , e t tä se olisi va iku t t anu t helpot tavast i kunnan talouteen, joten edel-
leen oli koetet tava kaikkien mahdollisuuksien mukaan supistaa menoja tai 
ainakin estää niiden l isääntyminen. Mikäli menot olivat sellaisia, e t tä niihin 
talousarviossa voitiin va ikut taa , eikä vahvistetuis ta palkka- y.m. säännöistä 
ri ippuvia tai eri sopimuksista tai j a tkuvis ta hallinnollisista toimenpiteistä 
johtuvia, kuten vuokra-, lämpö-, valaistus-, ruokinta- y.m. menot, oli kau-
punginhalli tus koe t tanut menoarvioehdotusta laatiessaan nouda t taa mahdol-
lisimman suur ta säästäväisyyt tä . Erä i tä menoja ei kui tenkaan enää ka t so t tu 
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voitavan supistaa enemmän kuin mitä jo oli t a p a h t u n u t edellisissä talousar-
vioissa. Niinpä kaupungin sivistys- ja opetuslaitoksille sekä eräille seuroille ja 
järjestöille myön tämä t avustukset oli merki t ty ehdotukseen saman suuruisina 
kuin kuluvana vuonna. Kaupungin velkataloudessa aikaansaaduista melkoi-
sista menosupistuksista ja käy te t täv inä olevista säästövaroista johtuen on 
veroäyril tä makse t tavan veromäärän j a tkuva nousu voitu pysäy t t ää ja suunta 
saatu kään tymään alenevaksi. Säästövaroihinkin oli kaupunginhall i tus kat-
sonut tällä kertaa voitavan tu rvau tua jonkun verran enemmän kuin edellisinä 
vuosina, toivossa, e t tä pahin pula-aika jo olisi voi te t tu . Työmäärärahoja 
rakennustoimiston vakinaisia töitä var ten oli ehdotukseen merki t ty suunnil-
leen saman verran kuin kuluvan vuoden talousarvioon, m u t t a vara- ja yli-
määräisten töiden määrärahoja oli korotet tu 25.b milj. markas ta 37 milj. mark-
kaan, mikä korot taminen oli käyny t mahdolliseksi rahamarkkinain helpottu-
misen johdosta. Olipa kaupunginhall i tus katsonut voivansa puoltaa erityisen 
työt tömyysla inan ot tamista [koskevaa aloitetta ehdottaen siitä antamassaan 
lausunnossa 12 milj. markan työt tömyysla inan ot tamista 1 ) . Nämä la inavarat 
sekä niitä vas taava vara työmääräraha oli merki t ty talousarvioehdotukseen. 

Kaupunginhal l i tuksen talousarvioehdotukseen sisältyviä määrärahoja 
oli yhteensä 591.3 milj. markkaa; niiden peittämiseksi oli osoitettu säästöä 
22 milj. markkaa, vuosituloja 310.2 milj . markkaa, lainavaroja 61.9 milj . 
markkaa sekä verovaroja 197.2 milj. markkaa . Määrärahat menosäännön 
yhdeksässä pääluokassa l isääntyivät yhteensä 12.o milj. markkaa sekä väheni-
vä t kymmenessä pääluokassa 22.3 milj. markkaa . Net tovähennys oli siis 
10.3 milj. markkaa. Lisäyksistä aiheutui suuri osa, 6.4 milj . markkaa, köy-
häinhoitomenojen kasvusta. Myöskin opetus- ja sivistyslaitosten sekä yleisten 
töiden menot olivat l isääntyneet . Menojen vähennyksistä erit täin suuri osa, 
19 milj. markkaa, kohdistui korko- ja kuoletus- y .m. kaupungin veloista johtu-
viin menoihin. Tulosäännössä taasen oli tulojen lisäys yhteensä 27.7 milj . 
markkaa kahdeksassa osastossa ja niiden vähennys yhteensä 38.o milj. mark-
kaa kuudessa osastossa, ollen net tovähennys 10.3 milj. markkaa . Erinäisten 
liikelaitosten kohdalla näkyvän tulolisäyksen aiheutti teuras tamo ja sa tama-
tulojenkin oli arvioitu jonkun verran l isääntyvän. Säästöä on ehdotukseen 
merki t ty 22 milj. markkaa eli 17 milj. markkaa enemmän kuin kertomus-
vuonna. Lainavaroja oli ehdotuksessa käy te t ty 6.3 milj. markkaa enemmän 
kuin ker tomusvuonna johtuen kiinteistöostoista sekä erityisestä työ t tömyys-
lainasta. Korkotulot osoitt ivat t un tuvaa alenemista ja kiinteän omaisuu-
den tulot alenivat edelleen; vähennystä oli myöskin havai t tavissa puhtaana-
pitolaitoksen tuloissa ja sekalaisissa tuloissa. Teknillisten laitosten tulot oli-
va t ehdotuksessa miltei täsmälleen samat kuin kertomusvuonna, vaikka niitä 
main i t tuna vuonna odotetti in ker tyvän joi takin miljoonia arvioitua vähem-
män. Verotuksella koottavaksi kaupunginhall i tus ehdott i 197.2 milj. markkaa 
eli 30.i milj. markkaa vähemmän kuin kertomusvuoden talousarviossa. 
Kaikista talousarvioon merki tyis tä tuloista oli verotus 33.3 %. 

Seuraavassa tehdään ta rkemmin selvää tärkeimmistä muutoksista, 
jo tka ovat havait tavissa kaupunginval tuuston hyväksymässä talousarviossa 
ver ra t tuna v:n 1933 talousarvioon. 

Menosääntö. Ensimmäiseen pääluokkaan, Velat, merkit t i in menoja 
83,862,684 markkaa, mi tä v:n 1933 talousarviossa vastasi 102,931,615 mark-
kaa. Kaupunginval tuus ton päätös2) v:n 1930 toisen lainan konvert taamisesta 

Ks. tämän kert. s. 33 ja 77. — 2) S:n s. 32. 
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otetti in huomioon. V:n 1932 ensimmäisen obligatiolainan kuoletus esiintyi 
ensimmäisen kerran talousarviossa. K u n lainan sekä kuoletus e t tä korko 
oli vaihtoehtoisesti makse t tava myös Ruotsin kruunuissa, oli näistä lunastuk-
sista a iheutuvat kurssierotukset huomat tu , kuten kaupungin kaikista muista-
kin ulkomaan rahassa määritellyistä lainoista, erillisellä kurssierotustilillä. 
V:n 1932 toisen lainan, v:n 1933 ensimmäisen lainan ja v:n 1933 toisen lainan 
korot, jo tka ker tomusvuonna oli suori tet tu korkomäärärahasta Tilapäisluotto, 
esiintyivät samoin ensi kerran talousarviossa; kahden ensinmainitun lainan 
kuoletus alkoi v. 1935 ja viimeksimainitun v. 1936. V:n 1934 talousarvion 
rahoit tamiseksi otetun v:n 1933 kolmannen lainan korot oli merk i t ty talous-
arvioon; sen kuoletus alkaisi v. 1937. Valtiolta aikanaan Vallilan työväen-
asuntorakennusten rahoit tamiseen saatu 388,800 markan avustuslaina, joka 
oli ollut korot tomana 10 vuot ta , oli valtioneuvoston marraskuun 1 p:nä 1929 
tekemän päätöksen nojalla muunne t tu kuoletuslainaksi 6 x/2 %:n vuotuis-
maksuin, mistä vuotuinen korko oli 3 % maksamat tomal le lainapääomalle. 
Kyseiseen tarkoitukseen valtion varoista saatu 518,400 markan suuruinen 
avustuslaina muunnet t i in sekin edellä mainituin ehdoin kuoletuslainaksi1) . 
Suunnitel tujen konvert tauslainain korkoja ja kuoletuksia var ten v.1934 
oli va ra t tu alustavien laskelmien mukaan arvioitu määrä . Tähän pääluok-
kaan sisältyvien arvioi tujen menojen vähennys oli 19,068,931 markkaa , kor-
komenot olivat jonkun verran nousseet, kuoletusmenot taas vähän laskeneet. 
Suurinta säästöä osoitti erä Kurssierotukset, joka merkit t i in 23,036,000 mark-
kaa pienemmäksi kuin v:n 1933 talousarviossa. 

Toisessa, Virastot nimisessä pääluokassa merkit t i in kuten edellisenä 
vuonna lukuun Maistraat t i samoin kuin myöhemmissäkin vastaavanlaisissa 
menosäännön kohdissa palkkiomääräraha val tuuston tekemän päätöksen 2) 
mukaisesti supis tet tuna. Syystä e t tä rikostuomioiden toimeenpanokonttorin 
ulosottoapulaisenvirka ja konttoriapulaisenvirka oli l akkau te t tu 3 ) , voitiin 
sen määrärahoja Palkkasääntöön merk i t semät tömät pysyväiset virat , joista 
edellisen viran palkka suoritettiin, ja Sääntöpalkkaiset virat, joiden ryhmään 
jälkimmäinen virka kuului, jonkun verran alentaa. Yhteensä toiseen pää-
luokkaan sisältyi arvioi tuja menoja 8,991,517 markkaa vastaten 9,086,741 
markkaa kertomusuuoden talousarviossa. Vähennys oli 95,224 markkaa, 
joka jakautu i pääluokan lukujen Maistraatt i , Syyt tä j is tö ja Ulosotto-
laitos kesken, kun taas kaksi jäljellä olevaa lukua, Raastuvanoikeus ja 
Raat ihuoneen arkisto, osoitt ivat pientä l isääntymistä. 

Kolmannen pääluokan, Kunnallishallinto, lukuun Kaupunginhal l i tus 
sisältyi tällä kertaa uusi nimike Asiamiesosasto3), jonka to imintaa var ten 
merkit t i in määrärahoja yhteensä 325,420 markkaa, josta 219,420 markkaa 
kohdistui momentt i in Sääntöpalkkaiset virat, 36,000 markkaa momentt i in 
Tilapäistä työvoimaa, 10,000 markkaa momentt i in Tarverahat ja 60,000 mark-
kaa momentt i in Oikeudenkäyntien a iheu t tamat menot. Luvussa Satamahal-
linto olevaan nimikkeeseen Satamakannantaosas to merkitt i in vuokra-
moment t ina 324,560 markkaa erinäisten kaupungilla olevien huoneistojen 
vuokrien maksamiseksi, jo tka ennen olivat sisältyneet ki inteistölautakunnan 
menoarvioon sekä siirrettiin nimikkeen toisesta kohdasta 2,115 markkaa 
uuteen momentt i in Kesälomasijaiset. Koko luku osoitti 483,133 markan suu-
ruista menojen l isääntymistä. Tilastotoimiston arvioidut menot voitiin alen-
taa 1,022,440 markas ta 997,915 markkaan. Sen ruotsinkielisten julkaisujen, 
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varsinkin kunnalliskertomuksen, supistamisen vuoksi tarvi t t i in käännös-
palkkioita vain 8,000 markkaa vasta ten 20,000 markkaa v. 1933. Myöskin 
painatus- ja sidontamäärärahoja vähennettiin, 10,000 markalla. Mainittuun 
momentt i in otett i in uutena eränä 10,000 markkaa henkikir jojen sidontaa 
varten. Kolmanteen pääluokkaan sisältyi arvioi tuja menoja kaikkiaan 
17,137,347 markkaa, mi tä vastasi 17,170,960 markkaa v:n 1933 talousarviossa. 
Luvun Kaupunginval tuus to arvioi tujen menojen pysyessä aivan ennallaan 
olivat lukujen Kaupunginhall i tus, Satamahallinto, Revisionilaitos, Verotus-
valmistelukunta ja Holhouslautakunta menot l isääntyneet yhteensä 641,939 
markkaa kun taas jäljellä olevien lukujen vähennys oli yhteensä 675,552 
markkaa; t ä s tä johtui , e t tä arvioidut menot nousivat suunnilleen yh tä kor-
kealle kuin kertomusvuoden talousarvion vas taava t menot, huol imat ta siitä, 
e t tä tällöin vaal ikustannuksia var ten osoitettu 600,000 markan määräraha nyt 
puut tu i . 

