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ALKULAUSE 

Tämä viideskymmeneskolmas vuosikerta julkaisua, ».Kertomus Helsingin 
kaupungin kunnallishallinnosta» on toimitettu pääasiallisesti saman suunni-
telman mukaisesti kuin edellinen saman julkaisusarjan vuosikerta. Kaupun-
ginvaltuuston ja kaupunginhallituksen käsittelemät sotatilasta suoranaisesti 
johtuvat asiat, jotka jätettiin pois v:n 1939 kertomuksesta, on valtion tiedoitus-
laitoksen tarkastajajaoston suostumuksella painettu tämän julkaisun liitteinä, 
koska kunnalliskertomukset kaupunginhallituksen määräyksestä sodan kes-
täessä jaetaan ainoastaan virastokäyttöön. Eri lautakuntien ja viranhaltijain 
antamien vuosikertomusten sisäinen järjestys on muutettu talousarviossa 
noudatettua järjestystä vastaavaksi. Uusina vuosikertomuksina sisältyvät 
julkaisuun kansanhuoltolautakunnan ja väestönsuojelulautakunnan toimin-
nastaan antamat selostukset. Työvelvollisuuslautakunnan ja elintarvikekes-
kuksen toimintaa v. 1940 valaisevat tiedot julkaistaan vasta v:n 1941 kunnallis-
kertomuksessa. Majoituslautakunta ja asutuslautakunta eivät ole antaneet 
selostuksia toiminnastaan. 

Osastot 1 (Kaupunginvaltuusto), II (Kaupunginhallitus) ja III (Kiin-
teistölautakunta ) sekä hakemisto on laadittu tilastotoimistossa. Muut julkai-
suun sisältyvät vuosikertomukset on laadittu asianomaisten lautakuntien 
ja viranhaltijain toimesta sekä tilastotoimistossa vain muodollisesti tarkistettu 
ja osittain jonkin verran lyhennetty. 

Toimitustöitä on johtanut amanuenssi V. Kuhlefelt. 

Helsingin kaupungin tilastotoimistossa, heinäkuun 1 p:nä 1943. 

Otto Bruun. 



I. Kaupunginvaltuusto 
Kaupunginvaltuutettuina olivat 

Asianajaja N. Aronen 
Professori S. A. Brofeldt 
Kunnallispormestari L. Ehrnrooth 
Osastonjohtaja J. M. Ekebom 
Oikeusneuvosmies K. Furuhjelm 
Veturinkuljettaja F. B. Gröndahl 
Työnjohtaja K. Hiltunen 
Toimitusjohtaja K. Huhtala 
Johtaja J. E. Huttunen 
Toimistonhoitaja J. E. Janatuinen 
Päätoimittaja R. G. Kallia 
Opettaja A. Kallioniemi 
Toimistonjohtaja H. Kannila 
Kirjaltaja A. Karvosenoja 
Seppä K. Kaukonen 
Professori K. Kauppi 
Päätoimittaja E. Kilpi 
Arkkitehti S. Lagerborg-Stenius 
Professori F. Langenskiöld 
Toimittaja A. E. Leino 
Kutoja O. Leinonen 
Pastori F. E. Lilja 
Kauppaneuvos I. Lindfors 
Pankinjohtaja A. Linturi 
Toimittaja E. Lähde 
Toimistopäällikkö G. Modeen 
Pankintaloudenhoitaja A. E. Monn-

berg 
Insinööri A. Myrsky 
Lääketieteenlisensiaatti A. Nikula 
Asianajaja G. Normien 

v:n 1940 alusta lukien: 

Kivityöntekijä O. Nuutinen 
Apulaisjohtaja B. Nybergh 
Pankinjohtaja K. F. Nyman 
Asentaja H. J. Puukko 
Teologiantohtori V. Päivänsalo 
Liittosihteeri P. Railo 
Toimitusjohtaja H. Ramsay 
Toimittaja K.-M. Rydberg 
Pääjohtaja E. Hj. Rydman 
Lääketieteenkandidaatti M. Ryömä 
Toimittaja Y. Räisänen 
Asianajaja R. Rönnholm 
Liittosihteeri M. Salmela-Järvinen 
Professori B. Salmiala 
Seppä Y. Salo 
Sähköteknikko V. V. Salovaara 
Toimitusjohtaja E. von Schantz 
Teollisuusneuvos M. Sergelius 
Professori E. Suolahti 
Libristi F. Sundqvist 
Toimittaja C. Sundström 
Tullihallituksen kemisti Y. Talvitie 
Raitiotievaununkuljettaja O. H. 

