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kaikkien tont t ien vuokra-aika pää t ty i samanaikaisesti, ja noudat taen kau-
pungin omakotialueita var ten vahvis te t tua vuokrasopimuskaavaket ta ; lauta-
kun ta oikeutettiin määräämään vuokran suuruus ja oli tonteille rakennet-
taessa noudate t tava sen hyväksymiä piirustuksia ja pihain järjestelyssä sen 
antamia ohjeita. 

Siirtolapuutarhan perustaminen Taliin. Kaupunginval tuus to pää t t i* ) 
hyväksyä n. 92,400 m2:n pinta-alaisen si i r tolapuutarhan rakennet tavaksi 
Talin kar tanon alueelle 2) ki inteis tölautakunnan esittämällä tavalla 942,000 
markkaan pää t tyv in kustannusarvioin. Suunnitelman mukaisesti alueelle 
järjestettäisi in 241 suunnilleen vas taperus te tun Hert toniemen puu ta rhan 3) 
palstain kokoista palstaa, m u t t a m a j a t tul isivat olemaan sen majo ja jonkun 
verran pienemmät ja mahdollisimman huokearakenteiset , jo t ta vähävarai -
sillakin olisi mahdollisuuksia niiden vuokraamiseen. Yleisten töiden lauta-
kun ta oikeutettiin suunnitelman alustavia töi tä var ten k ä y t t ä m ä ä n vara-
työmäärärahoissa tarkoitukseen va r a tu t 200,000 m a r k k a a 4 ) . V:n 1936 
talousarvioissa osoitetti in5) perustamistöiden jatkamiseen 400,000 markkaa . 

B. Kaupungin irtainta omaisuutta ja rahatointa 
koskevat asiat. 

Kaupungin vuoden 1934 tilit ja tilinpäätös. Kaupungin v:n 1934 tilin-
päätöksen yhdistelmä oli seuraava: 

Menot. 
Määrärahat talousarvion mukaan Smk 594,854,700: — 
Määrärahain ylitykset » 3,971,179: 55 
Tulovajaukset » 10,800,102: 12 
Talousarvioon merki tsemättömät menot » 111,692: 59 

Yhteensä Smk 609,737,674: 26 

Säästyneet lainavarat Smk 448,234: 46 
Tilierotus v:een 1935, säästö » 130,276,771: 61 

Yhteensä Smk 740,462,680: 33 

Tulot. 
Säästö v:sta 1933 Smk 95,170,620:36 
Tulot talousarvion mukaan » 572,854,700: — 
Määrärahain säästö » 24,044,193: 91 
Tulot yli arvion » 44,827,283: 19 
Talousarvioon merki tsemät tömät tulot » 3,565,882:87 

Yhteensä Smk 740,462,680: 33 

Tilinpäätöksen valmistumisesta päätet t i in 6) i lmoittaa vuositilintarkas-
tajille, joiden tuli ennen toukokuun 15 p:ää antaa kertomuksensa kaupungin-
valtuustolle. 

Kvsto 9 p. lokak. 20 §. — 2) Vrt. v:n 1931 kert. s. 166. — 3) Vrt. v:n 1933 kert . 
s. 26. — 4) Vrt. tämän kert. s. 28. —5) Kvsto 18 p. jouluk. 2 §. — 6) S:n 17 p. huhtik. 9 §. 
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Valtuusto oli ku t su t tu kesäkuun 19 p:nä kaupunkien kunnallislain sään-
nösten mukaisesti pää t t ämään edellä esitetyn t i l inpäätöksen hyväksymisestä, 
m u t t a koska t i l intarkastuskertomus oli saapunut niin myöhään, ettei siitä 
vielä ollut ehdit ty hankkia lautakunta in lausuntoja, kokous siirrettiin 
mikäli se koski kyseisen vuoden ti l inpäätöksen hyväksymistä ja vas tuu-
vapauden myöntämistä valtuuston puheenjohta jan määrä t t ävään a jankoh-
taan. 

Kaupungin vuoden 1934 tilien ja hallinnon tarkastus. Tu tus tu t tuaan kau-
pungin revisionikonttorin kertomukseen v:lta 1934 vuosi t i l intarkastajat , 
va l i t tuaan työnsä jouduttamiseksi sihteerikseen merenkulkuneuvos A. Viran-
gon 2) sekä jakautuen tehtävänsä suori t tamista var ten jaostoihin, jotka 
ova t tu tk inee t eri hallinnonhaaroja ja laitoksia sekä tu tus tuneet asian-
omaista alaa koskeviin pöytäkirjoihin, revisionikonttorin asiakirjoihin ja 
muuhun ta rkas tus ta var ten tarpeelliseen aineistoon, antoivat t i l intarkastus-
kertomuksensa 3), jossa tode t tuaan aluksi kyseisen vuoden taloustuloksen 
eri t täin tyydy t täväks i esitt ivät erinäisiä kaupunginhall innon yleisjohtoa ja 
eri hal l innonhaaroja koskevia huomautuksia . Saatuaan kaupunginreviisorin 
ja vuosit i l intarkastajain kertomuksissaan tekemien huomautusten johdosta 
asianomaisilta laitoksilta ja lautakunnil ta pyytämänsä selitykset, kaupun-
ginhallitus katsoen ne tyydyt täviks i antoi niiden johdosta lausuntonsa 4 ) , 
jonka mukaisesti kaupunginval tuusto si t temmin p ä ä t t i 5 ) myöntää kaupun-
ginhallitukselle sekä kaupungin muille hallituksille, lautakunnille ja viras-
toille vas tuuvapauden v:n 1934 hallinnosta ja tileistä. 

Vastuuvapauden myöntäminen Sedmigradskyn pientenlastenkoulujen ja 
Marian turvakodin johtokunnalle. Sedmigradskyn pientenlastenkoulujen ja 
Marian turvakodin johtokunnan lähete t tyä 6) kaupunginvaltuustolle kerto-
muksen maini tun säätiön pientenlastenkoulujen toiminnasta v. 1934 sekä 
asianomaisten t i l intarkastajain to imi t tamastaan koulujen saman vuoden 
tilien tarkastuksesta an taman kertomuksen valtuusto myöns i 7 ) johtokun-
nalle vas tuuvapauden sen hallinnosta maini t tuna vuonna. 

Ulkomaisessa valuutassa otetun vakautetun velan kirjanpitoarvon uudelleen-
arviointi. Siihen katsoen, et tä kaupungin ulkomaisessa valuutassa otetun 
velan uudelleenarviointi8) oli suotava oikean käsityksen saamiseksi sen 
määräs tä , kaupunginval tuusto p ä ä t t i 9 ) kaupungin ulkomaisessa valuutassa 
o te tu t lainat merkit täviksi kaupungin omaisuuskirjanpidossa siten, et tä 
v:n 1909 ja 1911 puntala inat puntamääräisinä oli laskettava Suomen mar-
koiksi kurssiin 227: — sekä v:n 1930 dollarilaina kurssiin 46: —. 

Vuoden 1930 ö 1 ^ %:n dollariobligatioiden osto. Valtioneuvoston vahvis-
t e t t ua tammikuun 16 p:nä kaupunginval tuuston päätöksen val tuuden 10) 
myöntämisestä kaupunginhallitukselle etukäteen ostaa kaupungin v:n 1930 
6 1 /2 %:n dollariobligatiolainaan kuuluvia obligatioita sekä ot taa t ä t ä var ten 
ta rv i t tav ia lainoja, oli käy ty vaihtoa koskevia neuvotteluja, jotka eivät kui-
tenkaan vielä olleet johtaneet lopulliseen tulokseen. Tällöin val tuusto mää-
räsi1 1) edellä maini tun val tuuden olemaan samoin ehdoin edelleen voimassa 
v:n 1936 loppuun. 

x) Kvsto 19 p. kesäk. 2 §. — 2) Vrt . tämän kert. s. 156. — 3) Kvston pain. asiakirj. 
n:o 6. — 4) S:n n:o 10. — 5) Kvsto 18 p. syysk. 1 §. — 6) S:n 19 p. kesäk. 32 §. — 
7) S:n 28 p. elok. 26 §. — 8) Vrt. v:n 1933 kert. s. 28. — 9) Kvsto 18 p. syysk. 8 §. — 
10) Ks. v:n 1934 kert. s. 38. — n ) Kvsto 18. p. jouluk. 11 §. 
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Kaupungin lainoja koskevien päätösten vahvistaminen. Sisäasiainminis-
teriö vahvis t i 1 ) t ammikuun 16 p:nä kaupunginval tuuston pää töksen 2 ) yhden 
tai useamman enintään 100,000,000 markan määräisen lainan ottamisesta ja 
käyt tämisestä . Tammikuun 29 p:nä sisäasiainministeriö vahvis t i 3 ) nouda-
te t tavaksi val tuuston päätöksen yhteensä 12,988,943 markan rahamäärän 
osoittamisesta eräiden aikaisemmin ote t tu jen obligatiolainain käy t t ämä t tö -
mistä varoista talousarvioehdotuksessa ta rkemmin maini t tu jen kiinteistöjen 
ja kiinteistöosakkeiden ostoon sekä satamauudistöihin. 

Erinäisten aikaisempien lainain käyttö suunnit elmain muuttaminen. Koska 
v:n 1934 toisesta 5 1 / 2 %:n, v:n 1935 toisesta 5 1 /2 %:n ja v:n 1935 neljännestä 
5 ^ 2 % ^ lainasta, joiden käyt tösuunni te lmat valtioneuvosto oli aikoinaan 
vahvistanut , oli käy t t ämä t tömänä pa lau tunut kaupunginkassaan yhteensä 
4,240,000 markkaa, kaupunginval tuusto p ä ä t t i 4 ) alistaa valtioneuvoston tu t -
ki t tavaksi ja vahvis te t tavaksi myöskin päätöksensä, e t tä kyseisestä mää-
rästä käytet täisi in 1,150,000 markkaa kiinteistöjen ostoon, 2,650,000 markkaa 
satamauudistöihin ja 440,000 markkaa teknillisten laitosten uudistöihin. 

Lainan ottaminen omakotirakennustoiminnan rahoittamiseksi. Siihen 
katsoen, et tä omakotirakennustoiminta oli vi lkastunut ja lainain kysyntä 
omakotirakennuksia var ten sen johdosta l i sääntynyt ja e t tä toiminta kai-
kesta pää t täen lähivuosina edelleenkin tulisi olemaan verraten vilkasta, 
kaupunginvaltuusto, kun yleishyödyllisen rakennustoiminnan edistämis-
lainarahastossa, josta puheena olevaan tarkoitukseen oli toista kiinnitystä 
vastaan myönnet ty lainoja, ei sillä hetkellä ollut varoja siihen, pää t t i 5 ) , 
saadessaan tähän tilaisuuden, omakotilainain väl i t tämistä var ten ot taa val-
t ion omakotirahastosta enintään 2,000,000 markan suuruisen lainan, minkä 
päätöksen sisäasiainministeriö vahvist i 6) marraskuun 5 p:nä. 

Lyhytaikainen luotto. Kaupunginhall i tus oikeutet t i in 7) v. 1936 ot ta-
maan lyhytaikaista luottoa enintään 120,000,000 markkaa ta i vasta-arvo 
ulkomaan rahassa laskettuna lainaa otettaessa käyvän kurssin mukaan. 

Kaupungin tuberkuloosiparantolapaikkatarpeen tyydyttäminen. Kysymys 
tarpeellisten uusien tuberkuloosihoitopaikkain hankkimisesta Helsingin 
kaupungille oli jo kauan ollut vireillä. Kaupunginhall i tuksen tuberkuloosin-
vastustamistyön käytännöllistä järjestelyä harki tsemaan viimeksi ase t taman 
komi tean 8 ) tu tk i t tua asiaa ja t ämän jälkeen havai t tua , et tä parantolapaik-
kain puute sillä haavaa oli huomat tavin sekä ase tu t tua useista esillä olleista 
vaihtoehdoista puol tamaan sitä, jonka mukaan kaupunki liittyisi Uuden-
maan suomenkielisten kunta in hankkeeseen uuden tuberkuloosiparantolan 
aikaansaamiseksi t ä t ä tarkoi tusta var ten luovutetulle Nurmijärven pi täjässä 
olevalle Ki l javan kruununpuis ton alueelle, sekä Mjölbollstadin parantolaa 
yl läpi tävän kun tayh tymän liittohallituksen t ämän jälkeen i lmoitettua, e t tä 
parantolaan aiottiin rakentaa 80 uu t ta potilaspaikkaa käsi t tävä lisärakennus, 
edellytyksin, et tä joko jäsen- tai muu t kunna t ot t ivat näistä paikoista kiin-
teästi vähin tään 70, kaupunginval tuusto pää t t i 9): 

e t tä kaupunki merkitsee perustet tavassa Uudenmaan suomenkielisten 
kun ta in parantolaosakeyhtiössä 120 enintään 5,000 markan nimellisarvoista 
osaketta, joiden maksamista var ten v:n 1936 talousarvioon on merki t tävä 

Kvsto 13 p. helmik. 2 §. — 2) Ks. v:n 1934 kert. s. 38. — 3) Kvsto 27 p. helmik. 
2 §. — 4) S:n 11 p. jouluk. 1 §. — 5) S:n 9 p. lokak. 5 §. — 6) S:n 20 p. marrask. 4 §. — 
7) S:n 11 p. jouluk. 1 §. — 8) Vrt. v:n 1934 kert. s. 220 ja tämän kert. s. 64 ja 84. — 
9) Kvsto 28 p. elok. 13 § ja kvston pain. asiakirj. n:o 7. 
Kunnall. kert. 1935. 3 
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600,000 markkaa , mistä summasta kaupunginhalli tus oikeutetaan käy t t ä -
mään jo ker tomusvuonna 120,000 markkaa; 

e t tä kaupunki si toutuu neljänä peräkkäisenä vuotena, alkaen sinä 
vuonna, jolloin parantola valmistuu, suori t tamaan parantolaosakeyhtiölle 
600,000 markkaa kunakin vuonna kertakaikkisena kannatusmaksuna paran-
tolan perustamiskustannusten peit tämistä varten; 

e t tä kaupunki parantolaosakeyhtiön osakkaiksi liittyvien muiden kun-
ta in ja toiminimien kanssa yhteisesti antaa omavelkaisen yhteisvastuullisen 
takauksen maini tun osakeyhtiön otet tavasta , enintään 21,570,000 markan 
suuruisesta lainasta korkoineen, sekä tekee yhdessä näiden kuntain ja toimi-
nimien kanssa keskinäisen sopimuksen t ämän vas tuun jakautumisesta takaa-
jien kesken, niin et tä kunkin lopullisesti vas ta t tavaksi jää vain niin suuri osa 
lainasta, mikä vas taa osakkaan varaamien sairaspaikkain lukua ver ra t tuna 
parantolassa kiinteästi va ra t tu j en sairaspaikkain koko lukumäärään; 

valita yhden edus ta jan ja tälle yhden varamiehen sekä antaa t ä t en vali-
tulle edustajalleen val tuudet : lopullisesti hyväksyä parantolaosakeyhtiön 
yht iöjär jes tyksen sekä allekirjoittaa yhtiösopimuksen; merkitä 1) kohdassa 
maini tun määrän osakkeita mainitussa yhtiössä; yht iöjär jestyksen tu l tua 
vahvistetuksi edustaa kaupunkia perustavassa yhtiökokouksessa; ja kau-
pungin puolesta allekirjoittaa sellaisen takaussitoumuksen ja keskinäisen 
vas tuun jakaantumis ta koskevan sopimuksen kuin 3) kohdassa on sanottu; 

et tä kaupunki merkitsee 16 lisäpaikkaa Mjölbollstadin parantolassa siinä 
tapauksessa, et tä t ä t ä parantolaa laajennetaan parantolan liittohallituksen 
suunnittelemalla tavalla; sekä 

et tä kaupunki edellisessä kohdassa maini tun parantolan muiden osakas-
kunta in kanssa antaa omavelkaisen yhteisvastuullisen takauksen t ä m ä n 
parantolan laajentamiseksi ta rvi t tavas ta , enintään 6,400,000 markan suurui-
sesta pitkäaikaisesta lainasta korkoineen. 

K u n oli. saatu varmuus Uudenmaan suomenkielisten kunta in parantola-
hankkeen samoin kuin Mjölbollstadin parantolan laajentamissuunnitelman 
toteutumisesta , val tuusto päät t i*) alistaa edellä maini tut takaussi toumusta 
koskevat päätöksensä valtioneuvoston tutki t taviksi ja vahvistettaviksi . 

Helsingin makasiiniosakeyhtiön lainan takaus. Sen lisäksi, e t tä Helsingin 
makasiiniosakeyhtiölle sen Länsisa tamaan Laivarannalle suunnit telemaa 
varas torakennusta var ten päätet t i in vuokra ta t a rv i t t ava maa 2) kaupungin-
val tuusto pää t t i 3), e t tä kaupunki sitoutuisi omavelkaiseen takaukseen yhtiön 
edellä maini tun suunnitelman toteut tamiseen ote t tavas ta 15,000,000 markan 
määräisestä, viimeistään 20 vuoden kuluessa takais inmakset tavas ta obligatio-
lainasta, jonka tehoisa korko ei ylittäisi 5.9 %. Sisäasiainministeriö vah-
vist i 4) huht ikuun 17 p:nä kyseisen päätöksen. 

Pelastusarmeijan kiinteistöosakeyhtiön lainaehtojen muuttaminen. Pelas-
tusarmei jan kiinteistöosakeyhtiön i lmoitet tua ensi tilassa ryhtyvänsä kau-
pungilta ostamansa Alppikadun tont in n:o 25 5) rakentamiseen sekä tällöin 
saavansa rakennusluottoa ensimmäistä kiinnitystä vastaan, kaupungin-
val tuusto o ikeut t i 6 ) kaupunginhall i tuksen postponoimaan kyseiseen tont t i in 
ki inni tetyn 1,788,000 markan suuruisen saatavansa 3,700,000 markan raken-
nusluoton jälkeen ehdoin, e t tä kaupunginhalli tukselle varat t i in oikeus tar -
kas taa ja puolestaan hyväksyä rakennuspiirustukset . 

Kvsto 18 p. jouluk. 15 §. — 2 ) Vrt. tämän kert. s. 16. — 3) Kvsto27 p. maalisk. 
34 §.—4) S:n 8 p. toukok. 2 §.—5) Vrt. v :n l929 kert. s. 18. —6) Kvsto 18 p. jouluk. 26 §. 
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Vapautus lainan korkojen maksamisesta. Suomen krematorioyhdistys, 
jolla vielä oli suor i te t tavana laajennustöi tä krematoriossaan, vapaute t t i in x) 
viiden vuoden aikana v:n 1936 alusta lukien suor i t tamasta kaupungil ta 
saamansa lainan korkoja. 

Rakennusyhty mille myönnettyjen kuoletuslainoin koron alentaminen. Sen 
jälkeen kun niiden kuoletuslainain koron alentamista 2), jo tka kaupunki 
oli myön täny t asuntoyhtymille, mi tkä v:n 1920 jälkeen olivat rakentaneet 
asuntotaloja kaupungil ta vuokratuil le tonteille, koskeva aloite 3) oli lähe-
t e t t y kaupunginhall i tukseen valmisteltavaksi, olivat myöskin useat yksi-
tyiset kaupungil ta kuoletuslainoja saaneet r akennusyh tymät kääntynee t 
kaupunginhall i tuksen puoleen anoen koron alentamista. K u n asiaa sit tem-
min oli käsitelty ki innit täen huomiota kaupungin kantami in korkomääriin 
kuoletuslainoista yleensä r a jo i t t uma t t a yksinomaan sellaisiin lainoihin, jo tka 
kaupunki oli myön täny t siltä vuokratuil la tonteilla sijaitsevia rakennuksia 
omistaville yhtymille, kaupunginval tuusto pää t t i 4 ) : 

e t tä kaikista yleishyödyllisen rakennustoiminnan edistämislainarahas-
tosta myönnetyis tä lainoista oli kanne t tava , kunnes la inananta ja toisin mää-
räsi, maksamat t a olevasta la inamäärästä t ammikuun 1 pistä 1935 alkaen 
ylimääräistä koronlisäystä niin paljon, e t tä vuotuismaksuun sisältyvä korko 
oli 1 x/4 % alempi Suomen pankin kulloinkin nouda t t amaa alinta diskontto-
korkoa, ei kui tenkaan alle 5 x/4 %; sekä 

oikeuttaa kaupunginhall i tuksen toistaiseksi a lentamaan v:n 1924—30 
menoarvioihin vara tuis ta määrärahois ta yleishyödyllisille rakennusyhty-
mille myönnetyis tä kuoletuslainoista suor i te t tavan koron 6 x/2 %:iin sekä 
sopimaan näiden la inanot ta ja in kanssa vuotuismaksun määräs tä , joko py-
sy t täen se ennallaan tai alentaen se vastaavast i . 

Ammattienedistämislaitos-säätiön lainan koron alentamista koskeva mai-
ni tun säätiön anomus päätet t i in 5) evätä. 

