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set lainavaroista, valtuusto osoitti v. 1940 otettavasta lainasta alla mainit-
tuihin tarkoituksiin seuraavat rahamäärät: 

Länsisataman rakennustöiden jatkamiseen mk 1,300,000 
Salmisaaren tehdaskorttelin n:o 784 tasoittamiseen » 2,170,000 
Laiturin rakentamiseen Lauttasaarenrantaan » 3,920,000 
Hernesaarenrannan töihin » 1,400,000 
Kaivopuiston ja Valkosaarten välisen Eteläsataman väylän 

ruoppaamiseen » 600,000 
Eteläsataman Makasiinirannan jatkamiseen entisen laiva-

telakan edustalle » 2,200,000 
» » pohjoisen varastoraken-

nuksen töihin » 2,700,000 
» » nostureita varten * 3,000,000 

Katajanokan rakennustöiden jatkamiseen » 1,430,000 
» vuota-, nahka- ja öljymakasiinin rakentami-

seen » 2,308,600 
Tehdaskorttelien n:ot 272—278 ja Verkkosaaren katujen ja 

tonttien kunnostamiseen » 595,000 
Herttoniemen rakennustöiden jatkamiseen » 530,000 
Etelärannan laiturin osittaiseen uusimiseen » 450,000 
250 m3:n vetoisen vesiproomun hankkimiseen » 665,000 
Vesijohtoja varten » 4,504,000 
Kaasulaitoksen pääputkiverkon laajentamiseen ja uusi-

miseen » 1,574,000 
Syöttöveden käsittelylaitetta ja höyryjohtoa varten sähkö-

laitoksesta Sörnäisten kaasulaitokseen » 832,000 
Sähkölaitoksen koneistoa varten » 1,210,000 

» johtoverkostoa ja jakelulaitteita varten ... » 8,210,000 
Teurastamon ilmajäähdyttäjien uusimiseen » 608,000 

» jäähdytyskoneiston täydentämiseen » 265,000 
Siirtoon yleishyödyllisen rakennustoiminnan edistämislai-

narahastoon , » 12,000,000 
Työtupain ja elintarvikekeskuksen uudisrakennustöihin ... » 4,600,000 

Yhteensä mk 57,071,600 

Kertomusvuoden säästöä merkittiin v:n 1940 tulosääntöön 46,000,000 
mk, v:n 1939 talousarvion vastaavan luvun oltua 82,500,000 mk. 

3. Oikeus- ja järjestystointa koskevat asiat 

Maistraatti. Koska asemakaava-arkkitehti B. Brunila päävirkansa 
työtaakan suuresti lisäännyttyä oli pyytänyt vapautusta maistraatin 
lisäjäsenen toimesta, kaupunginvaltuusto päätti pyytää Uudenmaan 
läänin maaherraa myöntämään hänelle mainitun vapautuksen jäljellä ole-
vaksi toimikaudeksi tammikuun 1 p:stä 1940 lukien sekä määräämään 
hänen tilalleen toimistoarkkitehti V. Tuukkasen. 

Kvsto 29 p. marrask. 7 §. 
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Maistraatti oikeutettiin ylittämään v:n 1938 määrärahaansa Painatus 
ja sidonta 6,943 mk1) sekä kertomusvuoden määrärahojaan Tilapäistä 
työvoimaa 18,000 mk2) ja Kesälomasijaiset 3,000 mk3) . 

Rikostuomioiden toimeenpanokonttori. Rikostuomioiden toimeenpano-
konttori oikeutettiin 4) ylittämään v:n 1938 tarverahojaan 1,000 mk sekä 
kertomusvuoden määrärahaansa Painatus ja sidonta 2,000 mk. 