Träskvik 
Asianajaja E. Tulenheimo 
Rakennusmestari I. W. Udd 
Toimitsija A. Valta 
Rovasti J. Waltasaari 
Professori G. von Wendt 
Professori B. Wuolle 

Vt Lindfors 1), joka v. 1914 ensi kerran oli valittu kaupunginvaltuuston 
jäseneksi ja v:sta 1921 lähtien yhtämittaisesti oli hoitanut tätä tehtävää, 
vapautettiin pyynnöstä siitä huhtikuun 10 p:stä lukien, tullen hänen tilal-
leen varamies kauppias C. A. Gustavson, ja vt Nyman 2) vapautettiin ajan-
puutteen takia tammikuun 1 p:stä 1941 lukien valtuuston jäsenyydestä, tul-
len hänen tilalleen varamies professori H. Schybergson. Vuoden varrella 

!) Kvsto 10 p. huhtik. 3 §. — 2) S:n 18 p. jouluk. 4 §. 



2 I. Kaupunginvaltuusto 2* 

kuolleiden vt tn Karvosenojan 1), Norrmenin2), Puukon3) jaUddin4) ti-
lalle tulivat varamiehet kodissakävijä S. Winter, tullipäällysmies A. Fors-
ström, kirvesmies V. V. Liljeqvist ja johtaja A. Kosk. 

Puolustusvoimien palvelukseen helmikuun 1 p:n ja huhtikuun 30 p:n 
väliseksi ajaksi kiinnitetyn vtn Myrskyn 5) sijaan tuli kaupunginvaltuuston 
jäseneksi varamies kirjaltaja S. K. Leino, sotapalvelukseen joutuneen vtn 
Träskvikin 6) sijaan helmikuun 1 p:n ja huhtikuun 30 p:n väliseksi ajaksi 
varamies rouva E. Stolt sekä 9 kuukauden vankeusrangaistukseen tuomi-
tun vtn Ryömän 7) sijaan syyskuun 23 p:stä joulukuun 31 p:ään varamies 
kirjaltaja S. K. Leino. 

Paitsi edellä mainittuja henkilöitä, jotka vuoden kuluessa tulivat var-
sinaisiksi kaupunginvaltuutetuiksi, olivat valtuutettujen varamiehet seu-
raavat: 

Osastosihteeri I. Ahlroth 
Pankinjohtaja L. Ahva 
Liittosihteeri G. Andersson 
Johtaja W. Berger 
Reviisori A. Bergroth 
Ylijunailija K. E. Björkman 
Dosentti B. von Bonsdorff 
Insinööri V. Castren 
Kauppatieteidenkandidaatti S. Col-

liander 
Kamreeri R. Estlander 
Asioitsi ja M. Fager 
Ylikonemestari R. Forsbom 
Tullipäällysmies A. Forsström 
Arkkitehti O. Gripenberg 
Toimistonjohtaja Y. Harvia 
Lastenvalvoja A. E. Heiskanen 
Filosofianlisensiaatti V. Helanen 
Varastonhoitaja G. Henriksson 
Kauppias J. Hopea vuori 
Rouva E. Hämäläinen 
Vahtimestari U. Ilmanen 
Kirjaltaja S. Isaksson 
Toimitusjohtaja H. Jahnukainen 
Tullinhoitaja O. W. Johansson 
Konttoristi P. Kivi 
Pankinjohtaja K. Kivialho 
Johtaja P. Korpisaari 
Johtaja A. Kosk 
Insinööri F. Kreander 
Insinööri T. K. Laakso 
Toimitusjohtaja V. K. Latvala 
Konttoristi L. Lehto 
Ylikonemestari G. A. Lemström 

