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Talousarvioehdotus ehdotuksineen kaupunginvaltuustolle esitettäväksi 
talousarviokirjelmäksi hyväksyttiin eräin pienin muutoksin. Sittemmin 
päätettiin 2) vielä tehdä talousarvioehdotukseen eräitä täydennyksiä. 

Palkkioina talousarvioehdotuksen laadinnassa suoritetusta ylimääräi-
sestä työstä päätettiin 3) kaupunginkanslian tilapäisen työvoiman määrä-
rahasta suorittaa eri viranhaltijoille kaikkiaan 17,000 markkaa. 

3. Oikeus- ja järjestystointa koskevat asiat 

Maistraatin viranhaltijat. Maistraatin esitettyä kunnallispormestari 
L. Ehrnroothin oikeuttamista ikäkorotuksien saamiseksi lukemaan hyväk-
seen Saarin alueen hallituksen jäsenenä toimimansa ajan, kaupunginhallitus 
päätti 4) sille ilmoittaa, ettei se katsonut hänen edellä mainittua toimin-
taansa tähän oikeuttavaksi virkasäännön 19 §:n tarkoittamaksi julkiseksi 
tehtäväksi. 

Maistraatin kaupunginpalvelija A. Welin oikeutettiin 5) v:n 1939 lop-
puun saakka asumaan kaupungin ulkopuolella. 

Tasavallan presidentin valitsijamiesten vaaleja varten talousarvioon 
merkitty 257,000 markan suuruinen määräraha päätettiin 6) siirtää mais-
traatin käytettäväksi. 

Väestönsuojelutarpeiden hankkiminen. Maistraatin lähetettyä kaupungin-
hallitukselle väestönsuojelutoimikunnan kirjelmän, joka koski v:n 1938 
talousarvioon väestönsuojelutarpeiden hankkimista varten otettavaa määrä-
rahaa, sekä pyydettyä ohjeita, miten maistraatin ja sen alaisten laitosten oli 
kyseisessä suhteessa meneteltävä, hallitus päätti7) kehoittaa maistraattia 
tarpeen mukaan toimimaan hallituksen aikaisemmin asiassa antamien 
ohjeiden 8) mukaisesti. 

Hevosten otto sotavoimien tarpeisiin. Marraskuun 11 p:nä 1922 annetun 
hevosottolain 9 §:n sekä tämän lain täytäntöönpanosta tammikuun 11 
p:nä 1924 annetun asetuksen 3 §:n tarkoittaman hevosten sotavoimien tar-
peisiin luovuttamisen aiheuttamiin kustannuksiin myönnettiin 9) maistraa-
tille 3,000 markkaa kaupunginhallituksen yleisistä käyttövaroista. 

Hevos- ja ajoneuvotarkastus. V. 1936 suoritetusta hevos- ja ajoneuvotar-
kastuksesta aiheutuneiden puhelinkulujen sekä Käpylän raviradan pitä-
jälle tulevan palkkion maksamista varten myönnettiin 10) maistraatille 
sanotun vuoden kaupunginhallituksen yleisistä käyttövaroista 185 mark-
kaa. 

Kaupungintalon juhlahuoneisto. Maistraatti oli vahvistanut kaupungin-
talon juhlahuoneistoon sivuhuoneist öineen sij oitettavien henkilöiden 
maksimimääräksi 800 ehdoin, että juhlahuoneisto ja ulospääsytiet 
varustetaan merkki- ja vara valaistuksella; että sisäänpäin avautuvat ulos-
johtavat ovet käännetään palopäällikön ohjeiden mukaan; että ovien ylä-
puolelle maalataan Ulos—Ut tai Varaovi—Reservutgång; että huoneistoa 
käytettäessä varaovenkaan salpoja ei saa pitää suljettuina; sekä että mais-
traatin juliste suurimmasta sallitusta henkilömäärästä lasilla päällystet-
tynä ja kehystettynä asetetaan näkyvälle paikalle kaupungintalon eteis-
aulaan. 

