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3. Oikeus- ja järjestystointa koskevat asiat 

Maistraattia kehoitettiin edelleen hoitamaan hevosottolain kaupungin 
viranomaisille aiheuttamat toimenpiteet. 

Kaupunginhallitus myönsi2) yleisistä käyttövaroistaan maistraatille 
2,000 mk sen lisätyövoiman palkkaamiseksi, joka oli käynyt tarpeelli-
seksi sotilasavustusta koskevien anomusten lukumäärän lisääntymisen 
johdosta. 

Kaupunginhallitus päätti 3), että kaupunki ottaa vastatakseen niistä 
mahdollisista vuokrakustannuksista, jotka voivat aiheutua maistraatin 
väliaikaisesta siirtymisestä Pohjoismaiden yhdyspankin pääkonttorin 
huoneistoon. 

Vaalikustannukset. Kaupunginhallitus päätt i4) asettaa maistraatin 
käytettäväksi talousarvioon eduskuntavaaleja varten merkityt 529,400 
mk ja kunnallisvaaleja varten merkityt 480,000 mk. 

Ulosottolaitos. Toisen kaupunginvoudin konttorin ulosottoapulainen 
H. Lassila oikeutettiin 5) säädetyn eroamisiän saavutettuaan jäämään 
toimeensa toukokuun 30 p:ään 1940 saakka. 

Käyttövaroistaan arvaamattomiin vuokriin ja vuokrankorotuksiin 
kaupunginhallitus myönsi 6) 2,400 mk ensimmäisen kaupunginvoudin kont-
torin Fredrikinkadun 65:ssä olevan varastohuoneiston kertomusvuoden 
vuokran maksamiseen. 

Vanhan ylioppilastalon mainoskilvet. Rakennustarkastaja A. V. Toivosen 
vaatimuksesta maistraatti oli lokakuun 22 p:nä 1936 velvoittanut Helsin-
gin ylioppilaskunnan taloudenhoitajan poistamaan ylioppilastaloa rumen-
tavat mainoskilvet, josta päätöksestä taloudenhoitaja oli valittanut Uuden-
maan läänin maaherralle. Maaherra kumosi maistraatin päätöksen ja kor-
kein hallinto-oikeus, jonka ratkaistavaksi kaupunginhallitus oli jättänyt 
asian, yhtyi maaherran päätökseen, jonka varaan asia siis jäi7). 

Raastuvanoikeus. Merkittiin 8) tiedoksi raastuvanoikeuden ilmoitus yli-
määräiselle neuvosmiehelle Hj. Furuhjelmille myönnetystä virkaerosta loka-
kuun 29 p:stä lukien, jolloin hän täytti 70 vuotta. 

Merkittiin 9) tiedoksi raastuvanoikeuden ilmoitus virkaeron myöntämi-
sestä rikosasiainnotaari A. Candolinille huhtikuun 21 p:stä lukien ja hovi-
oikeudenauskultantti K. H. Molinin määräämisestä viransijaisena hoita-
maan hänen virkaansa, siksi kuin se täytettiin ja virkaan nimitetty ryhtyi 
sitä hoitamaan, sekä hänen palkkionsa vahvistamisesta 90 %:ksi hänen 
hoitamansa viran peruspalkasta. Rikosasiainnotaari A. Candolinille pää-
tettiin 10) kesäloman korvauksena suorittaa yhden kuukauden palkka. 
Rikosasiainnotaari A. Candolinin valituksen johdosta, joka koski hänelle 
tulevia palkkaetuja, kaupunginhallitus päätti n ) antaa kaupunginlakinne-
helle tehtäväksi antaa Uudenmaan lääninhallitukselle selvityksen asiasta. 

Rikosasiainnotaari K. Walldenin viransijaisena huhtikuun 1 p:stä vuo-
den loppuun toimineelle lakitieteenkandidaatti B. Candolinille päätettiin12) 
suorittaa hänen hoitamansa viran pohjapalkka lyhentämättömänä. 

Yhteisen raastuvanoikeuden ilmoitettua myöntäneensä virkavapautta 

Khn jsto 12 p. jouluk. 4,301 §. — 2) Khs 2 p. marrask. 2,333 §. — 8) Khn jsto 
11 p. jouluk. 4,267 §. — 4) Khs 9 p. helmik. 338 §. — 5) S:n 23 p. helmik. 460 §. — 
®) S:n 4 p. huhtik. 833 §. — 7 ) S:n 26 p. tammik. 229 §. — 8) Khn jsto 5 p. lokak. 
3,978 §. — 9) S:n 4 p. toukok. 3,523 §. — 1 0 ) Khs 22 p. kesäk. 1,428 §. — " ) S:n 
23 p. marrask. 2,501 §. —12) Khn jsto 20 p. huhtik. 3,472 §. 
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nuoremmalle oikeusneuvosmiehelle N. M. Luukaselle v:n 1940 ajaksi kau-
punginhallitus päätti1) myöntää hänen sijaiselleen rikosasiainnotaari E. 
Candolinille virkaan kuuluvan palkan ja Candolinin sijaiselle varatuomari 
J. Eerikäiselle rikosasiainnotaarin palkan lyhentämättä. 