Neljäs pääluokka, Palolaitos, osoitti ker tomusvuoden talousarvioon ver-
r a t t u n a 524,323 markan suuruista arvioi tujen menojen l isääntymistä, mistä 
134,775 markkaa kohdistui sääntöpalkkaisten virkain määrärahaan, johtuen 
erinäisten uusien toimien perustamisesta*) Kallion paloasemalle. Saman 
aseman sisustamiseen myönnett i in 523,840 markkaa . Kaikkiaan t ä m ä n pää-
luokan määrä raha t nousivat 5,703,323 markkaan. 

Viides pääluokka, Poliisilaitos, käsit t i määrärahoja yhteensä 10,026,940 
markkaa v:n 1933 menosäännön vas taavan määrän oltua 10,063,948 mark-
kaa. Määrärahat oli kuten kertomusvuodeksi arvioitu siten, e t tä kaupunki 
suoritt i 1 /3 poliisilaitoksen rahamenoista . Toisen luvun momentt i in Lääkäri , 
hoitohenkilökunta, lääkkeet ja sairaanhoitotarvikkeet tuli lisää uuden poliisi-
lääkärinviran perustamisesta *) a iheutuvat kustannukset . 

Kuudennen pääluokan, Teurastamo, ainoaksi luvuksi oli yhdis te t ty ker-
tomusvuoden talousarvion kuudenteen pääluokkaan, Teurastuslaitos, sisälty-
vä t luvut Teurastuslaitos ja Lihantarkas tamo. Kyseisen laitoksen alet tua 
toimia ent is tään paljon suuremmassa mi t takaavassa kohosivat sen useat 
menoerät . Niinpä pa lkkamäärärahoja oli l isät tävä, koska henkilökunnan 
lukumäärä oli noussut. Erä Lämpö nousi 140,200 markkaan oltuaan en-
nen ainoastaan 2,500 markkaa, koska sitä laskettaessa oli t ä y t y n y t o t taa 
huomioon rakennusten tavallista suurempi kosteus ensimmäisenä vuonna, 
mikä lisäsi näitä menoja. Myös vala is tusmäärärahat olivat nousseet 3,000 
markas ta 55,000 markkaan ja käy t tövo imamääräraha t 100 markas ta 366,000 
markkaan. Laitoksen uutuuteen katsoen merkit t i in kaluston hankin tamäärä-
rahoja 45,000 markkaa vasta ten 4,000 markaa v:n 1933 talousarviossa. Koko-
naan uusina sisältyivät pääluokkaan moment i t Vedenkulutus, Yleisten lait-
teiden kunnossapito, Rehu t ja Tarveaineet, joihin merkit t i in määrärahoja 
vastaavast i 147,600 markkaa, 150,000 markkaa, 50,000 markkaa ja 30,000 
markkaa . Kokonaisuudessaan olivat kuudennen pääluokan menot, jo tka kui-
tenkaan eivät täysin ole verrat tavissa edellisen vuoden vastaaviin menoi-
hin, nousseet 515, 845 markkaa, joten sen loppusumma oli 2,458,815 markkaa . 

Seitsemännen, Terveydenhoito nimisen pääluokan loppusumma nousi 
8,951,283 markkaan. Pääluokan toisen luvun sääntöpalkkaisten virkain mää-
räraha oli lasket tu ot taen huomioon val tuuston päätös toisen kaupungin-
lääkärin viran korottamisesta 15 palkkaluokkaan. Siitä huol imat ta t ämän 
luvun arvioidut menot vähenivät 1,230,440 markas ta 1,142,865 markkaan. 
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Neljänteen lukuun, joka ennen oli käs i t t änyt vain maidontarkas tamon määrä-
raha t merkit t i in uusi nimike Animaalisten elintarpeiden ja kotieläintautien 
valvonta, j ohon sisältyi määrärahoj a yhteensä 210,490 markkaa . Sen moment-
tiin Sääntöpalkkaiset virat sisältyivät ensimmäisen ja toisen kaupungineläin-
lääkärin palkat, jo tka ennen olivat olleet lääkärien ja sairaanhoitohenkilö-
kunnan luvussa, moment i t Tilapäistä työvoimaa ja Takavarikoimisasema 
siirrettiin siihen kolmannesta luvusta sekä merkit t i in siihen moment t ina 
Kesälomasijaiset toisen luvun vas taavaan määrärahaan ennen sisältynyt kau-
pungineläinlääkärin kesälomasijaisen palkkio. Niinikään merkit t i in maini tun 
nimikkeen kohdalle Tarverahat nimisenä uutena moment t ina osaksi saman 
luvun pariin muuhun kohtaan, osaksi saman pääluokan toiseen lukuun ennen 
sisältyneitä varoja. Nimikkeen viimeiseen momentt i in otettiin eläintenhuolto-
laitoksen määräraha t , jo tka kuluvana vuonna olivat saman pääluokan luvussa 
Poliklinikat j a muu sairaanhoito. Luvun toiseksi nimikkeeksi tuli ny t Maidon-
tarkas tamo, jo ta var ten merkit t i in määrärahoja 612,453 markkaa eli 11,853 
markkaa enemmän kuin samaa ta rkoi tus ta var ten v:n 1933 talousarvioon. 
Uusi määräraha oli laboratooriapulaisten kesälomasijaisille myönnet ty palk-
kio, 2,250 markkaa . Koe-eläinten ostoa var ten kertomusvuoden talousar-
viossa ollut määräraha , jota ei koko aikana ollut la inkaan käyte t ty , jä te t t i in 
ny t pois; tarvi t taessa voitiin t ähän tarkoitukseen käy t t ää laboratooritarpei-
den moment in varoja. Luvun määrä raha t nousivat kaikkiaan 609,800 mar-
kasta 822,943 markkaan. Terveystoimisto nimiseen lukuun, johon sisältyi 
määrärahoja kaikkiaan 383,860 markkaa, merkit t i in erinäiset aikaisemmin 
tarverahoista suori te tut menot uutena moment t ina Siivoaminen, sekä suori-
tet t i in erinäisiä muitakin pienehköjä siirtoja. Kahdeksanteen lukuun, Asunto-
tarkastus , tuli 5,400 markan suuruisena lisää Tilapäistä työvoimaa niminen 
moment t i sekä 16,800 markkaa käsi t tävä vas taava moment t i sitä seuraavaan 
lukuun Tuberkuloosihuoltotoimisto ollen jälkimmäiseen siirretty vara t saman 
luvun si ivoamismäärärahasta. Kouluhammaskl inikan sääntöpalkkaisten vir-
kain määrärahaa laskettaessa oli o te t tu huomioon pääklinikkaan perustetun1) 
vaht imestar intoimen palkkaus. Sen si ivoamismäärärahat laskivat 11,000 
markas ta 1,000 markkaan. Sen johdosta, e t tä v:n 1933 alusta lukien oli perus-
t e t t u 2 ) hammasklinikka Vallilaan, oli pakko lisätä muutamia määrärahoja , 
minkä johdosta luvun loppusumma nousi 660,720 markas ta 680,911 mark-
kaan. Lukuun Poliklinikat ja muu sairaanhoito sisältyvän henkisesti sairai-
den huoltotoimiston nimikkeen sääntöpalkkaisten virkain määräraha suureni 
26,125 markkaa val tuuston pää te t tyä 3) perustaa toimistoon uuden sairaan-
hoi ta ja t ta ren viran. Henkisesti sairaiden miesten ja vastaavalle naisten kes-
kuskodille varat t i in kummallekin uusi 1,500 markan suuruinen kaluston han-
k in tamääräraha . Henkisesti sairaiden perhehoitomaksut taas alennettiin 
100,000 markas ta 40,000 markkaan ot taen huomioon kertomusvuoden käyt tö . 
Poliisilaitoksen suojelusosaston sairasosaston menosäännössä varat t i in 8,000 
markkaa sairaiden kul je t tamis ta varten, mikä määräraha oli uusi. Luvun 
Desinfioimismajala palkkasääntöön merki tsemät tömäin pysyväisten virkain 
määrärahaa korotett i in 11,400 markkaa huomioonottaen val tuuston päätös 3) 
kylvet tä j ä t tärentoimen perustamisesta ma j alaan. Seitsemännen pääluokan 
luvun Arvaamat tomiin tarpeisiin kaupunginval tuuston määräyksen mukaan 
määrärahain pysyessä ennallaan voitiin luvun Terveydenhoi tolautakunta 
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määrärahoja alentaa 4,050 markkaa, Lääkärit ja sairaanhoitohenkilökunta 
87,575 markkaa, Terveysolojen valvonta 14,286 markkaa, Terveystoimisto 
1,500 markkaa sekä Poliklinikat ja muu sairaanhoito 15,775 markkaa kun 
taas luvun Eläinlääkintä määrärahoja t äy ty i lisätä 213,143 markkaa, Am-
mat t ien tarkas tus 3,760 markkaa, Terveydellisten tu tk imus ten laboratoori 
9,215 markkaa, Asuntotarkastus 5,870 markkaa, Tuberkuloosihuoltotoimisto 
21,090 markkaa, Kouluhammasklki ikka 20,191 markkaa sekä Desinfioimis-
majala 12,440 markkaa. Huol imat ta siitä, e t tä määrärahoja missä voitiin 
oli koetet tu supistaa, oli näin ollen t ä y t y n y t merki tä siinä määrin uusia menoja 
e t tä oli seurauksena yhteensä 171,723 markan suuruinen lisäys kertomusvuo-
den vastaaviin menoihin ver ra t tuna . 

Kahdeksannessa, Sairaanhoito nimisessä pääluokassa voitiin edellisen 
vuoden määrärahoja vähentää 834,341 markkaa, jolloin loppusumma oli 
44,978,624 markkaa . Vähennys syntyi siten, e t tä Marian sairaalan menot 
alenivat 37,672 markkaa, kulkutaut isairaalan 32,314 markkaa, tuberkuloosi-
sairaalan 26,084 markkaa ja luvun Erinäiset sairaanhoitokulut 1,268,343 
markkaa , kun sitä vastoin sairaalahallituksen menojen jäädessä ennalleen 
t i l iviraston menot osoitt ivat 1,000 markan, Kivelän sairaalan 69,409 markan, 
Nikkilän sairaalan 359,663 markan ja luvun Arvaamat tomiin tarpeisiin kau-
punginval tuuston määräyksen mukaan 100,000 markan lisäystä. Marian 
sairaalan menojen vähennyksestä kohdistui 33,600 markkaa vuokramäärä-
rahaan ja 62,000 markkaa kaluston hankin tamäärärahaan; lämpömäärä-
rahaa sitä vastoin lisättiin 33,250 markkaa . Kulkutaut isa i raalan vuokra-
määräraha alennettiin 7,200 markas ta 2,400 markkaan ja puhtaanapi tomäärä-
raha 7,200 markas ta 2,400 markkaan, sen kaluston hank in tamäärä rahaa lisät-
tiin 34,500 markkaa, mikä suurelta osalta johtui anginaosaston perustamisesta. 
Kivelän sairaalan moment t i Sääntöpalkkaiset virat osoitti 60,660 markan 
suuruista menojen l isääntymistä; se oli lasket tu ot taen huomioon kahden ali-
hoi ta ja t tarenviran lakkaut taminen ja kahden mieshoitajanviran perustami-
nen 1 ) . Lääkkeiden ja sairaanhoitotarvikkeiden määräraha nousi 259,000 
markas ta 310,000 markkaan, jolloin oli myönnet ty 50,000 markkaa Suomen 
punaisen ristin sairaalalle röntgentutkimuksis ta suoritet taviin maksuihin2) . 
Nikkilän sairaalan sääntöpalkkaisten virkain momentilla oli o te t tu huomioon 
kahden perhehoidon hoitaj a t taren viran perustaminen 1 ) samalla lakkaut taen 
yksi perhehoidon hoi ta jan virka. Saman sairaalan vuokramomentin määräraha, 
Vuokrarahaa toimenhalt i j oille arvion mukaan, j oka oli s isäl tynyt talousarvioon 
useana vuonna m u t t a j ääny t käy t t ämä t t ä , poistettiin nyt siitä. Sairaalan kalus-
ton hankin tamäärärahaa t äy ty i korot taa 300,000 markas ta 422,000 markkaan, 
koska m.m. oli os te t tava henkilöauto ja moottoripyörä. Perhehoidon laajenta-
misen johdosta oli sen tarverahoja korote t tava 6,000 markkaa sekä perhe-
hoi tomaksujen momentilla olevaa määrärahaa 744,000 markas ta 1,008,000 
markkaan. Tuberkuloosisairaalan vuokramääräraha voitiin alentaa 37,200 
markas ta 7,200 markkaan, koska päätet t i in vähentää osastonhoitajat tar ien 
vuokraraha 200 markaksi ja al ihoitajat tar ien 100 markaksi kuukaudessa ja 
koska lisäksi al ihoi tajat tar ien lukumäärä oli a lentunut yhdeksästä neljään. 
Sairaalain ruokin tamäärärahoja alennettiin yhteensä 115,577 markkaa, mikä 
aiheutui suureksi osaksi hoitopäivien vähentymisestä, sillä ainoastaan Nikki-
län sairaalan yksikköhintaa alennettiin, nimit täin 6: 25 markas ta 6: 20 mark-
kaan päivää kohden, muiden sairaalain vastaavain hintain pysyessä entisel-
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lään. Erinäiset sairaanhoitokulut nimisen luvun nimikkeen Sairaanhoi ta ja tar-
koulu kohdalla oleva sairaslomasijaisten moment t i poistettiin ja kaluston 
hankin tamäärärahaa oli pakko korot taa 2,000 markas ta 6,000 markkaan , 
jo t ta koulun l i inavaatevarasto pysyisi r i i t tävän suurena. Nimikkeeseen 
Erinäiset sairaalat sisältyvää määrärahaa Sairaalamaksuja Suomen punaisen 
ristin sairaalaan oli korotet tava, koska siinä oli m.m. va ra t t ava 75,000 
markkaa Suomen punaiselle ristille sopimuksen mukaan v. 1933 suori te t tavaa 
kuoletusmaksua varten, jonka suori t taminen kuitenkin siirtyisi v:een 
1934, jolloin vasta luul tavast i voitaisiin arvioida lopulliset kus tannukse t . 
Kellokosken piirimielisairaalan lasketut menot pienenivät edellisestä vuo-
desta 1,840,000 markkaa sen johdosta, e t tä ny t merkit t i in määräraha vain 
kertomusvuonna hanki tuis ta 80 mainitun sairaalan hoitopaikasta suori te t ta-
vaa l i sämaksua 1 ) varten. Yhdeksännen luvun Arvaamat tomiin tarpeisiin 
kaupunginval tuuston määräyksen mukaan, oli merki t tävä määrärahoja 
700,000 markkaa, mikä vastasi 600,000 markkaa v:n 1933 talousarviossa. 
Määräraha olisi tä l läkertaa voitu vähentää 200,000 markkaan, ellei olisi 
t ä y t y n y t vara ta 500,000 markkaa Kivelän sairaalan uuden paviljongin 
vielä käy t t ämät tömien osastojen lopullista kalustamista ja niiden mahdollista 
käytäntöönot toa var ten v. 1934. 

