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Katajanokan vuota-, nahka- ja öljy varastorakennuksen 
teettämiseen mk 3,000,000 

Rahapajanrannan nostureita varten » 2,356,000 
Korttelien n:ot 272—278 katujen ja tonttien kunnostami-

seen » 1,320,000 
Vesijohtotöihin » 12,338,000 
Vanhankaupungin saostusaltaiden pidentämiseen » 13,300,000 
Varapadon rakentamiseen Vantaanjokeen sekä turbiini-

kourujen ja turbiinihuoneen seinän vahvistamiseen ja 
tiivistämiseen » 1,200,000 

Kaasulaitoksen pääputkiverkon laajentamiseen ja uusi-
miseen » 1,486,000 

Sähkölaitoksen rakennustöihin » 800,000 
» koneiston täydentämiseen » 3,530,000 
» johtoverkostoa ja jakelulaitteita varten... » 8,090,000 

Yhteensä mk 179,890,000 

Kertomusvuoden säästö merkittiin v:n 1939 tulosääntöön 87,000,000 
mk:sta 82,500,000 mk:aan alennetuin määrin. 

3. Oikeus- ja järjestystointa koskevat asiat 

Maistraatti. Maistraatin v:n 1937 tilapäisen työvoiman määrärahaa, 
joka erehdyksestä oli ehdotettu liian alhaiseksi, kaupunginvaltuusto päätti1) 
sallia ylittää 6,090 mk. 

Rikostuomioiden toimeenpanokonttori. Rikostuomioiden toimeenpano-
konttorin siivooja I. Nyman, joka nautittuaan jo kertomusvuoden aikana 
150 päivää palkallista sairaslomaa, oikeutettiin 2) hänelle tämän lisäksi vie-
lä marraskuun 12 p:n ja joulukuun 31 p:n väliseksi ajaksi myönnetyn jatke-
tun sairasloman ajalta saamaan ylimääräisenä sairasapuna 1/3 pohjapal-
kastaan ynnä ikäkorotuksensa. 

Rakennustarkastuskonttori. Tarvittavien tilapäisten arkkitehti- ja insi-
nöörivalvoj ain palkkaamiseksi rakennustarkastuskonttoriin kaupungin-
valtuusto päätti3) sallia ylittää rakennustarkastuksen tilapäisen työvoi-
man määrärahaa 137,000 mk. 

Rakennustarkastuskonttori oikeutettiin 4) 4,000 mk:n kuukausipalkkai-
sen arkkitehtivalvojan palkkaamiseksi sinne vuoden loppuun ja 1,500 mk:n 
kuukausipalkkaisen insinööri valvojan palkkaamiseksi kahdeksi kuukau-
deksi ylittämään tilapäisen työvoiman määrärahaansa 15,000 mk. 

Eräiden Helsingin ympäristöalueiden rakennustarkastuksen järjestämi-
nen. Sisäasiainministeriön alistettua Uudenmaan läänin maaherran harkit-
tavaksi, eikö Munkkiniemen yhdyskunnan rakennustarkastusta olisi uskot-
tava sellaiselle ammattimiehelle, joka korotetuin palkoin yksin voisi hoitaa 
tähän kuuluvat tehtävät, ja rakennushallituksen tällöin puolestaan ehdo-
tettua, että Helsingin kaupungin rakennustarkastaja määrättäisiin virkansa 
puolesta huolehtimaan myöskin Munkkiniemen yhdyskunnan rakennustar-
kastuksesta tai rakennustarkastusta tehostettaisiin siten, että yhdistettäisiin 
useampia kaupungin ympäristöalueita saman rakennustarkastajan alaisiksi, 