Khs 25 p. marrask. 2,175 §. — 2) S:n 9 p. jouluk. 2,264 §. — 3) Khn jsto 21 p. 
jouluk. 4,140 §. — 4) Khs 17 p. kesäk. 1,235 §. — 5) Khn jsto 30 p. marrask. 4,081 §. — 
6) Khs 7 p. tammik. 11 §. — 7 ) S:n 15 p. heinäk. 1,384 §. — 8) Ks. tämän kert. 
s. 236. — 9) Khn jsto 1 p. heinäk. 3,623 §. —10) S:n 12 p. tammik. 3,038 §. 
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Kaupunginhallitus merkitsi x) maistraatin päätöksen tiedoksi päättäen 
tiedoittaa siitä kiinteistölautakunnalle toimenpiteitä varten. 

Parmaustaksa. Kaupungin parmaajat olivat maistraatilta anoneet 
voimassa olevan parmaustaksan korottamista 1 markalla syleltä; asiasta 
annettavassa lausunnossaan kaupunginhallitus päätti2) ilmoittaa maistraa-
tille, ettei sillä ollut mitään muistuttamista anomukseen myöntymistä vas-
taan. Myöhemmin maistraatti ilmoitti asianomaisen muutoksen tehdyksi 
parmaustaksaan. 

Rakennustarkastus. Apulaisrakennustarkastaja I. Ahonen oikeutet-
tiin 3) asumaan kaupungin alkopuolella v:n 1939 loppuun. 

Kahden ilmoituskaapin valmistamiseen ja kiinnittämiseen rakennustar-
kastuskonttorin seinään päätettiin4) suostua myöntäen tarkoitukseen 
400 markan suuruinen määräraha kiinteistöjen pääluokan lukuun Talo-
osasto sisältyvästä rakennuskorjausmäärärahasta Raatihuoneet ja talo 
Helenankatu n:o 2. 

Merkittiin 5) tiedoksi, että Uudenmaan läänin maaherra oli määrännyt 
Helsingin kaupungin rakennustarkastajan toimimaan myöskin Herttonie-
men öljysatama-alueen rakennustarkastajana. 

Kilpien asettaminen. Uudenmaan läänin maaherran helmikuun 16 p:nä 
kumottua maistraatin päätöksen, jonka mukaan Helsingin yliopiston yli-
oppilaskunnan taloudenhoitaja velvoitettiin poistamaan vanhan ylioppilas-
talon kattokahvilan kohdalle kiinnitetty mainoskilpi, kaupunginhallitus 
päätti6) valittaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen maaherran mainitusta 
päätöksestä. 

Raastuvanoikeus. Yhteistä raastuvanoikeutta päätettiin 7) kehoittaa 
ilmoittamaan asiasta kaupunginhallitukselle, ennenkuin se asetti komi-
teoja tai valiokuntia. 

Seuraavien raastuvanoikeuden viranhaltijain nauttiessa palkatonta 
virkalomaa myönnettiin heidän säästyneestä palkastaan alla mainitut 
palkat heidän sijaisilleen: rikosasiainnotaari R. Ingmanin sijaiselle elo-
kuun 11 p:n ja syyskuun 4 p:n väliseltä ajalta 2,088 markkaa 8), puhtaaksi-
kirjoittaja A. Holmströmin sijaiselle toukokuun 31 p:n ja kesäkuun 5 
p:n väliseltä ajalta 270 markkaa 9) sekä puhtaaksikirjoittaja E. Schau-
manin sijaiselle elokuun 2 p:n ja 7 p:n väliseltä ajalta 270 markkaa10). 

Kaupunginpalvelija E. Sandström, joka elokuun 31 p:nä täytti 68 
vuotta, oikeutettiin u ) jäämään virkaansa v:n 1938 elokuun 1 p:ään saakka. 

Raastuvanoikeuden muuttokustannusten suorittamiseen myönnet-
tiin 12) kaupunginhallituksen yleisistä käyttövaroista 19,553: 25 markkaa. 

Oikeus asua kaupungin ulkopuolella v:n 1939 loppuun myönnettiin 13) 
rikosasiainnotaari H. Lihrille, vanhemmalle oikeusneuvosmiehelle A. Tim-
grenille, nuoremmalle oikeusneuvosmiehelle B. Waseliukselle, ylimääräi-
selle neuvosmiehelle Hj. Furuhjelmille, kaupungin vai veli joille H. Lind-
strömille, S. Lundeniukselle ja O. Sandströmille sekä puhtaaksikirjoittaja 
L. Kyrklundille. 