Myytyjen kaupungin tonttien maksamattoman kauppahinnan osan korko. 
Osakeyhtiö Hesperiankatu 13, Fast ighetsaktiebolaget Runebergsgatan 38, 
Asunto-osakeyhtiö Runeberginkatu 36, Asunto-osakeyhtiö Väinämöisenkatu 
23 ja Suomen Merivakuutus osakeyhtiö olivat, huomaut taen , e t tä myytäessä 
kaupunginval tuuston v. 1921 hyväksymäin ehtojen mukaisesti kaupungin 
ton t t e j a ostaja si toutuu suor i t tamaan kauppahinnan erissä 10 vuoden ku-
luessa, maksaen jäljelle jäävälle osalle korkoa, joka on yh tä suuri kuin Suo-
men pankin alin diskonttokorko, kuitenkin vähin tään 6 % ja enintään 10%, 
anoneet, e t tä maini t tu alin ra ja poistettaisiin, niin et tä korko saisi vapaast i 
l iukua alaspäin al imman diskonttokoron mukaan. Valtuusto epäsi6) ano-
muksen. 

Varain siirtäminen käyttörahastoon ja verotasausrahastoon. Kaupungin-
val tuusto pää t t i 7 ) siirtää käyt törahas toon 8) talousarviossa tarkoitukseen 
va ra tu t 15,000,000 markkaa ja verotasausrahastoon 8 ) samaten tarkoi tuk-
seen va ra tu t 5,000,000 markkaa. 

Verotasausrahaston kartuttaminen. Taksoi tus lautakunnan lähet tämästä 
verotusvuoden 1935 veroäyrien lukumäärää koskevasta ilmoituksesta kävi 
ilmi, ettei verotasausrahaston ka r tu t t aminen korot taen verotuksella koot-
t avaa määrää tällä ker taa voinut t apah tua 9). 

Kvsto 27 p. helmik. 19 §. — 2) Vrt. tämän kert. s. 21. — 3) Ks. v:n 1933 kert. s. 
35. — 4) Kvsto 17 p. huhtik. 11 §. — 5) S:n 13 p. helmik. 22 §; vrt . v :n l933 kert. s. 34.— 
6) Kvsto 28 p. elok. 10 §. — 7) S:n 27 p. maalisk. 11 §. — 8) Vrt. tämän kert. s. 69. — 
9) Kvsto 19 p. kesäk. 3 §. 



36 I. Kaupunginvaltuusto. 

Autovakuutusrahaston perustaminen. Kaupunginhall i tuksen sanot tua 
kertomusvuoden alusta irt i*) kaupungin autojen vakuu t tamis ta koskevan 
Vakuutusosakeyhtiö Fennian kanssa tehdyn sopimuksen 2 ) kaupungille 
epäedullisena kaupunginval tuus to pää t t i 3) perustaa kaupungille oman auto-
vakuutusrahas ton ja hyväksyä sille kaupunginhall i tuksen laa t imat säännöt, 
mi tkä sisäasiainministeriö vahvist i 4) toukokuun 7 p:nä, sekä siirtää rahas-
ton peruspääomaksi vakuutusyht iön kaupungille sopimuksen mukaisesti 
suor i t tamat ja suor i te t tavat kaupungin voit to-osuusrahaston vara t . 

Verovelvollisen henkilön tulosta verotettaessa tehtävä vähennys. Vahvis-
tet taessa v:ksi 1935 ne määrä t , jo tka joulukuun 8 p:nä 1873 kaupunkien 
kunnallishallinnosta annetun asetuksen 55 §:n 3 ja 4 kohdan mukaan, sellai-
sina kuin nämä esiintyvät t ammikuun 20 p:nä 1922 maini tun asetuksen 
muut tamises ta annetussa laissa, kunnallisverotuksessa on vähenne t tävä 
verovelvollisen henkilön tuloista, kaupunginval tuusto pää t t i 5 ) , e t tä tällai-
sista tuloista, milloin ne eivät yl i t täneet 9,000 markkaa , sai vähentää 4,000 
markkaa , sekä et tä verovelvollinen henkilö jokaisen lapsen osalta, jonka hän 
elatusvelvollisuutensa nojalla oli e lä t tänyt ja joka verotusvuoden päät tyessä 
ei ollut t ä y t t ä n y t 15 vuot ta , sai vähentää tuloistaan 1,200 markkaa . 

Satamamaksutariffin muuttaminen. Kaupunginval tuus to pää t t i 6 ) kau-
punginhalli tuksen esit tämässä muodossa hyväksyä sa tamalau takunnan 
kaupunginhall i tuksen kehoi tuksesta 7 ) laat iman ehdotuksen voimassa olevan 
sa tamamaksutar i f f in 2 §:n muut tamises ta siten, e t tä turistilaivoille voitiin 
myöntää alennus sa tamamaksuis ta siitä r i ippumat ta , laskivatko ne laitu-
riin vai ankkuroivat ulkosatamaan, edellytyksin, e t te ivät ne j ä t t änee t ei-
vä tkä ot taneet ma tkus ta j i a eikä lastia, sekä sa tama lau takunnan samalla 
ehdot taman sa tamamaksutar i f f in 8 §:n muut tamisen siten, e t tä kor jaus ta , 
muonan, veden ta i polttoaineen ot tamista ta i miehistönsä vaihtamista ta i 
t äydentämis tä y.m.s. var ten sa tamaan saapuneiden aluksien sa tamamak-
suja huomat tavas t i helpotetti in. 

Liikennemaksujen yleisten perusteiden muuttaminen. Sen sijaan, e t tä 
Helsingissä tull ivarastoon pantu ja tu l laamat tomana toiselle paikkakunnalle 
lähete t ty t avara ennen oli ka t so t tu tul latuksi Helsingissä, ja siis myös kan-
ne t tu siitä l i ikennemaksua siellä, oli s i t temmin alet tu epäillä t ä m ä n tulkin-
nan oikeutta, jolloin tullihallitus äskettäin eräässä Uudenmaan läänin maa-
herralle antamassaan lausunnossa aset tui sellaiselle kannalle, e t tä tul lauk-
sella oli ymmär re t t ävä sitä, e t tä tulli myös suoritetti in, minkä mukaisesti 
edellä main i t tu jen tavaroiden tullaus t apah tu i toisella paikkakunnal la eikä 
siis Helsingissä kaupunki olisi oikeutet tu kan tamaan liikennemaksua niistä. 
Tämän tulkinnan muutoksen huomioonottaen satamalii ton kesällä pide-
tyssä kokouksessa hyväksytyn ehdotuksen uusiksi l i ikennemaksutariffin 
yleisiksi perusteiksi muodollista ja selventävää laatua olevat muutokset 
käs i t tävän sa tamalau takunnan laat iman Helsingin kaupungin liikenne-
maksutaksan yleisten perusteiden muutosehdotuksen kaupunginval tuus to 
hyväksy i 8 ) eräin kaupunginhall i tuksen ehdot tamin muutoksin, alistaen 
uudet perusteet sisäasiainministeriön vahvistet taviksi . 

Vesijohtolaitoksen uusi taksa. Ent i s tä m u k a v a m m a n ja oikeudenmu-
kaisemman taksan vahvis tamista vesijohtolaitokselle koskeva asia palau-
te t t i in 9) kaupunginhall i tukseen edelleen valmisteltavaksi. 

!) Ks. v:n 1934 kert. s. 139. — 2) Ks. v:n 1931 kert. s. 183—184. — 3) Kvsto 27 p. 
maalisk. 13 §. —4) S:n 29 p. toukok. 5 §. — 5) S:n 23 p. tammik. 11 §. — 6) S:n 27 p. 
maalisk. 24 §; ks. myos Kunnall. asetuskok. s. 13 ja 14. — 7 ) Vrt. v:n 1934 kert. s. 40. 
— 8) Kvsto 28 p. elok. 18 §. — 9) S:n 4 p. jouluk. 25 §. 
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Kaupungin Helsingin maalaiskunnassa omistamista sorakuopista mak-
settavan veron suorittaminen. Koska otsakkeessa maini t tu kaupungin mak-
set tavaksi pan tu vero, joka merkitsi taksoi tusta v:lta 1934 sekä jälkitaksoi-
tus ta viita 1931—33 20 %:n korotuksin Tattarisuolla, Puodinkylässä ja 
Herttoniemessä olevista soranottopaikoista, ei s isäl tynyt talousarvioon 
m u t t a luonteensa mukaisesti lähinnä kuului kiinteistöjen pääluokan määrä-
rahaan Veroja erinäisistä alueista maalaiskunnissa, kaupunginval tuusto 
pää t t i*) oikeuttaa ki inteis tölautakunnan y l i t tämään maini t tua tiliä veron 
määrällä, 100,800 markalla. 

Eräiden tiealueiden lunastusmaksut. Helsingin maalaiskunnan kunnallis-
lau takunnan saatua valtiolta vain n. 50 %:n korvauksen 2) eräitä maan-
tei tä var ten lunastamistaan alueista suori t tamistaan korvauksista, kaupun-
ginvaltuusto, maalaiskunnan anot tua vapau tus ta kaupungille maante i tä 
var ten luovutet tavis ta alueista suori t tamistaan korvauksista, 217,370 mar-
kasta , o t taen huomioon, e t tä kyseiset t i emaat luul tavast i olisi luovute t tu 
korvaukset ta , jos a ikanaan olisi kysy t ty niistä kaupungin mielipidettä ja 
niitä nimenomaan korvaukset ta pyydet ty , ja koska maalaiskunnalla näiden 
sitä hyvin vähän hyödyt tävien teiden lunastusten lisäksi oli suor i te t tavana 
niitä eräistä muista rakenteilla olevista teistä, pää t t i 3) luopua puolesta ky-
seisten t iemaiden lunastamisesta joh tuvas ta saatavasta Helsingin maalais-
kunnal ta eli 108,685 markas ta sekä pa lau t taa t ä m ä n määrän kunnan kau-
pungille suor i t tamasta korvauksesta. 

Eräiden maksujen palauttamista koskevan anomuksen epääminen. Palo-
kunnan miehistön ruokalaa pääpaloasemalla viitisen vuo t ta hoitaneen palo-
kersant t i M. Yrjölän anomuksen sen 25,406: 70 markan suuruisen raha-
määrän takaisinmaksamisesta, jonka hän v:n 1930 huht ikuun 26 p:n ja v:n 
1932 toukokuun 9 p:n välisenä aikana, kaupungin kus tanne t tua ruokalan 
keitt iöön suuren kaasuhellan, oli saanut maksaa, kaupunginval tuusto epäsi 4), 
o t taen huomioon, e t tä korvaus oli kaikin puolin asianmukainen ja hän itse 
oli suostunut korvaamaan kaasunkulutuksen, jos kaasuhella hankit t i in. 

Palokunnan kansliassa sattunut kavallus. Kanslistina palokunnan kans-
liassa toimineen palomies Th. Sprangerin kaval le t tua 3,415 markkaa niistä 
varoista, jo tka aikanaan oli vaadi t tu palomiehiltä vakuutena heille luovu-
tetuis ta vaatekappaleis ta ja muista välineistä, ruokamaksujen suorit tami-
sesta y. m., maksaen kuitenkin vaadi t taessa heti takaisin t ämän erän kor-
koineen, hänet heti oli p idä te t ty virantoimituksesta sekä j ä t e t t y asia raas-
tuvanoikeuden käsiteltäväksi, ja oli hän si t temmin eronnut toimestaan. 
Kaupunginval tuus to p ä ä t t i 5 ) tehdä asiasta kunnallislain mukaisen ilmoi-
tuksen Uudenmaan läänin maaherralle. 

Oikeus määrärahain siirtämiseen. Kaupunginval tuus to p ä ä t t i 6 ) oikeut-
taa sairaalahalli tuksen si ir tämään Sairaalamaksuja Suomen punaisen ristin 
sairaalaan nimisen v:n 1934 määrärahan säästön v. 1935 käyte t täväksi . 

Kaupunginkir jas ton joh tokunta oikeutet t i in 7 ) si ir tämään kir jaston v:n 
1934 pa ina tu s - j a s idontamäärärahaan sisäl tyvät v. 1921—33 kir jastoon han-
k i t tu jen suomenkielisten kir jain luettelon, jota ei ollut saatu valmiiksi v. 
1934, painat tamiseen va ra tu t varat , 70,000 markkaa , v:n 1935 vastaavalle 
tilille. 

Valtuusto p ä ä t t i 8 ) siirtää v:een 1936 v:n 1934 talousarvion yleisten 
töiden pääluokan tileillä Ylimääräiset työ t työ t tömyyden johdosta kau-

Kvsto 18 p. jouluk. 12 §. — 2) Vrt. v:n 1934 kert. s. 82. — 3) Kvsto 9 p. lokak. 
13 §. — 4) S:n 8 p. toukok. 25 — 5) S:n 4 p. jouluk. 36 §. — 6) S:n 23 p. tammik. 
14 §. — 7) S:n 23 p. tammik. 24 §. — 8) S:n 18 p. jouluk. 16 §. 
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punginval tuuston määräyksen mukaan ja Yleiset va ra työ t työt tömyysla inan 
varoilla kaupunginval tuuston määräyksen mukaan kertomusvuoden lopussa 
olevat säästöt, n. 700,000 markkaa ja n. 1,300,000 markkaa . 

Valtuusto p ä ä t t i t ö i d e n viivästymisen takia sallia siirrettäväksi v:een 
1936 yleisten töiden pääluokkaan alustavia töi tä var ten varasto-osaston 
Toukolan korttelissa n:o 667 olevalla uudella tontilla merki tyn 150,000 
markan määrärahan . 

Valtuusto pää t t i 2 ) , e t tä ka tu jen ja kiinteistöjen puhtaanapidon kerto-
musvuoden määrärahaan Uudis työt h iekkavajan rakentamis ta var ten Kylä-
saaren kuormauspaikan alueelle sisältyvä käy t t ämä tön 80,000 markan erä 
saatiin siirtää v:n 1936 tileihin käy te t täväks i va jan rakentamiseksi toiseen, 
edellä maini t tua tarkoi tuksenmukaisempaan paikkaan. 

Kaupunginorkesterin johtajan, professori G. Schneevoigtin palkan korot-
taminen. Siihen katsoen, e t tä kaupunginorkesterin joh ta jan nykyisiä palkka-
e tu ja ei voitu pi tää r i i t tävinä, kaupunginval tuusto , ot taen huomioon viran 
hal t i jan professori G. Schneevoigtin palkankorotusanomuksen, p ä ä t t i 3 ) 
m u u t t a a t ämän sopimusluontoisia palkkaehtoja v:n 1936 alusta siten, et tä 
hänen pohjapalkkansa oli oleva 9,000 markkaa kuukaudessa ja et tä hän 
olisi oikeutet tu nau t t imaan 5 %:n suuruisia ikäkorotuksia 3, 6 ja 10 palvelus-
vuoden kulu t tua . 

Kaupunginhallituksen asiamiesosaston eräiden virkain siirtäminen ylem-
pään palkkaluokkaan. Kaupunginval tuus to pää t t i 4 ) t ammikuun 1 p:stä 1936 
lukien siirtää kaupunginhall i tuksen asiamiesosaston kaupunginlakimiehen-
viran 19 palkkaluokkaan, asiamiehenviran 16 palkkaluokkaan, 3 palkka-
luokkaan kuuluvan konttoriapulaisenviran 4 palkkaluokkaan sekä vahti-
mestarintoimen 5 palkkaluokkaan. 

Tilastotoimiston toisen vahtimestarin palkankorotus. Tilastotoimiston 
anot tua toimiston amanuenssinvirkain sekä toisen vaht imestar intoimen 
palkkojen korot tamista kaupunginval tuusto p ä ä t t i 5 ) v:n 1936 alusta lukien 
siirtää toisen vaht imestar intoimen 1 palkkaluokasta 3:nteen m u t t a evätä 
amanuenssinvirkain palkkaa koskevan anomuksen osan. 

Kaupunginviskaalien palkkain järjestely. Kaupunginval tuus to p ä ä t t i 6 ) 
siirtää t ammikuun 1 p:stä 1936 lukien ensimmäisen kaupunginviskaalin 
viran 16 palkkaluokkaan sekä muiden vakinaisten viskaalien ja palkka-
luokituksessa olevan ylimääräisen viskaalin virat 14 palkkaluokkaan. Samasta 
a jankohdas ta lukien korotet t i in tilapäisen työvoiman tililtä palkatun yli-
määräisen kaupunginviskaalin viran palkka 14 palkkaluokan pohjapalkkaa 
vastaavaksi . 

Poliisilaitoksen suojeluosaston sairasosaston sairaanhoitajattaren palkan 
korottaminen. Kaupunginval tuus to p ä ä t t i 7 ) v:n 1936 alusta lukien siirtää 
6 palkkaluokkaan yhden poliisilaitoksen suojeluosaston sairasosaston 5 
palkkaluokkaan kuuluvista sairaanhoitajat tarenvirois ta , jonka hal t i jan 
oman työnsä ohella tuli hoitaa sairaaloissa yl ihoi tajat tar ien velvollisuuksiin 
kuuluva t t eh tävä t . 

Terveydellisten tutkimusten laboratoroin assistentinvirka, jonka palkka 
ei ollut ollut r i i t tävä sen runsastöisyyteen verraten, päätet t i in 8) heinäkuun 
1 pistä lukien siirtää 9 palkkaluokasta l l in teen , myöntäen täs tä kertomus-

Kvsto 18 p. jouluk. 18 §. — 2) S:n 4 p. jouluk. 29 §. — 3) S:n 28 p. elok. 22 §. — 
4) S:n 3o p. lokak. 10 § ja 4 p. jouluk. 6 §. — 5) S:n 30 p. lokak. 14 §. — 6) S:n 30 p. 
lokak. 13 § ja 4 p. jouluk. 9 §. —7) S:n 30 p.lokak. 16 §. — 8) S:n 8 p. toukok. 21 §. 
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vuonna aiheutuviin lisämenoihin määrärahas ta Uusien virkain palkat ja 
palkankorotukset 4,410 markkaa . 

Terveystoimiston kaitsi]anvirkain siirtämistä ylempään palkkaluokkaan 
koskeva virkain halt i jain anomus evätti in 1). 

Lastenvalvojanviran palkkaluokka. Lastensuojelulautakunnan esitys las-
tenvalvojanviran siirtämisestä ylempään palkkaluokkaan päätet t i in 2) evätä. 

Valmistavan tyttöjen ammattikoulun eräiden viranhaltijain palkankorotus. 
Kaupunginval tuus to p ä ä t t i 3 ) v:n 1936 alusta lukien siirtää valmistavan 
ty t tö jen ammat t ikoulun tarveaineiden hoi ta ja t ta ren ja varas tonhoi ta ja t ta -
a n virat 3 palkkaluokkaan. 

Kaupunginorkesterin taloudenhoitajan virka pääte t t i in 4) v:n 1936 alusta 
korot taa 3 palkkaluokasta 5:nteen. 

Kiinteistötoimiston tonttiosaston johtajanvirka pää te t t i in 5 ) t ammikuun 1 
p:stä 1936 lukien siirtää 17 palkkaluokkaan. 

Rakennustoimiston eräiden virkain siirtäminen ylempään palkkaluok-
kaan. Kaupunginva l tuus to pää t t i 6) v:n 1936 alusta siirtää rakennus-
toimiston sa tama- ja katurakennusosastojen 14 palkkaluokkaan kuuluva t 
insinöörinvirat 15 palkkaluokkaan, kolme katurakennusosaston insinöörin-
virkaa 13 palkkaluokasta 14:nteen sekä varasto-osaston varas tonhoi ta jan-
viran 6 palkkaluokasta 8:nteen. 

Satamahallintotoimiston toimistoapulaisenvirka pää te t t i in 7 ) v:n 1936 
alusta lukien siirtää 3 palkkaluokasta 4:nteen. 

Teurastamontoimiston kirjanpitäjänviran siirtäminen 11 palkkaluokkaan. 
Pitäen viran nykyisen hal t i jan palkankorotusanomusta täysin aiheellisena, 
ot taen huomioon virkaan kuuluva t monipuoliset t eh t ävä t ja vastuun, kau-
punginval tuusto p ä ä t t i 8 ) korot taa teurastamontoimiston k i r janpi tä jän-
viran heinäkuun 1 p:stä lukien 9 palkkaluokasta l l : n t een sekä myöntää täs tä 
ker tomusvuonna aiheutuviin lisämenoihin Uusien virkain palkat ja palkan-
korotukset nimisestä määrärahas ta 4,200 markkaa. 

Virkapukuavustuksen myöntäminen. Kaupunginval tuus to pää t t i 9 ) , e t tä 
terveydenhoidon satamakaitsi jalle, jonka t eh tävänä oli m. m. ulkomailta 
saapuvien laivain tarkastaminen, oli v:n 1936 alusta lukien makse t tava 
v i rkapukuavus tus ta 1,000 markkaa vuodessa. 

Kunnan asettaman väkijuomaliikkeen tarkastajan palkan korot tamista 
5,250 markkaan kuukaudessa koskeva Osakeyhtiö Alkoholiliike aktiebolagin 
ilmoitus merkit t i in tiedoksi 10). 

Oikeus palkan nauttimiseen sairauden takia myönnetyn virkavapauden 
ajalta. Toisen kaupunginvoudin konttorin konttoriapulainen E. Chydenius, 
joka jo oli nau t t inu t kaikki virkasäännön viranhalti jalle sairasloman a ja l ta 
myön tämä t palkkaedut , oikeutetti in n ) nostamaan 1/3 pohjapalkas taan ynnä 
ikäkorotukset kolmelta sairaslomakuukaudelta joulukuun 1 p:stä 1934 
lähtien. 