Yhdeksäs pääluokka, Köyhäinhoito, osoitti 6,413,814 markan suuruista 
menojen l isääntymistä, huol imat ta siitä, e t tä sääs täväisyyt tä oli noudate t tu 
mahdollisimman suuressa määrin, sillä pula-ajan johdosta yhteiskunnall iset 
huol to tehtävät olivat l isääntyneet muut tuen valtaosaltaan työt tömyyshuol -
loksi. Ensimmäisen luvun, Köyhäinhoi to lautakunta ja kanslia, arvioidut 
menot nousivat 4,541,180 markas ta 5,961,692 markkaan lisäyksen aiheu-
tuessa pääasiallisesti perus te t tu jen 2) kahden ylimääräisen avustuskanslian 
j a tkuvas ta ylläpidosta sekä vä l t tämät tömien ylimääräisten virkailijain ot ta-
misesta niihin ja vakinaisiin kanslioihin. Niinpä kohdistui koko luvun 
1,420,512 markan suuruisesta menojen lisäyksestä 1,361,880 markkaa moment -
tiin Tilapäistä työvoimaa. Maini t tujen kansliain perustaminen teki sitä paitsi 
kesälomasijaisten määrärahan, vuokra-, valaistus- ja siivoamismäärärahain 
sekä tarverahain korottamisen vä l t tämät tömäksi . Pääasiallisesti samasta 
syystä kassa- ja tiliviraston määrärahoja korotett i in 10,675 markkaa, kun 
sitä vastoin luvun Lastenpäiväkot i loppusumma arvioitiin 895 markkaa pie-
nemmäksi kuin v:n 1933 talousarviossa. Neljännen luvun, Kunnalliskoti 
laitoksineen, menosääntö oli vähen tyny t 168,690 markkaa, josta osa elintar-
peiden hintatason lasket tua kohdistui nimikkeisiin Kunnalliskoti ja Työ-
laitos sisältyviin ruokintamäärärahoihin, sekä viidennen luvun, Työtuvat , 
menosääntöä 1,272,788 markkaa . Mainitun luvun määrärahaa t i lapäistä työ-
voimaa voitiin alentaa 58,884 markkaa, mikä johtui erinäisten virkain palk-
kioiden poistamisesta yhden työ tuvan sekä köyhäinhoi tolautakunnan alais-
ten työtupain toisen myymälän toiminnan lakkaut tamisen 3 ) johdosta. Yö-
majain vahtimestarintoimen lakkau t tamisen 4 ) jälkeen sen halt i ja, joka 
tosiasiallisesti kauan oli to iminut työn joh ta jana , palkkansa suhteen mes-
tar i nimisenä siirrettiin tälle momentille. Työtuvan ja myymälän lakkaut ta -
minen aiheutt i myöskin useimpien muidenkin puheena olevan luvun määrä-
rahain alenemisen. Ruokin tamäärä rahaa voitiin lisäksi elintarpeiden hintain 
a lennut tua vähentää 30 pennillä ruokäilupäivää ja hoidokkia kohden. Kus 
tannukse t elätteelleannosta, laitoshoidosta köyhäinhoidolle kuu lumat to -
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inissa laitoksissa ja suoranaisista avustuksis ta nimisen luvun määrärahoja 
oli pakko lisätä 5,925,000 markkaa, josta määrästä 5,000,000 markkaa koh-
distui suoranaisten avustusten määrärahaan; toinen osa samaa ta rko i tus ta 
var ten t a rv i t t av i s ta varoista, 8,000,000 markkaa, siirrettiin kuten V. 1933 
talousarviossa seitsemänteen lukuun, Arvaamat tomiin tarpeisiin kaupungin-
val tuuston määräyksen mukaan, jo t ta val tuusto v:n 1934 kuluessa olisi tilai-
suudessa seuraamaan avustusmäärärahojen käyt töä . Muihin tarpeisiin va ra t -
tiin ainoastaan 500,000 markkaa . Yhdeksännen pääluokan menot nousivat 
kaikkiaan 64,938,864 markkaan oltuaan kertomusvuoden talousarviossa 
58,525,050 markkaa . 

Lastensuojelutoiminta nimisen kymmenennen pääluokan menot lisään-
tyivät 14,949,148 markas ta 15,207,736 markkaan eli 258,588 markkaa. Eri 
lukujen loppusummat erosivat kertomusvuoden talousarvion vastaavista 
siten, e t tä luvun Sijoitus yksityishoitoon, apumaksu t y.m. menoja korotett i in 
270,000 markkaa kun taas las tensuojelulautakunnan menot vähenivät 2,955 
markkaa, lastenhuoltolaitosten 6,197 markkaa , lastenhuoltolaitosten tilain 
2,260 markkaa, minkä ohessa arvaamat tomi in tarpeisiin va ra tu t val tuuston 
käy t tövara t pysytet t i in ennallaan. Lastenhuoltolai tokset nimisen luvun kesä-
lomasijaisten momentin kohdalle merkit t i in uusi 3,420 markan erä Ry t ty l än 
koulukodin tarpeisiin sekä saman luvun momentille Sekalaista 1,600 markkaa 
maini tun koulukodin oppilaiden urheilutoimintaa varten. Kyseisen luvun 
kaluston hankin tamäärärahaa sitä vastoin voitiin alentaa 30,000 markkaa . 
Luvun Sijoitus yksityishoitoon, apumaksu t y.m. määräraha Yksityishoito ja 
ja tko-opetus korotett i in 4,600,000 markas ta 4,700,000 markkaan, koska lasten 
lukumäärä oli l i sääntynyt sekä määrärahaa keuhkotaut is ten lasten hoitoa 
varten diakonissalaitoksen lastenkodin Droppenissa 510,000 markas ta 580,000 
markkaan ot taen huomioon, e t tä val tuusto myöskin v:ksi 1934 päät t i 1 ) korot-
taa kyseiselle lastenkodille makse t tavan päivärahan 12 markaksi kutakin las-
tensuoje lulautakunnan sinne lähe t tämää lasta kohden. Momentti Tylsä-
mielisten lasten erikoishoito ja opetus, jolle merkit t i in uusi 5,400 markan mää-
räraha hoitoa varten Vaajasalon parantolassa, nousi 235,000 markas ta 310,000 
markkaan. Matkakulumäärärahaa oli pakko korot taa 12,000 markkaa sen 
vuoksi, ettei l au takunnan hoidokkien saat to- ja siirtotarkoituksiin enää myön-
ne t ty vapaa- eikä alennuslippuja rautatei l lä. 

Yhdennessätoista pääluokassa, Opetus- ja sivistyslaitokset, osoitt ivat 
suurinta muutos ta suomenkielisten kansakoulujen määräraha t , joita oli koro-
t e t tu yhteensä 1,660,940 markkaa . Lisäystä osoitti kolmetoista momentt ia , 
suurinta moment i t Sääntöpalkkaiset virat , Tilapäistä työvoimaa, Kaluston 
hankinta , Lääkkeet ja sairaanhoitotarvikkeet , Koulutarvikkeet ja Suoranai-
set avustukset , nimit täin vastaavast i 718,290 markkaa, 558,920 markkaa , 
800,000 markkaa, 237,000 markkaa, 225,000 markkaa ja 105,000 markkaa . 
Ensinmaini t tu oli määr i te l ty ot taen huomioon val tuuston päätös 2) viidennen 
kouluhoi ta ja t tarenviran perustamisesta; kaluston hankin tamäärärahan suuren 
nousun aiheutt i Kallion uuden koulutalon 3) osittaista kalustamista varten 
va ra t tu 800,000 markan erä. Tämä uusi koulutalo aiheutt i useissa muissakin 
määrärahoissa nousua. Lääkkei tä ja sairaanhoitotarvikkeita var ten vara tun 
määrärahan menoja lisäsi Vallilaan perus te t tu uusi hammaskl in ikka 4 ) . 
Koulutarv ikemäärärahan korot taminen taas aiheutui siitä, e t tä eduskunta oli 
hyväksynyt lain, jonka mukaan kaikille oppilaille oli annet tava ilmaiset kou-