!) Khs 15 p. heinäk. 1,367 § ja 19 p. elok. 1,484 §. — 2) S:n 26 p. elok. 1,507 § 
ja 9 p. syysk. 1,572 §; vrt. myös Kunnall. asetuskok. s. 21. —3) Khn jsto 8 p. jouluk. 
4,098 §. — 4) S:n 14 p. jouluk. 4,119 §. — «) Khs 25 p. helmik. 462 §; vrt. 
tämän kert. s. 32. — 6) Khs 4 p. maalisk. 478 §. — 7) Khn jsto 6 p. huhtik. 
3,311 §. — 8) S:n 12 p. elok. 3,752 §. — 9) S:n 25 p. toukok. 3,532 §. — 1 0 ) S:n 
8 p. heinäk. 3,688 §. — Khs 8 p. huhtik. 710 §. —1 2) S:n 11 p. helmik. 325 §. — 
13) Khn jsto 30 p. marrask. 4,080 § ja 8 p. jouluk. 4,099 §. 
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Poliisilaitos. Kaupunginhallitus päätti suostua poliisimestarin esit-
tämään Pasilan poliisivartiokonttorin esimiehen asunnon järjestelyyn 
siten, että hänen huoneessaan olevan hellan tilalle rakennettaisiin uuni 
sekä sisustettaisiin huoneen vieressä oleva koppi hänelle keittiöksi. 

Poliisilaitoksen tilapäisesti pidätettyjen henkilöiden huoneen sisusta-
miseen virkahuoneeksi y.m. sekä poliisilaitoksen passitoimiston odotus-
huoneen ja porraskäytävän radiaattorien suurentamiseen kaupunginhalli-
tus päätti 2) suostua kiinteistölautakunnan esittämällä tavalla myöntäen 
kyseiseen tarkoitukseen 16,800 markkaa yleisten töiden pääluokkaan sisäl-
tyvistä käyttövaroistaan. 

Yleisten töiden pääluokkaan sisältyvistä käyttövaroistaan kaupungin-
hallitus myönsi 3) 16,900 markkaa eräiden kiinteistölautakunnan ehdotta-
mien töiden suorittamiseen poliisilaitoksen autokorjaamossa ja kirjapai-
nossa vallitsevien epäkohtien korjaamiseksi. 

Kiinteistölautakuntaa päätettiin4) kehoittaa eräiden väliseinien, va-
laistuslaitteiden y.m. muuttamiseksi poliisilaitoksen väkijuomalakiosas-
tolla käyttämään 8,900 markkaa kiinteistöjen pääluokkaan sisältyvistä 
käyttövaroistaan. 

Poliisilaitoksen määrärahasta Pidätettyjen henkilöiden ylläpito osoi-
tettiin 5) 15,496 markkaa poliisilaitoksen käytettäväksi vaatteiden hankki-
miseen pidätysajaksi pidätetyille henkilöille. 

Poliisilaitoksen määrärahasta Kalusto myönnettiin 6) poliisilaitokselle 
yhteensä 40,000 markkaa eli kutakin vuosineljännestä varten 10,000 mark-
kaa tilitys velvollisuuksin kaluston korjaamiseen ja kunnossapitoon ynnä 
makuuvaatteiden hankkimiseen pidätetyille henkilöille. 

Bensiininjakelulaitteiden y.m. rakentaminen. Kaupunginhallitus päätti 
maistraatille annettavissa lausunnoissa erinäisin ehdoin puoltaa Raitio-
tie ja omnibus oy:n anomusta saada rakentaa maanalaisen raakaöljysäi-
liön Eurantien varrelle kortteliin n:o 581 7); Suomalainen Shell oy:n ano-
musta maanalaisten bensiinisäiliöiden sijoittamisesta Salomonkadun linja-
autoaseman ääreiselle huoltoasemalleen 8); Nobel Standard Suomessa oy:n 
anomusta bensiinisäiliöiden pystyttämisestä Bensiini oy:ltä vuokraamalleen 
Reijolan alueella 9); sekä Ab. Metro-auto oy:n anomusta saada rakentaa 
bensiininjakelulaitteen Kuortaneenkadun tontille n:o li1 0). 