Rakennustarkastus. Siihen katsoen, että rakennustarkastuskonttorin 
viranhaltijain työmäärä huomattavasti lisääntyi eräiden kaupungin ympä-
ristöalueiden rakennustarkastuksen 5) jäätyä sen huolehdittavaksi, kau-
punginvaltuusto päätti6) tammikuun 1 pistä 1939 lukien korottaa rakennus-
tarkastajan viran 9, rakennusinsinöörinviran 12, laskuttajanviran 27 ja 
ylempään palkkaluokkaan kuuluvan nuoremman toimistoapulaisen viran 
37 palkkaluokkaan; samasta ajankohdasta lukien v. 1938 vahvistetun 
palkkaj ärjestelyn periaatteita noudattaen vakinaistaa apulaisarkkitehdin-
viran kuulumaan 23, apulaisinsinöörinviran 22, kaksi apulaisinsinöörin-
virkaa 23 ja avustavan tarkastajan viran 27 palkkaluokkaan, määräten 
samalla kaikki edellä mainitut virat kuulumaan IV kielitaitoluokkaan; 
sekä oikeuttaa rakennustarkastuskonttorin kyseisten toimenpiteiden ai-
heuttamien lisämenojen peittämiseksi ylittämään määrärahaansa Tila-
päistä työvoimaa 40,000 mk ja Tarverahat 10,000 mk. 

Uudenmaan lääninhallitukselle päätettiin7) esittää kaupungin rakennus-
tarkastajan määräämistä Herttoniemen tehdaskorttelit n:ot 57—59 kä-
sittävän rakennussuunnitelma-alueen rakennustarkastaj aksi. 

Vastauksena lääninhallituksen tätä koskevaan tiedusteluun valtuusto 
päätti8) ilmoittaa, ettei sillä ollut mitään huomauttamista kaupungin 
rakennustarkastajan määräämistä vastaan myöskin Tammelundin alueen 
rakennustarkastaj aksi. 

Raastuvanoikeus. Avoimeksi julistettuun raastuvanoikeuden vanhem-
man oikeusneuvosmiehen virkaan valittiin varatuomari R. S. Vuoren-
rinne ö) ja nuoremman oikeusneuvosmiehen virkaan siviilinotaari G. W. 
Helien10). 

Kaupunginviskaalinvirasto. Toimistoapulaisensa kesälomasijaisen palk-
kaamiseksi kaupunginviskaalinvirasto oikeutett i inn) ylittämään Syyttä-
jistön määrärahaa Kesälomasijaiset 1,400 mk. 

Poliisilaitos. Terveydenhoitolautakunta oikeutettiin12) ylittämään 
poliisilaitoksen sairashuoltomäärärahoja Tilapäistä työvoimaa ja Sairaan-
hoitokustannukset vastaavasti 1,310 mk ja 5,000 mk. 

Holhouslautakunta. Holhouslautakunta oikeutettiin 13) ylittämään 
määrärahaansa Kesälomasijaiset 375 mk. 

4. Liikennettä koskevat asiat 

Kauppatorin liikennejärjestelyn muuttaminen. Kauan harkinnan alai-
sena olleen Kauppatorin liikennejärjestelmän muuttamiskysymyksen rat-
kaisemiseksi kaupunginvaltuusto päätti14) hyväksyä sitä koskevan molla 

1) Kvsto 22 p. helmik. 22 §. — 2 ) S:n 30 p. elok. 42 § .— 3 ) S:n 21 p. kesäk. 
39 §. — - 4) S:n 11 p. tammik. 16 § ja 5 p. heinäk. 30 §. — 5) Vrt . v:n 1938 kert . 
s. 36 ja 159. — 6) Kvsto 25 p. tammik. 12 §. — 7) S:n 11 p. tammik. 12 §; vr t . 
t ämän kert. s. 79. — 8) Kvsto 5 p. huhtik .5 §. — 9) S:n 15 p. maalisk. 10 §. — 
10) S:n 15 p. maalisk. 11 §. — n ) S:n 21 p. kesäk. 38 §. — 12) S:n 15 p. marrask. 
29 §. —1 8) S:n 4 p. lokak. 40 §. — 1 4 ) S:n 13 p. huhtik. 6 §. 




