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opiston johtokuntaan, puhtaanapitolautakuntaan ja lastentarhain johto-
kuntaan. 

Ehdotus talousarvion laatimista koskevaksi kaikille kaupungin hallituk-
sille, lauta- ja johtokunnille sekä laitoksille lähetettäväksi kiertokirjeeksi 
hyväksyttiin ^ . 

Talousarvioehdotuksen käsittely määrättiin 2) tapahtuvaksi kolmessa 
lukemisessa, joista ensimmäiseen vt Udd päätettiin 3) kutsua olemaan läsnä 
asiantuntijana. 

Talousarvioehdotus lisäyksineen hyväksyttiin 4) kaupunginvaltuustolle 
esitettäväksi. 

Talousarvion laatimisessa suoritetusta ylityöstä päätettiin 5) suorittaa 
17,000 mk. 

Kaupungin laitosten valtionapu. Niille lautakunnille, joiden alaiset lai-
tokset ovat oikeutetut valtionapuun, annettiin 6) nimenomaiseksi tehtäväksi 
vastedes huolehtia siitä, että kaupunginhallitus saa ajoissa valtionapuano-
musten tekemiseen tarvittavat tiedot. 

3. Oikeus- ja järjestystointa koskevat asiat 

Maistraatti. Maistraatti ilmoitti katsoneensa tarkoituksenmukaiseksi 
toistaiseksi olla julistamatta haettaviksi avoinna olevia toisen julkisen 
notaarin virkaa ja vahtimestarin virkaa, mitä toimenpiteitä vastaan 
kaupunginhallituksella ei ollut 7) mitään muistuttamista. 

Toisen kaupunginvoudin konttori. Toisen kaupunginvoudin konttorin 
ulosottoapulaisen A. H. Westmanin palkka korotettiin 8) helmikuun 1 
p:stä lukien 2,204 mk:ksi kuukaudessa. 

Toisen kaupunginvoudin konttorin ulosottoapulainen V. Vainio oikeu-
tettiin 9) säädetyn eroamisiän saavutettuaan edelleen jäämään virkaansa 
lokakuun 8 p:ään 1939. 

Toisen kaupunginvoudin konttorin ylimääräinen ulosottoapulainen L. 
Falenius oikeutettiin10) asumaan kaupungin ulkopuolella v:n 1940 loppuun. 

Merkittiin u ) tiedoksi selvitys toisen kaupunginvoudin konttorissa muo-
dostetuista vastuu- ja säästökassoista. 

Rakenteellinen ilmasuojelu. Rakennustarkastuskonttorin apulais-
rakennusinsinööri M. A. L. Malmberg määrättiin 12) osallistumaan touko-
kuun 17 p:n ja 24 p:n väliseksi ajaksi suunniteltuihin rakenteellisen ilma-
suojelun neuvottelukursseihin määräten samalla hänen varamiehekseen 
saman konttorin ylimääräinen apulaisrakennusinsinööri L. Veiste. 

Helsinkiin rajoittuvien kuntien rakennustarkastus. Lääninhallituksen 
tiedusteltua keille kaupungin virkamiehille voidaan antaa määräys 
v:n 1939 alusta lukien hoitaa rakennustarkastusta eräissä Helsingin lähet-
tyvillä olevissa taajaan asutuissa yhdyskunnissa kaupunginhallitus päätti13) 
ilmoittaa, että kaupunginvaltuuston tekemän päätöksen perusteella voidaan 
rakennustarkastajaksi Munkkiniemessä, Haagassa, Lauttasaaressa, Oulun-
kylässä ja Kulosaaressa nimittää Helsingin kaupungin rakennustarkastaja 

Khs 12 p. toukok. 991 §. — 2) S:n 6 p. lokak. 1,835 §. ja 1 p. marrask. 
2,039 §. — 3) S:n 1 p. marrask. 2,038 §. — 4) S:n 8 p. jouluk. 2,360 §. — 
5) Khn jsto 15 p. jouluk. 4,141 §. — 6 ) Khs 24 p. marrask. 2,281 §. — 7) S:n 3 p. 
maalisk. 470 ja 471 §. — 8) S:n 3 p. helmik. 244 §. — 9) S:n 28 p. heinäk. 1,424 §. — 
10) Khn jsto 29 p. jouluk. 4,171 §. — u ) Khs 17 p. marrask. 2,210 §. — 12) S:n 
28 p. huhtik. 894 §. — 13) S:n 29 p. jouluk. 2,514 §. 
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tammikuun 1 pistä 1939 lukien, ja että hän tulee tointa hoitamaan Helsin-
gin kaupungin virkamiehistöä apunaan käyttäen. 