Asfalttikeittimön kuljettaminen kaduilla. Kaupunginhallitus päätti n ) 
ilmoittaa poliisilaitokselle puoltavansa Asfaltti oy. Peltonen & K:nit 
nimisen yhtiön anomusta siirrettävän asfalttikeittimön kuljettamisesta 
kaupungin kaduilla ehdoin, että ajonopeus täysin kuormin liikuttaessa 
rajoitettiin enintään 15 km:ksi tunnissa ja ettei keittimöä saanut kadulla 
käyttää valmistuslaitteena vaan ainoastaan asfaltin kuljetus- ja säilytys-
kojeena sekä että lupa myönnettiin ainoastaan toistaiseksi ja voitiin mah-
dollisten haittain ilmaantuessa peruuttaa. Kaupunginhallitus päätti li-
säksi huomauttaa, että muiden samantapaisten anomusten suhteen oli joka 
kerran kuultava sitä. 

Mainoskorttien jakaminen turistilaivain matkustajille. Kotiteollisuus oy. 

!) Khs 13 p. toukok. 980 §. — 2) S:n 15 p. heinäk. 1,375 §. — 3 ) S:n 15 p. 
heinäk. 1,378 §. —4) S:n 25 p. marrask. 2,154 §. — 5) S:n 7 p. lokak. 1,795 §. — 
6) Khn jsto 2 p. helmik. 3,110 §, 27 p. huhtik. 3,399 §, 1 p. heinäk. 3,626 § ja 
2 p. marrask. 4,002 §. — 7) Khs 3 p. kesäk. 1,128 §. — 8) S:n 18 p. helmik. 383 §. — 
9) S:n 23 p. syysk. 1,694 §. —10) S:n 2 p. syysk. 1,526 §. — " ) S:n 18 p. helmik. 
385 §. 
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Pirtti niminen yhtiö, jolle oli myönnetty kotimaisten muistoesineiden 
myyntioikeus määrätyillä paikoilla Eteläsatamassa, Länsisatamassa ja 
Kaivopuistossa, valitti poliisimestarin myöntäneen eräälle kilpailevalle 
toiminimelle oikeuden jakaa mainoskorttejaan samoilla paikoilla. Kaupun-
ginhallitus päätti1), ettei asia antanut aihetta muihin toimenpiteisiin 
kuin että poliisilaitokselle oli lausuttava toivomus, ettei se myöntäisi 
kirjallisia korttien jakelulupia, milloin oli pelättävissä kilpailua kaupungin 
vuokraamien myyntipaikkain kanssa. 

Lauttasaaren maantiesillan liikennöimistä koskeva valtioneuvoston loka-
kuun 28 p:nä tekemä päätös merkittiin 2) tiedoksi. 

Linja-autojen sallittu kokonaispaino. Raitiotie ja omnibus oy:n anomuk-
sista, että yhtiön Töölön linjalla käyttämien linja-autojen kokonaispainon 
yläraja korotettaisiin 10,104 kg:sta 10,300 kg:aan, ottaen huomioon, että 
aikaisempi painomäärä perustui laskelmiin, jotka käytännössä eivät ole 
osoittautuneet täysin oikeiksi, sekä Töölön—Kruununhaan linjansa 
vaunujen lukumäärän lisäämisestä 6:sta 8:aan päätettiin 3) antaa maistraa-
tille puoltava lausunto. 

Maistraatille päätettiin 4) niinikään antaa puoltava lausunto Raitiotie 
ja omnibus oy:n anomuksesta saada käyttää myöskin kaupunkialueella 
kaupungin—Kulosaaren linjalla käyttämiään vaunuja, joiden suurin sal-
littu leveys on 2. s m ja suurin sallittu paino 11 tonnia, ehdoin, että yhtiö 
sitoutui korvaamaan ne vahingot, joita mahdollisesti saattoi aiheutua lii-
kenteessä käytettävien autojen normaalia suuremman painon ja koon joh-
dosta. 

