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Sähkölaitoksen rakennuksia varten 
» koneistoa varten 
» johtoverkostoa ja jakelu-

laitteita varten 

mk 3,100,000 
» 5,860,000 

» 5,330,000 mk 32,850,000 
Kaikkiaan mk 36,174,000 

Kertomusvuoden säästö merkittiin v:n 1938 tulosääntöön 82,000,000 
markasta 87,000,000 markkaan korotetuin määrin. 

Maistraatti. Huhtikuun 24 p:nä 1931 maistraatin kokoonpanosta ase-
makaava- ja rakennusasioita käsiteltäessä annetun lain mukaisesti kaupun-
ginvaltuusto asetti maaherran toimitettavan, maistraattiin mainitun-
laatuisten kysymysten käsittelyä varten valittavan lisäjäsenen vaalin 
ehdokkaiksi asemakaava-arkkitehti B. Brunilan, avustavan asemakaava-
arkkitehdin B. Aminoffin ja kaupunginarkkitehti G. Taucherin. 

Merkittiin tiedoksi 2) maistraatin ilmoitus oikeusneuvosmies K. E. Gott-
lebenin kuoltua avoimeksi tulleen maistraatin oikeusneuvosmiehenviran 
julistamisesta haettavaksi säädetyn määräajan kuluessa, samalla määrä-
ten viran väliaikaiseksi hoitajaksi saman viraston toinen julkinen notaari 
C. Oker-Blom, joka myöhemmin valittiin 3) viran vakinaiseksi hoitajaksi. 

Ensimmäisen kaupunginvoudin konttorin riittämätöntä tilapäisen työ-
voiman määrärahaa päätettiin4) sallia ylittää enintään 18,000 markkaa. 

Rikostuomioiden toimeenpanokonttorin yksi palkkasääntöön merkitse-
mätön ulosottoapulaisentoimi lakkautettiin 5) toukokuun 1 p:stä lukien 
sen haltijan tultua nimitetyksi konttorin sääntöpalkkaiseksi ulosottoapu-
laiseksi. 

Rikostuomioiden toimeenpanokonttorin riittämättömiä tarveraho j a 
päätettiin 6) sallia ylittää enintään 3,500 markkaa. 

Rakennustarkastus. Kaupunginvaltuuston tekemän esityksen7) mu-
kaisesti Uudenmaan läänin maaherra huhtikuun 24 p:nä 1931 annetun 
asemakaavalain 63 §:n nojalla marraskuun 18 p:nä määräsi8) Helsingin 
kaupungin rakennustarkastajan toistaiseksi ja kunnes asiasta toisin mää-
rättiin toimimaan Herttoniemen teollisuusalueen rakennustarkastaj ana. 

Rakennustarkastuskonttorin tilapäisen työvoiman määrärahaa päätet-
tiin 9) sallia ylittää enintään 56,000 markkaa ja myöhemmin vielä 30,500 
markkaa rakennus valvo jäin palkkauseräin tultua loppuunkäytetyiksi sekä 
tarverahoja 8,000 markkaa autoajöihin käytettäväin varain osoittau-
duttua riittämättömiksi. 

Julkisivupiirustusten tarkastustoimikunta oikeutettiin 10) ylittämään v:n 
1936 riittämätöntä palkkiomäärärahaansa 825 markkaa. 

Raastuvanoikeuden tarverahoja kaupunginvaltuusto päätt in) sallia 
ylittää 80,000 markkaa. 

i) Kvsto 22 p. jouluk. 7 §. — 2) S:n 27 p. lokak. 2 §. — 3) S:n 8 p. jouluk. 11 §. — 
4) S:n 13 p. lokak. 17 §. — 5) S:n 19 p. toukok. 6 §. — 6) S:n 6 p. lokak. 26 §. — 
7) S:n 28 p. huhtik. 10 §; vrt. myös tämän kert. s. 72. — 8) Kvsto 8 p. jou-
luk. 7 §. — 9) S:n 2 p. kesäk. 19 § ja 6 p. lokak. 28 §. — 10) S:n 20 p. tammik. 
24 §. — ") S:n 15 p. syysk. 21 §. 

3. Oikeus- ja järjestystointa koskevat asiat 
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Syyttäjistön v:n 1936 kesken loppuneita tarverahoja päätettiin1) 
sallia ylittää 700 markkaa. 