Vielä ilmoitettiin 1) lääninhallitukselle, etteivät kaupungin virkamiehet 
ole tilaisuudessa vastaanottamaan Pakilan taajaväkisen yhdyskunnan 
rakennustarkastajan tointa. 

Kaupunginvaltuuston annettua suostumuksensa kaupungin lähiympä-
ristön eräiden asutusalueiden rakennustarkastuksen siirtämiseen kaupungin 
rakennustarkastajan hoidettavaksi edellytyksin, että voimassa oleva 
asetus rakennustarkastajalle tulevasta toimituspalkkiosta y. m. täydenne-
tään vastaamaan Helsingin kaupungin rakennustarkastuksesta kannetta-
via maksuja, sisäasiainministeriö pyysi kaupungin rakennustarkastajaa 
A. Toivosta laatimaan ehdotuksen uudeksi asetukseksi. Ehdotuksesta, 
jossa myöhemmin oli otettu huomioon myöskin rakennushallituksen ehdot-
tamat muutokset, sisäasiainministeriö sittemmin pyysi kaupunginhalli-
tuksen lausuntoa huomauttaen samalla, että maksut perisivät ja kaupun-
ginkassaan tilittäisivät kaupungin rakennustarkastuskonttorin virkailijat 
ilman mitään yleisistä varoista suoritettavaa lisäpalkkiota. Kaupungin-
hallituksella ei puolestaan ollut2) mitään huomautettavaa maksuehdo-
tuksen hyväksymistä vastaan. 

Raastuvanoikeus. Raastuvanoikeuden rikosasiainnotaari H. E. Lihr 3) 
ja kaupunginpalvelija A. E. Sandström 4) oikeutettiin säädetyn eroamisiän 
saavutettuaan jäämään virkoihinsa, edellinen lokakuun 16 piään 1939 ja 
jälkimmäinen elokuun 1 piään 1939. 

Poliisilaitos. Kaupunginhallitus päätti5) tehdä poliisilaitokselle esi-
tyksen kaupungin satamain vartioinnin tehostamisesta perustamalla 
poliisilaitokseen erityisen satamaosaston. 

Edellyttäen, että valtio suostui poliisimestarin suunnitelman mukaisesti 
j ärj estämään poliisilaitoksen henkilökunnalle lähestyväin olympiakisain 
ja tavallisen matkailijaliikenteenkin kannalta suotavia ruotsin-, saksan- ja 
englanninkielen opetuskursseja, kaupunginhallitus myönsi6) tarpeellisten 
kurssikirjojen hankkimista varten yleisistä käyttövaroistaan 21,672 mk, 
mistä 2/3 oli otettava huomioon kaupungin suorittamana ennakkona kaupun-
gin osuutta poliisilaitoksen kertomusvuoden yleisistä menoista laskettaessa. 

Poliisijärjestyskomitealta päätettiin 7) pyytää lausuntoa asianomaisten 
lautakuntien uudesta poliisijärjestysehdotuksesta antamien lausuntojen 
johdosta. 

Kaupunginhallitus päätti8), että kysymys V poliisipiirin uuden talon 
rakentamisesta saa toistaiseksi raueta. 

Kiinteistöjen pääluokan erinäisiin menoihin sisältyvistä käyttövarois-
taan arvaamattomiin vuokriin ja vuokrankorotuksiin kaupunginhallitus 
myönsi 9) 600 mk poliisilaitoksen Oy. Matkahuolto abilta vuokraaman 
huoneiston kertomusvuoden vuokrankorotuksen maksamiseen. 

Poliisilaitoksen VI vartiopiirin Runeberginkadun talossa nio 63 olevan 
huoneiston osoittauduttua ahtaaksi kaupunginhallitus päätti10) kertomus-
vuoden heinäkuun 1 pistä lukien lisäksi luovuttaa sen käytettäväksi erään 
vapaana olevan saman talon huoneiston 7,488 mkin vuosivuokrasta, sisäl-
tyen tähän valo ja lämpö. 

!) Khs 9 p. kesäk. 1,182 §. — 2) S:n 24 p. marrask. 2,246 §. — 3) S:n 29 p. 
syysk. 1,807 §. — 4) S:n 28 p. huhtik. 860 §. — 5) S:n 16 p. syysk. 1,731 §. — 
6) S:n 6 p. lokak. 1,836 §. — 7) S:n 15 p. jouluk. 2,428 §. — 8) S:n 10 p. helmik. 
331 §. — 9) S:n 1 p. jouluk. 2,346 §. — 10) S:n 14 p. heinäk. 1,386 §. 
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Peruuttaen päätöksensä *·) varain myöntämisestä eräiden muutostöiden 
suorittamiseksi Sofiankadun 4:ssä olevassa poliisilaitoksen väkijuoma-
lakiosaston huoneistossa kaupunginhallitus yleisten töiden pääluokkaan 
sisältyvistä käyttövaroistaan myönsi 2) yhteensä 35,660 mk eräiden poliisi-
mestarin näiden sijasta ehdottamien paljon laajempien muutostöiden 
suorittamiseksi samassa talossa. 