Suomen matkatoimisto oy:n anottua saada 9.5 tonnin bruttopainoisilla 
Sisu-merkkisillä 35 henkilön matkailuautoilla järjestää kiertomatkoja 
Kauppatorilta kaupungille ja sen ympäristöön pääasiallisesti ulkomaisille 
matkailijoille, kaupunginhallitus päätti5) ilmoittaa maistraatille, ettei 
kaupungilla ole hoidossaan olevien liikenneväylien osalta muuta huomau-
tettavaa anomusta vastaan, kuin ettei kyseinen auto saa liikennöidä 
Katajanokan sillalla, ennenkuin sillan suunnitellut työt on suoritettu. 

Linja-autonkuljettajain rekisteröinti. Harkinnan alaiseksi oli otettu 
jonkun yleisen tunnusmerkin sekä henkilökohtaisen numeron ottaminen 
käytäntöön j okaiselle linj a-autoaseman linj a-autonkuljettaj alle. Poliisi-
mestari, joka piti aatetta erittäin hyvänä, katsoi, että asian käytännöllinen 
järjestely olisi jätettävä Oy. Matkahuolto ab:n tehtäväksi, jonka olisi 
pidettävä linja-autonkuljettajista kahta eri rekisteriä, toista numero- ja 
toista aakkosjärjestyksessä. Linja-autoaseman järjestyssääntöihin olisi 
tehtävä tästä aiheutuva lisäys, jolloin mainitut säännöt samalla voitaisiin 
erinäisissä muissakin suhteissa uusia paremmin käytäntöä vastaaviksi. Oy. 
Matkahuolto ab:n laatima uusi järjestyssääntöehdotus vahvistettiin6) 
sittemmin kiinteistölautakunnan ehdottamassa muodossa tulemaan voi-
maan syyskuun 1 p:stä lukien ja poliisilaitoksen ehdottama kuljettaja-
rekisteri päätettiin ottaa käytäntöön samasta päivästä lukien. 

Uusien järjestyssääntöjen linja-autonkuljettajain rekisteröimistä kos-
kevaa 5 kohtaa päätettiin 7) myöhemmin soveltaa myöskin Rautatientorin 

!) Khs 16 p. syysk. 1,636 §. — 2 ) S:n 18 p. marrask. 2,107 §; ks. myös Kun-
nall. asetuskok. s. 71. — 3) Khs 8 p. huhtik. 726 §. — 4) S:n 2 p. syysk. 1,525 §. — 
5) S:n 29 p. huhtik. 875 §. — 6) S:n 5 p. elok. 1,401 §. — 7) S:n 9 p. jouluk. 
2,292 §. 
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linja-autoaseman kuljettajain suhteen määräten samalla, että postilinja-
autojen kuljettajat olivat oikeutetut pitämään järjestyssääntöjen maini-
tussa kohdassa mainittua rekisterinumeroa kiinnitettynä näkyvälle pai-
kalle takinrinnuksensa vasemmalle puolelle. 

Kaupunginhallitus suostui Oy. Matkahuolto ab:n anomukseen linja-
autoaseman muutettujen järjestyssääntöjen määräämän kuljettajain re-
kisteröinnin ja numeroitten jaon suorittamisesta loppuun v:n 1938 alkuun 
mennessä. 

Liikenneluvat. Kaupunginhallitus päätti Uudenmaan läänin maaher-
ralle annettavissa lausunnoissa ilmoittaa eräin ehdoin puoltavansa seuraa-
via liikennelupa-anomuksia: 

Oy. Omnibus ab:n anomusta saada harjoittaa liikennettä ylimääräisillä 
vaunuilla Kulosaareen ja etenkin Kulosaaren Casinolle, sekä Kulosaaren 
Casinon ja kaupungin Kauppatorin välistä yöliikennettä yhdellä vaunulla, 
maksun ollessa 5 markkaa, alennuslippuja käytettäessä 4 markkaa, henki-
löä kohden 2); 