Isänmaallista kansanliikettä vastaan nostetun oikeusjutun käsittelyä 
varten käytetyn n.s. valkoisen salin vuokra, 1,745 mk, hyväksyttiin 2) mak-
settavaksi kaupunginhallituksen yleisistä käyttövaroista. 

Poliisilaitos. Kaupunginhallitus oikeutti3) toisen kaupunginlääkärin 
O. Elon oman virkansa ohella hoitamaan poliisilääkärin virkaa, sen vaki-
naisen haltijan ollessa kesälomalla, talousarvioon merkityin palkkioin. 

Terveydenhoitolautakunnan sitä koskevan tiedustelun johdosta kau-
punginhallitus päätti 4) ilmoittaa, ettei se katsonut olevan esteitä sairaan-
hoitajattaren nimittämiseen poliisihaavuriksi. 

Arvaamattomien vuokrain ja vuokrankorotusten määrärahasta kaupun-
ginhallitus myönsi5) 1,800 mk linja-autoasemarakennuksesta poliisilaitok-
sen tarpeisiin vuokratun huoneiston vuokrankorotuksen suorittamiseen. 

Asunto oy. Ruusula n:o 1 nimiseltä yhtiöltä päätettiin 6) vuokrata auto-
talli poliisilaitokselle huhtikuun 1 p:ään saakka 350 mk:n kuukausivuok-
rin, joka oli suoritettava kaupunginhallituksen käyttövaroista arvaa-
mattomiin vuokriin ja vuokrankorotuksiin. 

Poliisimestari oikeutettiin 7) toistaiseksi sijoittamaan varapoliisi poliisi-
laitoksen osoitetoimistolle vuokrattuun taloon. 

Kaupunginhallitus päätti8), että kaupunki suorittaa ne vuokrakustan-
nukset, jotka voivat aiheutua poliisimestarin ja poliisilaitoksen kanslian 
sekä poliisilaitoksen passitoimiston mahdollisesta väliaikaisesta siirtymi-
sestä vallitsevan tilanteen johdosta toiseen huoneistoon. 

Yleisten töiden lautakuntaa päätettiin 9) kehoittaa teettämään poliisi-
laitoksen pyytämä ovi Sofiankadun 4:ssä sijaitsevan poliisilaitoksen keskus-
osaston kolmannessa kerroksessa olevasta miehistöhuoneesta neljänteen 
kerrokseen johtavien portaiden alaosaan käyttämällä kiinteistöjen pääluok-
kaan sisältyvää poliisitalojen korjausmäärärahaa. 

Poliisimestarin anottua varastettujen ja löydettyjen polkupyörien säi-
lyttämistä varten varattujen kahden kellarihuoneen varustamista sementti-
lattioilla ja valopisteillä, kaupunginhallitus päätti10) kehoittaa yleisten 
töiden lautakuntaa suorituttamaan mainitut työt korjausmäärärahoja 
käyttäen. 

Poliisilaitoksen kalustomäärärahasta myönnettiin 11,520 mk u) heinä-
kuun 1 p:nä toimitettavassa polkupyörien rekisteröinnissä tarvittavien 
kirjoituspöytäin hankkimiseen sekä 52,480 mk12) laitoksen kaluston kor-
jauttamiseen ja hankintaan kertomusvuonna. 

Poliisilaitoksen määrärahasta Pidätettyjen henkilöiden ylläpito myön-
nettiin13) 4,160 mk suojuspukujen hankkimiseksi pidätetyille henkilöille. 

Poliisilaitoksen rikospoliisiosaston pidätettyjen henkilöiden aterian 
hinta vahvistettiin 14) 2: 80 mk:ksi sekä hyväksyttiin samalla eräitä ruoka-

!) Khn jsto 29 p. jouluk. 4,438 §. — 2) S:n 4 p. toukok. 3,510 § ja 13 p. hei-
näk. 3,786 §. — 3) Khs 11 p. toukok. 1,095 §. — 4) S:n 9 p. maalisk. 636 §. — 5) S:n 
18 p. tammik. 171 §. — 6 ) Khn jsto 29 p. jouluk. 4,436 §. — 7 ) S:n 12 p. jouluk. 
4,300 §. — 8) S:n 7 p. jouluk. 4,217 § ja 8 p. jouluk. 4,248 §. — 9) Khs 20 p. huh-
tik. 930 §. — 10) S:n 17 p. toukok. 1,134 §. — u ) Khn jsto 4 p. toukok. 3,511 §. — 
12) S:n 19 p. tammik. 3,095 §, 20 p. huhtik. 3,454 §, 20 p. heinäk. 3,794 § ja 
27 p. jouluk. 4,413 §. —1 3) S:n 12 p. lokak. 4,011 §. —1 4) S:n 19 p. lokak. 4,041 §. 
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laskuja, käsittäen ne yhteensä 4,256: 80 mk, maksettavaksi poliisilaitoksen 
määrärahasta Pidätettyjen henkilöiden ylläpito. 