Konttoristi M. Leskinen 
Kirvesmies V. V. Liljeqvist 
Luotsivanhin O. W. Lindman 
Tulli vartija S. Lindroos 
Johtaja A. Linko 
Insinööri E. Lucander 
Filosofianmaisteri A. Lähteenoja 
Kirjaltaja I. E. Mattila 
Lehtori R. Meinander 
Liikkeenhoitaja U. Merilinna 
Metallisorvaaja A. Nygård 
Kirjaltaja T. Paasivuori 
Insinööri L. Paavolainen 
Rouva E. Peräläinen 
Toimittaja A. Pohjanheimo 
Kouluneuvos A. Poijärvi 
Lautatarhantyöntekijä V. A. Puska 
Liittosihteeri Y. A. Saarinen 
Johtaja T. Salmio 
Opettaja K. Saltzman 
Pastori J. Sinnemäki 
Hammasteknikko G. A. Sundholm 
Everstiluutnantti P. Susitaival 
Teologiantohtori L. Takala 
Lääketieteenlisensiaatti U. Tötter-

man 
Johtaja H. J. Viherjuuri 
Konttoristi S. Wikström 
Pankinkamreeri T. H. Vilppula 
Kodissakävijä S. Winter 
Pianoteknikko J. Virtanen 
Toimitusjohtaja G. von Wright 
Rakennusmestari O. Wuorio 

!) Kvsto 18 p. jouluk. 2 §. — 2) S:n 8 p. toukok. 3 §. — 3) S:n 6 p. maalisk. 
3 §. — 4) S:n 29 p. toukok. 3 §. — 5) S:n 6 p. maalisk. 4 § ja 10 p. huhtik. 2 §. — 
6) S:n 6 p. maalisk. 5 §. — 7) S:n 9 p. lokak. 2 §. 



I. Kaupunginvaltuusto 3* 

Kaupunginvaltuuston puheenjohtajana toimi vt Rydman sekä vara-
puheenjohtajana vt Janatuinen 2). 

Kaupunginvaltuusto kokoontui 15 kertaa. 
Kaupunginvaltuuston pöytäkirjain pykäläluku oli 454 ja sen puolesta 

lähetettyjen kirjeiden lukumäärä 378. 
Kaupunginvaltuuston kokouksessa huhtikuun 3 p:nä puheenjohtaja 

piti seuraavan sisältöisen puheen: 

Arvoisat valtuutetut. 

Kokouksemme tänään on ensimmäinen rauhan taas palattua maahamme. 
Tämä rauha ei kuitenkaan ole ollut sellainen, jota Suomen kansa olisi voinut 
ilolla tervehtiä. Suuri osa aluettamme, suurin osa Karjalan heimon asumaa 
maa-aluetta on reväisty irti valtioruumiistamme ja vieras valta on muualla-
kin tunkeutunut lähemmäksi elinhermojamme. 

Mutta vaikka näin on käynyt, on meille, surumme keskellä, jäänyt sykäh-
dyttävä, uljas tietoisuus siitä, että kansamme laadultaan on osoittautunut 
täysipainoiseksi, vapaan ja vapaudestaan tietoisen kansan perikuvaksi. 
Se on koko maailmalle kyennyt antamaan esimerkin siitä, mihin vapauttaan 
rakastava pienikin kansa kykenee. 

Sodan Suomen kansa kesti murtumatta. Äärettömän ylivoiman painoa 
kesti niin hyvin armeijamme, jonka urotyöt tulevat säilymään läpi vuosi-
satojen, kuin sen takainen, sisäinen rintamammekin. Nyt on kysymys siitä, 
kestämmekö jälleenrakentamisen raskaan työn. Riittääkö uhrimielemme, 
jaksammeko jatkuvasti kohottautua yksimielisyyteen isänmaan suurissa 
asioissa. 

Helsingin kaupunki on onnistunut läpäisemään sodan koettelemukset 
pienemmin vaurioin kuin muut suuremmat kaupunkimme, mikä asettaa 
meille sitä suurempia velvoituksia kansamme alkavassa uudistyössä. Nur-
kumatta tulee Helsingin kaupunki ja sen väestö, uskon sen varmasti, 
kantamaan yhteiseen kekoon siltä vaadittavat uhrit. 