Raitiotie ja omnibus oy:n anomusta saada ammattimaisesti liikennöidä 
linja-autolla muutamia linjoja kaupungista sen ympäristöön korkeimman 
taksan tällöin ollessa 50 penniä henkilöä ja kilometriä kohden 3); 

Oy. Liikenne ab:n anomusta saada harjoittaa säännöllistä ammatti-
maista linja-autoliikennettä yhdellä vaunulla Helsingin—Malmin ampuma-
radan linjalla korkeimman taksan ollessa 50 penniä henkilöä ja kilometriä 
kohden4); sekä 

liikennöitsijä Ä. Sirolan anomusta saada harjoittaa ammattimaista 
linja-autoliikennettä Helsingin—Puistolan linjalla kahdella linja-autolla 
taksan ollessa 40 penniä henkilöä ja kilometriä kohden 5). 

Liikenteen järjestely. Kaupunginhallituksella ei ollut 6) mitään muistut-
tamista Raitiotie ja omnibus oy:n anomusta vastaan saada järjestää linja-
autoyhteys Töölöntorin sekä Pietarin- ja Kapteeninkadun risteyksen 
välille linjan liikennetiheyden ollessa 5 minuuttia, ajomaksujen samat 
kuin muilla kaupungin sisäisillä linja-autolinjoilla ja vaunutyypin sama kuin 
entisellä sinisellä Töölön linjalla. 

Oy. Omnibus ab:n ehdotuksia Eiran—Kruununhaan 7) sekä Töölön— 
Katajanokan8) linja-autolinjainsa suuntauksen muuttamisesta jonkun 
verran kaupunginhallitus päätti puoltaa eräin omin toivomuksin. 

Poliisimestarille annettavissa lausunnoissa päätettiin puoltaa ehdotuk-
sia, jotka koskivat Annan- ja Lönnrotinkadun kulmauksessa olevan auto-
aseman siirtämistä jälkimmäisen kadun n:o 7 kohdalle 9), kärkiautoaseman 
järjestämistä kahdelle autolle Uudenmaan- ja Mallaskadun kulmaukseen10), 
pysäköimispaikan järjestämistä Pohj. Esplanaadikadulle Ruotsalaisen 
teatterin vierustalle n), Keskus- ja Kaivokadun risteyksen väliaikaista 
liikennejärjestelyä 12), Suomen valkoisen kaartin sotaharjoituksen ajaksi 
toimeenpantavaa liikenteen järjestelyä 13), suojusaidan rakentamista Suo-
malaisen normaalilyseon Merimiehenkadun puoleisen pikkuportin edus-
talle14) sekä suojateiden merkitsemistä eräille kaduille15). 

!) Khs 2 p. syy sk. 1,530 §. — 2) S:n 15 p. heinäk. 1,382 §. — 3) S:n 26 p. elok. 
1,505 §. — 4 ) S:n 9 p. syysk. 1,598 §. —5) S:n 2 p. jouluk. 2,236 §. — 6) S:n 27 
p. toukok. 1,086 ja 4 p. marrask. 1,991 §. — 7) S:n 11 p. helmik. 351 §. — 8) S:n 
28 p. lokak. 1,948 §. — 9) S:n 8 p. heinäk. 1,348 §. —1 0) S:n 25 p. marrask. 2,151 
§. — S:n 18 p. helmik. 386 §. —12) S:n 11 p. marrask. 2,055 §. — 13) S:n 11 
p. marrask. 2,061 §. — 14) S:n 20 p. toukok. 1,031 §. —15) S:n 4 p. marrask. 1,988 §. 
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Liikennetarkkailu. Yleisistä käyttövaroistaan kaupungnhallitus myönsi 
tehostetun liikennetarkkailun toimeenpanoon kertomusvuonna yhteensä 
5,000 markkaa. 

Asutuskeskusten tulo- ja ohikulkuteitä koskeva Uudenmaan läänin 
maaherran kiertokirje merkittiin 2) tiedoksi. 

Uhkasakko. Uudenmaan läänni maaherralle annettavassa lausunnossa 
päätettiin3) puoltaa uhkasakon määräämistä luvattomasta oleskelusta 
Malmin keskusampumarata-alueella koskevaa puolustusministeriön esitystä. 