Palokorpraali H. G. Hannula , joka nau t i t tuaan 5 kuukauden sairas-
loman oli saanut j a tke t tua v i rkavapaut ta lokakuun 28 p:stä lähtien vuoden 
loppuun, oikeutet t i in1 2) saamaan puolet pohjapalkas taan ynnä ikäkorotuk-
sensa marras- ja joulukuun ajal ta . 

Kvsto 30 p. lokak. 17 §. — 2) S:n 13 p. helmik. 17 §. — 3) S:n 30 p. lokak. 19 § ja 
4 p. jouluk. 10 §. —4) S:n 4 p. jouluk. 12 §. — 5) S:n30 p. lokak. 11 § ja 4 p. jouluk. 7 §.— 
6) S:n 30 p. lokak. 12 § ja 4 p. jouluk. 8 §. — 7) S:n 30 p. lokak. 18 § ja 4 p. jouluk. 
11 .§. — s) S:n 8 p. toukok. 22 §. — S:n 9 p. lokak. 25 §. — 10) S:n 23 p. tammik. 27 §; 
ks. myös v:n 1932 kert. s. 128. — n ) Kvsto 23 p. tammik. 33 §. —12) S:n 4 p. jouluk. 39 §. 
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Aluelääkäri R. Forsius, jolle hänen nau t i t tuaan sairaslomaa elokuun 
9 p:stä myönnet t i in j a tke t tua v i rkavapau t t a lokakuun 8 pistä saman kuu-
kauden loppuun, oikeutet t i in 2) maini tul ta a ja l ta saamaan 2/3 pohjapalkas-
t aan sekä ikäkorotuksensa. 

Maidontarkastamon laboratorioapulaiselle A. Karstenille, joka jo oli 
nau t t inu t kaikki viranhalt i jal le virkasäännön mukaan sairasloman a ja l ta 
kuuluva t palkkaedut , myönnet t i in 3 ) oikeus nostaa x/3 pohjapalkas taan ynnä 
ikäkorotukset hänelle t ammikuun 1 pistä alkaen kolmeksi kuukaudeksi 
myönne tyn j a tke tun sairasloman a ja l ta . 

Köyhäinhoito viraston asiamiesosaston vanhempi järjestysmies K. H. 
Aro, jolle oli myönne t ty j a tke t tua sairaslomaa marraskuun 1 pin ja joulu-
kuun 31 p:n väliseksi ajaksi, oikeutetti in 4) nau t t imaan joulukuun 3 pin ja 
31 pin välisenä aikana puolet pohjapalkas taan ja ikäkorotuksensa. 

Oikeus lukea hyväkseen virkavuosia eläkkeen saamiseksi. Kansakoulun-
ope t ta ja A. Nikander oikeutetti in 5) eläkkeen saamiseksi lukemaan hyväk-
seen syyskuun 1 pin 1913 ja elokuun 1 pin 1916 välinen aika, jonka hän oli 
to iminut ope t ta jana kaupungin alakansakoulua vastanneessa ja myöskin 
kaupungin kanna tus ta nautt ineessa K. Verkon esiseminaarissa ja sen har-
joituskoulussa, ennen kuin viimeksi maini tun vuoden syyskuun 18 pistä 
lukien tuli suomenkielisten kansakoulujen palvelukseen. 

Sairaalloisuuden vuoksi toimestaan eroamaan pakote t tu kapellimestari 
O. Fohström, joka oli ollut kaupunginorkesterin palveluksessa syyskuun 
1 pistä 1914 alkaen, oikeutetti in 6) eläkkeen saamiseksi lukemaan hyväkseen 
Filharmonisen seuran orkesterissa aikaisemmin toimimansa 11 vuoden aika. 

Sitä vastoin kaupunginval tuusto epäsi 7 ) syyskuun 1 pin 1907 ja 1935 
välisen a j an osin las ten ta rhan joh ta ja t ta rena , osin Ebeneserkodin lasten-
tarhaseminaar in sihteerinä ja osin Ebeneserkodin las tentarhan ope t t a ja t t a -
rena toimineen las ten ta rhanope t ta ja ta r K. Eklundin anomuksen saada eläk-
keen saamiseksi lukea hyväkseen maini tun lastentarhaseminaarin palveluk-
sessa olemansa a jan . 

Eräiden määrärahain ylittäminen. Kaupunginhal l i tus oikeutet t i in 8 ) 
y l i t t ämään alla main i t tu ja vi n 1934 määrärahoja seuraavasti: kaupungin-
val tuuston palkkiomäärärahaa 25,620 markkaa , kaupunginhall i tuksen palk-
kiomäärärahaa 7,735: 50 markkaa , kaupunginkansl ian si ivoamismäärärahaa 
177: 95 markkaa , kaupunginhall i tuksen asiamiesosaston tarverahoja 75 
markkaa , poliisilaitoksen määrärahaa P idä te t ty jen henkilöiden ylläpito, 
kaupunginhall i tuksen käy te t t äväks i 3,916: 75 markkaa , pääluokkaan Eläk-
keet ja apuraha t kuuluvaa hau tausapumäärä rahaa 51,260 markkaa sekä 
sekalaisten menojen pääluokan määrärahoja Puhel inmaksut ja uudet puhe-
limet 51,223: 55 markkaa , Ikälisäykset ja palkankorotukset , kaupungin-
hallituksen käyte t täväks i 70,518: 50 markkaa , Sairaslomasijaiset 65,663: 85 
markkaa ja Sijaispalkkiot virkavapaustapauksissa 205,372: 65 markkaa . 

Tilastotoimisto oikeutetti in 9) eräiden kiireellisten töidensä joudut tami-
seksi y l i t tämään määrärahaansa Tilapäistä työvoimaa 3,025 markkaa . 

Rakennustarkastuskonttorin määrärahan ylittäminen. Kaupunginval-
tuus to myönty i 1 0 ) rakennustarkas tuskont tor in esitykseen sen tarverahain 
yl i t tämisestä 4,800 markalla. 

Vrt. tämän kert. s. 79. —2) Kvsto 9 p. lokak. 23 §. —3) S:n 23 p. tammik. 33 §. — 
4) S:n 18 p. jouluk. 24 §. — 5 ) S:n 8 p. toukok. 26 §. — 6) S:n 19 p. kesäk. 27 §. — 7) S:n 
19 p. kesäk. 26 §. — 8) S:n 13 p. helmik. 7 §. — 9) S:n 20 p. marrask. 22 §. — 10) S:n 18 
p. syysk. 6 §. 
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Maistraatti oikeutetti in y l i t tämään v:n 1934 ja 1935 määrärahojaan 
Sääntöpalkkaiset virat vas taavast i 4,860 markkaa ja 6,300 markkaa maist-
raa t in notaarin ikäkorotuksien suorittamiseksi, jo tka erehdyksestä olivat 
jääneet main i t tu jen vuosien talousarvioihin merki tsemät tä . 

Syyttäjistön määrärahain ylittäminen. Kaupunginval tuus to o ikeut t i 2 ) 
kaupunginviskaalinviraston y l i t tämään syyt tä j i s tön r i i t tämät tömiä määrä-
rahoja Valaistus ja Tarveraha t vas taavast i 100 markkaa ja 1,200 markkaa . 

Maistraatin ja raastuvanoikeuden arkisto oikeutetti in 3) y l i t tämään riit-
t ämä tön t ä painatus- ja s idontamäärärahaansa 10,000 markalla. 

Palolaitoksen määrärahain Kaluston kunnossapito ja Tarveraha t ylit-
tämisen vas taavas t i 115,000 markkaa ja 4,000 markkaa kaupunginval tuusto 
pää t t i 4) sallia. 

Terveydenhoitomäärärahain ylittäminen ja lisääminen. Kaupunginval-
tuusto myönsi 5) yleisistä käyt tövarois taan 25,200 markan suuruisen lisä-
määrärahan talousarvion luvun Eläinlääkintäosasto tilapäisen työvoiman 
määrärahaan, koska makkara tehta iden kaitsi jain palkkain erä oli siinä las-
ket tu maini tun verran liian pieneksi. 

Valtuusto myöns i 6 ) terveydenhoidon pääluokkaan sisältyvistä käyt tö-
varois taan seuraavat tarpeellisiksi havai tu t l isämäärärahat: maidontarkas-
t amon määrärahoihin Kaluston hankinta 5,184 markkaa ja Paina tus ja 
sidonta 2,500 markkaa , kouluhammasklinikan määrärahoihin Kaluston han-
kinta 3,000 markkaa ja Kaluston kunnossapito 2,000 markkaa sekä Marian 
sairaalassa toimivan silmäpoliklinikan avustusmäärärahaan8,113:20 markkaa. 

Valtuusto myöns i 7 ) yleisistä käyt tövarois taan 10,000 markan määrä-
rahan mankelihuoneen sisustamista var ten Loviisankadun talossa n:ot 6—8 
to imivaan tuberkuloott is ten asuntolaan. 

Valtuusto myöns i 8 ) terveydenhoidon pääluokkaan sisältyvistä käyt tö-
varois taan 5,000 markan suuruisen l isämäärärahan tuberkuloott is ten asunto-
lain r i i t t ämät tömään määrärahaan Kaluston hankinta. 

Terveydenhoitolautakunta oikeutet t i in 9) y l i t tämään kouluhammas-
klinikan painatus- ja s idontamäärärahaa enintään 1,000 markkaa . 

Valtuusto myönsi1 0) terveydenhoidon pääluokkaan sisältyvistä käy t tö-
varoistaan 377: 80 markan lisäyksen terveydenhoitolautakunnan ja sen toi-
miston vala is tusmäärärahaan sekä oikeutti 10) terveydenhoitolautakunnan 
y l i t t ämään seuraavia määrärahoja enintään alla maini tun verran: terveyden-
hoi to lautakunnan ja sen toimiston määrärahoja Valaistus 1,126: 20 mark-
kaa ja Vaat te iden pesu 500 markkaa, maidontarkas tamon määrärahoja 
Tilapäistä työvoimaa 2,840 markkaa , Tarverahat 4,000 markkaa ja Maito-
näyt te iden osto 1,000 markkaa , tuberkuloott is ten asuntolain lämpömäärä-
rahaa 15,000 markkaa , sielullisesti sairaiden huoltotoimiston tarverahoja 
1,500 markkaa ja matka- ja kul je tuskustannusmäärärahaa 1,800 markkaa, 
sielullisesti sairaiden miesten keskuskodin määrärahoja Valaistus 300 mark-
kaa, Siivoaminen 500 markkaa , Kaluston hankinta 500 markkaa ja Vaattei-
den pesu 300 markkaa, kouluhammasklinikan määrärahoja Valaistus 500 
markkaa ja Lääkkeet ja sairaanhoitotarvikkeet 7,000 markkaa, terveys-
toimiston tarverahoja 1,000 markkaa, veneeristen taut ien poliklinikan vuok-

Kvsto 27 p. helmik. 6 §. — 2) S:n 30 p. lokak. 22 §. — 3) S:n 9 p. lokak. 4 §. — 
4) S:n 30 p. lokak. 23 §. — 5) S:n 13 p. helmik. 14 §. — 6) S:n 28 p. elok. 19 §. — 7) S:n 
28 p. elok. 20 §. — 8) S:n 9 p. lokak. 26 §. — 9) S:n 18 p. jouluk. 21 §. — 10) S:n 4 p. 
jouluk. 33 §. 
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ramäärärahaa 1,500 markkaa sekä poliisilaitoksen sairashuoltomäärärahaa 
Lääkkeet ja sairaanhoitotarvikkeet 4,000 markkaa. 

Takavarikoimisaseman ja maidontarkastamon sijaispalkkioiden korot-
tamiseksi sellaisiin määriin, et tä niillä voitaisiin saada päteviä kesäloma-
sijaisia, kaupunginval tuusto myönsi *) terveydenhoidon pääluokkaan sisäl-
tyvis tä käyt tövarois taan luvun Eläinlääkintäosasto kesälomasijaisten määrä-
rahaan 675 markan ja luvun Maidontarkastamo vas taavaan määrärahaan 
3,150 markan lisäyksen. 

Koululasten hammashoito-olojen tutkiminen. Kaupunginval tuusto oikeutti2) 
terveydenhoi tolautakunnan to imi t tamaan kaupungin valmistavien, jatko-, 
oppi- ja ammat t ikoulujen oppilaiden hammashoito-oloja osoittavan tilaston 
keräyksen myöntäen t ähän terveydenhoidon pääluokkaan sisältyvistä käyt tö-
varoistaan 20,000 markkaa. 

Sairaanhoitomäärärahat. Kaupunginval tuusto myönsi sairaanhoidon 
pääluokkaan sisältyvistä käyt tövarois taan 63,168: 60 markkaa 3) v:n 1936 
alusta laa jennet tavan Marian sairaalan lastenosaston kaluston täydentä-
miseen sekä 11,900 markkaa 4) sairaalan siirrettävän röntgenkoneen muut ta -
miseksi suurjännitesuojaiseksi . 

Sairaalahallitus o ikeute t t i in 5 ) y l i t tämään Marian sairaalan määrä-
rahoja Sairaslomasijaiset 15,000 markkaa , Valaistus 20,000 markkaa, Tarve-
rahat 3,000 markkaa, Ruokinta 50,000 markkaa , Yleisten laitteiden kun-
nossapito 3,000 markkaa ja Käy t tövo imaa 20,000 markkaa. 

Kulkutautisairaalan määrärahaa Kaluston hankinta päätet t i in 5) sallia 
yl i t tää enintään 14,300 markkaa ja Kaluston kunnossapito enintään 10,000 
markkaa. 

Lapsihalvauspotilaiden hoidossa usein ta rv i t t avan keinotekoisen hen-
gityslait teen hankkimiseksi kulkutautisairaalaan valtuusto p ä ä t t i 6 ) merkitä 
v:n 1936 talousarvioon 60,000 markkaa. 

Valtuusto p ä ä t t i 5 ) sallia Kivelän sairaalan määrärahain Sairasloma-
sijaiset yli t tämisen enintään 20,000 markkaa, Vaatteiden pesu enintään 
20,000 markkaa ja Käyt tövoimaa enintään 40,000 markkaa. 

Kivelän sairaalan kahden uuden sairasosaston sekä hallintorakennuksen 
sisustamiseen y. m. t a rv i t t avan irtaimiston hankkimista var ten kaupungin-
valtuusto pää t t i 7) merki t täväksi v:n 1936 talousarvioon 1,825,000 markan 
suuruisen määrärahan. 

Valtuusto pää t t i 8) sallia Nikkilän sairaalan v:n 1934 määrärahan Kesä-
lomasijaiset yli t tämisen 13,200 markkaa. 

Valtuusto myöns i 9 ) sairaanhoidon pääluokkaan sisältyvistä käyt tö-
varoistaan 18,500 markan määrä rahan uuden 500 litran vetoisen valurautai-
sen höyrypadan hankkimiseksi Nikkilän sairaalan keittiöön loppuunkuluneen 
entisen padan tilalle. 

Valtuusto salli 5) seuraavien Nikkilän sairaalan määrärahojen yli t tämi-
sen enintään alla maini tu in määrin: Tilapäistä työvoimaa 9,000 markkaa 
Sairaslomasijaiset 20,000 markkaa, Lämpö 120,000 markkaa, Tarverahat 
5,000 markkaa , Lääkkeet ja sairaanhoitotarvikkeet 5,000 markkaa, Yleisten 
laitteiden kunnossapito 40,000 markkaa ja Erilaatuiset menot 6,000 markkaa. 

Kvsto 29 p. toukok. 16 §. — ') S:n 23 p. tammik. 20 §. — 3) S:n 29 p. toukok. 
19 §. —4) S:n 19 p. kesäk. 24 §. —5) S:n 20 p. marrask. 21 §. — 6) S:n 18 p. syysk. 14 §. — 
7) S:n 19 p. kesäk. 25 §. — 8) S:n 23 p. tammik. 21 §. —9) S:n 19 p. kesäk.23 §. 
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Tuberkuloosisairaalan määrärahoja Sairaslomasijaiset ja Ruokinta pää-
tet t i in *) sallia yl i te t tävän vastaavast i enintään 11,000 markkaa ja 120,000 
markkaa. 

Sairaalamaksuja Suomen punaisen ristin sairaalaan nimiseen määrä-
rahaan val tuusto myönsi sairaanhoidon pääluokkaan sisältyvistä käyt tö-
varoistaan 106,431: 40 markan lisäyksen oikeuttaen samalla sairaalahalli-
tuksen y l i t tämään t ä t ä määrärahaa 138,568: 60 markkaa sekä määrärahaa 
Poistot ja palautukset , kaupunginhalli tuksen käyte t täväksi 50,000 markkaa , 
kumpaakin enintään t ämän verran. 

Köyhäinhoitolautakunnan määrärahain ylittäminen ja lisääminen. Kau-
punginvaltuusto suostui 2 ) köyhäinhoi tolautakunnan anomuksiin saada ylit-
tää v:n 1934 talousarvion Kustannukset elätteelleannosta, laitoshoidosta 
köyhäinhoidolle kuulumattomissa laitoksissa ja suoranaisista avustuksista 
nimisen luvun sairaanhoitokustannusten määrärahaa 1,186,535: 40 markkaa , 
ot taen huomioon et tä talouspula oli l isännyt köyhäinhoidon laskuun sairaa-
loissa hoidettavien lukumäärää , sekä saman vuoden työtupain määrärahaa 
Sekalaiset menot 4,000 markkaa puhdistusaineiden arvioitua suuremman 
hankinnan vuoksi. 

Köyhäinhoi to lautakunnan työtupain kertomusvuoden tilapäisen työ-
voiman määrärahaa kaupunginval tuusto pää t t i 3) sallia y l i te t tävän 21,600 
markkaa . 

Vaikka noususuhdanne talouselämässä olikin j a tkunu t ei se ollut kyennyt 
odotetussa määrin vähen tämään köyhäinhoidon avunsaaj ia eikä siis myöskään 
vastaavast i supistamaan suoranaisiin avustuksiin ta rv i t tav ia menoja, minkä 
johdosta kaupunginval tuuston oli osoitettava köyhäinhoidon pääluokkaan 
sisältyvien käyt tö varojensa vielä käy t t ämä tön erä, 2,392,400 markkaa 4), 
lisäykseksi suoranaisten avustusten määrärahaan sekä myöhemmin vielä 
oikeutet tava köyhäinhoi tolautakunta y l i t tämään samaa määrärahaa 
8,000,000 markkaa 5). Valtuusto oikeutti lisäksi lau takunnan y l i t tämään työ-
tupainsa siivoamismäärärahaa 3,500 markkaa 5). 

Kaupunginval tuus to myöns i 6 ) köyhäinhoidon pääluokkaan sisältyvistä 
käyt tövarois taan 3,600 markan suuruisen lisäyksen köyhäinhoidon kassa- ja 
tiliviraston tilapäisen työvoiman määrärahaan, minkä suuruinen menoerä 
erehdyksestä oli j ääny t talousarvion maini t tuun kohtaan merki tsemät tä . 

Köyhäinhoitovirkailijain jatkokurssit. Paraikaa käynnissä olevia köyhäin-
hoitoviraston virkail i jakunnan jatkokursseja varten kaupunginval tuusto 
myöns i 7 ) jo osoitetun määrärahan 8) lisäksi köyhäinhoidon pääluokkaan 
sisältyvistä käyt tövarois taan 4,000 markkaa. 

Oikeusaputoimisto oikeutettiin 9) y l i t tämään v:n 1934 ta rverahojaan 
1,884: 45 markkaa. 

Ruotsinkielisten kansakoulujen lisämäärärahat. Kaupunginval tuusto 
myönsi 10) opetustoimen pääluokkaan sisältyvistä käyt tövarois taan ruotsin-
kielisten kansakoulujen r i i t tämättömiin määrärahoihin Siivoaminen ja 
Koulutarvikkeet edelliseen 15,000 markan jälkimmäiseen 6,000 markan 
suuruisen l isämäärärahan. 

Kaupungin kansakoulunopettajain osallistuminen pohjoismaiseen koulu-
kokoukseen. Kaupunginval tuusto myönsi n ) pääluokkaan Opetustoimi sisäl-

Kvsto 20 p. marrask. 21 §. —2) S:n 13 p. helmik. 16 §. —3) S:n 30 p. lokak. 24§.— 
4) S:n 28 p. elok. 17 §. — 5) S:n 18 p. svvsk. 11 §. — 6) S:n 17 p. huhtik. 17 §. —7) S:n 
23 p. tammik. 22 §. —8) Ks. v:n 1934 kert. s. 50. —9) Kvsto 13 p. helmik. 18 §. — 10) S:n 
4 p. jouluk. 30 §. — u ) S:n 8 p. toukok. 20 §. 
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tyvistä käyt tövarois taan 12,000 markkaa suomenkielisille ja 3,000 markkaa 
ruotsinkielisille kansakouluille jaet tavaksi apurahoina Tukholmassa elokuun 
6—8 p:nä p ide t tävään pohjoismaiseen koulukokoukseen osallistuville kansa-
koul u nop e t ta j ille. 

Lisämäärärahan myöntäminen suomenkieliselle työväenopistolle. Opetus-
toimen pääluokkaan sisältyvistä käyt tövarois taan kaupunginval tuusto 
m y ö n s i 1 0 , 0 0 0 markan suuruisen l isämäärärahan suomenkielisen työväen-
opiston määrä rahaan Tilapäistä työvoimaa, jo t ta opintopiiritoimintaa voitai-
siin jossain määrin laajentaa ja täydentää . 