x) Ks. tämän kert. s. 51. — 2) S:n s. 88. — 3) S:n s. 18. — 4) Ks. v:n 1932 kert. s. 116. 
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lutarvikkeet, sekä suoranaisiin avustuksiin va ra t tu jen varain korotus pula-
a jas ta ja oppilasluvun lisääntymisestä. Erinäisille momenteille merkit t i in 
lisäksi joitakin uusia eriä. Huoma t t avaa vähennystä osoittivat vuokra- ja 
siivoamismomentit , edellinen 782,648 markan ja jälkimmäinen tilisiirron 
johdosta 300,000 markan suuruista. Ruotsinkielisten kansakoulujen meno-
sääntö pää t ty i 8,398,529 markkaan ollen loppusumma 49,208 markkaa pie-
nempi kuin kertomusvuoden talousarviossa. Vähennystä osoitti vuokra-
määräraha 404,730 markkaa, s i ivoamismääräraha 125,000 markkaa sekä 
määrä raha Paina tus ja sidonta 500 markkaa . Yhdentois ta momentin menot 
pysyivät ennallaan ja kymmenen momentin menot l isääntyivät yhteensä 
481,022 markkaa, josta suurin osa kohdistui momentteihin Sääntöpalkkaiset 
virat , Tilapäistä työvoimaa, Kaluston hankinta , koska Vallilan koulun kalus-
tamisen ja tkamis ta var ten varat t i in 31,500 markkaa, ja Koulutarvikkeet 
samasta syystä kuin suomenkielisten kansakoulujen vas taavan määrärahan. 
Kansakoulujen yhteisiä menoja merkit t i in 20,000 markkaa vähemmän kuin 
kertomusvuodeksi, koska korvauksiin muille kunnille Helsingin kaupungista 
kotoisin olevien kansakouluoppilaiden koulunkäynnistä arvioitiin kuluvan 
vähemmän kuin ennen. Ammatt iopetuslai tosten johtokunnalle myönnett i in 
määrärahoja yhteensä 59,360 markkaa, mikä merkitsi 1,620 markan supis-
tus ta , joka syntyi palkkiomäärärahassa. Yleisille ammattikouluil le osoitet-
tiin määrärahoja 1,123,168 markkaa kertomusvuoden menosäännön vastaa-
van määrän oltua 1,073,117 markkaa . Lisäys aiheutui 35,100 markan ja 40,000 
markan suuruisista, menosäännössä Helsingin käsityökoululle1) ja Ammatt ien-
edistämislaitokselle varatuis ta uusista apurahoista, sillä pääluokan kolme 
nimiket tä Taideteollisuuskeskuskoulu, Yleinen ammatti laiskoulu ja Kir ja -
painokoulu, johon oli merki t ty uusi 1,500 markan määräraha kaluston kun-
nossapitoa varten, osoitt ivat yhteensä 25,049 markan suuruista menojen 
vähennystä ja muihin tarkoituksiin oli osoitettu entisen suuruiset määräraha t . 
V:n 1933 talousarviossa 6 %:n mukaan tont in ja rakennuksen arvosta lasketut 
kouluhuoneistojen vuokra t arvioitiin ny t 5 %:n mukaan. Valmistavan 
poikain ammat t ikoulun määrärahoja voitiin vähentää 10,100 markkaa mu t t a 
valmistavan ty t tö jen ammat t ikoulun menoihin v a r a t t u j a varoja oli sitä vas-
toin l isät tävä 125,599 markkaa . Lisäys johtui pääasiallisesti siitä, e t tä mo-
ment t i Ruokin ta oli j ae t tu kahtia, siten, e t tä 193,500 markkaa varat t i in 
raaka-aineiden ostoa var ten leipomoon, jolloin entistä ruokin tamäärärahaa 
voitiin pienentää 89,617 markkaa sekä momentin Tilapäistä työvoimaa, johon 
oli merk i t ty uutena pieni erä kanslia-apulaista varten, korottamisesta 36,460 
markkaa . Kaluston hankintamoment in eri määrärahoja oli supistet tu niin, 
e t tä se osoitti 34,856 markan vähennystä . Vuokramääräraha laskettiin 5 %:n 
mukaan tont in ja rakennuksen arvosta. Seitsemännen luvun, Koti talous-
lau takunta , menot l isääntyivät 28,160 markkaa, mistä 22,000 markkaa tuli 
Tarveaineet talous-, havainto- ja käsi työnopetusta var ten nimisen määrä-
rahan osalle, joka oli arvioitu kaupunginhall i tuksen päätöksen 2) mukaan, 
e t tä talousarvioon oli merki t tävä tulot ja menot talous-, käsityö- ja havainto-
kursseista. Suomenkielisen työväenopiston määrärahoja merkit t i in yhteensä 
711,210 markkaa eli 260,318 markkaa vähemmän kuin v:n 1933 talousar-
viossa, mikä kävi päinsä pääasiallisesti koska opiston huoneiston vuokra, 
joka ennen oli lasket tu 6 %:n mukaan kiinteistön arvosta ny t arvioittiin 5 %:n 
mukaan aiheuttaen 248,418 markan vähennyksen vuokramenoissa. Tilapäi-

Ks. tämän kert. s. 17. —2) S:n s. 140. 
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sen työvoiman momentille merkit t i in määräraha kanslia-apulaista var ten. 
Ruotsinkielisen työväenopiston menosääntö lisääntyi 226,840 markas ta 
228,335 markkaan . Lastentarhain määrä raha t vähenivät 31,355 markkaa eli 
8,338,518 markkaan, huol imat ta siitä, e t tä uuden las tentarhan perus tamis ta 
Kallioon koskeva val tuuston päätös oli o te t tu huomioon useimmissa ky-
seisen luvun määrärahoissa, sillä menoja oli yleensä voitu supistaa. Suurin, 
29,325 markan, lisäys oli havai t tavissa momentilla Kaluston hankinta . 
Momentilla Väliaikainen lastenseimi Kallioon oli taas havait tavissa melkoi-
nen vähennys, nimit täin 27,000 markan suuruinen, johtuen edellisenä vuonna 
esiintyneiden perustamiskustannusten poisjäämisestä. Yhdeksänteen lukuun 
sisäl tyvät kauppaoppilaitosten, teknillisen opetuksen y.m. avustukset pysyi-
vä t ennallaan, l ukuuno t t ama t t a yhteiskunnallisen korkeakoulun avus tus-
määrää, joka aleni 5,000 markkaa . Uutena moment t ina merki t t i in 20,000 
markkaa Kalliolan vapaaopistolle. Kaikkiaan t ämän luvun menot l isääntyi-
vä t 15,000 markkaa eli 570,600 markkaan . Kaupunginki r jas ton luvun loppu-
summa oli 2,866,464 markkaa eli 194,805 markkaa kertomusvuoden talous-
arvion vas taavaa määrää korkeampi. Eni ten olivat l isääntyneet määrä raha t 
Tilapäistä työvoimaa, Pa ina tus ja sidonta sekä Kirjallisuus, nimit tä in vastaa-
vasti 37,200 markkaa, 95,000 markkaa ja 46,500 markkaa . Momentille Kalus-
ton hankinta , joka pysytet t i in entisen suuruisena, kaupunginhall i tus saattoi 
tarvi t taessa myöntä lisäyksiä konttorikalustoa varten käy te t t ävänään ole-
vasta yhteismäärärahasta . Kaupunginmuseon määrä raha t pysytet t i in suurin 
piirtein ennallaan; vähennys oli aivan vähäpätöinen, 882 markkaa . Musiikki-
lau takunnan määrärahoissa havait t i in 31,920 markan suuruinen menojen 
lisäys. Sopimuksenmukainen määräraha Säveltäjäin tekijänoikeustoimisto 
Teostolle merkit t i in l au takunnan määrärahaan Muut kulut 15,000 markan 
suuruisena. Viidenteentoista lukuun merki ty t erinäisten sivistyslaitosten mää-
rä raha t merkit t i in saman suuruisina kuin v:n 1933 talousarvioon. Lisäksi 
val tuusto pää t t i aset taa teat ter ien ja oopperan avustusten saannin ehdoksi, 
e t tä Suomen kansallisteatteri ja Svenska tea tern antoivat vähin tään 25, 
Yhdis tyneet t e a t t e r i t 2 ) 10 ja Suomalainen ooppera vähin tään 8 kansannäy-
tän töä puolin tai vielä halvemmin lipunhinnoin, ja e t tä näiden teat ter ien, mil-
loin ne tarvi t s iva t orkesteria, tuli ensi sijassa neuvotella asiasta musiikkilauta-
kunnan kanssa. Val tuuston arvaamat tomi in tarpeisiin merkit t i in varoja 
100,000 markkaa, edellisen talousarvion vas taavan määrän oltua 200,000 
markkaa . Koko yhdestoista pääluokka pää t ty i 52,130, 239 markkaan osoit-
taen 1,634, 487 markan suuruista menojen lisäystä. 