Holhouslautakunta. Merkittiin 4) tiedoksi holhouslautakunnan ilmoitus 
sihteerinsä J. W. Sadeniemen vapauttamisesta syyskuun 1 p:stä toimestaan 
ja varatuomari L. Boreniuksen ottamista mainitusta päivästä lukien hänen 
tilalleen. 

Henkikirjoitus. Valtioneuvoston v. 1934 asettaman komitean laadittua 
ja jätettyä valtioneuvostolle ehdotuksensa henkikirjoituslaiksi ja uudeksi 
henkikirjoitusasetukseksi, sisäasiainministeriö pyysi m.m. Helsingin kau-
punginhallituksen lausuntoa asiasta. Saatuaan ennen tämän antamista 
asianomaisten kaupungin viranomaisten lausunnot kaupunginhallitus 
annettavassa lausunnossaan päätti5) ottaa huomioon tilastotoimiston 
johtajan ja verotusvalmisteluviraston johtajan tekemät muutosehdo-
tukset samoin kuin huoltolautakunnan toimitusjohtajan muutosehdotuk-
set, mikäli nämä koskivat asetusehdotuksen 16 ja 26 §:ää ja huomauttaa, 
että ilmoituksen tekeminen tilastotoimiston johtajan lausunnossaan mainit-
semista muutoksista väestön keskuudessa olisi annettava kirkonkirjain tai 
väestörekisterin pitäjälle, sekä että asetuksessa olisi nimenomaan säädet-
tävä, että henkikirjoitustoimisto on perustettava suurempiin kaupunkeihin. 

Sisäasiainministeriön kaupungeilta myöhemmin haluamassa lausun-
nossa siitä, olisiko suotavaa, että kaupunkien ja kauppalain henkikir-
joitustoimi yhdistettäisiin poliisilaitosten osoitetoimistöihin ja poliisikont-
toreihin, päätettiin6) esittää, ettei Helsingin henkikirjoitustointa kau-
punginhallituksen mielestä olisi siirrettävä poliisilaitoksen osoitetoi-
miston yhteyteen vaan olisi tämä toimi edelleen pysytettävä erillisenä. 
Henkikirjoitustoimiston perustamisen jälkeen poliisilaitoksen osoitetoimisto 
kuitenkin todennäköisesti tulisi tarpeettomaksi ja siltä varalta, että se 
tällöin mainitun uudistuksen jälkeen lakkautettaisiin, niin henkikirjoitus-
toimiston toiminta luonnollisesti olisi järjestettävä poliisilaitoksenkin edut 
huomioonottaen. Uuden poliisitalon valmistuttua voitaisiin henkikirjoi-
tustoimisto ehkä sijoittaa siihen. 

Kaupunginhallituksen yleisistä käyttövaroista myönnettiin 7) yhteensä 
1,337: 15 markkaa henkikirjoittajan konttorin kertomusvuoden tammi-
kuussa tapahtuneen huoneiston muuton aiheuttamien menojen korvaami-
seksi. 

Kaupunginvakaaja. Kaupunginvakaaja K. Oksalan kuoltua kaupun-
ginhallitus määräsi 8) insinööri A. A. Mäkisen hoitamaan hänen virkaansa 
väliaikaisesti siksi kuin kaupunginvaltuusto valitsi9) väliaikaisen viran-
hoitajan sekä julisti viran haettavaksi. Myöhemmin merkittiin10) tiedoksi 

!) Khs 10 p. kesäk. 1,199 § ja 2 p. jouluk. 2,237 §. — 2 ) S:n 14 p. lokak. 
1,839 §. — 3) S:n 18 p. marrask. 2,086 §. — 4) Khn jsto 8 p. heinäk. 3,683 §. — 
ö) Khs 28 p. tammik. 208 §. — 6 ) S:n 8 p. huhtik. 708 §. — 7 ) Khn jsto 23 p. 
maalisk. 3,282 § ja 6 p. huhtik. 3,314 §. — 8) Khs 25 p. helmik. 441 §. — 9) Ks. 
tämän kert. s. 31.— 1 0 ) Khs 20 p. toukok. 1,004 §. 
Kunnall. kert. 1937 10 
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vakaustoimiston ilmoitus insinööri M. Luukkosen merkitsemisestä vakaa-
jien luetteloon Helsingin kaupungin vakaajaksi. 