Kaupunginhallitus suostui 3) pukeutumishuoneen järjestämiseen poliisi-
laitoksen ratsastavalle osastolle eristämällä sitä varten osan ratsastavan 
osaston tallista, myöntäen tarkoitukseen 27,000 mk yleisten töiden pää-
luokkaan sisältyvistä käyttövaroistaan yleisten töiden lautakunnan käy-
tettäväksi. 

Poliisilaitoksen pihalla sijaitsevan pidätettyjen henkilöiden rakennuk-
sen lämmityslaitteiden korjaamista varten kaupunginhallitus myönsi4) 
19,500 mk yleisten töiden pääluokkaan sisältyvistä käyttövaroistaan. 

Pesualtaan asentamisesta poliisilaitoksen IV vartiopiirin huoneistoon 
johtuvien kustannusten suorittamiseen yleisten töiden lautakuntaa ke-
hoitettiin 5) käyttämään kiinteistöjen pääluokan luvun Talo-osasto ra-
kennusten korjausmäärärahaa Poliisilaitoksen rakennukset. 

Merkittiin 6) tiedoksi kiinteistölautakunnan ilmoitus sähkölämmitys-
kamiinan rakentamisesta poliisilaitoksen IV vartiopiirin talliin käyttäen 
kiinteistötoimiston talo-osaston korjausmäärärahoja. 

Poliisilaitoksen määrärahasta Pidätettyjen henkilöiden ylläpito myön-
nettiin 7) käytettäväksi kaikkiaan 84,414: 20 mk. 

Poliisilaitoksen kaluston korjauttamiseen ja hankkimiseen myönnet-
tiin 8) 50,000 mk tarkoitukseen varatusta määrärahasta. 

Kaupunginhallitus hyväksyi 9) kaupungin osuuden poliisilaitoksen v:n 
1937 rahallisista menoista, 7,099,479: 20 mk:n, suorittamisen lääninrahas-
toon sekä päätti aikanaan tehdä kaupunginvaltuustolle esityksen tarpeelli-
sesta menoarvion ylityksestä. 

Kaupunginhallitus päätti10) ilmoittaa Malmin ampumaradan hoito-
kunnalle, ettei sillä puolestaan ollut mitään sellaista järjestelyä vastaan, 
että poliisilaitos oikeutettaisiin käyttämään Malmin ampumarataa pakolli-
sia ammuntojaan varten neljä kertaa vuodessa radan johdon määrättävinä 
päivinä ja ampumaharjoituksia varten kaikkina viikonpäivinä sunnuntai-
ja juhlapäiviä lukuunottamatta, pyhäaattoina kuitenkin alkaen klo 15. 

Henkikirjoitus. Lääninhallituksen vaadittua maistraatin välityksellä 
kaupungilta selitystä siitä, miksi kaupungin omistamassa Puodinkylän 
rakennuksessa asuva I. Gustafsson niminen henkilö on jätetty ilmoitta-
matta henkikirjoihin ja miksi kaupunki ei ole ollut edustettuna henkikir-
joitustilaisuudessa, kaupunginhallitus päät t i u ) kiinteistölautakunnan il-
moituksen mukaisesti ilmoittaa, että kyseisen henkilön henkikirjoitus oli 
toimitettu tavalliseen tapaan sekä ettei kiinteistön omistaja vallitsevan 
käytännön mukaan ole läsnä henkikirjoituksessa. 

Henkikirjoittaja oli pyytänyt lääninhallituksen virka-apua siihen, että 
henkikirjoittajan konttorin ahtaaksi käyneen huoneiston tilalle saataisiin 

*) Vrt. v:n 1937 kert. s. 142. — 2) Khs 27 p. tammik. 205 §. — 3) S:n 7 p. 
heinåk. 1,344 §. — 4) S:n 10 p. helmik. 324 §. — 5) S:n 11 p. elok. 1,482 §. — 
6) S:n 8 p. jouluk. 2,379 §. — 7) S:n 2 p. kesåk. 1,128 § ja 20 p. lokak. 1,962 § 
sekå khn jsto 7 p. heinåk. 3,686 §. — 8) Khn jsto 25 p. tammik. 3,101 §, 12 p. 
huhtik. 3,375 §, 21 p. heinåk. 3,721 § ja 20 p. lokak. 3,934 §. — 9) Khs 28 p. 
heinåk. 1,431 §. — 10) S:n 20 p. tammik. 164 §. — n ) S:n 11 p. elok. 1,475 §. 