Ruotsinkielisen työväenopiston määrärahan ylittäminen. Ruotsinkielisen 
työväenopiston r i i t tämät tömäksi osoi t tautunut ta v:n 1934 tilapäisen työ-
voiman määrärahaa päätet t i in 2) sallia yl i t tää enintään 1,200 markkaa. 

Yleisen ammatlilaiskoulun pa lkkiomäärärahaan kaupunginval tuusto 
myönsi 3) pääluokkaan Opetustoimi sisältyvistä käyt tövarois taan 600 markan 
suuruisen l isämäärärahan talousarviossa tällä kohtaa esiintyvän virheen kor-
jaamiseksi. 

Kirjapainokoulun määrärahaan Kaluston hankinta kaupunginval tuusto 
myönsi 4) opetustoimen pääluokkaan sisältyvistä käyt tövarois taan 5,500 mar-
kan l isämäärärahan koululle lahjoi tetun leikkauskoneen saattamiseksi käy t tö-
kuntoon. 

Valmistavan poikain ammattikoulun lisämääräraha. Kaupunginval tuusto 
myöns i 5 ) pääluokkaan Opetustoimi sisältyvistä käyt tövarois taan 20,000 
markan suuruisen lisäyksen valmistavan poikain ammatt ikoulun tilapäisen 
työvoiman määrärahaan, ot taen huomioon, et tä talousarviosta tällä ker taa 
oli j ääny t pois siihen useampana vuonna ylimääräistä tunt iopetusta var ten 
työpajoissa merki t ty maini tun suuruinen erä. 

Valmistavan tyttöjen ammattikoulun rinnakkaisluokat. Hyväksyen tä ten 
ne kaupunginhall i tuksen to imenpi tee t 6 ) , joihin se asian kiireellisyyden vuoksi 
jo oli ryh tyny t , kaupunginval tuusto pää t t i 7 ) , e t tä valmistavan ty t tö jen 
ammat t ikoulun pukuompeluosastolle syyslukukauden alusta saataisiin perus-
taa uusi r innakkaisluokka, jonka ylläpitämiseen kertomusvuonna valtuusto 
samalla myönsi 25,736 markkaa pääluokkaan Opetustoimi sisältyvistä käy t tö-
varoistaan. 

Valmistavan tyttöjen ammattikoulun määrärahoin ylittäminen. Kau-
punginval tuusto p ä ä t t i 8 ) sallia valmistavan ty t tö jen ammat t ikoulun v:n 1934 
r i i t tämät tömien määrärahain Lämpö, Valaistus, Tarveraha t ja Työaineet 
ylit tämisen vastaavast i enintään 8,648 markkaa, 1,451: 50 markkaa, 800 
markkaa ja 1,830:45 markkaa. 

Kotitalouslautakunnan uuden opetuskeittiön perustaminen. Kaupungin-
val tuusto p ä ä t t i 9 ) kot i talouslautakunnan siihen asti vai n Pitkänsillan pohjois-
puolella har jo i te tun kodinhoito-, kotiterveydenhoito-, lastenhoito-, ruoan-
la i t to · ja käsityöopetuksen käsi t tävän toiminnan ulottamiseksi myöskin 
kaupungin eteläisiin osiin merkitä v:n 1936 talousarvioon Fredrikinkadun 
taloon n:o 16 suunnitellun uuden opetuskeittiön perustamiskustannuksiin 
yhteensä 178,150 markkaa sekä käyt tökustannuksi in 100,000 markkaa, minkä 
ohessa tulopuolelle oli merki t tävä 8,000 markan erä. 

*) Kvsto 18 p. syysk. 18 §. — 2) S:n23 p. tammik. 25 §. —3) S:n 4 p. jouluk. 34 §.— 
4) S:n 4 p. jouluk. 35 §. — 5) S:n 27 p. helmik. 17 §. — 6) Ks. tämän kert. s. 202. — 
7) Kvsto 18 p. syysk. 16 §. — 8) S:n 23 p. tammik. 23 § ja 27 p. helmik. 18 §. — 9) S:n 
20 p. marrask. 25 §. 
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Kotitalouslautakunnan määrärahan ylittäminen ja lisääminen. Koti-
ta louslautakunta oikeutettiin *) y l i t tämään v:n 1934 palkkiomäärärahaansa 
107: 50 markkaa. 

Lau t akunnan loppuunkäy te t tyyn si ivoamismäärärahaan kaupunginval-
tuusto myönsi2) 1,500 markan lisäyksen pääluokkaan Opetustoimi sisältyvistä 
käyt tövaroistaan. 

Lastentarhain määrärahan ylittäminen. Lastentarhain v:n 1934 riittä-
mätöntä määrärahaa Sairaslomasijaiset päätet t i in 3) ennen myönnetyn ylitys-
oikeuden 4) lisäksi sallia yl i t tää vielä enintään 14,000 markkaa. 

Kiinteistömäärärahain ylittäminen ja lisääminen. Kiinteis tölautakunta 
oikeutet t i in5) y l i t tämään kiinteistölautakunnan ja kiinteistötoimiston v:nl934 
matkakulumäärärahaa 926: 25 markkaa , maatalousosaston hoitamain tilain 
määrärahoja Puhtaanapi to 1,021 markkaa , Maanviljelys 17,000 markkaa , 
Verot ja vakuutukse t 7,379: 10 markkaa ja Rakennukset 21,000 markkaa, 
talo-osaston alaisten kiinteistöjen kaupunkitalojen kor jausmäärärahaa 11,245 
markkaa, kansanpuistojen vedenkulutusmäärärahaa 1,884: 35 markkaa sekä 
sekalaisten menojen luvun määrärahaa Veroja erinäisistä maa-alueista 
maalaiskunnissa 3,371: 60 markkaa. 

Kaupunginval tuusto myöns i 6 ) ki inteistölautakunnan käyte t täväksi Kiin-
teistöt nimiseen pääluokkaan sisältyvistä käyt tövarois taan 24,000 markan 
suuruisen l isämäärärahan kiinteistölautakunnan ja kiinteistötoimiston riit-
tämät tömäl le tilapäisen työvoiman tilille. 

Kaupunginval tuusto myönsi 7) uimahuoneiden, urheilupaviljonkien y. m. 
korjaus- ja kunnossapi tomäärärahaan kiinteistöjen pääluokkaan sisältyvistä 
käyt tövarois taan 5,000 markan suuruisen lisäyksen Annalan urheilukentän 
pukusuojan rakentamis ta varten, mihin tarkoitukseen va ra t tu kyseisen 
määrärahan erä oli osoi t tautunut riittämättömäksi. 

Yleisien töiden määrärahoin ylittäminen. Kaupunginval tuusto pää t t i 
sallia yleisten töiden lau takunnan ja rakennustoimiston tarverahoja ylitet-
t ävän 10,000 markkaa 8), puistojen ja is tutusten korjaus- ja kunnossapito-
määrärahaa 150,000 markkaa 9) sekä reserviharjoituksiin ku t su t tu jen työn-
tekijäin palkkausmäärärahaa 67,000 markkaa 10). 

Puhtaanapitolautakunta oikeutettiin n ) y l i t tämään ka tu jen ja kiinteis-
töjen puhtaanapi tomäärärahaa Työntekijäin erinäiset edut enintään 40,000 
markkaa. 

Salamain eräiden määrärahoin ylittäminen. Kaupunginval tuusto pää t t i 1 2 ) 
oikeuttaa sa tamalautakunnan y l i t tämään v:n 1934 määrärahaa Korvaus 
Helsingin makasiiniosakeyhtiölle sa tamakannannas ta entisen yl i tyksen 1 3 ) 
lisäksi vielä 17,070: 10 markkaa. 

Kaupunginval tuusto pää t t i 1 4 ) sallia sa tamakannannan r i i t tämät tömäin 
määrärahain Paina tus ja sidonta sekä Korvaus Helsingin makasiiniosake-
yhtiölle sa tamakannannas ta yli t tämisen vastaavast i 2,000 markkaa ja 
60,000 markkaa . 

Hinaaja-alus H l:n höyrykat t i lan vioi tu t tua niin pahasti , ettei se enää 
ollut korja t tavissa , kaupunginhall i tus asian kiireellisyyden vuoksi oli oikeut-
t a n u t 15) yleisten töiden lau takunnan heti ryh tymään toimenpiteisiin uuden 

Kvsto 13 p. helmik. 19 §. — 2) S:n 20 p. marrask. 23 §. — 3) S:n 23 p. tammik. 
26 §. — 4) Ks. v:n 1934 kert. s. 52. — 5) Kvsto 13 p. helmik. 12 §. — 6) S:n 8 p. toukok. 
17 §. —7) S:n 17 p. huhtik. 14 §. — 8) S:n 18 p. jouluk. 19 §. —9) S:n 30 p. lokak. 25 §. — 
10) S:n 9 p. lokak. 18 §. — n ) S:n 18 p. jouluk. 23 §. — 12) S:n 23 p. tammik. 19 §. — 
13) Vrt. v:n 1934 kert. s. 47. — 14) Kvsto 18 p. jouluk. 17 §. — 15) Vrt. tämän kert. s. 120. 
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kat t i lan hankkimiseksi käy t täen satamain korjaus- ja kunnossapi tomäärä-
rahaa Työkoneet. Hyväksyen t ämän hallituksen toimenpiteen kaupungin-
valtuusto o i k e u t t i y l e i s t e n töiden lautakunnan 200,000 markalla, minkä 
verran kat t i lan uusiminen tuli maksamaan, y l i t t ämään edellä maini t tua tiliä. 

Satamajäänsärkijä Hercules. Ottaen huomioon Helsingin satamassa 
vallitsevan suurehkojen ja r i i t tävän voimakkaiden hinaajain puut teen kau-
punginvaltuusto p ä ä t t i 2 ) sa tamaj äänsärkijä Herculeksen varustamiseksi 
käyte t täväks i kesäpur jehduskautena t ä t ä tarkoi tus ta var ten oikeuttaa 
sa tamalau takunnan y l i t tämään seuraavia satamaliikenteen talviliikenteen 
yl läpi tomäärärahoja alla mainituin määrin: Tilapäistä työvoimaa 106,925 
markkaa , Kaluston kunnossapito 15,000 markkaa, Käy t töku lu t 43,750 mark-
kaa ja Vakuutusmaksu t 30,000 markkaa . 

Kaupunginval tuusto hyväksy i 3 ) kaupunginhall i tuksen toimenpiteen 
asian kiireellisyyden vuoksi oikeuttaa sa tamalautakunnan y l i t tämään sa tama-
liikenteen talviliikenteen ylläpidon määrärahaa Kaluston kunnossapito 
90,000 markalla r i i t tävien varain saamiseksi erinäisten perusteellisten kor-
jausten suori t tamista var ten sa tamaj äänsärkijä Herculeksella, jonka käy t t ä -
mistä talven aikana virallinen la ivantarkasta ja muuten oli k ie l täytynyt hy-
väksymästä . 

Uusi satama- ja saaristojäänmurtaja. Kaupunginhall i tus oli pannut pöy-
dälle4) uuden s a t a m a j ä ä n m u r t a j a n hankkimista, mahdollisesti valtion avus-
tuksella, koskevan asian, jo t ta kaupungin ja valtion viranomaiset voisivat 
neuvotella keskenään t ämän perusteella laaditun valtion ja kaupungin 
välisen sopimusehdotuksen pohjalla, joka koski kyseisen laivan yhteis tä 
rakentamista ja käyt töä . Kun, mikäli kaupunginhall i tus oli saanut t ietää, 
valtioneuvosto kui tenkaan ei lainkaan ollut määri tel lyt kantaansa ehdotuk-
sen suhteen, joten avustuksensaannista ei ollut mi tään va rmuut ta , ja koska 
sen jälkeen, kun asiaa oli harki t tu kaupungin taholta, oli päästy sellaiseen 
tulokseen, et tä kaupungille oli tarkoi tuksenmukaisempaa yksin hankkia 
itselleen vä l t t ämät tömäs t i tarvi tsemansa uusi j äänmur t a j a , kaupunginval-
tuusto pää t t i 5 ) : 

hankkia kaupungille sa tamalautakunnan asiaa koskevassa esityksessä 
maini tu t mi ta t ja ehdot t äy t t ävän satama- ja saar is to jäänmurta jan; 

oikeuttaa sa tamalautakunnan t i laamaan sen enintään 11,350,000 markan 
hinnasta; 

myöntää sen radiolait teita ja rakennustyön valvontaa var ten 200,000 
markkaa; 

jakaa sen hankintakus tannukset v:lle 1936, 1937 ja 1938; sekä 
merkitä sen hankintakustannuksia var ten v:n 1936 talousarvioon 

4,000,000 markkaa. 
Teknillisten laitosten määrärahat. Kaupunginval tuusto pää t t i 6) oikeut-

taa kaupunginhall i tuksen siir tämään teknillisten laitosten pääluokan lukuun 
Vesijohtolaitos sisältyvistä käyt tövarois taan 4,000 markkaa vesijohtolaitok-
sen huoneistomenojen määrä rahaan ja 29,000 markkaa saman laitoksen 
käy t tömäärärahaan Kor jaukse t ja m u u t kustannukset . 

Samalla oikeutett i in 6) teknillisten laitosten hallitus y l i t t ämään seuraa-
via määrärahoja enintään alla maini tun verran: vesijohtolaitoksen määrä-

!) Kvsto 19 p. kesäk. 20 §. — 2) S :n l7 p. huhtik. 16 §. — 3) S:n 30 p. lokak. 26 §. — 
4) Ks. v:n 1933 kert. s. 129. —5) Kvsto 30 p. lokak. 7 § ja kvston pain. asiakirj. n:o 13.— 
6) Kvsto 18 p. jouluk. 20 §. 
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rahoja Veden puhdistus ja pumppuaminen 100,000 markkaa ja Vuokra ja 
verot 9,195 markkaa; kaasulaitoksen määrärahoja Kaasunvalmistuksen 
aine- ja työkustannukset y. m. 900,000 markkaa, Laitteiden arvon kuole-
tukse t 32,302 markkaa, Pääoma-arvon korko 6,694: 55 markkaa ja Työn-
teki jäin erinäiset edut 10,000 markkaa; sekä tuloa tuot tavien pääomamenojen 
pääluokkaan sisältyviä määrärahoja Lii t tymisjohdot 20,000 markkaa ja 
Kaasumit tar ien osto 400,000 markkaa. 

Lisäksi kaupunginval tuusto o i k e u t t i t e k n i l l i s t e n laitosten hallituksen 
y l i t tämään kaasulaitoksen määrärahaa Kaasuautomaat t ipolet i t ja provisiot 
polettien myynnis tä 30,000 markkaa polett ivaraston lisäämiseksi. 

Kulosaaren silta. Kaupunginval tuus to pää t t i 2 ) , e t tä v:n 1936 talous-
arvion pääluokkaan Tuloa t uo t t ava t pääomamenot sisältyvää Siirto Kulo-
saaren sillan rahastoon nimistä määrärahaa sai tarvi t taessa yli t tää. Ku ten 
sil tamaksuista kertyviä tuloja oli niistä r i ippuvaa rahastoon kulloinkin siir-
re t tävää määrää mahdotonta ennakolta tarkalleen arvioida. 

Helsingin—Porvoon tien vihkiminen. Täten vihi t tävää Helsingin— 
Porvoon uu t t a t ietä pi tkin syyskuun 15 p:nä Porvooseen teh tävän retken 
osanottajille, eduskunnan, hallituksen ja Helsingin kaupunginval tuuston 
jäsenille sekä eräille muille kutsuvieraille, joille Porvoon kaupunki perille 
tu l tua tarjoaisi kahvit , kaupunginval tuusto p ä ä t t i 3 ) t a r jo t a päivälliset, 
myöntäen tarkoitukseen yleisistä käyt tövarois taan 75,000 markkaa. 

Edustusmäärärahat. Kaupunginval tuus to myönsi 4 ) maaliskuun 1 p:nä 
kaupungintalossa pidet täväksi suunnitellun Kalevalajuhlan osanot ta ja in 
vastaanot tot i la isuuden kus tannusten suorittamiseen 30,000 markkaa yleisistä 
käyt tövarois taan . 

Samoista varoista val tuus to myöns i 5 ) yhteensä 60,000 markkaa puu-
ta rha juh lan järjestämiseen Kaivopuistoon Secondary Schools Travel Trus t 
nimisen jär jes tön jär jestämällä kier tomatkal laan Itämerellä Helsinkiin heinä-
kuun 31 p:nä ja elokuun 14 p:nä saapuville kahdelle n. 1,100 henkilöä käsi t tä-
välle englantilaisten koululaisten ja opet ta ja in ryhmälle maini t tuina päivinä, 
lounaan ta r joamis ta var ten heinäkuun 9 p:nä Sanomalehtimiesten ammati l -
listen jär jes töjen kansainvälisen keskusliiton toimeenpanevan komitean 
Helsingissä heinäkuun 8—10 p:nä p idet tävän kokouksen osanottajil le ynnä 
eräiden muiden odotet tavien tilaisuuksien järjestämiseen. 

Matkakulujen korvaaminen. Yleisistä käyt tövarois taan kaupunginval-
tuus to osoi t t i 6 ) t a rv i t t ava t va ra t Oulussa pidettäville V I I I kaupunkipäivil le 
va l i t tu jen kaupungin edustajain matkakulu jen suorittamiseen. 

Samoista varoista kaupunginval tuusto p ä ä t t i 7 ) suori t taa kesäkuun 14 
ja 15 p:nä Kotkassa p idet tävään Suomen satamalii ton kokoukseen val i t tu-
jen kaupungin edustajain sekä vahvis te t tua matka- ja päivärahaa naut t ien 
siihen osallistumaan oikeutet tujen henkilöiden, satamalaitoksen joh ta jan K. 
Hopun, rakennustoimiston sa tamarakennusosaston päällikön S. Randelinin, 
sa tamakapteeni J . A. Lehtosen ja sa tamakamreer i I. Liljerosin, matkaku lu t . 

Kaupungin työntekijäin palkat. Käsi te l tyään Suomen kunnantyönteki -
jäin liiton ehdotusta kaupungin työntekijöille makset tavien palkkain uudeksi 
palkkahinnoit teluksi ja esitystä heidän työ- ja paikkaehtojensa määri t tele-
misestä työehtosopimuksella sekä työnteki jä in palkkain korot tamista koske-

Kvsto 17 p. huhtik. 15 §. — 2) S:n 11 p. jouluk. 1 §. — 3) S:n 28 p. elok. 29 §. — 
4) S:n 13 p. helmik. 20 §. — 5) S:n 19 p. kesäk. 13 §. — 6) S:n 29 p. toukok. 7 §; vrt . 
myös tämän kert. s. 84. — 7) Kvsto 29 p. toukok. 8 §; vrt . myös tämän kert. s. 84. 
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vaa v t t n Salovaaran y. m. aloitetta x) kaupunginval tuusto p ä ä t t i 2 ) kehoi t taa 
kaupunginhal l i tusta ryh tymään neuvotteluihin kyseisen liiton kanssa työ-
ehtosopimuksen aikaansaamiseksi kaupungin työnteki jä in työ- ja palkka-
ehtojen järjestämiseksi, m u t t a evätä edellä maini tun aloitteen. Lisäksi val-
tuus to pää t t i oikeuttaa kaupunginhall i tuksen erikoisten seikkain perusteella 
koro t tamaan vahvis te t tua palkkaa määrä tyn nimikkeen kohdalla enin-
t ään 10 %. 

Valtuuston kehoi te t tua kaupunginhall i tusta ryh tymään työehtosopi-
muksen aikaansaamista koskeviin neuvotteluihin Suomen kunnantyönteki -
jäin liiton kanssa, olivat insinööri A. W. Liljeberg y.m. Uudenmaan läänin 
maaherralle tekemässään valituksessa anoneet päätöksen kumoamis ta perus-
tellen laajast i val i tustaan. Huomaut t aen maaherralle annet tavassa lausun-
nossaan, ettei se vielä ollut p ä ä t t ä n y t työehtosopimuksesta, vaan e t tä kysei-
nen päätös sisälsi kehoituksen kaupunginhalli tukselle ot taa asia valmistelta-
vakseen, sekä e t te ivät va l i t t a j a t olleet y r i t t änee tkään vä i t tää , e t tä puheena 
oleva päätös olisi syn tyny t laista poikkeavassa järjestyksessä tai olisi lain 
ta i asetuksen vastainen ta ikka menisi val tuuston toimival taa ulommaksi, 
eivätkä myöskään näy t tänee t päätöksen loukkaavan heidän yksityistä 
oikeut taan, val tuusto esitti 3), et tei valitus antaisi a ihet ta toimenpiteisiin. 
Huh t ikuun 5 p:nä maaherra hylkäsi 4) vali tuksen. 