Alueen varaaminen uutta keskuspoliisitaloa ja raatihuonetta varten. Po-
liisimestarin valitettua useissa kirjelmissä poliisilaitoksen keskusraken-
nusten uudistamisen tarvetta, kaupunginvaltuusto rahatoimikamarin 
v. 1930 uuden poliisitalon rakentamiskysymystä selvittämään asettaman 
komitean ehdotuksen mukaisesti päätti2) varata IV kaupunginosan kort-
telin n:o 163 uuden keskuspoliisitalon ja, koska poliisilaitoksen ynnä 
raastuvanoikeuden ja maistraatin toiminta läheisesti liittyvät toisiinsa, 
raatihuoneen rakennuspaikaksi. Yleisten töiden lautakunnalle annettiin 
tehtäväksi yksissä neuvoin poliisimestarin kanssa laatia uuden keskus-
poliisitalon luonnospiirustukset kustannusarvioineen. 

Poliisi järjestyksen 68 §:n voimaan saattaminen. Uudenmaan läänin 
maaherra oli v. 1933 kumonnut ja poistanut poliisijärjestyksen 68 §:n, jonka 
sijaan v. 1931 hyväksytyn Helsingin kaupungin terveydenhoitojärjestyksen 
54 §:n katsottiin tulleen, mutta koska mainittu terveydenhoitojärjestyksen 
pykälä kuitenkin koski ainoastaan elintarpeiden myyntiä kaupungin 
alueella, jota vastoin kumottu poliisijärjestyksen pykälä sisälsi mää-
räyksiä kaupungin kulkukaupasta yleensä, jota ei ollut syytä sallia, kau-
punginvaltuusto päätti 3) hyväksyä Helsingin kaupungin poliisi järjestyk-
seen maistraatin ehdotuksen mukaisen 68 §:n sekä alistaa päätöksensä 
maaherran vahvistettavaksi. 

Poliisilaitoksen määrärahain ylittäminen. Kaupunginhallitus oikeutet-
tiin ylittämään poliisilaitoksen v:n 1936 määrärahoja Kaupungin osuus 
poliisilaitoksen rahallisiin menoihin 46,150:45 markkaa ja Matka- ja 
kuljetuskustannukset 975 markkaa4) sekä kertomusvuoden määrärahaa 
Kaupungin osuus poliisilaitoksen rahallisiin menoihin 76,166 markkaa5). 

Holhouslautakunta. Raastuvanoikeus määräsi kesäkuun 1 p:nä holhous-
lautakunnan puheenjohtajaksi syyskuun 1 p:stä 1937 v:n 1939 loppuun 
kaupunginvaltuuston ehdotuksen mukaisesti varatuomari J. W. Sade-
niemen 6). 

Holhouslautakunta oikeutettiin7) ylittämään v:n 1936 määrärahaansa 
Siivoaminen 225 markkaa siivojan palkan korottamisen johdosta lauta-
kunnan siirryttyä uuteen huoneistoonsa sekä saman vuoden riittämättö-
miksi havaittuja tarverahojaan 600 markkaa. 

Henkikirjoitus. Henkikirjoittajalle v:ksi 1936 varattua määrärahaa 
kaupunginhallitus oikeutettiin8) ylittämään 211:45 markkaa. 

Kaupunginvakaajanvirka. Kaupunginhallituksen määrättyä kaupun-
gin vakaaj an virkaan, jonka haltija oli kuollut helmikuun 20 p:nä, väliai-
kaisesti insinööri A. A. Mäkisen ja päätettyä julistaa viran haettavaksi 
kaupunginvaltuusto hyväksyen nämä toimenpiteet valitsi9) insinööri 
Mäkisen virkaatoimittavana hoitamaan kyseistä virkaa siksi kuin se vaki-
naisesti täytettiin. 

Kaupungin vakaaj aksi valittiin 10) sittemmin insinööri M. V. Luukkonen. 
Eräiden lisäysten tekeminen liikennejärjestykseen. Kaupunginvaltuusto 