M. Monosen hautaustoimiston 2,400 mk:n suuruinen lasku ruumiiden 
kuljetuksesta patologiseen laitokseen hyväksyttiin maksettavaksi poliisi-
laitoksen yleismenoihin sisältyvästä määrärahasta Matka- ja kuljetuskus-
tannukset. 

Kaupunginhallitus päätti 2) kehoittaa rahastoimistoa suorittamaan 
Uudenmaan läänin lääninrahastoon kaupungin osuuden poliisilaitoksen 
v:n 1938 menoista, 7,368,733: 50 mk. 

Poliisilaitokselle päätettiin 3) rakennustoimiston varastosta luovuttaa 
kenttäahjo, kunnes olympiakisain tallien ahjot valmistuivat. 

Liikennetarkkailu. Yleisistä käyttövaroistaan kaupunginhallitus myön-
si 4) yhteensä 6,000 mk poliisilaitoksen käytettäväksi liikennetarkkai-
lun tehostamiseen kehoittaen samalla poliisimestaria vastedes esittämään 
riittävän suuruisen määrärahan merkitsemistä tarkoitusta varten laitoksen 
talousarvioon. 

Naispoliisikomitean avustaminen. Yleisistä käyttövaroistaan kaupungin-
hallitus myönsi5) Suomen naisten kansallisliiton naispoliisikomitean käy-
tettäväksi 6,670 mk valmennuskurssien järjestämiseen sellaisille naisille, joi-
ta olympiakisain aikana käytettäisiin poliisintehtävissä, sekä mainittujen 
kurssien naisjohtajan lähettämiseen opintomatkalle Englantiin ehdoin, 
että valtio myönsi tarkoitukseen 13,330 mk ja otti kaupungin suorittaman 
rahamäärän huomioon poliisilaitoksen menoja koskevassa valtion ja kau-
pungin välisessä lopputilityksessä. 

Naispoliisikomitean sittemmin ilmoitettua sisäasiainministeriön myön-
täneen tarkoitukseen ainoastaan 1/3 tarvittavasta määrästä eli 6,667 mk, 
kaupunginhallitus päätti6) muuttaa aikaisempaa päätöstään siten, että 
sen myöntämä avustusmäärä siitä huolimatta annettaisiin naispoliisi-
komitean käytettäväksi. 

Holhouslautakunnan vahtimestarin H. F. Tallqvistin viransijaiselle 
heinäkuun aikana 1937 myönnettiin7) 338 mk:n palkkio kaupunginhalli-
tuksen yleisistä käyttövaroista. 

4. Liikennettä koskevat asiat 

Eräiden teiden oikeudellisen luonteen määrittely. Raastuvanoikeuden 
lausuttua eräässä autojen yhteenajoa koskevassa päätöksessään, ettei 
Hyrylän tien kaupungin rajojen sisäpuolella sijaitsevaa osaa voitu katsoa 
yleiseksi maantieksi eikä Hyrylän tieltä Käpylän asemalle johtavaa tietä 
verrata maaseudulla olevaan tiehen, maistraatti oli pyytänyt kaupungin-
hallituksen lausuntoa asiasta. Tämän johdosta hallitus päätti8) maist-
raatille annettavassa lausunnossaan yksityiskohtaisin perusteluin huomaut-
taa, että kyseinen Hyrylän tien osa oli tielain mukainen, asemakaavoitetun 
alueen ulkopuolella oleva maantienjatke, joka lisäksi kaupungin rajasta 
kaupunkiin päin oli julistettu etuajo-oikeutetuksi päätieksi kesäkuun 1 
p:stä 1936 lukien. Sitä ei siis missään tapauksessa voitu pitää kaupungin 
katuna kuten ei myöskään Käpylän asemalle johtavaa tietä, joka sekin 

Khn jsto 3 p. elok. 3,817 §. — 2 ) Khs 9 p. maalisk. 601 §. — 3) Khn jsto 29 p. 
jouluk. 4,437 §. — 4) Khs 9 p. maalisk. 610 § ja 27 p. heinäk. 1,618 § — 5) S:n 9 p. 
maalisk. 594 §. — 6) S:n 13 p. heinäk. 1,563 §. — 7) Khn jsto 4 p. toukok. 3,521 §. — 
8) Khs 30 p. maalisk. 786 §. 