Vtn Salovaaran aloitteen johdosta kaupungin työnteki jä in tunt ipalk-
kain korot tamisesta sille tasolle, jolla ne olivat ennen v. 1931 to imeenpantua 
alennusta, kaupunginhall i tus hankki yleisten töiden lau takunnan, puh taana-
pi to lautakunnan ja teknillisten laitosten hallituksen lausunnot sekä laati 
t ä m ä n jälkeen aloi t teenteki jän ehdotusta jonkun verran alemman oman 
ehdotuksensa asiassa, jonka mukaan kaupungin eri laitosten työpajoissa olisi 
o te t tava käy tän töön yhtenäiset nimikkeet ja samansuuruiset minimipalkat 
vastaavanlaatuisissa ammateissa. Valtuusto hyväksy i 5 ) hallituksen edellä 
maini tun ehdotuksen kaupungin työnteki jäin uudeksi palkkatar i f f iks i 6 ) 
l isämääräyksineen tu lemaan voimaan t ammikuun 1 pistä 1936 lukien päät -
täen samalla merkitä saman vuoden talousarvioon 3,700,000 markan määrä-
rahan kaupunginhall i tuksen käy te t täväks i palkankorotuksien aiheut tamiin 
lisämenoihin. 

Oikeus palkan nauttimiseen sairasloman ajalla. Puhtaanapitolai toksen 
sepälle A. Lepistölle, joka jo oli naut t inu t sairaslomaa kahdeksan viikkoa 
täysin palkoin ja saman verran 2/3 palkoin, myönnett i in 7) oikeus saada puo-
let palkastaan 12 viikon aikana t ammikuun 4 pistä lukien. 

Samoin kaupunginval tuusto myönsi 7 ) sähkölaitoksen viilaajalle O.V. Re-
poselle, joka helmikuun loppuun mennessä oli naut t inut kaiken työnteki jä in 
sairasavusta voimassa olevien määräysten mukaisen avustuksen eli täyden 
palkan kahdeksalta viikolta ja 2/3 palkastaan yh tä pi tkäl tä ajal ta , ylimääräi-
senä sairasapuna hänen puolta palkkaansa vas taava määrä vielä kahdeksan 
viikon aikana. 

Sitä vastoin kaupunginval tuusto epäsi 8 ) kaasulaitoksen sifonintyhjen-
t ä j ä n G. A. Elgströmin, joka jo toukokuun lopussa oli nau t t inu t kaiken 
määräys ten mukaisen sairasavun, anomuksen ja tke tun sairasavun myöntä-
misestä hänelle edelleen 8 viikon ajaksi. 

Ks. v:n 1934 kert. s. 55. — 2) Kvsto 23 p. tammik. 9 §. — 3) S:n 27 p. maalisk. 
4 §. —4) S:n 8 p. toukok. 4 §. —5) S:n 4 p. jouluk. 13 §. — 6) Ks. Kunnall. asetuskok. 46.— 
7) Kvsto 17 p. huhtik. 24 §. — 8) S:n 28 p. elok. 24 §, 
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Oikeus lukea hyväkseen palvelusvuosia eläkkeen saamiseksi. Muonamiehet 
J . Nieminen, joka v:sta 1903 alkaen oli palvellut kaupungin v:sta 1917 läh-
tien omistamilla Boxbackan ja Strömsin tiloilla ja sitä ennen neljä vuot ta 
kaupungin nyt temmin myöskin omistamalla Tuomarinkylän tilalla, sekä 
K. N. Pa junen , joka oli ollut muonamiehenä kaupungin toukokuun 18 p:nä 
1934 ostamalla Nackbölen tilalla v:n 1901 ja 1935 marraskuun 1 p:n välisen 
ajan, ja A. Nordfors, joka oli ollut muonamiehenä Aktiebolaget Parks tad-
Vanda-Puistokylä osakeyhtiön, minkä osakkeet kaupunki toukokuun 15 p:nä 
1934 osti suurimmaksi osaksi, omistamalla tilalla v:n 1918 ja 1935 marras-
kuun 1 p:n välisen ajan, oikeutetti in lukemaan hyväkseen eläkkeen saami-
seksi ensin maini t tu kyseinen palvelusaikansa ennenkuin kaupunki sai t i la t 
hal tuunsa sekä molemmat viimeksi maini tu t puheena olevat palvelusaikansa 
kokonaisuudessaan. 

Lämmi t t ä j ä T. Tammilehto, joka oli ollut Helsingin sähkö-valaistus-
osakeyhtiön palveluksessa heinäkuun 7 p:n 1899 ja maaliskuun 20 p:n 1909 
välisen a jan ja kaupungin ote t tua hal tuunsa maini tun yhtiön, palvellut kau-
pungin sähkölaitoksessa maaliskuun 22 prstä 1909 syyskuun 1 p:ään 1927 
sekä täs tä päivästä lukien suomenkielisen työväenopiston lämmit tä jä- ta lon-
miehenä, oikeutettiin 2), hänen erotessaan korkean ikänsä vuoksi toimestaan 
kertomusvuoden lokakuun 1 p:nä, eläkkeen saamiseksi lukemaan hyväkseen 
ensiksi maini t tu aika. 

Sillanvartija V. Sommardahl, joka oli t ammikuun 1 p:stä 1911 kesäkuun 
8 p:ään 1928 ollut Kulosaaren rait iotieyhtiön palveluksessa, aluksi liiken-
net tä Kulosaareen väli t tävällä höyrylautalla, sillan va lmis tu t tua sillanvarti-
jana sekä sillan si irryttyä kaupungille kesäkuun 8 p:n 1928 ja elokuun 11 p:n 
1934 välisen a jan edelleen sillanvartijana, oikeutetti in 3) eläkkeen saamiseksi 
lukemaan hyväkseen ensiksi maini t tu aika. 

Sairauden takia työs tään eroamaan pakote t tu ajur i K. R. Ferm, joka 
oli ollut Osakeyhtiö Suomen puutarhayhdis tyksen 4 ) palveluksessa yh tä -
jaksoisesti 17 vuot ta 1 kuukauden sekä rakennustoimiston katurakennus-
osaston palveluksessa eri jaksoissa yhteensä 13 vuot ta 6 kuukau t t a , esitti 
anomuksen saada eläkettä var ten lukea hyväkseen edellä main i tun yht iön 
palveluksessa olemansa ajan, mikä anomus kuitenkin evät t i in 5 ) . 

Töiden järjestäminen vapautuneille vangeille. Töiden järjestämiseksi 
edelleen vapautuneille vangeille kaupunginval tuusto pää t t i 6) merki tä v:n 1936 
talousarvioon 210,000 markkaa . 

Lasten työkotiyhdistyksen avustaminen. Kaupunginval tuus to myönsi 7 ) 
yleisistä käyt tövarois taan 8,300 markan ylimääräisen avustuksen Lasten 
työkotiyhdistykselle sille luovute tun Kolmannen l injan tont in n:o 8 ra ja-a idan 
osittaiseksi uusimiseksi rakennustoimiston toimesta. 

Sielunterveysseuran ylimääräinen avustus. Siihen katsoen, e t tä vi lkkaan 
hoitopaikkain kysynnän vuoksi Sielunterveysseuran omistamassa Veikkolan 
parantolassa kaupungin mainitulle yhdistykselle myöntämä avustus ei edes 
lähimainkaan r i i t tänyt helsinkiläisten potilaiden hoitopäivien korvaamiseen, 
kaupunginval tuusto myöns i 8 ) yhdistykselle 10,000 markan suuruisen yli-
määräisen avustuksen sille kertomusvuoden talousarviossa myönnetyn 
avus tusmäärärahan ylityksenä. 

Kvsto 4 p. jouluk. 38 §. —2) S:n 9 p. lokak. 29 §. —3) S:n 27 p. maalisk. 31 §. — 
4) Ks. Helsingin kaupunkia koskevat asetukset V. s. 1,350. — 5) Kvsto 13 p. helmik. 
23 §; vrt. tämän kert. s. 50. — 6) Kvsto 4 p. jouluk. 32 §. —7) S:n 23 p. tammik. 28 §. — 
8) S:n 18 p. jouluk. 25 §. 
Kunnall. kert 1935. 4 
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Helsingin kansanteatteri osakeyhtiön avustaminen. Kaupunginvaltuusto 
myönsi1) yleisistä käyttövaroistaan Helsingin kansanteatteri osakeyhtiölle 
15,000 markan kertakaikkisen ylimääräisen avustuksen Kalevalan sata-
vuotisjuhlapäivän johdosta esitettävän Kalevala-aiheisen näytelmän näyt-
tämölleasetus- ja pukusommittelukilpailuista sekä näyttämölleasetuksesta 
aiheutuneiden menojen peittämiseksi. 

Vallilan ulkoilmanäyttämö. Kaupunginvaltuusto myönsi2) yleisistä käyt-
tövaroistaan 12,500 markkaa kertakaikkisena avustuksena Helsingin työ-
väen teatterin kannatusyhdistykselle eräitä sen myöskin ylläpitämällä Val-
lilan ulkoilmanäyttämöllä suoritettavia uudistustöitä varten. 

Kalevalan riemujuhlain toimeenpano. Kaupunginvaltuusto oikeutti3) 
musiikkilautakunnan suorittamaan Kalevalan riemujuhlain orkesterin tar-
vitsemien orkesteriäänten kirjoittamisen aiheuttamat kustannukset kau-
punginorkesterin muiden kulujen määrärahasta, ehdoin, että tällä tavoin 
kirjoitetut orkesteriäänet luovutettiin juhlain jälkeen kaupungille. Samalla 
valtuusto myönsi yleisistä käyttövaroistaan 25,000 markkaa Kalevalan 
riemujuhlatoimikunnalle käytettäväksi uusien sävellysten tekijäpalkkioihin. 

Suomen työväen musiikkiliiton Uudenmaan piirijärjestön avustusanomus 
evättiin 4). 

Sairaanhoitajatar koulun oppilaan maksuton sairaalahoito. Vaikeata 
tuberkuloosia poteva sairaanhoitajatarkoulun oppilas A. Tschalenko, oikeutet-
tiin5) nauttimaan jatkettua vapaata hoitoa kaupungin sairaaloissa kahden 
kuukauden aikana maaliskuun 1 p:stä lukien. 

Myönnettyjä avustuksia. Rakennustoimistossa palvelleen rakennus-
mestari E. Eklundin leskelle ja satamakonstaapeli L. Laurin leskelle myön-
nettiin 6) kummallekin 5,000 markan kertakaikkinen avustus; viimeksi mai-
nitulle oli 2,500 markkaa suoritettava heti, 1,250 markkaa syyskuun 1 p:nä 
ja 1,250 markkaa joulukuun 1 p:nä. 

Myönnetyt ylimääräiset eläkkeet. Alla mainituille viran- tai toimen-
haltijoille sekä työntekijöille myönnettiin ylimääräiset elinkautiset eläkkeet, 
joiden kuukausimäärät olivat seuraavat: 

Virasto tai laitos, jossa 
eläkkeensaaja on toiminut. Eläkkeensaaja. Eläkkeensaajan siihen-

astinen virka tai toimi. 

Ajankohta, 
josta alkaen 
eläke mak-

setaan. 

Eläke-
määrä kuu-

kautta 
kohden, 
Smk. 

Kunnalliskoti 
Lastensuoj elulautakunta 
Lastentarhat 
Kiinteistö toimisto 

S:n 
Rakennustoimisto 

S:n 
S:n 

Puhtaanapitolaitos 
Satamahallintotoimisto 
Kaasulaitos 

S:n 

Fagerström, B.7) 
Lidman, L. V.8) 
Suhonen, H.9) 
Lindahl, K. G.10) 
Palmgren, R.11) 
Rosendahl, F. S.12) 
Kopponen, P.10) 
Ferm, K. R.13) 
Haapanen, J . N.7) 
Laurent, L.10) 
Ahonen, A.7) 
Johansson, O. E.14) 

Osastonhoitaj atar 
Kodissakävijä 
Keit täjä 
Muonamies 
Kansanpuist. valvoja 
Kivi työntekijä 
Työntekijä 
Ajuri 
Työntekijä 
Vaakamestari 
Lyhdynsytyt tä jä 
Putki työntekijä 

19 1/4 36 
19 1/12 35 
19 1/11 34 
19 1/1135 
19 1/4 35 
19 1/2 35 
19 1/1135 
19 1/7 34 
1916/3 35 
19 1/1135 
19 1/3 35 
19 1/1 35 

600 
300 
207 
350 
800 
178 
288 
500 
137 
538 
300 
200 

— 

Kvsto 13 p. helmik. 24 §. —2) S:n 8 p. toukok. 24 §. — 3) S:n 23 p. tammik. 15 §; 
ks. myös v:n 1934 kert. s. 59. —4) Kvsto 29 p. toukok. 20 §. —5) S:n 17 p. huhtik. 25 §. — 
6) S:n 19 p. kesäk. 28 § ja 29 toukok. 23 §; vrt . myös tämän kert. s. 52. — 7 ) Kvsto 17 
p. huhtik. 26 §. — 8) S:n 4 p. jouluk. 40 §. — 9) S:n 23 p. tammik. 34 §. —1 0) S:n 20 p. 
marrask. 26 §. — u ) S:n 29 p. toukok. 23 §. —12) S:n 27 p. maalisk. 30 §. —13) S:n 13 p. 
helmik. 23 §; vrt . myös tämän kert. s. 49. —1 4) Kvsto 13 p. helmik. 25 §. 



51 I. Kaupunginvaltuusto. 

Leski- ja orpoeläkkeitä myönnettiin alla mainituille henkilöille: 

Eläkkeensaajan mies- tai isävainaja. 

Virasto tai laitos, jossa 
on toiminut. 

Nimi. Virka tai toimi. 

Eläk-
keen-
saaja. 

Ajankohta, 
josta al-

kaen eläke 
maksetaan. 

Eläke-
määrä 

kuukautta 
kohden, 
Smk. 

Toisen kaupungin-
voudin konttori 

Palokunta 
S:n 

Asuntotarkastus 
Kunnalliskoti j a työ-

laitos 
Suomenkieliset kan-

sakoulut 
Kaupunginorkesteri 
Rakennustoimisto 

S:n 
S:n 
S:n 
S:n 
S:n 
S:n 
S:n 
S:n 
S:n 
S:n 

Puhtaanapitolaitos 
S:n 

Satamahallinto-
toimisto 
S:n 

Yesij ohtolaitos 
S:n 
S:n 
S:n 

Kaasulaitos 
S:n 
S:n 
S:n 

Sähkölaitos 
Vanda-puistokylä 

osakeyhtiö 
S:n 

Ekholm, R.1) 
Järvinen, K. A.2) » » 2) 

Wasastjerna, K.4) 

Heinonen, D. A.4) 

Hurmerinta, J. S.5) 
Mariani-Cerati, G.6) 
Nousiainen, T.8) 
Nurminen, K. W.9) 
Laakso, M. V.5) 
Holm, T.9) 
Heikkilä, K.10) 
Hildén, O.10) 
Johansson, J. R.9) 
Pohjanvuori, J.9) 
Rosbäck, F.10) 
Salmi, U. K.10) 
Sorjanen, V.11) 
Sköld, T. S.12) 
Velin, J.5) 

Öhman, E. F.4) 
Virnan, A. A.1) 
Holmström, E.12) 
Fagerström, G. A.13) 
Kolehmainen, G. V.4) 
Åvall, V.6) 
Vaara, H.6) 
Lindqvist, E.12) 
Vennola, E.11) 
Stenroos, V.13) 
Barck, A.14) 

Höman, S.15) 
Wahteri15) 

Ulosottoapulainen 
Vanh. palokorpraali 

» » 

Asuntotarkastaj a 

Koneenkäyttäjä 

Vahtimestari 
Soittotaiteilija 
Rakennusmestari 
Työnjohtaja 
Muurari 
Sukeltaja 
Työntekijä 

Vaakavahtimestari 
Varastonhoitaja 
Mittarinlukija 
Koneenkäyttäjä 
Työntekijä 

Lyhdynsytyttäjä 
Lämmittäjä 
Rasvaaja 
Työntekijä 
Varastonhoitaja 

Työnjohtaja 
Muonarenki 

Leski » 

Tytär 
Leski 

» 

» 
Tytär 
Leski 

» 

191/4 35 
191/12 35 
191/12 35 
191/6 35 

191/9 35 

191/1 35 
1910/1134 

191/11 35 
191/10 35 
191/10 34 
191/10 35 
191/2 35 
191/2 35 
191/10 35 
191/10 35 
191/2 35 
191/3 35 
191/5 35 
191/6 35 
191/1 35 

Tytär 

Leski 
» 

191/9 35 
191/4 35 
191/6 35 
191/11 35 
191/9 35 
191/2 35 
191/1 35 
191/5 35 
191/5 35 
191/11 35 
191/12 35 

191/1 
19 1/1 

Kvsto 17 p. huhtik. 26 §. —2) S:n 4 p. jouluk. 40 §. —3) Eläke maksetaan kunnes 
saaja täyttää 16 vuotta. — 4) Kvsto 28 p. elok. 23 §. — 5 ) S:n 23 p. tammik. 34 §. — 
6) S:n 13 p. helmik. 25 §. — 7) Eläke maksetaan kunnes saaja täyttää 17 vuotta; vrt. 
myös v:n 1930 kert. s. 119. — 8) Kvsto 20 p. marrask. 26 §. — 9) S:n 9 p. lokak. 30 §. — 
10) S:n 27 p. maalisk. 30 §. — u ) S:n 29 p. toukok. 23 §. —12) S:n 19 p. kesäk. 28 §. — 
13) S:n 30 p. lokak. 27 §. —14) S:n 27 p. maalisk. 30 § ja 4 p. jouluk. 40 §. —15) S:n 23 p. 
tammik. 35 §. 
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Evättyjä eläkeanomuksia. Kaupunginval tuusto ei katsonut olevan syytä 
myöntyä niihin ylimääräisen eläkkeen saantia koskeviin anomuksiin, joita 
seuraavat henkilöt olivat esittäneet: rakennustarkastuskont tor in avustava 
rakennusinsinööri W. Lindberg1) , palokunnan ruiskumestarin H. Saxbergin 
leski2), palokorpraali O. Hytösen leski 3), Kivelän sairaalan ruokalan johta-
ja tar J . E. Sjöberg4), köyhäinhoidon apulaiskanslianhoitaja S. Soldan5), 
naisten työ tuvan vaate tus työnteki jä E. L. Tanninen 6), suomenkielisten 
kansakoulujen laulunopet ta ja J . Leino 1), kaupunginorkesterin joh ta jan 
professori R. Kajanuksen leski2), kaupunginorkesterin solisti O. Fohs t röm 3 ) , 
kaupunginorkesterin alt to viulunsoit taja K. Heikel4) , Pukinmäen tilalla pal-
vellut muonamies J . Y. Wikström 7), rakennustoimiston rakennusmestar in 
E. Eklundin leski8), t yön joh ta ja G. M. Sjöholm 9), kirvesmies V. Lindroos1 0) , 
viilaaja F . Silander2), työnteki jä A. Korhonen 2 ) , työnteki jä S. Leppäsen 
leski11), työnteki jä G. F. Lindholmin leski1 2) , työnteki jä A. P o s t 7 ) ja työn-
tekijä G. W. Tuovisen ty t ä r 9 ) , puhtaanapitolai toksen työnteki jä H. Stäng1 3) 
puhtaanapitolai toksen työnteki jä V. Ul jas 6 ) , vesijohtolaitoksen putki työn-
teki jän K. O. Lehtisen leski12), kaasulaitoksen mi t ta r inkor jaa ja G. Avrut ik 1 4 ) , 
kaasulaitoksen vala ja Y. Mikkola2), kaasulaitoksen työnteki jän V. Laakson 
leski12) sekä kaupungin eri laitoksissa palvellut työnteki jä N. Leht inen 3 ) . 

Eräiden eläkeanomusten hylkäämistä koskevat valitukset. Uudenmaan 
läänin maaherran kaupunginval tuustol ta vaatimissa selityksissä rakennus-
toimiston palveluksessa olleen työn joh ta j an G. M. Sjöholmin sekä työmiehen-
leskien I. Laakson ja E. Lindholmin tekemien valitusten johdosta val tuuston 
evät tyä heidän anomuksensa ylimääräisen eläkkeen saamisesta päätet t i in 15) 
huomaut taa ylimääräisen eläkkeen myöntämisen olevan val tuuston vapaan 
harkinnan varassa, jolloin, koska va l i t t a ja t eivät olleet vä i t tänee tkään val-
tuuston tehneen asioita käsitellessään mi tään muodollista virhet tä , vali tukset 
eivät voineet antaa toimenpiteen aihetta. Maaherra hylkäsi1 6) ensinmainitun 
valituksen huht ikuun 4 p:nä. 

Kaupungin hyväksi tehdyt testamentit. Y. 1934 kuollut neiti I. M. Wasa-
st jerna oli t es tamentannut kaupungille 100,000 markkaa veistokuvateoksen 
hankkimiseksi koris tamaan Engelinaukiota, ollen näistä varoista makset tava 
5,000 markan suuruinen vuotuinen elinkorko t e s tament taa jan veljelle 
hänen elinaikanaan, jolloin t ämä oli i lmoit tanut, siinä tapauksessa, et tä kau-
punki suostui vas taanot tamaan legaatin kuolinpesän omistamissa Tampereen 
pellava- ja rautateollisuusosakeyhtiön osakkeissa pörssiarvon mukaan , 
hyväksyvänsä näille tulevan osingon elinkorkona niinä vuosina, joina osingot 
mahdollisesti eivät nousisi testamentissa mää rä t tyyn 5,000 markkaan. Kau-
punginvaltuusto pää t t i 1 7 ) vas taanot taa t es tamenta tun omaisuuden antaen 
kaupunginhallitukselle toimeksi valvoa kaupungin tes tament t i in perus tuvaa 
oikeut ta sekä vas taanot taen edellä main i t tu ja osakkeita pörssiarvosta tehdä 
asianomaisten kanssa sopimuksen, ettei kaupungille t es tamenta t tu pääoma 
vähenisi elinkoron maksamisen vuoksi. 