Kahdennessatoista, Teknilliset laitokset nimisessä pääluokassa arvioidut 
menot alenivat yhteensä 548,200 markkaa, mistä 335,945 markkaa tuli vesi-
johtolaitoksen ja 970,665 markkaa kaasulaitoksen osalle, kun sitä vastoin 
sähkölaitoksen menot l isääntyivät 758,410 markkaa . Luvun Vesijohtolaitos, 
menoryhmistä Hallinto osoitti 2,420 markan lisäystä, Kassa- ja tilivirasto 
2,480 markan lisäystä, Johtoverkko, vesisäiliö ja johtojen ta rkas tus 860 mar-
kan lisäystä sekä Yleiset vesipostit ja sa tamajohdot 9,000 markan lisäystä, 
jota vastoin käytön määrärahoja voitiin supistaa 23,285 markkaa, mit tar i - ja 
asennusosaston, työpa jan ja varaston määrärahoja 20,820 markkaa, määrä-
rahaa Sekalaiset menot 99,600 markkaa sekä uudistöiden ja -hankintain 
määrärahoja 207,000 markkaa . Kaupunginval tuus ton käyt tövaro ja myön-
nettiin entinen määrä. Uudistöitä varten myönnett i in yhteensä 986,000 
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markkaa, nimit täin työkalujen ja kaluston hankintaa varten 50,000 mark-
kaa, vesimittarien ostoon 100,000 markkaa, vesijohdon rakentamis ta varten 
K a a r l e n k a t u u n l ) 33,000 markkaa, vapaakaivon rakentamiseen Hietarannan 
tien varrelle 15,000 markkaa, 500 kV A: n muun ta j an hankin taa var ten Van-
haankaupunki in 60,000 markkaa, vesijohdon rakentamiseen E t . Hesperian-
ka tuun Mechelininkadulta länteenpäin 20,000 markkaa sekä Poh j . Hesperian-
kadun ja Kammionkadun väliseen Mechelininkadun osaan 358,000 markkaa, 
Valpurintien ja Paciuksenkadun väliseen Munkkiniemenkadun osaan 180,000 
markkaa , Tilkan siltaan 32,000 markkaa ja Salmentien ja Kuor taneenkadun 
väliseen Mäkelänkadun osaan 88,000 markkaa sekä sa tamaposte ja varten 
La ivaran taan ja Saukonlaituriin 50,000 markkaa . Alppilan vuorelle suunni-
tellun uuden vesisäiliön valmistavia töi tä varten t a rv i t t avan määrärahan 
myöntäminen jätet t i in val tuuston erillisen käsit telyn varaan. Vesijohtolaitok-
sen määrä raha t nousivat yhteensä 7,935,175 markkaan. Luvun Kaasulaitos 
eri menoryhmistä osoitt ivat, nimikkeen Katuvala is tus osoittaessa 62,900 
markan lisäystä ja muiden pysyessä ennallaan, vähennystä: Kassa- ja tili-
virasto 2,575 markkaa, K ä y t t ö 410,460 markkaa, Jakelu, johtoverkko ja jake-
lukello 10,110 markkaa, Joh to työ osasto, työpa ja , mittari toimisto, varas to ja 
näyt te ly 89,420 markkaa, Sekalaiset menot 195,000 markkaa sekä Uudistyöt 
ja -hankinnat , entinen nimike Uudistyöt , joka kuten vesijohtolaitoksen ja 
sähkölaitoksenkin vas taava t määrä raha t merkit t i in v:n 1934 talousarvioon 
tämän nimisinä, 326,000 markkaa . Viimeksimainit tu määräraha, 1,762,000 
markkaa, oli aiottu seuraaviin tarkoituksiin: pääputkiverkoston laajentami-
seen ja uusimiseen 92,000 markkaa, johtoverkon laajentamiseen hallituk-
sen määräyksen mukaan 50,000 markkaa, katulamppuihin 20,000 markkaa, 
l i i t tymisj ohtoihin 40,000 markkaa, kaasumit tar ien ostoon 1,300,000 markkaa, 
kaluston hankintaan 35,000 markkaa sekä bensoolinerottajaa var ten 225,000 
markkaa. Valtuuston periaatteellisesti h y v ä k s y m ä 2 ) kaasulaitoksen uuden 
painejohdon ja säätäjälai toksen rakentaminen päätet t i in siirtää tuonnem-
maksi. Kaasulai toksen määrä raha t nousivat yhteensä 29,180,805 markkaan . 
Sähkölaitoksen eri menoryhmistä osoitti vähennystä ainoastaan nimike 
Käyt tö , nimit täin 962,065 markan suuruista. Muutamien nimikkeiden koh-
dalle merki t ty jen määrärahain jäädessä ennalleen oli kassa- ja tilivirastolle 
myönnet täv iä varoja korote t tava 27,110 markkaa ja sekalaisiin menoihin 
tarvi t tavien alentuessa 35,700 markkaa jakeluosastolle myönnet täviä 145,065 
markkaa ja katuvala is tus ta var ten myönnet täviä 40,000 markkaa sekä uudis-
tö i t ä ja -hankintoja var ten myönnet täviä kaikkein eniten eli 1,544,000 
markkaa , josta 830,000 markkaa kohdistui momentt i in Johtoverkosto ja 
jakelulai t teet , yhteensä 3,280,000 markkaa, vaikkakin osasta tälle momentille 
t a rv i t t av i s t a varoista pää t täminen siirrettiin tuonnemmaksi , sekä 800,000 
markkaa momentt i in Mittarien osto, joka tällöin kohosi 1,500,000 markkaan. 
Pai ts i edellä main i t tu ja määrärahoja myönnett i in kyseisen nimikkeen koh-
dalla varoja koneistoa ja ohjauslai t tei ta var ten 1,500,000 markkaa, ka tuva-
laistustöihin 580,000 markkaa, johto- y.m. töihin hallituksen määräyksen 
mukaan 200,000 markkaa, talojohtotöihin 130,000 markkaa ja kaluston 
hank in taa var ten 30,000 markkaa; kaikkiaan varat t i in uudistöitä ja -han-
kintoja var ten 7,220,000 markkaa . Sähkölaitokselle myö&nettiin määrärahoja 
yhteensä 32,429,470 markkaa . Kahdennentois ta pääluokan arvioitujen meno-
jen kokonaismäärä laskettiin 69,545,450 markaksi . 
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Kolmannessatoista pääluokassa, Yleiset työt, yleisten töiden lautakun-
nan ja rakennustoimiston määrärahoja oli pakko korot taa 10,785 markkaa, 
tiliviraston 2,850 markkaa, luvun Rakennukset ja talot 242,471 markkaa, 
l uvun K a n a v a t ja viemäri t 3,493,373 markkaa , luvun Urhei lukentät 175,000, 
markkaa, luvun Is tutukset 480,000 markkaa sekä arvaamat tomi in tarpeisiin 
ja varatöihin v a r a t t u j a määrärahoja 11,050,000 markkaa; sitä vastoin alen-
nett i in luvun Kadu t ja yleiset paikat määrärahoja 4,242,000 markkaa, luvun 
Tiet 483,800 markkaa, luvun Satamat 5,994,000 markkaa, luvun Varasto 
40,065 markkaa ja luvun Työnteki jä in erinäiset edut 200,000 markkaa . Luvun 
Sekalaista määräraha t merkit t i in entisensuuruisina. Rakennukset ja talot 
nimisen luvun nimikkeen Kor jaus ja kunnossapito kohdalle merkit t i in varoja 
4,109,160 markkaa kertomusvuoden menosäännön vas taavan määrän oltua 
3,163,020 markkaa; 946,140 markan lisäys jakau tu i kolmentoista momentin 
kesken siten, e t tä sairaalain ja kansakoulujen korjauksiin kohdistui siitä 
eniten, yhteensä 661,000 markkaa . Nimikkeen Uudis- ja muutosrakennukset 
kohdalle merkit t i in määrärahoja yhteensä 16,157,400 markkaa v:n 1933 meno-
säännön vas taavan määrän oltua 703,669 markkaa pienempi. Tästä määrä-
rahasta käytettäisi in Kallion paloaseman uudistamiseen ja laa jentamiseen 1 ) 
918,000 markkaa, henkilökunnan asuntorakennuksen tee t tämis tä varten 
Nikkilän sa i raalaan 2 ) 2,017,900 markkaa, Kallion uu t t a kansakoulutaloa 
va r t en 3 ) 9,372,500 markkaa, Marian sairaalan paviljongin n:o 6 korjaamiseen 
100,000 markkaa, makuuhall in rakentamiseksi kulkutaut isairaalaan hinku-
yskäpotilai ta varten 3) 51,700 markkaa, uusiin, lämmityslai tosta varten tar-
vi t tavi in pääjohtoihin Nikkilän sairaalan saunan ja rakennuksen n:o 5 välille 
24,000 markkaa, uu t t a vedensuodatinlai tosta var ten saman sairaalan pump-
puhuoneeseen 100,000 markkaa, uuden yhdysvesijohdon rakentamiseksi 
Kivelän sairaalan sisätautien osaston uuden talon kellarissa olevaan tarjoi lu-
johtoon Välskärinkadun is tutusten halki kulkevasta tar joi lu johdosta 47,000 
markkaa, kunnalliskodin vesi- ja viemäri johtojen uusimiseen ja hajoi tuskaivo-
jen korjaamiseen 87,300 markkaa sekä aidan korjaamiseen ja osittaiseen uusi-
miseen 10,000 markkaa, uuden aidan rakentamis ta var ten Kivelän sairaa-
lan alueelle Mechelininkatua vas taan 80,000 markkaa, Marian sairaalan pesu-
laitoksen uusimiseen 279,000 markkaa, teuras tamon rakennustoimikunnan 
käyte t täväks i 4) 2,800,000 markkaa sekä Nikkilän sairaalan uu t t a veden-
o t t amoa varten, jo ta poikkeuksellisen kuivan talven vuoksi uhkaavan veden-
puut teen torjumiseksi oli r yhdy t t ävä rakentamaan, 270,000 markkaa . Lu-
vussa K a d u t ja yleiset paikat arvioitiin korjaus- ja kunnossapi tokustannusten 
nousevan 748,000 markkaan, mikä määrä kertomusvuoden talousarvioon 
ver ra t tuna osoitti 90,000 markan suuruista menojen lisäystä. Uudistyö-
määrärahoja voitiin sitä vastoin vähentää 4,332,000 markkaa eli 3,664,000 
markkaan. Tästä määräs tä tarvi t tais i in 110,000 markkaa Kasarmintor in 
hallin puoleisen kolmion päällystämiseen, 100,000 markkaa Vallilan ka tu jen 
ja käytävien saattamiseksi lopulliseen kuntoon, 200,000 markkaa kenttäkivi-
ka tu jen asfaltoimiseen kaupunginhall i tuksen ja maistraat in määräyksen 
mukaan, 50,000 markkaa t äy temaan vas taanot toa varten, samoin 50,000 
markkaa uusia korokkeita ja l i ikennemerkkejä var ten kaupunginhall i tuksen 
määräyksen mukaan, 206,000 markkaa Kaisaniemenkadun Fabianin- ja Lii-
sankadun välisen osan leventämiseen, 1,335,000 markkaa Mechelininkadun 
Poh j . Hesperian- ja Linnankoskenkadun välisen osan lopputasoi tusta ja puuis-
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tu tuks ia varten, 295,000 markkaa Stenbäckinkaclun ja Munkkiniemenkadun 
välisen Topeliuksenkadun osan lopputasoitukseen ja asfalttisepelöintiin, 
228,000 markkaa Vilhonvuoren puistikon Hämeent ien ja portaiden välisten 
teiden ja is tutusten sekä puistikon itäpuolella olevan tien tasoittamiseksi, 
900,000 markkaa Sturenkadun ja Kumpulant ien väliin lankeavan Mäkelän-
kadun lounaispuolen lopputasoi tusta ja puuis tutuksia var ten, 55,000 markkaa 
Vuorelankadun ajotien ja käy tävän tasoit tamiseen, 70,000 markkaa Töölön-
torin hiekoittamiseen sekä yhteensä 65,000 markkaa Aleksanterinkadun tont in 
n:o 1, Kapteeninpuist ikon pohjoispuoleisen käytävän, Merikadun tont t ien 
n:ot 19—21, Laivur inkadun tont t ien n:ot 1—3—5 ja Por than inkadun tont in 
nro 8 ja lkakäytävien päällystämiseen sekä rauta-a idan pystyt tämiseen Raha-
pajankadul le puistoa vas taan. Kanava in ja viemärien kor jaukset ja kunnos-
sapito vaa t iva t määrärahoja yhteensä 1,505,000 markkaa eli 10,000 markkaa 
enemmän kuin kertomusvuoden talousarvion mukaan. Niiden uudistöitä 
taas suoritettaisiin 7,202,640 markaksi arvioiduin kustannuksin vas taavan 
määrän oltua v:n 1933 talousarviossa 3,719,267 markkaa . Kyseisen nimik-
keen kohdalla olevista määrärahois ta suurin, 5,000,000 markkaa, myönnet-
tiin Rajasaaren puhdistuslaitoksen alustavia töi tä varten, joista kaupungin-
hallitus katsoi tärkeimmiksi Savilan pumppuaseman ja Rajasaareen vievän 
johdon parai ten talvella suoritet taviksi sopivat työ t . Erinäisten viemäri-
töiden tee t tämis tä var ten merkit t i in 1,276,000 markkaa sekä koneiston ostoa 
var ten Kyläsaaren puhdistuslaitokselle 926,640 markkaa . Teiden korjausten 
ja kunnossapidon arvioitiin tulevan maksamaan 1,270,000 markkaa ja teiden 
uudistöiden 2,199,200 markkaa ollen kummassakin havai t tavissa jonkun 
verran vähennystä . Uusia te i tä var ten myönnetyis tä määrärahois ta oli 
1,447,000 markkaa ta rko i te t tu Tilkan sillan rakentamiseen, 388,000 markkaa 
r u m m u n rakentamiseen Kumpu lan puron kohdalle Hämeentielle, 291,000 
markkaa Kaivopuiston rantate iden ja is tutusten kunnostamiseen It . Puis-
totien ja kylpylaitoksen välillä sekä 73,200 markkaa viimeksimainitun tien 
leventämiseen tont t ien n:ot 20, 21, 8a, 8b ja 8c kohdalta . Lukuun Urheiluken-
t ä t merkit t i in määrärahoja 722,000 markkaa, josta 507,000 markkaa korjaus-
ja kunnossapitokustannuksi in ja 215,000 markkaa uudistöihin; edellisiä varten 
oli v:n 1933 talousarvioon merki t ty 477,000 markkaa ja jälkimmäisiä varten 
70,000 markkaa . Yiimeksimainittuihin töihin kuului vesipostien, suihkua 
var ten t a rv i t t avan puhdistuskaivon sekä kentän eteläpäähän johtavan ajo-
tien rakentaminen Elä in tarhan urheilukentälle yhteensä 128,000 markan 
kustannuksin, Kampin kentän kunnostaminen 23,000 markalla ja Väinä-
möisenkadun urhei lukentän sorastaminen 64,000 markalla. Kaupungin sata-
main menosääntö pää t ty i 17,009,200 markkaan , josta 2,864,200 markkaa koh-
distui nimikkeeseen Kor jaus- ja kunnossapito, johon v:n 1933 talousarviossa 
sisältyi määrärahoja 2,608,200 markkaa, sekä 14,145,000 markkaa nimikkee-
seen Uudisrakennukset , mainitussa talousarviossa Uudistyöt , joka v:n 1933 
talousarviossa oli ollut 20,395,000 markan suuruinen. Edelliseen nimikkeeseen 
oli merki t ty yhteensä 295,000 markkaa uusia määrärahoja erinäisten laiturien 
uusimiseen, laajentamiseen ja vahvistamiseen. Jälkimmäisen nimikkeen 
varoista käytettäisi in 3,900,000 markkaa Länsisa taman rakennustöiden j a t -
kamiseen, 230,000 markkaa Ete läsa taman 25 tonnin nosturin korottamiseen, 
250,000 markkaa Ka ta j anokan rakennustöiden jatkamiseen, 370,000 markkaa 
Vanhankaupungin lahden länsirannalla kulkevan sa tamaradan järjestely-
ra tap ihaa varten, 35,000 markkaa 50 uuden venepaikan jär jestämiseksi Tai-
vallahteen ja 10,000 markkaa yh tä monen tällaisen paikan järjestämiseksi 
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Kaisaniemenlahden etelärantaan, 50,000 markkaa ulkopäalujen pys ty t t ämi -
seksi erinäisille venepaikoille, 150,000 markkaa ka tu jen ja laiturien päällys-
tämiseen, 150,000 markkaa täy t teen vastaanot tamiseen rannoille, 7,000,000 
markkaa Hert toniemen rakennustöiden jatkamiseen varatöinä sekä 2,000,000 
markkaa yleisiä sa tamavara tö i tä var ten val tuuston määräyksen mukaan . 
Is tutusten korjaus- ja kunnossapitomenojen arvioitiin nousevan 2,238,100 
markkaan, jolloin niihin oli merki t ty uusina momentteina 12,800 markkaa 
eduskuntatalon is tutuksia var ten ja 50,000 markkaa kasvien tuholaisten 
torjumiseksi . Uudistöi tä var ten arvioitiin t a rv i t t avan 684,200 markkaa . 
Luvun edellinen menoryhmä osoitti 127,800 markan ja jälkimmäinen 352,200 
markan suuruista menojen lisäystä. Uudis työmäärärahain suurin erä, 200,000 
markkaa, myönnett i in t äy t teen vastaanot tamiseen Hesperianesplanaadin 
Runebergin- ja Mechelininkadun väliseen osaan sekä alustavia tasoi tustöi tä 
varten siellä; puistosohvien ostoon myönnett i in 50,000 markkaa, Hesperian-
esplanaadia varten Turunt ies tä Runeberginkatuun 127,000 markkaa, Aleksis 
Kiven kadun Sturen- ja Ko tkankadun välisen osan puuis tutuksia var ten 
16,200 markkaa, Por than inkadun ja Pengerkadun välisen is tutuksen kesä-
vesijohtoon mittarikaivoineen 15,000 markkaa, uuden mul ta ta rhan ai taa-
mista, salaoj i t tamista ja ajoteiden rakentamis ta varten sille 20,000 markkaa, 
kesävesijohdon rakentamiseen mittarikaivoineen Runeberginkadun leikki-
kentälle 15,000 markkaa, kaupunginpuutarhan lava tarhaa ympäröivien teiden 
tervaamiseen 13,000 markkaa, Talin kar tanon maalle tu levan kaupungin tai-
miston perustamistöihin 55,000 markkaa, Hie ta ran taa ra jo i t t avan hautaus-
maan muurin vierustan kaunistamiseen 25,000 markkaa, Turunt ien puuistu-
tuksiin Stenbäckin- ja Lääkär inkadun väliltä 23,500 markkaa, puiden istut-
tamiseksi Merisatamaan 15,000 markkaa, Si l tavuorenrannankentän ja is tutus-
ten kuntoonsaat tamiseksi 100,000 markkaa sekä Helsinginkadun ja Vaasan-
kadun yh tymäkoh taan muodostuneen kolmion is tutuksia var ten 9,500 mark-
kaa. Lukuun Varasto merkit t i in työkalujen ja pienemmän kaluston ostoa, 
kunnossapitoa y.m. var ten entinen määrä, 700,000 markkaa , työkoneiden 
ostoon 619,000 markkaa sekä maanvuokrien maksamiseen Kampin, Ruoho-
lahden, Sörnäisten ja Toukolan varastoalueista 469,085 markkaa . Työ-
koneiden kunnossapitoa var ten osoitettiin 450,000 markkaa . Kaikkiaan myön-
nettiin varaston tarpeisiin 2,639,085 markkaa . Työnteki jä in erinäiset edut 
nimisen luvun määrärahois ta muut tu i ainoastaan yksi, Sairausapu, vähentyen 
1,000,000 markasta , johon se kertomusvuoden talousarviossa oli kohonnut , 
jälleen 800,000 markkaan. Arvaamat tomiin tarpeisiin ja varatöihin osoitet-
tiin 28,500,000 markkaa vas taavan määrän oltua edellisessä talousarviossa 
17,450,000 markkaa . Vaikka momentt i in yleiset vara työ t kaupunginval-
tuus ton määräyksen mukaan sisältyvät käy t tövara t vähenivät 15,300,000 
markas ta 10,000,000 markkaan syntyi kuitenkin lisäystä, sillä lukuun otet-
tiin kaksi uu t t a momentt ia , nimit täin Ylimääräiset työ t työ t tömyyden joh-
dosta kaupunginval tuuston määräyksen mukaan 1) , jolle merkit t i in 6,000,000 
markkaa, ja 12,000,000 markkaa käsi t tävä Yleiset vara työt työt tömyysla i -
nan2) varoilla kaupunginval tuuston määräyksen mukaan. Koko kolmannen-
toista pääluokan loppusumma nousi 96,422,126 markkaan oltuaan v:n 1933 
menosäännösst 91,927,512 markkaa . 