Kunnall. kert. 1938 11 
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v:n 1939 alusta uusi. Lääninhallitukselle tämän johdosta annettavassa 
lausunnossaan kaupunginhallitus päätti 1) ilmoittaa suostuvansa hankki-
maan henkikirjoittajalle hänen pyytämänsä suuremman huoneiston mutta 
ainoastaan edellyttäen, että valtio edelleen suorittaa sen vuokra-, lämpö-
jä valaistuskustannukset kaupungin suorittaessa siivouskulut. 

Hevosottolain ja -asetuksen edellyttämien tehtävien hoitamisesta v. 1938 
myönnettiin 2) varatuomari A. Sandströmille 600 mk ja rouva L. Jaatiselle 
112 mk kaupunginhallituksen yleisistä käyttövaroista. 

4. Liikennettä koskevat asiat 

Liikennejärjestys. Palolautakunnan aloite yleisen liikenne järjestyssään-
nön täydentämisestä päätettiin 3) lähettää liikennejärjestyskomitean val-
misteltavaksi. 

Pääliikenneväylien määrääminen. Merkittiin4) tiedoksi, että maist-
raatti kaupunginhallituksen esityksestä 5) maaliskuun 3 p:nä oli määrännyt 
helmikuun 1 p:nä 1938 voimaan tulleen yleisen liikennejärjestyssäännön 
sisältävän asetuksen edellyttämät pääväylät Helsingin kaupungissa 
huhtikuun 1 p:stä lukien6). 

Teiden numerointi. Merkittiin7) tiedoksi tie- ja vesirakennushallituk-
sen kirjelmä valta- ja A-kantateiden sekä niiden kaupungeissa ja kauppa-
loissa olevien ajoetuoikeutettujen jatkeiden numeroimisesta. 

Ajonopeuden rajoittaminen. Kaupunginhallitus päätti8) esittää maist-
raatille, että tämä moottoriajoneuvoliikenteestä annetun asetuksen 
34 §:n mukaisesti ja huomioonottaen mainitun asetuksen 31 §:n 2 momentin 
määräykset paketti-, omnibus-, seka- ja kuorma-autojen suurimmasta 
sallitusta nopeudesta päättäisi rajoittaa moottoriajoneuvoliikenteen suu-
rimman sallitun nopeuden kaupungin alueella seuraavan helmikuun alusta 
lukien 50 km:ksi tunnissa, kuitenkin niin, että tämä raja voidaan myöhem-
min määrättävillä pääväylillä tai niiden osilla maistraatin päätöksellä 
korottaa 70 km:ksi tunnissa. Kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriö 
vahvisti tammikuun 22 p:nä sen vahvistettavaksi alistetun maistraatin 
asiasta tekemän päätöksen9), joka kuitenkaan ei koskenut kuorma-autoja, 
joiden suurimmasta sallitusta nopeudesta on voimassa mitä edellä mainitun 
asetuksen 31 §:n 2 momentissa säädetään. 

Kaupunginhallituksen tehtyä10) maistraatille esityksen, että se muut-
taen aikaisempaa päätöstään, määräisi moottoriajoneuvojen korkeimmaksi 
nopeudeksi 70 km tunnissa eräillä pääväylillä tai niiden osilla, mikä nopeus-
määräys kuitenkaan ei koskisi paketti-, omnibus-, seka- ja kuorma-autojen 
nopeutta, joihin nähden olisi noudatettava moottoriajoneuvoliikennease-
tuksen määräyksiä, maistraatti päättikin sen tehdä11), ja kulkulaitosten ja 
yleisten töiden ministeriö vahvisti huhtikuun 12 p:nä maistraatin päätök-
sen. 

Kaupunginhallitus päätti 12) esittää maistraatille ja lääninhallitukselle, 

Khs 24 p. marrask. 2,259 §. — 2) Khn jsto 15 p. jouluk. 4,126 §. — 3) Khs 
23 p. maalisk. 656 §. — 4) S:n 28 p. huhtik. 888 §. — 5) S:n 13 p. tammik. 83 § 
ja 10 p. helmik. 328 §. — 6) Ks. Kunnall. asetuskok. s. 2. — 7) Khs 15 p. jou-
luk. 2,436 §. — 8) S:n 13 p. tammik. 82 §. — 9) S:n 10 p. helmik. 327 §; ks. myös 
Kunnall. asetuskok. s. 1. — 10) Khs 10 p. helmik. 328 §. — n ) S:n 28 p. huhtik. 
888 §; ks. myös Kunnall. asetuskok. s. 2. — 12) Khs 17 p. marrask. 2,237 §. 