Valtuutetut, työssä, joka on edessämme, vaaditaan meiltä enemmän 
kuin ennen luottamusta tulevaisuuteen. Mutta me voimmekin siihen luot-
taa, sillä se on kansamme omissa käsissä. J a me tiedämme nyt paremmin 
kuin koskaan ennen, että tähän kansaan voi luottaa. 

Minä toivon, arvoisat valtuutetut, alkavalle rauhan työllemme yksi-
mielistä voimaa, horjumatonta kestävyyttä ja vankkaa uskoa. 

Kaupunginvaltuuston vuoden varrella käsittelemistä asioista mainit-
takoon seuraavat: 

1. Yleistä kunnallishallintoa koskevat asiat 

Kaupunginvaltuusto. Kaupunginvaltuuston v:n 1939 määrärahoja Palk-
kiot ja Siivoaminen päätettiin3) sallia ylittää vastaavasti 1,570 mk ja 
1,353:85 mk. 

!) Kvsto 17 p. tammik. 2 §. — 2) S:n 17 p. tammik. 3 §. — 3) S:n 8 p. 
toukok. 34 §. 



4 I. Kaupunginvaltuusto 4* 

Kaupunginhallitus ja välittömästi sen alaiset 
virastot 

Kaupunginhallitus ja kaupunginkanslia. Rahatoimenjohtaja J . Helo 
vapautettiin1) marraskuun 1 p:n 1940 ja joulukuun 31 p:n 1941 väliseksi 
ajaksi kaikista tehtävistään kaupunginhallituksessa antaen hänen suori-
tettavakseen eräiden kaupungin asuntopolitiikkaan liittyvien kysymysten 
valmistelu. Samalla vahvistettiin valittavan virkaatoimittavan apulais-
kaupunginjohtajan palkkio 10,000 mk:ksi kuukaudessa. 

Virkaatoimittavaksi apulaiskaupunginjohtajaksi marraskuun 1 p:n 
1940 ja joulukuun 31 p:n 1941 väliseksi ajaksi valittiin 2) toimitus-
johtaja K. Hyvärinen. Samalla määrättiin2) apulaiskaupunginjohtaja 
E. von Frenckell mainittuna aikana hoitamaan rahatoimenjohtajan ja 
virkaatoimittava apulaiskaupunginjohtaja Hyvärinen kiinteistöjohtajan 
tehtäviä. 

Kaupunginhallituksen jäseniksi v:ksi 1940 valittiin3) vtt Lindfors, 
Railo, Räisänen, Salmela-Järvinen, Salovaara, Suolahti, Tulenheimo, 
Udd ja von Wendt sekä vtn Uddin kuoltua vt von Schantz ja vtn Lind-
forsin erottua vt Nybergh. 

Vallitsevan poikkeustilanteen johdosta kaupunginhallitus oli määrännyt 
kaupunginsihteeri E. Mantereen helmikuun 23 p:stä lukien toimimaan vir-
kaatoimittavana apulaiskaupunginjohtajana kaupunginhallituksen ja sen 
jaostojen kokouksissa, milloin ne kaupunginjohtajalle tai apulaiskaupun-
ginjohtajalle sattuneen laillisen esteen vuoksi muuten eivät tulleet päätös-
valtaisiksi. Kaupunginvaltuusto hyväksyi 4) tämän toimenpiteen. 

Jotta jälempänä mainittujen lautakuntain siihen asti sivutoimina hoi-
detut sihteerin virat saataisiin vakinaiselle kannalle, valtuusto päätti5) 
tammikuun 1 p:stä 1941 lukien perustaa kaupunginkansliaan 17 palkka-
ja II kielitaitoluokkaan* kuuluvan notaarinviran, jonka haltija hoitaisi 
teknillisten laitosten hallituksen, puhtaanapitolautakunnan ja palolauta-
kunnan sihteerintehtävät, sekä tehdä tämän johdosta tarpeelliset muu-
tokset kaupunginkanslian ja puhtaanapitolaitoksen johtosääntöihin ja 
teknillisten laitosten hallituksen ohjesääntöön sekä kehoittaa palo-
lautakuntaa, koska palojärjestys vielä oli vahvistamatta, vastaisuudessa 
valitsemaan sihteerikseen kyseiseen virkaan valitun kaupunginkanslian 
notaarin. 