Tässä yhteydessä val tuusto päät t i , e t tä sellaisia pääluokkiin Teknilliset 
laitokset ja Yleiset työ t kuuluvia uudistöitä, joita varten talousarvioon oli 

Ks. tämän kert. s. 49.-—2) S:n s. 33. 



82 

merkitty siirtomääräraha, sai aloittaa ainoastaan kaupunginhallituksen suos-
tumuksella. 

Neljänteentoista, Katu- ja laituri valaistus nimiseen pääluokkaan sisältyi 
kaasuvalaistuksen määrärahoja 2,414,000 markkaa ja sähkövalaistuksen 
määrärahoja 3,620,000 markkaa eli yhteensä 6,034,000 markkaa, mitä määrää 
kertomusvuoden menosäännössä vastasi 6,080,000 markkaa. 

Viidennentoista pääluokan, Puhtaanapito, menot olivat kuten v:n 
1933 talousarviossakin hieman entisestään vähentyneet, tällä kertaa 134,382 
markkaa. Vähennys aiheutui neljännen, Uudishankinnat ja uudistyöt nimi-
sen luvun 146,500 markan suuruisesta menoja vähennyksestä, sillä kaupun-
ginhallituksen käyttövaroja myönnettiin entinen määrä ja luvun lisäykset 
olivat aivan vähäiset; puhtaanapitolautakunnalle ja puhtaanapitolaitokselle 
myönnettiin näet 1,575 markkaa, tilivirastolle 3,470 markkaa ja katujen ja 
kiinteistöjen puhtaanapitoa varten 7,073 markkaa enemmän kuin kertomus-
vuoden talousarviossa. Puhtaanapitomenoja, jotka kertomusvuoden talous-
arviossa olivat olleet 12,868,007 markan suuruiset, merkittiin tällä kertaa kaik-
kiaan 12,733,625 markkaa, josta 286,475 markkaa kohdistui lukuun Puhtaana-
pitolautakunta ja puhtaanapitolaitos, 254,730 markkaa lukuun Tilivirasto, 
11,920,920 markkaa lukuun Katujen ja kiinteistöjen puhtaanapito, 221,500 
markkaa lukuun Uudishankinnat ja uudistyöt sekä 50,000 markkaa lukuun 
Arvaamattomiin tarpeisiin kaupunginhallituksen määräyksen mukaan. 

Keskuskeittola nimisen, kuudennentoista pääluokan määrärahain summa, 
joka v:n 1933 talousarviossa oli ollut 10,624,800 markkaa, vahvistettiin 
10,584,800 markaksi. Vähennys oli näin ollen aivan pieni, 40,000 markkaa. 

Seitsemännentoista pääluokan, Kiinteä omaisuus, ensimmäisessä luvussa, 
Kiinteistölautakunta ja kiinteistötoimisto, jonka menot olivat vähentyneet 
2,568,951 markasta 2,500,511 markkaan, kohdistui suurin menojen vähennys, 
81,240 markkaa, sääntöpalkkaisten virkain momenttiin. MomentillaTilapäistä 
työvoimaa olivat menot lisääntyneet eniten, nimittäin 38,800 markkaa, mikä 
johtui siitä, et tä asemakaavaosastolle sekä maanmittaus- ja kartastotöiden 
osastolle Pi tä jänmäen seudun rakennussuunnitelman laatimisen johdosta oli 
pakko ottaa edelliselle uusi arkistoapulainen ja jälkimmäiselle uusi piirtäjä. 
Samasta syystä oli myöskin momenttia Kolmio-, polygooni- ja kartoitusmit-
taukset lisättävä 35,000 markkaa. Toisen luvun, Maatalousosaston hoitamat 
tilat, määrärahat lisääntyivät 50,497 markkaa eli 2,692,267 markkaan. Meno-
jen lisääntymisen aiheuttivat etupäässä momentti Tilapäistä työvoimaa ja mo-
mentit Tallit sekä Navetat ja sikala, joiden menot olivat lisääntyneet vastaa-
vasti 26,807 markkaa, 40,000 markkaa ja 25,000 markkaa, kahden viimeksi-
mainitun lisäyksen aiheutuessa rehun y.m. hintain korottamisesta. Momentille 
Verot ja vakuutukset merkittiin uusi 5,000 markan erä palovakuutuksia var-
ten. Kaluston hankintamäärärahaa voitiin alentaa 52,000 markkaa. Muissa 
määrärahoissa oli havaittavissa aivan vähäistä nousua tai laskua. Kolmas 
luku, Talo-osaston alaiset kiinteistöt, osoitti sekin arvioitujen menojen lisään-
tymistä, kuitenkin ainoastaan 10,110 markan suuruista, jolloin loppusumma 
nousi 4,155,862 markkaan. Lisäys johtui ensi sijassa huonon vuokra-ajan 
aiheuttamasta korjauskulujen kasvamisesta, mitkä koko luvun osalta olivat 
84,000 markkaa. Kaupunkitalojen tilapäisen työvoiman momentille otettiin 
uusi 1,200 markan erä Simonkadun talon n:ot 1—3 talonmiehen palkkaamista 
varten. Kaikkiaan kolmannen luvun nimikkeen Kaupunkitalot kohdalle 
merkityt menot vähenivät 6,049 markkaa, nimikkeen Poliisihuoneistot kofe 
dalla olevat 25,094 markkaa ja nimikkeen Kauppahall i t ja torit 9,143 markkaa; 
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nimikkeen Kunnall iset työväenasunnot menot taas osoitt ivat 50,396 markan 
suuruis ta nousua. Neljänteen lukuun yhdistet t i in kaupungin kansanpuistojen, 
s i i r toiapuutarhain ja urheilukenttäin arvioidut menot, joiden yhteismäärä 
oli 2,751,510 markkaa . Nimikkeen Kansanpuis tot erät l isääntyivät 9,632 
markkaa , Si i r tolapuutarhat 471,700 markkaa, Urheilu- ja pesäpallokentät 
11,525 markkaa ja Käpylän ravi ra ta 1,000 markkaa; nimikkeen Kaisaniemen 
verkkopallokenttä menot osoittivat 1,000 markan supistusta, joten koko luvun 
nettolisäys oli 492,857 markkaa . Satamasaaren uusi kansanpuisto aiheutti 
ensimmäisen nimikkeen usean erän lisääntymisen. Niinpä tilapäisen työvoi-
man määräraha laskettiin ot taen huomioon Satamasaaren vartiointiin ja sii-
voamiseen t a rv i t t ava t varat . Kaluston hankin tamäärärahaa oli niinikään 
lisättävä 7,350 markkaa, palotor juntakaluston ja voimistelutelineiden osta-
mista sekä Satamasaaren kansanpuiston varus tamis ta varten tarpeellisella 
kalustolla. Kor jausmäärärahaan merkitt i in myöskin 4,000 markkaa Satama-
saaren korjauksia silmälläpitäen. Momenttia Uudisrakennukset oli korotet-
t ava 13,900 markkaa eli 43,400 markkaan, pääasiallisesti koska sen kohdalla 
oli o te t tava huomioon uudet määrä raha t Varsasaaren kaivoa, käymälää ja 
tunkiosäiliötä sekä Satamasaaren käymälää varten, vastaavast i 10,000 mark-
kaa ja 5,000 markkaa . Momentt i Eläinten osto eläintarhaan korotetti in 
15,000 markas ta 30,000 markkaan uuden piisonilehmän oston takia . Siirtoia-
puutarhain nimikkeen menojen l isäntyminen johtui suurelta osalta siirtola-
puutarhan perustamisesta Her t toniemeen 1 ) 671,000 markaksi arvioiduin 
kustannuksin. Muita uusia määrärahoja tällä kohdalla oli 53,100 markkaa 
pavil jonkirakennuksen teettämiseen Kumpulan si ir tolapuutarhaan, 600 
markan suuruinen vedenkulutusmääräraha ja 500 markkaa tarverahoja . 
Kor jausmäärärahoja oli l isät tävä 10,000 markkaa, koska kaupungissa v. 1934 
tultaisiin pi tämään pohjoismainen siirtolapuutarhakongressi. Nimike Ur-
heilu· ja pesäpallokentät laskettiin niinikään ottaen huomioon pari uu t ta 
määrärahaa, nimit täin 6,000 markan suuruinen Lämminvesisuihku, sekä 
Alppilan hiihtomäen ja n.s. harjoi tusmäkien vartiointi nimisen momentin 
kohdalla 5,400 markkaa kolmea uu t t a har jo i tusmäkeä varten ja 500 markkaa 
ensiapulaatikkojen ja siteiden hankkimiseksi. Käpylän raviradan määrära-
hain kohoamisen aiheutti 1,000 markan suuruinen uusi määräraha, Vartiointi . 
Viides luku, Kiinteistöostot, sisälsi määrärahoja yhteensä 22,680,263 markkaa, 
siitä 2,000,000 markkaa Talin kartanon ostoon, 145,400 markkaa Salmi-
saaren huvila-alueen vuokraoikeuden sekä rakennusten lunastamiseen2) , 
5,518,963 markkaa Leppäsuon alueen pakkolunastamista var ten 3 ) , 508,400 
markkaa Aktiebolaget Botby osakeyhtiön osakkeiden ostoon 4), 400,000 mark-
kaa Ison ja Pienen Satamasaaren ostoon 4), 13,500,000 markkaa Pohj . Espla-
naadikadun talon ja tont in n:o 15 ostoon 5), 187, 500 markkaa Kauppakorkea-
koulun ylioppilaskunnan r.y. ostaman Runeberginkadun tontin n:o 12 takai-
sinlunastamiseen 6), 55,000 markkaa II kaupunginosan korttelin n:o 42 erään 
tontt ialueen ostamista varten Kaisaniemenkadun leventämiseksi 7) sekä 
365,000 markkaa lisämaan hankkimiseksi Nikkilän sairaalalle8) . Luvun 
menot osoitt ivat 867,263 markan nousua. Sekalaisiin menoihin osoitettiin 
1,090,000 markkaa; kuluvan vuoden vastaaviin menoihin oli vara t tu 41,000 
markkaa enemmän. Kaupungin kiinteän omaisuuden katsastusmiesten palk-
kiot alenivat 36,000 markas ta 10,000 markkaan, koska kertomusvuonna juuri 