hyväksyi11) radiovastaanottolaitteiden käyttöä autoissa ja polkupyöräin 

i) Kvsto 20 p. tammik. 20 §. — 2) S:n 3 p. maalisk. 10 § ja kvston pain. asia-
kirj. n:o 3. — 3) Kvsto 15p. syysk. 23 §. — 4) S:n 10 p. helmik. 28 §. — 5 ) S:n 17 p. 
maalisk. 18 §. — 6) S:n 14 p. huhtik. 22 § ja 16 p. kesäk. 3 §. — 7) S:n 20 p. 
tammik. 25 §. — 8) S:n 10 p. helmik. 28 §. — 9) S:n 3 p. maalisk. 8 §. — 10) S:n 
28 p. huhtik. 1 §. — ") S:n 13 p. lokak. 9 §. 
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rekisteröimistä tarkoittavien lisäysten tekemisen vastaavasti tammikuun 
29 p:nä 1932 vahvistetun Helsingin kaupungin liikennejärjestyksen 10 ja 
32 §:ään. Maistraattia pyydettiin1) vahvistamaan 10 §:n lisäys ja alista-
maan tämä päätöksensä kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriön hy-
väksyttäväksi, jonka hyväksyminen puheena olevassa asiassa saatiinkin 
marraskuun 10 p:nä 2). Mikäli päätös koski 32 §:n lisäystä, se alistettiin l) 
Uudenmaan läänin maaherran vahvistettavaksi, tehden 3) valtuusto kui-
tenkin sittemmin mainittuun pykälään hyväksymäänsä lisäykseen poliisi-
mestarin ehdotuksen mukaisesti erään pienen muutoksen sekä alistaen 3) 
näin muutetun päätöksensä maaherran vahvistettavaksi. 

Arabian ja Vanhankaupungin välisen linja-autoliikenteen järjestäminen. 
Raitiotie ja omnibus oy:lle myönnetyn Arabian—Vanhankaupungin rai-
tiotielinjan rakentamisen lykkäyksen 4) määräajan kuluttua umpeen mai-
nittu yhtiö katsoi olevan syytä alkaa ylläpitää Toukolassa Intiankadun 
kohdalla olevan raitiotien pääteaseman ja Vanhassakaupungissa olevan 
n.s. Konepajamäen välillä liikennettä, joka toistaiseksi tapahtuisi linja-
autoilla 20 minuutin väliajoin kumpaankin suuntaan, jolloin maksu olisi 
yksinkertaisesta matkasta 1: 50 markkaa sekä alennuslipun hinta 10 lip-
pua ostettaessa 1:25 markkaa, linjan lippujen oikeuttaessa maksutto-
maan siirtoon raitiotielinjoille; matkustettaessa kaupungista Vanhaankau-
punkiin perittäisiin linjan matkustajilta raitiotielipun lisäksi 75 pennin 
lisämaksu. Kaupunginvaltuusto päätti 5) Uudenmaan läänin maaherralle 
annettavassa lausunnossaan puoltaa kyseisen liikenneluvan myöntämistä 
edellä selostetun suunnitelman mukaisesti. 

Vaalikustannukset. Maistraatti oikeutettiin6) ylittämään v:n 1936 
kunnallisvaaleja varten myönnettyä riittämätöntä määrärahaa enintään 
60,000 markkaa. 

Tasavallan presidentin valitsijamiesten vaalien kustannuksiin tarkoi-
tettua määrärahaa, joka oli kertomusvuoden talousarvioon merkitty maist-
raatin esittämää määrää pienempänä, päätettiin 7) riittämättömänä sal-
lia ylittää 71,028: 50 markkaa. 

4. Palotointa koskevat asiat 

Palokunta. Kaupunginvaltuusto vapautti8) palokunnan päällystöön 
ja alipäällystöön sekä miehistöön kuuluvat henkilöt v:n 1938 alusta lukien 
suorittamasta korvausta varsinaisessa virantoimituksessa käytetystä virka-
puvusta y.m. varusteista, määräten samalla, että niitä ei saanut käyttää 
virantoimituksen ulkopuolella. 

Valtuusto päätti9) tammikuun 1 p:stä 1938 lukien perustaa palokun-
taan 13 palkka- ja IV kielitaitoluokkaan kuuluvan palotarkastajan viran, 
jonka tehtäviin kuului yleisten palokatsastusten toimittaminen ja jonka 
haltijan tuli olla korkeamman teknillisen koulutuksen saanut. 

Herttoniemen öljysatama-alueen palopäällikön määrääminen. Merkit-
tiin tiedoksi10), että Uudenmaan läänin maaherra toukokuun 12 p:nä, 
nojautuen kesäkuun 22 p:nä 1933 annetun palolain 28 §:ään, oli vahvistanut 
Helsingin kaupungin palopäällikön määräämistä Herttoniemen öljysatama-

Kvsto 13 p. lokak. 9 §. —2) S:n 8 p. jouluk. 20 §. — 3) S:n 8 p. jouluk. 19 §. — 
4) Vrt. v:n 1936 kert. s. 73. — 5) Kvsto 8 p. jouluk. 21 §. — 6) S:n 20 p. tammik. 
6 §. — 7) S:n 19 p. toukok. 7 §. — 8) S:n 8 p. jouluk. 28 §; ks. myös Kunnall. ase-
tuskok. s. 57. — 9) Kvsto 17 p. marrask. 11 §. —10) S:n 16 p. kesäk. 4 §. 