!) Kvsto 27 p. huhtik. 41 §. — 2) S:n 7 p. jouluk. 10 §. — 3) S:n 22 p. kesäk. 
45 §. — *) S:n 9 p. marrask. 28 §. 
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maaherra pyysi asiasta kaupungin lausuntoa sekä ilmoitusta varsinkin siitä, 
minkä alueiden rakennustarkastuksen kaupunki mahdollisesti haluaisi hoitaa 
ja millä ehdoin sekä siitä, minkä alueiden rakennustarkastus voitaisiin yhdis-
tää erityisen rakennustarkastajan valvottavaksi. Kaupunginvaltuusto 
päätti *) vaadittavana lausuntonaan ilmoittaa kaupungin suostuvan siihen, 
että rakennustarkastus joko yksinomaan Munkkiniemessä tai sen lisäksi 
Haagassa, Lauttasaaressa, Oulunkylässä ja Kulosaaressa annettaisiin Hel-
singin kaupungin rakennustarkastajan hoidettavaksi edellytyksin, että 
joulukuun 21 p:nä 1932 annettuun asetukseen rakennustarkastajan toimi-
tuspalkkiosta y.m. tehtäisiin sellainen täydennys, että rakennustarkastajan 
palkkiot määrättäisiin vähintään yhtä suuriksi kuin ne palkkiot, mitkä 
on määrätty sisäasiainministeriön maaliskuun 9 p:nä 1927 vahvistamassa 
Helsingin kaupungin rakennustarkastuksen taksassa. 

Raastuvanoikeus. Raastuvanoikeuden vanhemmaksi oikeusneuvosmie-
heksi valittiin2) virkaatoimittava vanhempi oikeusneuvosmies H. O. 
Hedman. 

Poliisijärjestyksen 68 §:n voimaan saattaminen. Uudenmaan läänin 
maaherra palautti kaupunginvaltuuston hänen vahvistettavakseen alista-
man ehdotuksen 3) poliisijärjestyksen 68 §:ksi, jotta valtuusto harkitsisi, 
eikö poliisijärjestyksessä nimenomaan olisi mainittava, millä edellytyksillä 
kulkukauppaa sai Helsingissä harjoittaa, sekä, miten pitkäksi aikaa lupa 
kulloinkin olisi annettava, kuuluen sellaisen luvan antaminen sitä paitsi 
maaherran mielestä paremmin joko poliisiviranomaisten tai maistraatin 
kuin kaupunginhallituksen tehtäviin. Kaupunginvaltuusto hyväksyi4) 
tämän mukaisen uuden 68 §:n poliisijärjestykseen ja teki sen johdosta tar-
peellisen muutoksen sen 71 §:ään ja maaherra vahvisti maaliskuun 29 p:nä 
tämän päätöksen noudatettavaksi, nojautuen kaupunkien kunnallislain 
42 §:n 1 momentin 1 kohtaan verrattuna helmikuun 14 p:nä 1925 poliisi-
toimesta Suomessa annetun asetuksen 31 §:ään5). 

Uuden äänestysaluejaon vahvistaminen. Sen jälkeen kun eräiden äänes-
tysalueiden vaalilautakuntain työtaakka äänioikeutettujen henkilöiden 
lukumäärän lisäännyttyä oli kasvanut liian suureksi, maistraatti yhteistoi-
min henkikirjoittajan kanssa laati ehdotuksen äänestysaluejaon uudelleen-
järjestämisestä. Puoltaen ehdotetun äänestysalueiden jakoehdotuksen hy-
väksymistä valtiollisia vaaleja varten kaupunginvaltuusto vahvisti6) sen 
kunnallisissa vaaleissa noudatettavaksi. 

4; Liikennettä koskevat asiat 

Polkupyöräin rekisteröinti. Uudenmaan läänin maaherra vahvisti tam-
mikuun 26 p:nä asianomaisten noudatettavaksi polkupyöräin rekisteröin-
tiä tarkoittavain, kaupunginvaltuuston päätösten 7) mukaisesti lisätyn 
Helsingin kaupungin liikenne järjestyksen 32 §:n8). 

Käpylän linja-autoliikenne. Helsingin raitiotie ja omnibus oy. ilmoitti 
päättäneensä järjestää helmikuun 1 p:stä alkaen Käpylän ja Senaatintorin 
välisen uuden linja-autolinjan, jonka pysäkkien lukumäärä olisi huomatta-
vasti pienempi kuin tavallisilla kaupunkilinjoilla ja vaunu vuorojen väli-

Kvsto 30 p. maalisk. 5 §. — 2 ) S:n 5 p. lokak. 5 §. — 3) Vrt. v:n 1937 kert. 
s . 3i . __ *) Kvsto 26 p. tammik. 9 §. — 5) S:n 27 p. huhtik. 6 §. — 6) S:n 16 p. 
helmik. 10 §; ks. myös Kunnall. asetuskok. s. 4 . — 7) Ks. v:n 1937 kert. s. 31.— 
8) Kvsto 16 p. helmik. 5 §; ks. myös Kunnall. asetuskok. s. 4. 