Kvsto 8 p. toukok. 28 §. —2) S:n 19 p. kesäk. 28 §. —3) S:n 28 p. elok. 23 §. — 
4) S:n 13 p. helmik. 25 §. —5) S:n 18 p. syysk. 20 §. — 6 ) S:n 4 p. jouluk. 40 §. —7) S:n 
20 p. marrask. 26 §. —8) S:n 17 p. huhtik. 26 §; vrt. myös tämän kert. s. 50. —9) Kvsto 
23 p. tammik. 34 §. —10) S:n 9 p. lokak.30§. — n ) S:n 17 p. huhtik. 26 §. —12) S:n 30 p. 
lokak. 27 §. —13) S:n 27 p. helmik. 20 §. —14) S:n 19 p. kesäk. 28 § ja 30 p. lokak. 27 §. 
—15) S:n 27 p. maalisk. 3 § ja 4 p. jouluk. 4 §. —16) S:n 8 p. toukok. 5 §. —17) S:n 8 p. 
toukok. 13 §. 
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Edesmennyt valmistavan ty t tö jen ammatt ikoulun ent. ope t ta ja ta r 
E. Bremer oli testamentissaan määrännyt mainitulle koululle 10,000 markkaa 
sellaisen rahaston muodostamiseksi, jonka korkovaroista vuosit tain oli jaet-
t ava kaksi stipendiä, toinen ruotsin- ja toinen suomenkieliselle pukuompelu-
osaston toiselta luokalta pääsevälle oppilaalle, niin kauan kuin koulu oli 
kaksikielinen, sisältäen tes tament in lisäys määräykset tässä suhteessa mah-
dollisesti t apah tuva in muutosten varal ta . Kaupunginval tuusto pää t t i 1 ) 
vas taanot taa vara t sekä samalla antaa ammatt iopetuslai tosten johtokunnalle 
teh täväks i vuosit tain jakaa stipendit tes tament in määräysten mukaisesti. 

Lahjoitettujen varain käyttö. C. F . Ekholmin stipendirahastosta haet ta-
viksi julistetuista kahdesta 4,000 markan suuruisesta matka-apurahas ta 
myönnet t i in 2 ) toinen kelloseppämestari L. N. Tuomelle ja toinen k i r ja l ta ja 
N. T. Englundille. 

Sen johdosta, e t tä Gustav Pauligin lahjoi tusrahaston korkovaroja oli 
ker tomusvuonna käytet tävissä vain n. 3,700 markkaa, kaupunginval tuusto 
pää t t i 3 ) , ettei maini tusta rahastosta ker tomusvuonna annettaisi matka-
apurahaa vaan et tä kertyneet korot liitettäisiin seuraavan vuoden korko-
varoihin ja jaettaisiin niiden yhteydessä. 

Vuoden 1936 talousarvio. Kaupunginhall i tuksen laadi t tua ja lähetet tyä 
kaupunginvaltuustolle v:n 1936 talousarvioehdotuksen val tuusto otti t ämän 
käsiteltäväkseen ja vahvis t i 4 ) v:n 1936 talousarvion 5), jonka loppusummat 
olivat seuraavat: 

M e n o t . 

Varsinaiset menot. 

1. Yleinen kunnallishallinto 19,750,799 — 

2. Oikeus- ja järjestystoimi 19,963,016 — 

3. Palotoimi 6,818,790 — 

4. Terveydenhoito 9,874,269 — 

5. Sairaanhoito 58,400,395 — 

6. Köyhäinhoito » 58,656,254 — 

7. Lastensuojelu 16,484,785 — 

8. Erinäiset sosiaaliset t eh tävä t » 4,288,015 — 

9. Opetustoimi 48,295,142 — 

10. Sivistystoimi 7,459,457 — · 

11. Kiinteistöt » 21,518,938 — 

12. Yleiset työ t » 33,718,981 — 

13. Puhtaanapi to » 12,777,715 — 

14. Sa tamat 11,609,549 — 

15. Teurastamo 3,743,414 — 

16. Keskuskeittola 7,349,400 — 

17. Teknilliset laitokset » — 

18. Sekalaiset yleiset menot 5,653,000 — 

19. Korot ja lainakustannukset 67,929,671 — -

20. Verojen poistot ja palautukset . . . » 25,800,000 — 

Yhteensä Smk 440,091,590 — 

Kvsto 18 p. syysk. 17 §. — 2) S:n 28 p. elok. 15 §. — 3) S:n 9 p. lokak. 6 §. — 
4) S:n 11 p. jouluk. 1 § ja 18 p. jouluk. 2 §. —5) Kvston pain. asiakirj. n:ot 15, 21, 22 
ja 23. 
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Pääomamenot. 

21. Tuloa t u o t t a v a t pääomamenot Smk 84,984,910 
22. Tuloa t u o t t a m a t t o m a t pääomamenot » 57,235,645 
23. Velan kuoletus » 30,143,893 

Yhteensä Smk 172,364,448 

Kaikkiaan Smk 612,456,038 

T u l o t . 

Varsinaiset tulot. 
1. Yleinen kunnallishallinto Smk 343,700 
2. Oikeus- ja jär jestystoimi » 486,200 
3. Palotoimi » 733,868 
4. Terveydenhoito » 1,447,165 
5. Sairaanhoito » 25,305,090 
6. Köyhäinhoito » 14,079,118 
7. Lastensuojelu » 6,627,079 
8. Erinäiset sosiaaliset t eh tävä t » 120,125 
9. Opetustoimi » 12,815,252 

10. Sivistystoimi » 1,551,698 
11. Kiinteistöt » 52,559,107 
12. Yleiset t yö t » 5,731,253 
13. Puhtaanapi to » 12,216,410 
14. Sa tamat » 30,794,695 
15. Teurastamo » 3,450,000 
16. Keskuskeittola » 7,610,000 
17. Teknilliset laitokset » 48,859,138 
18. Sekalaiset yleiset tu lo t » 3,938,000 
19. Korot ja osingot » 34,159,640 
20. Verot » 218,394,815 

Yhteensä Smk 481,222,353 

Pääomatulot. 

21. Kaupungin omaisuudesta saadut pääomatulot 
22. Lainavara t 

Säästö v:sta 1935 

Smk 38,233,685 
» 36,000,000 
» 57,000,000 

Yhteensä Smk 131,233,685 

Kaikkiaan Smk 612,456,038 

Puheena olevan talousarvioehdotuksen asiallisen sisällön suhteen oli 
mikäli mahdollista koe te t tu vä l t t ää hal l intokustannusten y .m. kulujen nou-
sua ja noudat taa sääs täväisyyt tä varojen sijoittamisessa uusiin pääomia 
kysyviin tarkoituksiin. Olosuhteiden pakosta osoi t tavat arvioidut menot, 
erittäinkin pääomamenot , kuitenkin huomat t avaa nousua. 

Säästöä ehdotet t i in samoin kuin v. 1935 käyte t täväks i kaikkiaan 57 
milj. markkaa , mistä määräs tä kuitenkin 15 milj. markkaa olisi si irrettävä 
käyt törahas toon ja 10 milj. markkaa verotasausrahastoon, jolloin varsinai-
seen talousarvion tasaukseen käyte t täväks i jäisi 32 milj. markkaa . 
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Vakinaisiin töihin, varatöihin ja sellaisiin töihin, jo tka olematta varsi-
naisia vara töi tä sekä vä l t t ämä t tömän tarpeen vaat imia ehdotett i in suori-
tet taviksi työ t tömyyden torjumiseksi, ehdotuksessa va r a tu t määrä raha t 
nousivat yhteensä 98.5 milj. markkaan. Tämän entistä runsaampien työ-
määrärahain varaamisen talousarvioehdotuksessa yksityisen yritteliäisyy-
den ¡samanaikaisesti vilkastuessa, arveltiin vastedes va iku t t avan helpotta-
vast i köyhäinhoidon tarvitsemiin määrärahoihin, varsinkin suoranaisiin 
avustuksiin varat tavi in . 

Kaupunginhal l i tuksen talousarvioehdotuksen menoj en yhteismäärä 
osoitti 33.8 milj. markan nettolisäystä kertomusvuoteen verraten. Menojen 
lisäyksistä kohdistuivat huomat t av immat erät, 15.7 milj. markkaa ja 12.3 
milj. markkaa , velan kuoletukseen ja tuloa tuo t tamat tomi in pääomamenoi-
hin. Vähennyksistä suurin, 6.5 milj. markkaa , kohdistui korkoihin ja laina-
kustannuksiin. Tulosäännössä osoitt ivat suurinta lisäystä kertomusvuodesta 
varsinaisista tuloista verot, 12.7 milj. markkaa , ja teknilliset laitokset, 5.8 
milj. markkaa , sekä kaupungin omaisuudesta saadut pääomatulot , 5.5 milj. 
markkaa . Huomat t av in tulojen vähennys syntyi kiinteistöjen kohdalla 
johtuen t i l i tysvuokrien alhaisemmiksi arvioimisesta. 

Kunnallisverotuksella koot tavaksi kaupunginhall i tus ehdotti 211.7 milj. 
markkaa eli 13.2 milj. markkaa enemmän kuin kertomusvuoden talous-
arviossa. Kaikista talousarvioehdotukseen merkityistä tuloista verotus oli 
29 .5 % . 

Seuraavassa t ehdään t a rkemmin selvää tärkeimmistä muutoksista, 
jo tka ovat havai t tavissa kaupunginval tuuston v:ksi 1936 hyväksymässä 
talousarviossa v:n 1935 talousarvioon verraten. 

Menosääntö. Varsinaisten menojen ensimmäisessä pääluokassa, Yleinen 
kunnallishallinto, kaupunginhall i tuksen asiamiesosaston sääntöpalkkais ten 
virkain määräraha oli lasket tu huomioonottaen päätös eräiden osaston vir-
kain1) siirtämisestä ylempään palkkaluokkaan. Rahatoimisto nimisen luvun 
tilapäisen työvoiman määrärahaa oli pakko korot taa 100,000 markkaa töiden 
lisääntymisen a iheut taman toimiston eri osastojen työvoimanpuut teen poista-
miseksi. Tilastotoimiston luvun sääntöpalkkaisten virkain määrärahaan sisäl-
ty i toimiston vahtimestarintoimen1) palkan korottamisen johdosta t a rv i t t ava t 
lisävarat. Verotusvalmistelun menot käs i t tävän luvun, joka oli muu te t t u 
Verotuksen valmistelu nimiseksi, palkkiomäärärahaan sisällytettiin niin-
ikään uusi 6,000 markan erä viraston toimintaa va lvomaan ase te t tavan 
henki lön 2 ) palkkaamiseksi. Erinäisten hallintomenojen luvun menojen 
loppusumma lisääntyi 7,824,557 markas ta 9,164,481 markkaan, johtuen 
lisäys nimikkeiden Eläkkeet ja apuraha t , Tapa tu rmavakuu tus ja Ir taimisto 
kohdalle merki t tävien menojen suhteellisen suuresta lisääntymisestä sekä 
lukuun ennen s isäl tymättömästä nimikkeestä Vaalikustannukset , johon 
merkit t i in arvioidut eduskunta- ja kunnallisvaaleista sekä osaksi myöskin 
tasavallan presidentin valitsijamiesten vaaleista a iheutuvat menot, yhteensä 
694,720 markkaa. 

Oikeus- ja jär jes tystoimi nimisen toisen pääluokan menoissa oli havait-
tavissa vain sangen pieniä muutoksia. Niinpä maistraat in tilapäisen työ-
voiman määrä rahaan sisältyi uusi 19,200 markan kertakaikkinen erä piirus-
tusten järjestämiseen, rikostuomioiden toimeenpanokonttorin palkkasään-
töön merki tsemät tömäin pysyväisten virkain määrä rahaan oli t eh ty kont-

x) Ks. tämän kert. s. 38. — 2) S:n s. 70. 
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torin yhden ulosottoapulaisentoimen ]) lakkaut tamisesta johtuva vähennys, 
syyt tä j is tön sääntöpalkkaisten virkain ja tilapäisen työvoiman määrärahoja 
t äy ty i korot taa kaupunginviskaalien palkkojen 2 ) korot tamisen johdosta 
ja poliisilaitoksen luvun sairashuoltonimikkeen kohdalle merkit t i in uusi 
moment t i Siivoaminen, joka käsit t i p idä te t ty jen henkilöiden säilytys-
rakennusten desinfioimismenoja 1,200 markkaa . Raastuvanoikeuden tila-
päisen työvoiman tilille oli ku ten edellisinäkin vuosina sisällytetty t a rv i t t a -
va t va ra t sen yl imääräistä yhdeksä t tä osastoa var ten. 

Osa järjestyksessä kolmannen pääluokan, Palotoimi, palolaitoksen lämpö-
momentille ennen luetuista menoista oli erotet tu erityiseksi momentiksi 
Käyt tövoimaa, jolle merkitt i in 32,000 markkaa . Lukuun Avustukset oli 
lisätty 20,000 markan suuruinen uusi moment t i palokunnan reservinä toi-
mivan Helsingin vapaaehtoisen palokunnan avustamiseksi. 

Neljännen, terveydenhoidon pääluokan terveydenhoi tolautakunnan ja 
sen toimiston sääntöpalkkaisten virkain määrärahaa nostat t i hieman uuden 
kanslistinviran *) perustaminen toimistoon, mikä samalla va iku t t i myöskin 
kesälomasijaismäärärahankin kohoamiseen. Kaluston hankintamäärärahassa 
oli o te t tu huomioon päätös 3) vaate tusavun maksamisesta ulkomailta saapu-
va t laivat tarkastavalle terveydenhoidon kaitsijalle. Tuberkuloosihuolto-
toimiston sääntöpalkkaisten virkain määrärahan lisääntyminen 108,170 
markalla johtui pääasiallisesti viiden uuden hoi ta ja t tarenviran x) perustami-
sesta sinne. Tuberkuloott isten parantolahoi tomäärärahoja oli sitä vastoin 
yleensä voitu jonkun verran alentaa. Poliisilaitoksen suojeluosaston sairas-
osaston sääntöpalkkaisten virkain määräraha oli laskettu ot taen huomioon 
val tuuston päätös 2) yhden osastonhoitajat tarenviran palkkaluokan korot-
tamisesta ja samaan lukuun oli merki t ty 4,000 markan, 5,000 markan ja 
3,000 markan suuruiset uudet moment i t Valaistus, Kaluston hankinta ja 
Kaluston kunnossapito. Kouluhammasklinikan luvun sääntöpalkkaisten 
virkain moment t ia t äy ty i korot taa ja palkkasääntöön merkitsemättömäin 
pysyväis ten virkain moment t ia alentaa kahden avustavan assistentin viran 
m u u t t a m i s e n 4 ) johdosta kouluhammaslääkärinviroiksi. 

Sairaanhoito nimisessä viidennessä pääluokassa huomat tava t menolisäyk-
set syntyivät sairaalain eri palkkamäärärahoissa ot taen huomioon lukuisten 
uusien virkain perustaminen ja joidenkin entisten siirtäminen ylempään 
palkkaluokkaan, vaikkakin toisia virkoja taas oli pää te t ty lakkautet taviksi 4); 
kaikkein suur immat vi rkajär jes te lyt olivat luonnollisesti t apah tunee t laa-
jennetussa Kivelän sairaalassa. Kulkutaut isai raalan kaluston hankinta-
määrä rahaan oli sisällytetty vara t val tuuston hanki t tavaksi pää t t ämää kei-
notekoista hengityslai tet ta 5) varten. Ottaen huomioon, et tä perushankinnat 
oli siirretty pääomamenoihin oli Kivelän sairaalan kaluston hankintamäärä-
rahaa voitu jopa alentaa entisestään. Sairaalain vuokrista oli erikoisesti 
Nikkilän sairaalan osalle tuleva a lentunut huomat tavas t i , 1,063,860 mark-
kaa, johtuen siitä, e t tä t ämä tilityserä oli uudestaan arvioitu. Erinäisten 
sairaanhoitomenojen kohdalla oli sairaanhoitajatarkoulun sääntöpalkkaisten 
virkain määräraha laskettu ot taen huomioon pää te tyn koulun uudelleen-
järjestämisen johdosta sen viroissa t apah tuva t muu tokse t 6 ) . Erinäisten 
menojen nimikkeen momentin Sairaalamaksuja Suomen punaisen ristin 
sairaalaan hoitomaksuerä oli t ä y t y n y t arvioida entistä hieman korkeam-
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maksi. Viimeisen luvun muodostavat val tuuston käy t tövara t oli l isätty 
kaksinkertaiseen määräänsä, 400,000 markkaan, ot taen huomioon siivoo-
jain y. m. t yöa jan jär jes tämises tä 1 ) a iheutuvat l isäkustannukset . 

Kuudennen pääluokan, Köyhäinhoito, arviomenot olivat v:n 1935 
talousarvion vas taavaan lukuun verraten l isääntyneet 5,497,140 markkaa , 
josta suurin osa kohdistui lukuihin Kus tannukse t elätteelleannosta, laitos-
hoidosta köyhäinhoidolle kuulumattomissa laitoksissa ja suoranaisista avus-
tuksis ta sekä Käy t töva ra t , ollen edellisen lisäännys 3,235,000 markkaa ja 
johtuen se pääasiallisesti sairaanhoitokustannusten ja suoranaisten avustus-
ten momentis ta sekä jälkimmäisen 2,000,000 markkaa . Tähän lisättäköön 
kuitenkin selvennyksenä, et tä köyhäinhoi tolautakunta laatiessaan v:n 1935 
talousarvioehdotustaan oli suh tau tunu t liian optimistisesti köyhäinhoito-
rasituksessa hava i t t avaan alenevaan suuntaan; talousarviossa oli sen vuoksi 
lasket tu menoeriä liian alhaisiksi, joten myöhemmin tarvi t t i in yli 10,000,000 
markan lisäys vuoden loppukuukausiksi sairaalamenojen ja suoranaisten avus-
tus ten kus tannus ten peittämiseksi. K u n otetaan huomioon tämä lisäys ei ver-
tailu osoita menojen lisäystä vaan päinvastoin huomat tavaa supistusta. Yksi-
tyisten määrärahain muutoksis ta maini t takoon seuraavat: Köyhäinhoito-
lau takunnan avustuskanslioissa voitiin l akkaut taa yhteensä 7 ylimääräistä 
nuoremman kirjuriapulaisen tointa ja vaihtoehtoisesti 7 joko kodissakävijän-
tai diakonissanapulaisentointa vara ten sitä vastoin avustuskanslioiden yhtei-
sesti käyte t täväks i entisten lisäksi 1 nuorempi kirjuriapulainen ja vaihto-
ehtoisesti 3 kodissakävijää tai diakonissanapulaista, mistä järjestelystä 
aiheutui 174,000 markan säästö köyhäinhoi tolautakunnan ja sen kanslian tila-
päisen työvoiman määrärahaan. Kassa-ja tiliviraston ylimääräisen vanhem-
man kirjuriapulaisen toimi muute t t i in nimeltään apulaiskirjanpitäjäntoimeksi , 
koska sen hoi ta ja työskenteli kir janpitotyössä ja oli täysin verrattavissa asia-
miesosaston vastaavi in virkailijoihin. Kunnalliskodin momentille Kuljetus-
kus tannukset sisällytettiin uusi2,230 markan suuruinen erä, Vakuutusmaksut , 
joka käsi t t i kaupunginhalli tuksen määrärahoihin aikaisemmin sisältyneet au-
to jen vakuutusmaksut . Työlaitoksen tilapäisen työvoiman määräraha lisään-
tyi yhteensä 56,640 markkaa johtuen m.m. 1,700 markan kuukausipalkkaisen 
ylimääräisen vaht imestar in ot tamisesta entisten lisäksi koska hoidokkien 
työskentely ulkosalla sitä vä l t t ämä t t ä vaat i sekä 1,500 markan kuukausipalk-
kaisen ylimääräisen por t invar t i jan palkkaamisesta. Työtupain tilapäisen työ-
voiman momentilla huomioitiin 600 markan kuukausipalkkaisen nuoremman 
myymäläapulaisen palkkaaminen Kulmavuorenkadun myymälään sekä 1,200 
markan kuukausipalkkaa naut t ivan leikkaajan palkkaaminen Hämeent ien 
työ tupaan . Avustusten lukuun merkitt i in uutena kolmantena moment t ina 
13,644 markkaa t i l i tysvuokraa Nuorten miesten kristilliselle yhdistykselle 
Fredr ik inkadun 65:stä yömajaa var ten luovutetusta huoneistosta. 