4. Palotointa koskevat asiat 

Palokunta. Kaupunginhallitus päätti1), että niiltä sekä naineilta että 
naimattomilta palomiehiltä, jotka asuvat paloasemien ulkopuolella, helmi-
kuun 1 p:stä 1937 lukien kannetaan luontoisetukorvauksena ainoastaan 
130 markkaa kuukaudessa virkapuvusta, sekä lisäksi 30 markkaa kuukau-
dessa keittopuista niiltä palomiehiltä, jotka käyttävät hyväkseen palo-
kunnan keittiötä. 

Palolaitoksen ruiskumestarien ja työnjohtajan vuokrakorvaus päätet-
tiin 2) v:n 1938 alusta lukien vahvistaa 2 huoneen normaalihuoneiston eli 
45 m2:n mukaan. 

Eräiden yksityisten viranhaltijain luontoisetukorvaukset vahvistettiin 3) 
erikseen. 

Avoinna olevaa kolmannen palomestarin virkaa oman toimensa ohella 
syyskuun 1 p:stä 1937 siksi kuin se vakinaisesti täytettiin hoitamaan mää-
rätylle ruiskumestari O. Johanssonille myönnettiin 4) 2,000 markan kuu-
kausittainen viransijaisuuspalkkio avoinna olevan viran säästyneestä 
palkasta. 

Tarpeettoman palokaluston siirtäminen muihin laitoksiin. Kaupungin-
hallitus oikeutti 5) palolautakunnan siirtämään vanhaa, sille tarpeetto-
maksi käynyttä palokalustoa kaupungin muihin laitoksiin, pidättäen palo-
kunnalle oikeuden saada käyttää kalustoa omin tarkoituksiinsa, jos erikoi-
nen tarve joskus sitä vaati. 

Palojärj estys. Merkittiin 6) tiedoksi, että piirinuohooja O. F. Karlsson 
y.m. olivat Uudenmaan läänin maaherralle valittaneet palojärjestystä ja 
nuohoustoimen järjestelyä koskevasta kaupunginvaltuuston päätöksestä 7). 

Piirinuohoojamestarien erottaminen. Ent. nuohoojan T. Loikkasen esi-
tys Helsingin piirinuohoojamestarien erottamisesta päätettiin 8) lähettää 
palolautakunnalle mahdollisia toimenpiteitä varten. 

Lentokentän palotoimi. Vastauksena Helsingin lentokentän palotointa 
koskevaan tie- ja vesirakennushallituksen esitykseen kaupunginhallitus 
päätti9) ilmoittaa kaupungin olevan suostuvainen tekemään Helsingin 
maalaiskunnan kanssa, joka voimassa olevan palolain mukaisesti oli vel-
vollinen hoitamaan alueellaan sijaitsevan lentokentän palotoimen, palo-
lain 28 §:n edellyttämän sopimuksen siitä, että kaupunki osaksi hoitaa 
lentokentän palotointa siten, että kaupungin palokunta hälytyksen tapah-
duttua avustaa sammutus- ja muissa avustustöissä lentokentällä edelly-
tyksin, että paikalle lähetetty palomestari tällöin toimii sammutustyön 
johtajana ja että palokunnalle tällaisissa tapauksissa suoritetaan palolauta-
kunnan määräämä korvaus. 

!) Khs 21 p. tammik. 180 §. — 2) S:n 21 p. lokak. 1,915 §. — 3 ) Khn 
jsto 19 p. tammik. 3,073 §, 22 p. heinäk. 3,707 § ja 26 p. lokak. 3,978 §. — 4) Khs 
21 p. lokak. 1,913 §. — 5) S:n 16 p. syysk. 1,642 § ja 7 p. lokak. 1,804 §. — 
6) S:n 18 p. kesäk. 1,237 §. — 7) Ks. tämän kert. s. 33. — 8) Khs 23 p. syysk. 
1,697 §. — 9 ) S:n 1 p. huhtik. 665 §. 