Ks. tämän kert. s. 26. — 2) Vrt. v:n 1918 kert. s. 12. — 8) Ks. tämän kert. s. 
7. — 4) S:n s. 8. — 6)Vrt. v:n 1931 kert. s. 7. —G) S:n v:n 1932 kert, s. 11. — 7) Ks. tämän 
kert. s. 6. — 8) S:ns. 8. 
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oli to imi te t tu täydellinen katsastus ja kiinteistöjen uudelleenarviointi. Arvaa-
mattomiin vuokriin ja vuokrankorotuksi in kaupunginhall i tuksen käy te t tä -
väksi merki t tyä määrärahaa voitiin tässä kuten edellisessäkin talousarviossa 
alentaa, tällä kertaa 50,000 markas ta 30,000 markkaan . Luvun Arvaamat to-
miin tarpeisiin kaupunginval tuuston määräyksen mukaan menojen loppu-
summa pysytet t i in ennallaan, 100,000 markkana . Pääluokan loppusumma oli 
l i sääntynyt 34,998,446 markas ta 35,970,413 markkaan. 

Kahdeksannentois ta pääluokan, Eläkkeet ja apurahat , kohdalle merkit-
tiin määrärahoja 6,263,009 markkaa eli 672,693 markkaa enemmän kuin 
kertomusvuoden menosäännön mukaan. 

Yhdeksänteentoista , Sekalaiset menot nimiseen pääluokkaan sisälty-
viä määrärahoja saatet t i in alentaa 1,494,295 markkaa, nousten ne kaikkiaan 
42,913,905 markkaan. Vähenemistä osoittivat luku Irtaimisto, 50,000 mark-
kaa, Yleishyödyllisten tarkoi tus ten määrärahat , 10,000 markkaa, Työttö-
myyden a iheut tamat erinäiset toimenpiteet, 4,790,000 markkaa , ja Arvaa-
mat tomiin tarpeisiin, 150,000 markkaa; ennalleen jääviksi arvioitiin Tapa-
tu rmavakuu tus sekä Poistot ja palautukset nimisten lukujen menot ja lisään-
tymis tä osoitt ivat luvut Lisäykset palkkamenoihin, 20,000 markkaa, ja Seka-
laiset määrärahat , 3,485,705 markkaa . Sekalaisten määrärahain t ava t t oman 
lisääntymisen aiheut t ivat suureksi osaksi erinäiset niiden kohdalle merki tyt 
uudet erät; niinpä myönnett i in 3,000,000 markkaa lainaa varten Hietalah-
den sulkutelakka ja konepaja osakeyhtiölle1), 289,185 markkaa erinäisten 
osakkeiden ostoon, 83,920 markkaa kaupunginhall i tuksen peruste t tavaksi 
pää t t ämän 2) kaupungin työlaitosten myynt ia i tan arvioi tuja menoja sekä 
40,000 markkaa avustuksena Suomen vankeusyhdistykselle. Määrärahat 
luvussa Työt tömyyden a iheu t tamat erinäiset toimenpiteet , jo tka v:n 1933 
talousarviossa olivat kohonneet 3,000,000 markas ta 9,165,000 markkaan etu-
päässä, koska val tuuston käyte t täväks i ilmaista ruoanjakelua var ten tällöin 
oli asetet tu 4,000,000 markkaa, laskivat ny t näiden kus tannusten jälleen jää-
dessä pois 3), 4,375,000 markkaan. Kaupunginhal l i tuksen käy te t t ävänä ole-
vaa naisten opinto- ja ammat t ikurss imäärärahaa voitiin lisäksi kurssien osan-
o t t a ja lukumäärän vähenny t tyä supistaa 500,000 markkaa ja vas taavaa mies-
ten opinto- ja ammat t ikurss imäärärahaa 300,000 markkaa sekä val tuuston 
käyt tövaroja työ t tömyyden varal ta 200,000 markkaa . Momentilla Naisten työ-
tuva t otett i in huomioon uusi3,000 markan määräraha Pa ina tus ja sidonta sekä 
20,000 markan suuruinen erä Tarverahat . Kaupunginhal l i tuksen käyt tövaro ja 
työ t tömyyden varal ta korotett i in kokemuksen perusteella 200,000 markkaa . 

Tulosääntö. Tulosääntöön merkit t i in edellisen vuoden säästönä 22,000,000 
markkaa . Ensimmäisessä osastossa, Lainat ja korot, kaupunginval tuusto 
osoitti alla maini tu t määräraha t : 

Vuosien 1922 ja 1924 lainain sekä v:n 1930 ensimmäisen, v:n 1932 ensim-
mäisen ja v:n 1933 toisen lainan k ä y t t ä m ä t t ä jääneistä varoista: 
Rajasaaren puhdistuslaitoksen rakennustöihin Smk 5,000,000: — 
Länsisataman rakennustöiden jatkamiseen » 2,144,683 
Ete läsa taman 25 tonnin nosturin korottamiseen » 230,000 
Ka ta j anokan rakennustöiden jatkamiseen » 250,000 
Vanhankaupungin lahden länsirannalla kulkevan sata-

maradan järjestely ra tapihaa var ten » 370,000: 
Leppäsuon alueen pakkolunastamiseen » 5,518,963: 

Yhteensä Smk 13,513,646: 
3) Ks. tämän kert, s. 52. — 2) S:n s. 214. —3) S:n s. 49. 
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V:n 1933 kolmannesta lainasta: 
Vesijohtojen laskemiseen Smk 786,000 
Kaasulaitoksen pääputkiverkon laajentamiseen » 92,000 
Sähkölaitoksen koneistoa ja ohjauslai t tei ta varten . . . . » 1,500,000 

» johtoverkostoa ja jakelulai t tei ta varten » 3,280,000 
» katuvalaistustöihin » 580,000 

Teurastamolle » 935,783 
Länsisataman rakennustöiden jatkamiseen » 1,755,317 
Hert toniemen rakennustöiden jatkamiseen varatöinä » 7,000,000 
Yleisiä sa tamarakennusvara tö i tä var ten val tuuston mää-

räyksen mukaan » 2,000,000 
Talin kar tanon ostoon » 2,000,000 
Aktiebolaget Bo tby osakeyhtiön osakkeiden ostoon . . . . » 508,400 
Ison ja Pienen Satamasaaren ostoon » 400,000 
Poh j . Esplanaadikadun talon ja tont in n:o 15 ostoon » 13,500,000 
Hietalahden sulkutelakka ja konepaja osakeyhtiölle an-

ne t tavaan lainaan » 3,000,000 
Yhteensä Smk 37,337,500: 

Ote t tavas ta työt tömyyslainasta: 
Yleisiin varatöihin val tuuston määräyksen mukaan . . Smk 12,000,000: 

Ote t tavas ta pitkäaikaisesta lainasta: 

Teuras tamoa varten Smk 1,864,217 
Lisämaan hankkimiseksi Nikkilän sairaalalle » 365,000 

Yhteensä Smk 2,229,217 

Kaikkiaan Smk 65,080,363 

Luvussa Korot merkit t i in kaupungin korko- ja osinkotulot 9,479,250 
markaksi vas ta ten 14,065,750 markkaa kertomusvuoden talousarviossa. 
Tontinlunastuskorkoja arveltiin ker tyvän 1,315,000 markkaa vähemmän sekä 
sekalaisia korkoja 1,000,000 markkaa ja osakkeiden osinkoja 2,400,000 
markkaa vähemmän kuin v:n 1933 tulosäännön mukaan . Val tuuston päätös 
yleishyödyllisen rakennustoiminnan edistämislainarahastosta myönnet ty jen 
lainain koron laskemisesta otett i in tässä huomioon. Luvun Sekalaista tu lot 
alenivat 170,000 markkaa eli 2,000,000 markkaan. Koko osaston loppusumman 
arvioitiin nousevan 76,559,613 markkaan eli l isääntyvän 4,658,863 markkaa . 

Toisen osaston, Tuloa t u o t t a v a t oikeudet, ensimmäinen luku, Erinäiset 
verot, osoitti 39,200 markan suuruista tulojen vähennystä ja kolmas luku, 
Sekalaista, 400,000 markan suuruista, kun taas Sa tamat nimisen toisen luvun 
tuloissa voitiin havai ta 1,968,035 markan lisäännys, johtuen pääasiallisesti 
siitä, e t tä moment i t Tuulaaki kaupunkiin osoitetuista tavaroista, Satama-
maksu t ja Pa ikanvuokra t olivat kohonneet vastaavast i 1,000,000 markkaa, 
200,000 markkaa ja 770,000 markkaa, sekä 45,040 markaksi arvioitujen eri-
näisten huoneistovuokrien siirtämisestä 2) t ähän ki inteis tölautakunnan koh-
dalta. Sekalaista nimisen luvun moment t i Veronlisäystä kannanta-a jan 
jälkeen maksetuis ta kunnallisveroista aleni 400,000 markkaa, koska veron-

Ks. v:n 1932 kert. s. 45. —2) Ks. tämän kert. s. 212. 
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lisäys oli alennettu 1 markas ta 70 penniin 100 markal ta . Tähän osastoon 
merki t ty jen tulojen kokonaismäärä laskettiin 26,597,100 markaksi vastaten 
25,068,265 markkaa kertomusvuoden talousarviossa. 

Kolmanteen osastoon, Terveyden- ja sairaanhoito, sisältyvät tulot 
arvioitiin 23,477,119 markaksi , lisäyksen siis noustessa 692,819 markkaan, 
mistä 252,530 markkaa kohdistui lukuun Terveydenhoito ja 440,289 mark-
kaa lukuun Sairaanhoito. Edellinen lisäys syntyi siten, e t tä kouluhammas-
klinikan tuloja merkit t i in 248,000 markkaa enemmän kuin v:n 1933 tulo-
säännössä ja jälkimmäisen luvun pääasialliset lisäykset kohdistuivat köyhäin-
hoidon suor i te t tavaan korvaukseen sairaanhoidosta kaupungin sairaaloissa ja 
Suomen punaisen ristin sairaalan tuloihin, joiden lisäykset olivat vastaavast i 
600,000 markkaa ja 130,000 markkaa . Jälkimmäiseen lukuun sisällytettiin 
myöskin uusi moment t i Sekalaisia tu loja sairaaloista, joka merkit t i in 50,000 
markan suuruisena. Kaupunginhall i tuksen jä r jes te t tyä uudelleen luontois-
etukorvauksien perusteet voitiin sairaalain luontoisetukorvauksista syntyvää 
erää supistaa 195,711 markkaa . 