Lastensuojelu nimisen seitsemännen pääluokan menojen loppusumma 
ei ollut pal joakaan muu t tunu t . Siinä kuitenkin havai t tavis ta harvoista 
muutoksis ta enimmät kohdistuivat lukuun Lastenhuoltolaitokset, jonka 
arvioitu menolisäys oli 190,652 markkaa. Mainit tujen laitosten tilapäisen 
työvoiman momentil la aiheutt i 80,640 markan lisäyksen Sofianlehdon pikku-
lastenkodin 14 harjoi t te l i jan 480 markan kuukausikorvaukset . Ry t ty l än 
koulukodin uuden ammatt ikoulurakennuksen käytäntöönot to aiheutt i lämpö-
kustannuksi in 18,800 markan, valaistuskustannuksiin 13,000 markan ja 
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siivoamiskuluihin 1,000 markan lisäyksen. Sekalaista nimiselle momentille 
merkit t i in uudet erät Kul la torpan lastenkodin tien ja käytävien hiekoitta-
miseen sekä Toivoniemen koulukodin oppilaiden retkeilyä varten, 500 mar-
kan ja 300 markan suuruiset. Töölön ja Toukolan lastenhoidon neuvonta-
asemien menoihin ei sitä vastoin v:ksi 1936 merki t ty varoja lääkärinpalk-
kioita var ten, koska koulukotien lääkäri toistaiseksi erikoispalkkiotta huo-
lehti niiden lääkärinvastaanotoista. 

Erinäiset sosiaaliset t eh t ävä t nimisen kahdeksannen pääluokan työn-
välitystoimiston kesälomasijaismäärärahaan lisättiin 3,000 markan uusi erä 
miespuolisen lomasijaisen merkitsemisen johdosta 2 kuukaudeksi merimies-
osastolle, ja luvussa Työt tömyyden a iheu t tamat erinäiset toimenpiteet sisäl-
lytet t i in momentille Naisten t y ö t u v a t myynt ia i tan provisiota ja käteis-
alennuksia var ten 35,000 markkaa käs i t tävä uusi erä. Viimeksi mainitussa 
luvussa voitiin naisten opinto- ja ammat t ikursse ja sekä miesten opinto-
ja ammatt ikursseja var ten va r a t t u j a varoja sekä kaupunginval tuuston käyt tö-
varoja työ t tömyyden varal ta alentaa vas taavas t i 300,000 markkaa , 50,000 
markkaa ja 100,000 markkaa , m u t t a kaupunginhall i tuksen käy t tövaro ja 
työ t tömyyden varal ta t äy ty i sitä vastoin korot taa 200,000 markkaa , mikä 
määrä varat t i in työt tömien henkisen työn teki jäin suunni tel tujen varatöiden 
jär jestämiskustannuksi in. Lukuun Urheilu merkit t i in avustusten nimikkeen 
kohdalle 10,000 markan suuruinen uusi moment t i Nikkilän sairaalan Urheilu-
toverit; avustus sairaalan alueelle rakennet tavaa urhei lukenttää var ten. 

Yhdeksänteen pääluokkaan, Opetustoimi, sisältyvissä suomenkielisten 
kansakoulujen arvioiduissa menoissa hava i t t ava lisäys syntyi pääasiallisesti 
määrärahoissa Sääntöpalkkaiset virat , Tilapäistä työvoimaa, Kaluston han-
kinta, Koulutarvikkeet , mitä viimeksi maini t tua lisäsi uusien oppikirjain 
käytän töönot taminen ja Aleksis Kiven koulun uusi koulukeittiö, sekä Suora-
naiset avustukset , jolla lisäys syntyi etupäässä keskuskeit tolan ruoka-
annosten hinnan korottamisen johdosta; viimeksi main i t tuun määrä rahaan 
sisältyi myös v:n 1936 talousarviossa 15,000 markkaa vuokra-avustuksia 
saarista kotoisin oleville oppilaille. Kyseisten koulujen vuokramääräraha 
väheni 568,619 markkaa t i l i tysvuokrain alemmiksi arvioinnin vuoksi. Ruotsin-
kielisten kansakoulujen menojen vähentymisen aiheut t ivat etupäässä määrä-
r aha t Sääntöpalkkaiset v i ra t ja Tilapäistä työvoimaa sekä määräraha Vuokra 
ti l i tysvuokrain arvioimisen johdosta 483,640 markkaa entistä alemmiksi. 
Luvussa Ammat te ih in va lmis tavat koulut valmistavan ty t tö j en ammat t i -
koulun sääntöpalkkaisten virkain määrärahaa laskettaessa oli huomioitu 
päätös koulun tarveaineiden hoi ta ja t ta ren ja varas tonhoi ta ja t ta ren palk-
ka in 1 ) korottamisesta ja määrä rahaa Tilapäistä työvoimaa laskettaessa 
uuden rinnakkaisluokan 2) perustaminen, va ikut taen t ämä uusi luokka vähäi-
sesti eräiden muidenkin määrärahain lisääntymiseen. Kot i ta louslautakunnan 
luvun määrärahoja lisäsi miltei kau t t aa l t aan uuden opetuskeitt iön perusta-
minen 2), ja t ä m ä n perustamiskustannukset oli o te t tu lukuun erityisenä 
uutena momentt ina. Lastentarhain luvussa nimikkeen Las ten ta rha t laitok-
sineen kohdalla määräraha Palkkasääntöön merki t semät tömät pysyväiset 
virat laskettiin huomioiden uusien aputytöntoimien perustamista eräisiin 
lastentarhoihin koskeva val tuuston pää tös 3 ) , ja lastentarhain ruokinta-
määrärahaa korotett i in n. 75,000 markkaa lasten ruoan parantamis ta silmällä-
pitäen. Uusina momentteina merkit t i in edellä maini tun nimikkeen kohdalle 
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Vaatteiden hankin ta seimissä, mikä erä ennen oli sisältynyt kaluston hankinta-
määrärahaan , 2,800 markan suuruinen, samoin kuin val tuuston Ruoholahden 
seuduille peruste t tavaksi pää t t ämän uuden las ten ta rhan 1 ) perustamis- ja 
yl läpi tokustannukset . Avustus ten luvun nimikkeeseen Ammat t ikoulu t mer-
kit t i in 3,420 markan suuruisena eri moment t ina verhoil i ja-ammatt ikoulun 
huoneiston tilitys vuokra. 

Kymmenenteen pääluokkaan, Sivistystoimi, merkit t i in kokonaan uusia 
määrärahoja kaupunginmuseon lukuun 16,000 markkaa Vanhankaupungin 
kaivaustöiden tulosten järjestämiseen, musi ikki lautakunnan lukuun 3,000 
markkaa käy t tövaro ja ja avustusten lukuun 6,000 markkaa Lasten näy t tä -
mön käyte t täväksi . Musiikkilautakunnan määräraha Sääntöpalkkaiset v i ra t 
laskettiin kaupunginorkesterin ta loudenhoi ta janviran siirtämistä y lempään 
palkkaluokkaan koskevan val tuuston pää töksen 2 ) edellyttämin tavoin ja 
kaupunginorkesterin konser t t ikus tannusmäärärahaan sisällytettiin 6,000 
markkaa selostuksia var ten sinfoniakonserttien ohjelmalehtiin. Helsingin 
työväen tea t ter in avustusmäärä korotet t i in 58,000 markas ta 65,000 markkaan 
edellytyksin, ettei t ea t te r in siihen asti vuosit tain saamaa t i lapäisavustusta 
enää myönnettäisi . Teatterien ja oopperan avustusten saannin ehdoksi val-
tuusto lisäksi pää t t i aset taa, e t tä Kansall isteatteri ja Ruotsalainen tea t ter i 
an to iva t väh in tään 25, Helsingin kansanteat ter i vähin tään 10 ja Suomalainen 
ooppera vähin tään 8 kansannäytän töä puolin ta i vielä halvemmin lipun-
hinnoin. 

Kiinteistöt nimisen yhdennentois ta pääluokan lukujen Maatalousosasto ja 
Talo-osasto arviomenot olivat l isääntyneet koko joukon johtuen lisäännys en-
siksi mainitussa lähinnä siitä, e t tä Vanda-puistokylä osakeyhtiön purkamisen 
johdosta sen maa-alueiden edellytettiin siirtyvän maatalousosaston hoitoon, 
ja viimeksi mainitussa pääasiallisesti l isääntyneistä kiinteistöistä ja suurista 
korjauksista kaupunkitaloissa. Edellisen luvun tilapäisen työvoiman määrä-
rahassa otett i in huomioon t a rv i t t ava t va ra t apulaisen palkkaamiseen v. 1936 
metsänvart i jal le . Jälkimmäisen luvun hallinto ja hoito-nimikkeen Kaupungin 
talot muutamissa määrärahoissa otett i in niinikään huomioon äsken valmis-
tuneen l in ja-autoaseman 3 ) tarpeet . Saman luvun nimikkeen Kauppahal l i t , 
kioskit ja tor i t kohdalla tilapäisen työvoiman määrärahaa korotett i in 30,000 
markkaa yö lämmit tä jän palkkaamiseksi Kasarmitor in halliin vara ten lisäksi 
momentin Lämpö kohdalla 17,000 markkaa samaista yölämmitystä var ten. 
Kyseiseen nimikkeeseen otett i in lisäksi uusi moment t i Kaluston hankinta , 
jolle merkit t i in 3,500 markkaa . Kansanpuis tojen sääntöpalkkaisten virkain 
määräraha arvioitiin huomioonottaen val tuuston päätös kolmen uuden 
kansanpuistojen kaits i jan viran perustamisesta. Luvun Urheilu- ja pallo-
ken tä t kor jaus ten ja kunnossapidon nimikkeen Katurakennusosasto kohdalle 
lisättiin 23,000 markkaa , 40,000 markkaa ja 30,000 markkaa käs i t t ävä t koko-
naan uudet moment i t Kallion urhei lukenttää ja Käpylän urhei lukent tää sekä 
kentt ien kastelun ja kahlaamon vedenkulutusta varten. Erinäiset menot 
nimiseen lukuun voitiin merkitä arvioi tuja menoja 780,000 markkaa vähem-
män kuin v:n 1935 talousarvion vas taavaan kohtaan yleisten kiinteistöjen 
pa lovakuutusmaksujen a lennut tua 120,000 markkaa , autoasemien puhelin-
kus tannusten uuteen jär jes te lmään siirtymisen vuoksi 60,000 markkaa sekä 
poistojen ja palautusten 600,000 markkaa . Puheena olevaan pääluokkaan 
sisältyvissä eri rakennusten korjaus- ja kunnossapitomäärärahoissa vara t t i in 
yhteensä 269,595 markkaa paloturvallisuustoimenpiteitä varten. 
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Yleisten töiden pääluokan, kahdennentoista järjestyksessä, menojen 
loppusumma oli v:n 1935 talousarvion vas taavaan määrään verraten lisään-
t y n y t 3,377,127 markkaa , jolloin suurin osa lisäyksestä johtui ka tu jen ja 
teiden sekä viemärien korjaus- ja kunnossapitomenojen sekä lukuun Varasto 
merki t ty jen menoerien kohoamisesta, syntyen kuitenkin myöskin sen luvuissa 
Yleisten töiden l au takun ta ja rakennustoimisto sekä Is tutukset melkoinen 
lisäys. Val tuuston pää t t ämä rakennustoimiston eräiden virkain palkkojen 
uudel leenjär jestely 1) nostat t i hieman yleisten töiden lau takunnan ja raken-
nustoimiston luvun moment t ia Sääntöpalkkaiset virat ja sen moment t ia 
Vuokra taas lisäsi Malminkadun nrossa 5 olevien rakennusten 157,500 markan 
suuruinen t i l i tysvuokra. Uusia moment te ja merkit t i in pääluokkaan viemä-
rien menojen kohdalle 280,000 markkaa käsi t tävä Rajasaaren puhdistus-
laitos; käy t tö ja hoito sekä is tutusten menojen kohdalle 19,000 markan suurui-
nen Lasten hiekkalaatikot . Edelliseen kohtaan v:n 1935 talousarviossa 
kuu lunu t Elä in tarhan puhdistusasemain määräraha jaett i in nyt momenttei-
hin Alppilan puhdistuslaitos; käy t tö ja hoito sekä Savilan pumppuasema; 
käyt tö ja hoito. 

Kolmanteentois ta pääluokkaan, Puhtaanapi to , sisältyvät määrä raha t 
alenivat 12,920,550 markas ta 12,777,715 markkaan. 

Suurin arviomenojen muutos oli neljännessätoista pääluokassa, Sa tamat , 
löydettävissä luvusta Satamien kor jaus ja kunnossapito, johon luet tavat 
menot arvioitiin 1,094,187 markkaa alemmiksi kuin v:n 1935 talousarviossa, 
pääasiallisesti koska ny t jälleen jäi pois siihen merki ty t määrä raha t Sör-
näisten laiturien uusimiseen, ollen lukuun nyt kuitenkin lisäksi merki t ty 
uudet määrä raha t Ruoholahden purkauslai turin n:o 1 uusimiseen, laajenta-
miseen ja vahvistamiseen sekä Hert toniemen Bátsvikin laiturin uusimiseen, 
vas taavas t i 70,000 markkaa ja 25,000 markkaa . Sa tamalautakunnan ja 
satamahall intotoimiston menot käs i t tävän luvun määrärahaa Sääntöpalk-
kaiset v i ra t laskettaessa huomioitiin val tuuston pää tös x ) satamahallinto-
toimiston toimistoapulaisenviran siirtämisestä ylempään palkkaluokkaan ja 
samaan lukuun merkit t i in 10,000 markan uusi määräraha nimeltä Satamain 
mainostukseen sa tamalau takunnan käyte t täväksi . Luvussa Satamaliikenne 
oli entinen nimike Talviliikenteen ylläpito muu te t tu Satamajäänsärki jä j a 
h inaaja Hercules nimiseksi lisäten nimikkeen suuruut ta siinä määrin kuin oli 
tarpeen kyseisen aluksen pitämiseksi toiminnassa koko vuoden2) . Luvun 
Sa tamakannan ta Vuokra nimisen momentin menoihin lisättiin 38,700 mark-
kaa vuokraa rautat iehall i tuksen käyte t täväks i luovutetusta Helsingin maka-
siiniosakeyhtiön Länsisatamassa olevan uudisrakennuksen huoneistosta sekä 
momentille Vuokra Helsingin makasiiniosakeyhtiölle tulli- ja pakkahuoneis-
toista yhteensä 88,200 markkaa vuokria samaisen rakennuksen maini tun-
laatuisista huoneistoista. 

Teurastamo nimisessä viidennessätoista pääluokassa toimitett i in eräitä 
pieniä määrärahain jär jestelyjä . Niinpä entinen moment t i Kaluston han-
kinta muute t t i in Konei t ten ja työkalujen hankinta nimiseksi ja entinen 
moment t i Kaluston kunnossapito yhdistet t i in Yleisten laitteiden kunnossa-
pito nimiseen. Uutena määrärahana merkitt i in t ähän pääluokkaan 30,000 
markkaa t apa tu rmavakuu tusmaksu ja . Teurastamon edellisessä talous-
arviossa 3,000,000 markaksi arvioitu t i l i tysvuokra merkit t i in v:n 1936 talous-
arvioon ainoastaan 1,152,900 markaksi . 

Ks. tämän kert. s. 39. — 2 ) S:n s. 46. 
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Keskuskeit tola nimisen kuudennentoista pääluokan määrä raha t vah-
vistett i in 7,349,400 markaksi oltuaan 7,578,600 markkaa v:n 1935 meno-
arviossa. Kei t tolan liikevaihdon edellytettiin pysyvän suunnilleen saman-
suuruisena kuin ker tomusvuonna. 

Seitsemännentoista pääluokan, Teknilliset laitokset, arvioitujen menojen, 
jo tka laskettiin ja merkit t i in samalla tavoin kuin edellisessäkin talousarviossa, 
lisäys oli 3,494,630 markkaa , mistä vesijohtolaitoksen osalle tuli 650,717 
markkaa , kaasulaitoksen 1,186,876 markkaa ja sähkölaitoksen 1,657,037 
markkaa . Lisäyksen aiheutt i ensimmäisen laitoksen kohdalla pääasiallisesti 
käy t tömäärä raha Vedenpuhdistus ja -pumppuaminen, keskimmäisen koh-
dalla suureksi osaksi samoin käytön nimikkeeseen kuuluva määräraha 
Kaasunvalmistuksen aine- ja työkus tannukset y. m., ja viimeisen kohdalla 
olivat eniten l isääntyneet käy t tömäärä raha Energianhankinta ja käy t tö-
tarpeet sekä jakelumääräraha Kor jaukse t ja m u u t kustannukset , johon tällä 
ker taa siirrettiin uudistöihin aikaisemmin luet tu erä Kuormituksen siirtä-
minen vaihtovir taverkkoon. Kaasulaitoksen käy t töva ra t alenivat jälleen 
likipitäen entiseen määräänsä kertomusvuoden menoarvioon sisältyneiden 
75-vuotis juhlakustannusten nyt j ää tyä pois. Sähkölaitoksen yhteisten seka-
laismenojen momentille Pääoma-arvon korko merki t tyä rahamäärää voitiin 
tällä kerralla alentaa 465,000 markkaa ja vuokramäärärahan erää Suvilahden 
kasarmin vuokra yli puolella sen entisestä määräs tä . 

Sekalaiset yleiset menot nimiseen kahdeksanteentoista pääluokkaan 
sijoitetti in lukuun Erinäiset määrä raha t uusi 10,000 markan avustus Hel-
singin historiayhdistykselle, joka aikaisemmin oli saanut saman verran kau-
punginhallituksen käyt tövarois ta , sekä lukuun Käy t töva ra t edelleenkin 
määräraha työläispalkkain korottamiseksi val tuuston p ä ä t ö k s e n m u k a i s e s t i . 

Yhdeksännentois ta pääluokan, Korot ja lainakustannukset , luvussa 
Vakaute tun velan korot oli ulkomaisessa rahassa makset tavain obligatiolai-
nain korkoja, val tuuston pää te t tyä 2) arvioida uudelleen ulkomaisessa valuu-
tassa ote tun vakau te tun velan kir janpi toarvon, huomat tavas t i korotet tu , 
mikä taas aiheut t i lukuun Kus tannukse t ja poistot sisältyväin kurssitappioi-
den vas taavan vähentymisen. Vakaute tun velan korkojen luvun eräät 
moment i t merkit t i in lisäksi tällä ker taa entisestään korotetuin määrin, ot taen 
huomioon, et tä niiden v:n 1935 talousarvioon merki ty t mää rä t oli laskettu 
vain puolelta vuodelta. Kus tannus ten ja poistojen luvussa arvioitiin provi-
siokuluihin y. m. kuluvan likemmä 1 milj. markkaa vähemmän kuin mitä 
v:n 1935 talousarvioon oli merki t ty vas taavaan tarkoitukseen. Pääluokan 
menot olivat kaikkiaan alentuneet 5,541,677 markkaa . 

Kahdenteenkymmenenteen pääluokkaan, Verojen poistot ja palautuk-
set, varsinaisten menojen viimeiseen, sisältyvä arvioitujen tulojen vähennys, 
2,500,000 markkaa , johtui kunnallisverojen poistojen ja palautusten vähene-
misestä. 

Pääomamenot alkavan kahdennenkymmenennenensimmäisen pääluo-
kan, Tuloa t u o t t a v a t pääomamenot , ensimmäiseen lukuun Kiinteistöostot, 
jonka menot osoit t ivat sangen huomat tavaa vähennystä v:n 1935 talous-
arvioon verraten, merkit t i in määrä raha t paitsi jo ennemmin pää te t ty j ä han-
kintoja var ten val tuus ton päät tämi in kiinteistöostoihin y. m. 3 ) yhteensä 
9,093,400 markkaa sekä Unioninkadun leventämiseksi lunas te t tavan katu-
maan 4 ) korvaukseen 750,000 markkaa . Satamain lukuun merkit t i in uusia 

x) Ks. tämän kert. s. 48. — a) S:n s. 32. — 3) S:n s. 10, 15 ja 66. — 4) S:n s. 10. 
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määrärahoja 430,000 markkaa I tämerenkadun ja Kalmis tokadun asfaltt i-
käytäv iä ynnä niiden reunakiviä var ten sekä 2,000,000 markkaa Munkki-
saaren la i tur in 1) , 100,000 markkaa Särkän väylän ja 2,300,000 markkaa 
Rahapa j an rannan nosturien töihin; Rahapa jan rannan tavarasuojan töi-
den jatkamiseen merkit t i in 5,260,000 markkaa . Lisäksi merkit t i in lukuun 
sa tamalau takunnan käyte t täviks i seuraavat uudet momenti t : Moottori-
veneen hankinta , 28,000markkaa, Satama- ja saaristojäänsärkijän hankinta 2 ) , 
4,000,000 markkaa , sekä Satama- ja saaristojäänsärkijän rakentamis työn 
valvonta, 40,000 markkaa . Vesijohtolaitoksen lukuun sijoitettiin uusina 
määrärahoina uuden painejohdon 3 ) laskemiseen Koskelantiehen Vanhasta-
kaupungista Mäkelänkadulle 8,380,000 markkaa , vesijohtojen laskemiseen 
eri katuihin yhteensä 2,717,000 markkaa , eräiden entisten vesijohtojen uusi-
miseen 762,000 markkaa ja sa tamaposte ja var ten 84,000 markkaa . Luvussa 
Kaasulaitos pääputkiverkon laajennus- ja uusimismäärärahaan, jota voitiin 
alentaa entisestään yli 2 milj. markkaa , sisältyi m. m. erä val tuuston suori-
te t tavaks i pää t t ämää kaasujohdon asentamistyötä var ten Tykis tökatuun 
Runeberginkadulta Töölönkadulle4) . Maini t tuun lukuun merkit t i in uudet 
määrä raha t koneiden ja kojeiden hankkimiseksi jakelu- ja johtotyöosastolle, 
henkilöauton ostoon sekä 2 j ä ä h d y t t ä j ä n ynnä asiaankuuluvien putkien ja 
venttiilien hankkimiseksi, vas taavast i 120,000 markkaa , 45,000 markkaa ja 
600,000 markkaa . Sähkölaitos nimisen luvun määrärahaa Johtoverkosto ja 
jakelulai t teet kohot t i huomat tavas t i 35 kW:n rengaskaapelijohdon umpeen-
saat taminen. Kuudenteen lukuun, Talorakennukset, ennen järjestyksessä 
toiseen, luetti in ny t menoja 2,137,490 markkaa vähemmän kuin v:n 1935 
menoarvion vas taavaan kohtaan; siihen merkitti in eräitä val tuuston pää t tä -
miä teuras tamon muutos tö i t ä 5 ) var ten uusi 71,800 markan suuruinen 
moment t i sekä Turun kasarmin alueelle rakennet tavaa l inja-autoasemaa 
var ten val tuuston hyväksymät 6) määrä t . Kokonaan uusi luku Siirtolapuu-
t a rha t käsi t t i 400,000 markkaa Talin si ir tolapuutarhan perustamistöiden 
jatkamiseen, mi tkä työ t aloitettiin v. 1935 varatöinä. Muihin sijoituksiin 
merkit t i in val tuuston päätöksen 7) mukaisesti 400,000 markan uusi määrä-
raha osakkeiden merkitsemiseksi nuohoustointa hoi tamaan perustet tavassa 
osakeyhtiössä. Viimeisen luvun Siirrot rahastoihin momenteista Siirto vero-
tasausrahastoon niminen merkit t i in 5,000,000 markkaa entisestään suuren-
ne t tuna . Koko pääluokan arviomenojen suuren lisäyksen a iheut t ivat suurelta 
osalta sen luvut Sa tamat ja Vesijohtolaitos. 