Kaupunginkanslian johtosääntöön tehtiin5) samalla pari muutakin 
käytännön vaatimaa muutosta. 

Kaupunginhallitus oikeutettiin6) ylittämään kaupunginkanslian v:n 
1939 määrärahaa Siivoaminen 3,099: 70 mk. 

Kaupunginhallitus oikeutettiin6) ylittämään v:n 1939 talousarvion 
pääluokan Yleinen kunnallishallinto lukuun Erinäiset hallintomenot sisäl-
tyviä määrärahoja Ikälisäykset ja palkankorotukset, kaupunginhallituksen 
käytettäväksi 24,121 mk, Sairaslomasijaiset 123,250 mk ja Sijaispalkat 
virkavapaustapauksissa 399,479: 60 mk. 

*) Kvsto 30 p. lokak. 13 §. — 2) S:n 30 p. lokak. 28 §. — 3) S:n 17 p. tammik. 
4 §, 10 p. huhtik. 3 § ja 29 p. toukok. 8 §. — 4) S:n 6 p. maalisk. 13 §. — 5) S:n 
9 p. lokak. 11 §; ks. myös Kunnall. asetuskok. s. 95. — 6) Kvsto 8 p toukok 
Q/l R / f ' 



I. Kaupunginvaltuusto 5* 

Revisiota i tos 

Revisiotoimisto. Revisiotoimiston 18 palkkaluokan reviisorin virkaan 
valittiin1) erilaisissa Viipurin kaupungin tehtävissä toiminut kauppatie-
teidenkandidaatti R. V. Pohjavirta. 

Revisiotoimiston reviisorille V. Lapille myönnettiin 2) hänen lääkärin-
todistuksen nojalla pyytämänsä virkaero elokuun 12 p:stä lukien. 

Kaupunginvaltuusto hyväksyi3) kaupunginhallituksen toimenpiteen 
sallia ylittää revisiotoimiston v:n 1939 määrärahoja Tarverahat 2,500 mk 
ja Matkakulut 900 mk. 

Vuositilintar kastajat. Kaupungin v:n 1940 hallinnon ja tilien tarkasta-
jiksi valittiin 4) dosentti V. Annala, toimistonjohtaja A. Edberg, pankin-
johtaja W. Ewers, pankinkamreeri V. Hougberg, professori K. Järvinen, 
konttoristi F. K. Kalervo, toimittaja K. Kukkonen, toimittaja E. Meri-
luoto, pankinjohtaja V. Sipi, konttoripäällikkö F. Smedberg, raitiovaunun-
kuljettaja O. H. Träskvik ja pankinkamreeri T. H. Vilppula sekä tilintar-
kastajain varamiehiksi konttorinhoitaja U. Aho, konttoristi V. Aronen, kaup-
patieteidenkandidaatti S. Colliander, pankinprokuristi B. Halleen, pankin-
johtaja Hj. Hultin, pankinylikamreeri K. Kivialho, varastotyöntekijä N. 
Lehto, konttoristi A. V. Lehtokoski, lehtori E. Malmberg, kirjaltaja R. 
Paasio, professori H. Schybergson ja pankinjohtaja S. Selin. 

Kaupungin irtaimen omaisuuden inventointi. Ottaen huomioon ne vai-
keudet, joita voimassa olevien määräysten mukainen kaupungin irtaimen 
omaisuuden inventointi vallitsevissa poikkeuksellisissa oloissa kohtasi, 
kaupunginhallitus oli ilmoittanut kaikille kaupungin lauta- ja johtokunnille 
sekä hallituksille, ettei v:n 1939 päättyessä suoriteta kalustojen, opetusväli-
neiden y.m. inventointia eikä merkitä poistoja kalustoluetteloihin sekä että 
v:n 1939 kuluessa ostetut kalustoesineet, opetusvälineet y.m. on merkittävä 
yhtenä summana kalustoluetteloiden loppuun. Kaupunginvaltuusto hyväk-
syi 5) kaupunginhallituksen mainitun toimenpiteen. 