Neljännessä osastossa, Köyhäinhoito ja lastensuojelutoiminta, hava i t t ava 
1,040,775 markan suuruinen tulojen l isääntyminen jakautu i osaston kolmen 
luvun kesken siten, e t tä ensimmäisessä, Kunnalliskoti ja työlaitos nimisessä, 
arvioitiin syntyvän tuloa 12,058,712 markkaa ja toisessa, Verot, 250,000 mark-
kaa, vastaavien lisäysten ollessa 1,062,052 markkaa ja 20,000 markkaa . Las-
tenhuoltolaitosten taas laskettiin t uo t t avan tuloa 6,218,340 markkaa eli 41,277 
markkaa vähemmän kuin v:n 1933 talousarvion mukaan . Ensinmaini tun luvun 
tulojen lisäyksestä kohdistui 103,000 markkaa Pesula ja 1,100,000 markkaa 
Korvaus köyhien ylläpidosta nimisiin momentteihin, jo ta vastoin luontois-
eduista saa tava korvaus aleni 92,448 markkaa niiden uudelleenarvioimisen joh-
dosta ja köyhäinhoi tolautakunnan työ tupa in tu lot 100,000 markkaa . Lasten-
huoltolaitosten luvun moment t i Luontoisedut väheni samasta syystä 33,458 
markkaa ja Lastenhoitokorvaukset 100,000 markkaa; ammatt ioppilaskodin 
hoidokeilta per i t tävä t korvaukset pysytet t i in ennallaan, kun taas luvun kaikki 
muu t erät jonkun verran kohosivat. Osaston loppusumma nousi 18,527,052 
markkaan. 

Viidennen osaston, Opetus- ja sivistyslaitokset, arvioidut tulot nousivat 
hieman, 130,360 markkaa, mikä johtui ammatte ihin valmistavain koulujen, 
muiden tulojen l isääntymisestä 85,500 markkaa, 22,000 markan suuruisesta 
uudesta momentis ta Koti ta loustoiminta sekä siitä, e t tä valt ionapua, jo ta v. 
1933 oli arvioitu saa tavan 9,531,603 markkaa, v:n 1934 tulosääntöön mer-
kittiin 9,809, 279 markkaa, mikä jakautui seuraavasti eri koulujen ja laitos-
ten kesken: 
Kansakouluille Smk 5,493,400 
Oppilaiden kesävirkistykseen » 340,000 
Yleisille ammattilaiskouluille » 162,313 
Ammatte ihin valmistaville kouluille » 810,000 
Työväenopistoille » 413,870 
Lastentarhoille ja niihin liittyville laitoksille » 2,189,696 
Kaupunginorkesteril le » 400,000 

Yhteensä Smk 9,809,279: — 
Kaupunginorkesterin konsert t i tulojen arvioitiin laskevan 1,000,000 

markas ta 890,000 markkaan . Tässä yhteydessä val tuusto pää t t i ahoa kau-
punginorkesterille v:ksi 1934 500,000 markan suuruis ta val t ionapua. 
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Kuudenteen osastoon, Teknilliset laitokset, merkittiin mainittujen lai-
tosten kaupungille tuo t t amia tuloja 150,204,876 markkaa, mikä erä oli 94,000 
markkaa v:n 1933 tulosääntöön merki t tyä vas taavaa määrää suurempi. 
Tällöin vesijohtolaitoksen tulot l isääntyivät 311,700 markkaa eli 25,979,710 
markkaan johtuen vedenmyynti tulojen l isääntymisestä 24,400,000 markas ta 
24,700,000 markkaan . Kaasulai toksen tulosääntö aleni 43,556,666 markas ta 
42,909,666 markkaan minkä aiheutt i s ivutuotteis ta kar t tuvien tulojen alene-
minen 511,000 markkaa ja katuvalais tustulojen 136,000 markan vähennys. 
Sähkölaitoksen tuo t tamien tulojen l isääntyminen 429,300 markkaa eli 
81,315,500 markkaan syntyi sen kaut ta , e t tä kaupungin laitosten kulutuksesta , 
yksityiskulutuksesta, katuvalais tuksesta sekä töiden ja myynnin voitosta 
lasketti in ker tyvän 311,000 markkaa sekä luontoiseduista niiden uudelleen-
arvioinnin johdosta 93,300 markkaa ja kont tokurant t i t i l in korkotuloista 
600,000 markkaa suurempi määrä kuin kertomusvuoden talousarviossa. Rai-
tiotie virrasta sitä vastoin arvioitiin saa tavan 575,000 markkaa vähem-
män kuin kyseisen talousarvion vas taava määrä käsitt i . 

Seitsemännessä, yleisten töiden osastossa, voitiin todeta arvioi tujen tulo-
jen hieman vähentyneen, nimit täin 9,280 markkaa . Is tutuksis ta laskettiin 
tällöin ker tyvän 123,250 markkaa ja sekalaisista eristä, joiden kohdalla myös-
kin luontoisetujen uudelleenarviointi t uo t t i muutosta , nimit tä in 23,508 
markan suuruisen lisäyksen, 314,519 markkaa eli koko luvussa kaikkiaan 
437,769 markkaa . 

Kahdeksannessa osastossa, Puhtaanapi tolai tos , vahvistet t i in arvioidut 
tulot 6,050,000 markaksi . Vähennys v:n 1933 talousarvion vas taavas ta mää-
räs tä oli 850,000 markkaa ja j akau tu i kaupungin ja yksityisten katuosuuksien 
ja yksityisten kiinteistöjen puhtaanapidon sekä myydys tä lannasta saatavien 
tulojen kesken. 

Erinäisten liikelaitosten osastossa, joka oli yhdeksäs jär jestyksessä, 
arvioitiin keskuskeittolan t uo t t avan 10,860,000 markkaa ja teuras tamon 
4,059,440 markkaa; kertomusvuoden vas taava t tu lomäärä t nousivat 
11,220,000 markkaan ja 2,725,000 markkaan. Jälkimmäisen luvun kohdalle, 
joka v:n 1933 talousarviossa oli käs i t t äny t ainoastaan kaksi moment t ia , 
L ihantarkas tamo ja Teurastamo, merkit t i in ny t Lihantarkas tamon lisäksi 
uudet moment i t Teurastusosasto, Tukkumyyntihal l i , Kul je tusra to jen y.m> 
käyt tämisestä , Muut tu lot ja Luontoisedut. Osaston loppusumma oli 
14,919,440 markkaa, joten lisäys käsit t i 974;440 markkaa . 

Kiinteä omaisuus nimisessä kymmenennessä osastossa arvioitiin ker ty-
vän tuloja 1,543,756 markkaa vähemmän kuin kertomusvuoden tulosäännön 
mukaan eli kaikkiaan 39,368,535 markkaa . Tällöin tehti in sellainen muutos , 
e t tä entinen toinen luku, Tont inlunastukset sekä tont t ien ja alueiden vuokra t , 
jaet t i in kahtia, Tont inlunastukset sekä Tont t ien ja alueiden vuokra t nimisiin 
lukuihin. Kiinteistötoimiston tulojen arvioitiin l isääntyvän 11,000 markkaa 
eli 49,700 markkaan . Tont inlunastukset nimisen luvun tu lo t nousivat 
6,400,000 markkaan lisääntyen 1,820,000 markkaa entistä useamman tont in 
tu l tua myydyksi , luvussa Tontt ien ja alueiden vuokra t olevat arvioidut tu lo t 
vähenivät 1,298,755 markkaa ollen näin ollen 7,294,125 markkaa ja luvussa 
Maati lat ne l isääntyivät 55,492 markkaa eli 2,865,485 markkaan; luvussa 
Rakennustej i sekä myynt i - ja toripaikkojen t u o t t a m a t vuokra t 450, 041 mar-
kan vähennys j akau tu i ^e lko^sa ises t i ika i^ ly ie t i momentt ien kesken. Luvun 
tulojen loppusummaksi saatiin 13,578,866 markkaa . Kansanpuis to t , siirtola-
puu ta rha t ja urhei lukentät nimisen luvun tulojen kokonaismäärä nousi 
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1,102,177 markkaan ollen l isääntynyt 5,744 markkaa; Korkeasaaren vuokrista 
arvioitiin ka r t tuvan uusia tuloja 13,200 markkaa ja akvaariosta 15,000 mark-
kaa, samoin Satamasaaren ravintolan ja kesähuvilan vuokrista 3,000 mark-
kaa sekä Hert toniemen si i r tolapuutarhan maanvuokraa 25,000 markkaa ja 
Elä in tarhan urheilukentän lämminvesisuihkusta 10,000 markkaa . Erinäisiä 
vuokria laskettiin kerääntyvän 1,687,196 markkaa vähemmän kuin v:n 1933 
talousarvio edellytti eli 8,078,182 markkaa. Vähennys aiheutui kansakoulujen 
ja työväenopistotalon vuokratulojen alenemisesta. 

Yhdenteentoista osastoon sisältyvät sekalaiset tulot osoitt ivat 138,675 
markan suuruista vähennystä , mikä johtui val tuuston pää tökses tä 1 ) alen-
t a a ainoastaan 1,500 markkaa suurempia viranhalt i jain palkkoja. Uutena 
moment t ina merkit t i in t ähän kaupungin työlaitosten vas taperus te tun 2 ) 
myynt ia i tan tuloja 95,000 markkaa . Osaston kokonaistulot nousivat 7,825,275 
markkaan. 

Kahdenteentois ta , Verotus nimiseen lukuun merkit t i in kunnan vero-
velvollisilta jäseniltä verotuksella koot tava määrä, joka v:n 1933 talous-
arviossa oli ollut 227,284,258 markan suuruinen, 197,031,937 markaksi, 
joten supistus oli 30,252,321 markkaa . 

C. Muut asiat. 

Erinäisten rakennussuunnitelmat laatiminen. Koska m.m. Huopalah-
den, Oulunkylän ja Kulosaaren maalaiskunnat sekä Helsingin maalaiskun-
nan Talin kylä, Pakinkylä, Tuomarinkylä, Puodinkylä, Hert toniemen, Dege-
rön ja Santahaminan kylät kokonaisuudessaan ja osia Konalan, Kaarelan ja 
Malmin kylistä sekä mahdollisesti mui takin t aa j aan a su t tu j a keskuksia Hel-
singin ympäristövyöhykkeeseen kuuluvista alueista todennäköisesti lähi-
tulevaisuudessa liitettäisiin kaupungin alueeseen, Uudenmaan läänin maa-
herra tiedusteli, oliko kaupunki rakennusjär jes te lyn joudut tamiseksi halukas 
vas taamaan niistä kustannuksista , jo tka alueiden rakennussuunnitelmain 
laatiminen aiheuttaisi, Kiinteis tölautakunnan käsiteltyä asiaa kaupungin-
val tuusto pää t t i 3 ) i lmoittaa maaherralle kaupungin suostuvan kiinteistölauta-
kunnan esittämällä tavalla omalla kustannuksel laan l aad i tu t t amaan Pi tä-
jänmäen, Pakinkylän, Pukinmäen, Oulunkylän ja Puodinkylän, Marjaniemeä 
lukuunot tamat ta , t aa javäkis ten yhdyskunta in rakennussuunni te lmat sekä 
maanomista ja in kustannuksella rakennussuunni te lmat Tammelundin huvila-
yhdyskunnan ja Strömsin ti lan mai ta var ten sekä Degerön sillan ja Hevos-
salmen läheisyydessä sijaitsevia Degerön saaren huvila-alueita var ten. 

A uto-ja moottoriajoneuvoliikennettä koskevien säännösten muuttaminen. Mer-
kinantotaulujen pys ty t t ämis tä sellaisten li ikennevyöhykkeiden rajoille, joissa 
ajonopeus olisi supistet tu, t a rko i t t avan poliisiviranomaisten anomuksen yhtey-
dessä, minkä johdosta pyytämänsä erinäiset lausunnot saa tuaan kaupungin-
hallitus oli päässyt sellaiseen tulokseen, e t tä uuden jär jestelyn edellytyksenä 
olisi yleisen l i ikennejärjestyssäännön muut taminen sekä myöskin e t tä moot-
toriajoneuvoliikenteestä annet tua asetusta olisi muute t t ava , jo t ta nopeampi 
ajo Turuntiellä voitaisiin sallia, kaupunginval tuusto kaupunginhall i tuksen 
ehdotuksesta pää t t i 4 ) tehdä valtioneuvostolle esityksen t ammikuun 18 p:nä 

Ks. tämän kert. s. 40. — 
4) S:n 11 p. lokak. 11 §. 

2) S:n s. 76 ja 214. — 3) Kvstö 12 p. huhtik. 3 — 