Kahdennessakymmenennessätoisessa, tuloa tuo t t amat tomien pääoma-
menojen pääluokassa ta lorakennusten lukuun merkityistä menoista kohdistui 
oikeus- ja jär jes tystoimen osalle 356,000 markkaa , sairaanhoidon osalle 
4,400,000 markkaa , opetustoimen osalle 3,054,100 markkaa, josta 2,661,000 
markkaa val tuuston p ä ä t t ä m ä ä n Vallilan suomenkielisen kansakoulun uudesti-
ja l isärakentamiseen5) , ja siinä oli otsakkeen Erinäisten rakennusten perus-
korjaus- ja muutos työ t kohdalla m.m. ote t tu huomioon val tuuston pää tökse t 8 ) 
varain osoittamisesta eräiden kaupungin omistamien talojen huoneistojen kor-
jaus» ja muutostöihin sekä merki t ty samoin val tuuston päätöksen mukaisesti 
määrä raha tuberkuloosisairaalan hall intorakennuksen laajentamiseen9). Katu-
jen ja teiden lukuun merkit t i in 125,000 markkaa Merisatamanrannan osittai-
seen päällystämiseen, ' 298,000 markkaa Pitkänsi l lanrannan päällystystä ja 

Ks. tämän kert. s. 17. — 2) S:n s. 46. — 3) S:n s. 26. — *) S:n s. 27. — 
ö) S:n s. 24. — e) S:n s. 25 ja 27. — 7) S:n s. 71. — 8) S:n s. 22. — 9) S:n s. 23. 
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puuistutuksia y. m. varten, 6,745,000 markkaa val tuuston p ä ä t t ä mä n Heikin-
kadun järjestelyn1) toimittamiseen, 3,055,000 markkaa val tuuston pää t t ämään 
rautat ieaseman länsipuolella olevan aukion y.m. jär jestelyyn 2), 861,000 mark-
kaa Ni i t tykadun tasoittamiseen, 188,000 markkaa Minna Canthin kadun eräi-
den osien tasoi t tamista ja asfalttisepelöintiä varten, 150,000 markkaa Pasilan 
torin jär jestelyä varten, 114,000 markkaa Har ju to r in loppu taso i tukseen jaso-
rastukseen, 500,000 markkaa Mäkelänkadun erään osan lopputasoitusta ja 
puuistutuksia var ten, 136,000 markkaa Limingantien erään osan tasoi t tami-
seksi3), 1,124,000 markkaa Turunt ien erään osan tasoitustöihin, 220,000 mark -
kaa val tuuston päätöksen 4 ) mukaisesti Simonkadun jär jestelyyn, 211,000 
markkaa teuras tamon vuotavarastolle joh tavan tien rakentamiseen ja 100,000 
markkaa erinäisten tont t ien siistimiseen kaupunginhall i tuksen määräyksen 
mukaisesti sekä t äy temaan vas taanot toon entisen suuruinen määrä ja Turun-
tieltä Reijolan lastenkodin pohjoispuolitse Haagan kauppalaan valmistuneen 
yhdyst ien tasoit tamiseen 723,000 markkaa . Luvussa Viemärit tuli uusista 
määrärahois ta eri ka tu jen viemäritöiden, m. m. val tuuston päätösten mukai-
sesti Heikinkadun 4) ja rauta t ieaseman länsipuolella olevan aukion y .m. 2 ) 
järjestelytöiden yhteydessä suoritettavien sekä Museokadun ja Siltavuoren-
rannan viemäritöiden ja tkamisen osalle kaikkiaan 7,298,000 markkaa , 
Neitsytpolulta Telakkakadulle joh tavan kokoojajohdon rakentamistöiden 
ja tkamiseen 2,070,000 markkaa ja Kumpulan korttelien n:ot 925—928 pää-
kuivatus johtoa var ten 91,000 markkaa sekä Rajasaaren puhdistuslaitoksen 
täydennystö i tä var ten 7,210,000 markas ta 350,000 markkaan alennettu ja 
täydennystöihin entinen määrä . Urheilukentt ien kohdalla osoitettiin edel-
leen Uunisaaren uimalaitoksen hyppy telineen, katsojaparvekkeen, käännös-
lavan y. m. ja Kaisaniemen urheilukentän pukeutumispavil jongin rakenta-
miseen vas taavas t i 370,000 markkaa ja 37,300 markkaa sekä uusina moment-
teina 108,000 markkaa Elä in tarhan urheilukentän verryt te lyra taa ja 59,000 
markkaa Väinämöisenkadun urheilukentän vedenheittolaitosta var ten. Istu-
tus ten lukuun otetti in määrärahoja Hesperianesplanaadin erään osan vii-
meistelytöitä ja Topeliuksenpuiston perustamistöiden, Tehtaanpuis ton siis-
timistöiden ja Merisataman istutustöiden ja tkamis ta var ten sekä merkit t i in 
uusia määrärahoja yhteensä 291,200 markkaa Väinämöisenkadun urheilu-
kentän, Pengerkadun luiskan, Helsingin- ja Fleminginkadun kulmauksen, 
Kivelän sairaalan ja Ullanlinnan kylpylaitoksen istutustöihin, 32,000 mark-
kaa kesävesijohtoa ynnä mit tar ikaivoa var ten Pui jonkadun puistikkoon 
sekä Urhei lukadun puistikkoon, 72,200 markkaa erinäisten ka tu jen kulmaus-
ten kunnostamiseen, 35,000 markkaa Talin kar tanon maalla sijaitsevan 
kaupungin taimiston rakennusten töihin, 20,000 markkaa lämmite t täviä 
lavoja var ten kaupunginpuutarhaan sekä 33,300 markkaa lehmuksien is tut-
tamiseen Mechelininkadun ja Hämeent ien varrelle. Luvussa Yleiset vara- ja 
avustustyöt , joka vastasi Yleiset va ra työ t nimistä ent is tä lukua, osoitettiin 
uusilla momenteilla Erinäisiä avustustöi tä , kaupunginhall i tuksen käy te t tä -
väksi ja Tat tar isuon lentokenttä , vas taavast i 900,000 markkaa ja 3,622,500 
markkaa kyseisiin tarkoituksiin käytet täviksi ; viimeksi maini tusta määräs tä 
oli osa val tuuston talousarvioon merki t täväksi pää t t ämä 3 ) . Pääluokkaan tällä 
ker taa merk i t tyyn kokonaan uuteen seitsemänteen lukuun Perushankinna t 
merkit t i in terveydenhoitomenoja 600,000 markkaa val tuus ton p ä ä t t ä m ä ä n 

v) Ks. tämän kert. s. 27. —2) S:n s. 13. —3) S:n s. 7. —4) S:n s. 27. 
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Kil javannummen keuhkotaut iparantola osakeyhtiön osakkeiden ostoon1) , 
sairaanhoitomenoja 3,125,000 markkaa samoin val tuuston pää t t ämään 
Kivelän sairaalan hall intorakennuksen kiinteän sisustuksen ja kaluston 
hankkimiseen 2) sekä lastensuojelun menoja 380,445 markkaa Ry t ty l än 
ammatt ikoulurakennuksen koneiden hankintaa var ten. Pääluokassa havai t-
t avan arvioi tujen menojen lisäyksen a iheut t ivat etupäässä lukujen Talo-
rakennukset , K a d u t ja t iet ja Yleiset vara- ja avustus työt loppusummain 
l isääntyminen sekä uusi luku Perushankinnat . 

Näiden menojen puheena ollen maini t takoon val tuuston päätös, e t tä 
sellaisia pääluokkiin Tuloa t u o t t a v a t pääomamenot ja Tuloa t u o t t a m a t t o -
m a t pääomamenot kuuluvia uudistöitä, joita var ten talousarvioon oli mer-
k i t ty si ir tomääräraha, sai aloit taa ainoastaan kaupunginhall i tuksen suos-
tumuksella. 

Viimeiseen, velan kuoletuksen käs i t tävään pääluokkaan, joka on jär-
jestyksessä kahdeskymmeneskolmas, merkit t i in menot 15,740,399 markkaa 
korotetuin määrin. Ulkomaisessa rahassa makset tavain obligatiolainain 
kuoletukset, ku ten korotkin, olivat huomat tavas t i nousseet val tuuston 
pää te t tyä arvioida uudelleen ulkomaan valuutassa otetun vakau te tun velan 
kir janpi toarvon, joka aiheut t i korkojen ja la inakustannusten pääluokan 
kurssi tappiomomentin vas taavan alenemisen. Uusille momenteille merkit-
t i in ny t ensi kerran va ra t erinäisten lainojen v. 1936 alkavaa kuoletusta 
varten. 

Tulosääntö. Varsinaisten tulojen toiseen osastoon, Oikeus- ja jär jes tys-
toimi, kolmanteen, Palotoimi, neljänteen, Terveydenhoito, kuudenteen, 
Köyhäinhoito, seitsemänteen, Lastensuojelu, kolmanteentoista, Puh taana-
pito, neljänteentoista, Satamat , viidenteentoista, Teurastamo, ja kuuden-
teentoista, Keskuskeittola, ei t eh ty mi tään maini t tavampia muutoksia . 

Ensimmäisestä osastosta, Yleinen kunnallishallinto, poistettiin entinen 
neljäs luku, Sekalaiset tulot . 

Viidennen osaston, Sairaanhoito, tulolisäyksen a iheut t ivat etupäässä 
köyhäinhoidon suor i te t tavat korvaukset sairaanhoidosta, toimenhalt i j ain 
luontoisedut sekä Helsingin yliopiston makse t tava korvaus lääketieteellisen 
opetuksen jär jestämisestä Kivelän 3 ) sairaalaan, josta viimeksi maini tus ta 
osa merkit t i in entiselle momentille Sekalaisia tu loja sairaaloista ja osa uutena 
moment t ina yliopiston suor i te t tavat Kivelän sairaalan luentosalin ja labora-
torion sisustamiskustannukset . 

Kahdeksannen osaston, Erinäiset sosiaaliset t eh tävä t , arviotulot ale-
nivat 154,000 markas ta 120,125 markkaan, johtuen vähennys siitä, ettei 
valtio enää suorita väl i tysmaksua valtion varatöihin toimitetuis ta väli-
tyksistä. 

Yhdeksännessä, Opetustoimi nimisessä osastossa arvioitiin val tuuston 
päätöksen mukaisen uuden opetuskeitt iön 4) perustamisen johdosta voita-
van korot taa kot i ta louslautakunnan kurssimaksujen y.m. moment t ia 11,000 
markkaa . Lastentarhain val t ionapumoment in kohdalla otett i in huomioon 
perus te t tavan uuden las ten ta rhan 5 ) osalle tuleva valt ionapu, 32,099 mark-
kaa. 

Sivistystoimen osastossa, joka oli kymmenes, oli täl lä ker taa uusi 3,250 
markan suuruinen momentt i , kaupunginmuseon pääsylipuista y. m. ker ty-

Ks. tämän kert. s. 33. — 2) S:n s. 23. —3) S:n s. 72, — 4) S:n s. 44. — 5) S:n s. 73. 
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vä t tulot käs i t tävä . Tämän osaston menojen arvioimisen yhteydessä val-
tuus to pää t t i anoa kaupunginorkesteril le v. 1936 500,000 markan suuruista 
val t ionapua. 

Yhdennessätoista osastossa, Kiinteistöt , asuntotont t ien vuokriin va ra t tu 
määrä arvioitiin 952,608 markkaa ja tulot maatalousosaston hoitamista 
tiloista 749,580 markkaa entistä korkeammiksi. Muiden kuin kiinteistö-
lau takunnan hoidossa olevien rakennusten t i l i tysvuokrat nimisen luvun 
tu lojen arvioitiin laskevan yli 4 milj. markkaa , johtuen vähennys siitä, et tä 
vuokranlaskuperusteena oli käy te t ty käypiä vuokria, ja kohdistuen kaik-
kein huomat tav impana sairaalahallituksen, opetuslaitosten johtokunta in 
ja t euras tamolau takunnan tilityksiin. Tämä tulojen väheneminen vaikut t i 
ratkaisevasti koko osaston loppusummankin alenemiseen. Osaston m u u t 
t i l i tysvuokrat eivät osoittaneet yh tä suurta muut tumis ta . 

Kahdennentois ta , yleisten töiden osaston luvussa Voitot ja korvaukset 
suoritetuista töistä lisättiin teiden kunnossapitoon saa tavaan val t ionapuun 
Hert toniemen tienristeyksestä Puodinkylään joh tavan maant ien kunnossa-
pidon korvaus, 65,000 markkaa . Luvussa Erinäiset tu lot arvioitiin kor-
vauksien rakennustoimiston yleiskustannuksista l isääntyvän 1,379,030 mark-
kaa v:n 1935 tulosääntöön verraten; kyseiseen lukuun oli myöskin tällä ker-
ralla l isätty uusi Kyläsaaren puhdistuslaitoksen kaasunmyynt i tu lo t käsit-
t ävä 140,000 markan suuruinen moment t i . 

Seitsemännentoista osaston, Teknilliset laitokset, luvun Sähkölaitos 
vedenmyynt i tu lojen arveltiin huomat tavas t i l isääntyvän. Vesijohtolaitok-
sen, kaasulaitoksen ja sähkölaitoksen lukujen sekä tulot e t tä menot huo-
mioonottaen arvioitiin puheena olevain laitosten talousarvioissa syn tyvän 
yl i jäämää vas taavas t i 9,867,424 markkaa , 4,753,268 markkaa ja 34,238,446 
markkaa . Teknillisten laitosten tulojen yhteinen yl i jäämä nousi edellä 
maini tun mukaisesti 48,859,138 markkaan , ol tuaan v:n 1935 talousarviossa 
46,576,218 markkaa . 

Sekalaiset yleiset tulot nimiseen, kahdeksanteentois ta osastoon luetti in 
uutena moment t ina 2,724,000 markkaa osuut ta väki juomayht iön vuosi-
voitosta toukokuun 20 p:nä annetun lain mukaisesti. 

Yhdeksännessätoista korkojen ja osinkojen osastossa obligatiokorkojen 
kasvu johtui osaksi obligatiovaraston l isääntymisestä ostojen kau t ta , osaksi 
menopuolella tehdys tä ulkomaan rahassa makse t tavan velan uudelleen-
arvioinnista. Neljännessä, erinäisten tulojen luvussa agio tällä ker taa nousi 
melkoisesti johtuen menopuolella tehdystä ulkomaan rahassa makse t tavan 
velan uudelleen arvioinnista. 

Kahdennenkymmenennen osaston, Verot, joka oli varsinaisten tulojen 
viimeinen, loppusumman arvioitiin etupäässä kunnallisverojen noususta 
johtuen l isääntyvän 17,711,215 markkaa v:n 1935 tulosäännön vas taavaan 
määrään verraten. 

Kahdenteenkymmenenteenensimmäiseen osastoon, Kaupungin omai-
suudesta saadut pääomatulot , pääomatulojen ensimmäiseen, liitettiin koko-
naan uusi kolmas luku, Takaisin makse tu t la inapääomat, jonka kohdalla 
arvioitiin ker tyvän kaupungin eräille yhtymille myöntämien lainain kuole-
tuksia yhteensä 818,685 markkaa . Tämä ja ton t t imyynt i tu lo jen huomat-
t ava nousu a iheut t ivat pääluokan arviotulojen melkoisen lisäyksen. 

Pääomatulo jen jälkimmäisen ja koko tulosäännön viimeisen eli kah-
dennenkymmenennentoisen osaston ainoassa luvussa, Osoitukset laina-
varoista, val tuusto osoitti alla seuraavat määräraha t : 

KunnalL kert. 1935. 5 
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V:n 1934 toisen, 1935 toisen ja 1935 neljännen lainan k ä y t t ä m ä t t ä jää-
neistä varoista: 

Lapinlahdenkadun talon ja tontin n:o 10 ostoon . . . . 
Munkkisaaren lai turin töihin 
K a t a j a n o k a n rakennustöiden jatkamiseen 
Kaasulai toksen pääputkiverkon laajentamiseen ja uusi-

miseen 
Sähkölaitoksen koneistoa var ten 

Smk 1,150,000 
2,000,000 

650,000 

140,000: 
300,000: 

Yhteensä Smk 4,240,000: 
Ote t tavas ta uudesta lainasta: 

Kata r i inankadun talon ja tont in n:o 3 ostoon 1 ) . . . . Smk 3,600,000 
Länsisa taman rakennustöiden jatkamiseen » 2,070,000 
Rahapa j an rannan tavaramakasi inia var ten » 5,260,000 

» nostureita var ten » 2,300,000 
Hert toniemen rakennustöiden jatkamiseen v a r a t ö i n ä . . » 3,800,000 
Satama- ja saaris tojäänsärki jän hankin taan » 4,000,000 
Vesij ohtotöihin » 7,800,000 
Sähkölaitoksen johtoverkostoa ja jakelulai t tei ta var ten » 2,930,000 

Yhteensä Smk 31,760,000 
Kaikkiaan Smk 36,000,000 

Tulosääntöön merkit t i in ker tomusvuoden säästönä kuten v:n 
talousarvioonkin 57,000,000 markkaa . 

1935 

C. Muut asiat. 

Toimenpiteitä Kauppatorin varrella olevain rakennusten korkeuden rajoit-
tamiseksi. Sen jälkeen kun Kauppa tor in pohjoissivulla olevain talojen 
rakennuskorkeuden ra jo i t tamis ta ja siis nykyisen kaupunkikuvan säilyttä-
mistä täl lä paikalla koskeva kysymys viimeksi oli ollut esillä2), oli tässä 
yhteydessä kysymyksessä olleista yksityisten omistamista tonteis ta kort-
telin n:o 5 ton t t i n:o 5 Helenankadun varrella j ou tunu t valtiolle, joka suh-
t au tu i suopeasti kaupungin edellä maini t tuihin pyrkimyksiin, ja korttelin 
n:o 4 t on t t i n:o 3 Kata r i inankadun varrella ostet tu kaupungille, jo ten kysei-
sellä kadunosalla ei enää ollut yksityisten hallussa mui ta kuin Fast ighets-
aktiebolaget Stigin omistama, korttelissa n:o 31 oleva Unioninkadun ton t t i 
n:o 9 ja Osakeyhtiö Pohjoismaiden yhdyspankin hallinnassa oleva Aktie-
bolaget Norra Esplanadgatan 5 nimisen yht iön korttelissa n:o 4 omistama 
Helenankadun ton t t i n:o 4. K ä y t y ä ä n näiden tont t ien omistajain kanssa 
rakennuskorkeuksien rajoit tamismahdoll isuuksia koskevia neuvot te luja asian 
jär jestämiseksi sopimusteitse kaupunginval tuusto, tehden myöskin jälkim-
mäistä tont t ia koskevan ostotar jouksen 3 ) , p ä ä t t i 4 ) hyväksyä Fastighets-
aktiebolaget Stigin tar jouksen rakennuskorkeuden rajoi t tamisesta yht iön 
edellä mainitulla tontilla -f 24.73 m:iin yli nollatason 5) ja t ä m ä n johdosta 

Ks. tämän kert. s. 10. — 2) Yrt. v:n 1931 kert. s. 108 ja 243 sekä v:n 193.2 kert. 
s. 10 ja 158. — 3) Vrt. tämän kert. s. 15. — 4) Kvsto 27 p. helmik. 11 § ja 27 p. maa-
lisk. 21 §. — 5) Vrt. tämän kert. s. 3. 