Viranhaltijain ja työntekijäin virkasääntö-, työ-
järjestely-, palkka-, eläke- y.m. s. kysymykset 

Eräiden kaupungin viranomaisten annettavien jäljennösten ja todistusten 
lunastusmaksujen taksa. Sen jälkeen kun kaupunginvaltuusto oli vahvista-
nut eräiden kaupungin viranomaisten annettavista jäljennöksistä ja todis-
tuksista kannettavien lunastusmaksujen taksan 6), kävi ilmi, että kyseisen 
taksan mukaisia lunastuksia olisi kannettava eräissä muissakin kuin tak-
sassa nimenomaan mainituissa tapauksissa. Tämän johdosta valtuusto oike-
utti 7) kaupunginhallituksen kussakin yksityistapauksessa päättämään, 
milloin kyseistä taksaa oli kaupungin eri virastoissa noudatettava. 

Kaupungin viranhaltijain ja työntekijäin palkat. Päätettyään elinkustan-
nusindeksissä tapahtuneen nousun johdosta väliaikaisesti ja siksi kuin 
kaupunginvaltuusto oli käsitellyt asian myöntää heinäkuun 15 pistä lukien 
kalliinajanlisäyksen 8) eräiden työntekijä- ja viranhaltijaryhmäin palkkoi-

!) Kvsto 18 p. syysk. 6 §. — 2) S:n 19 p. kesäk. 20 §. — 3) S:n 17 p. tam-
mik. 28 §. — 4) S:n 17 p. tammik. 4 §. — 6) S:n 17 p. tammik. 21 §. — 6) Ks. 
v:n 1938 kert. s. 4. — 7) Kvsto 28 p. elok. 20 §; ks. myös Kunnall. asetuskok. s. 84. — 
8) Vrt. tämän kert. s. 95. 
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hin kaupunginhallitus jätti asian jatkuvan valmistelun erityisen palkka-
valiokunnan tehtäväksi. Eräin muutoksin ja lisäyksin tämän valiokunnan 
sittemmin antamaan ehdotukseen valtuusto myöhemmin, hyväksyen halli-
tuksen aikaisemmat toimenpiteet1) asiassa, päätti 2) myöntää kaupungin 
työntekijöille ja alempipalkkaisille viranhaltijoille erityisen kalliinajanli-
säyksen seuraavalla tavalla: 

Kaupungin työntekijäin kalliinajanlisäys lasketaan siten, että valtuus-
ton v. 1938 vahvistamien alimpien tuntipalkkojen lisäksi maksetaan kunkin 
nimikkeen kohdalla 1: 30 mk tunnilta seuraavin poikkeuksin: korkein muu-
tettu tuntipalkka saa nousta 15: 30 mk:aan; nimikkeen Oppilaat kohdalla 
lisäys on ainoastaan 1 mk tunnilta; nimikkeen Kuorma-ajurit omalla hevo-
sella kohdalla lisäys on 2 mk tunnilta; nimikkeen Autonkuljettajat omin 
vaunuin < 2,000 kg kohdalla lisäys on 7 mk tunnilta; nimikkeen Auton-
kuljettajat omin vaunuin > 2,000 kg kohdalla lisäys on 9 mk tunnilta; 
nimikkeen Autonkuljettajat, käytettäessä perävaunua lisää kohdalla lisäys 
on 2 mk tunnilta; nimikkeiden Aputyöläiset sekä Ulkotyöntekijät, apurit 
ja hiilenkuljettajat kohdalla lisäys on 1: 50 mk tunnilta; ja täysissä vii-
koissa laskettavien tariffiin merkittyjen palkkojen kohdalla lisäys on 60 
mk viikolta. 

Työntekijäin kalliinajanlisäystä ryhdytään maksamaan kertomusvuoden 
elokuun ensimmäisen tiliviikon alusta lukien. 

Sääntöpalkkaisten viranhaltijain kalliinajanlisäys lasketaan siten, että 
se 62—43 palkkaluokissa on 16 % pohjapalkasta, 42—38 palkkaluokissa 
250 mk kuukaudessa, 37—32 palkkaluokissa 175 mk kuukaudessa ja 31 
palkkaluokassa 100 mk kuukaudessa, kuitenkin niin, ettei maksettava 
kokonaispalkka saa nousta yli 3,000 mk kuukaudessa, ja että ne viranhal-
tijat, joilla on luontoisetuna joko asunto tai ruoka, saavat ainoastaan % 
ja ne, joilla luontoisetuna on sekä asunto että ruoka, % myönnetystä kal-
liina j anlisäy ksestä. 

Tilapäiselle työvoimalle maksettavista kalliinaj anlisäyksistä saavat 
edellisen kohdan puitteissa vapaasti päättää asianomaiset lautakunnat 
seuraavien ohjeiden mukaisesti: jos viranhaltija työskentelee jatkuvasti 
kaupungin palveluksessa, joten hänen tehtävänsä luonteeltaan on sääntö-
palkkaiseen virkaan verrattavissa, on kalliinajanlisäys maksettava; sivu-
viroissa ei lisäystä makseta; ja jos viranhaltijalle on jo kertomusvuonna 
pääasiallisesti kalliin ajan johdosta myönnetty palkankorotus, on se kal-
liinaj anlisäystä määrättäessä otettava huomioon. 

Sääntöpalkkaisten viranhaltijain kalliinajanlisäystä ryhdytään maksa-
maan kertomusvuoden elokuun 1 p:stä lukien. 

Kalliinajanlisäykset eivät vaikuta maksettavien ikäkorotuksien ja eläk-
keiden suuruuteen. 

Lisäksi päätettiin 2), että palkat tämän jälkeen vähintään puolivuosit-
tain oli tarkistettava elinkustannusindeksiä seuraten. 

Kalliinaj anlisäysten suorittamiseksi valtuusto päätti 2) oikeuttaa halli-
tuksen tarpeen mukaan ylittämään kertomusvuoden asianomaisia tilejä 
työläispalkkain osalta 7,150,000 mk:lla ja viranhaltijain osalta 3,750,000 
mk:lla sekä merkitä v:n 1941 talousarvioon työntekijöitä varten 16,000,000 
mk:n ja viranhaltijoita varten 9,000,000 mk:n suuruisen määrärahan. 

Vrt. tämän kert. s. 95. — 2) Kvsto 28 p. elok. 17 §. 
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Sotapalvelukseen kutsutuille suoritettavat palkat. Kaupunginhallitus oli 
päättänyt, että tammikuun 1 pistä 1940 lukien sotaväen reserviharjoi-
tuksiin kutsutulle sääntöpalkkaiselle viranhaltijalle samoin kuin muulle 
kuukausipalkkaiselle viranhaltijalle, joka välittömästi ennen sotapalve-
lukseen joutumistaan on ollut kaupungin palveluksessa enintään kolme 
kuukautta, jolle tarvitaan viransijainen, jos hänellä ei ole huoltovel-
vollisuutta suoritetaan palkastaan, jos hänellä on yksi huollettava % 
palkasta ja jos huollettavia on kaksi tai useampia lyhentämätön palkka, ja 
hyväksynyt virkasäännön 28 §iään tätä koskevan lisäyksen sekä päättä-
nyt, että toisella tavalla palkattujen kaupungin palveluksessa olevien henki-
löiden suhteen, jotka eivät ole virkasäännön alaisia, sovelletaan samoja 
periaatteita kuin virkasäännön alaisten muiden kuin sääntöpalkkaisten 
viranhaltijain suhteen. Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunginhalli-
tuksen toimenpiteet. 

Kun edellä mainittu lisäys virkasäännön 28 §iään kuitenkin koski vain 
sodan tai reserviharjoitusten aikaa, valtuusto myöhemmin oikeutti 2) 
kaupunginhallituksen edelleen soveltamaan sitä rauhanteon jälkeisissäkin 
olosuhteissa toistaiseksi, kuitenkin enintään niin kauan kuin valtio maksoi 
sotilaspalkkaa helmikuun 9 pinä annetun asetuksen mukaisesti. 

Valtion töissä olevien kaupungin työntekijäin työsuhteen jatkuminen. Kau-
punginvaltuusto päätti3), että valtion töihin asianomaisten kunnan viran-
omaisten suostumuksella osallistuvien kaupungin työntekijäin työsuhteen 
katsotaan katkeamatta jatkuvan riippumatta siitä, ovatko he kaupungin 
työntekijäin sairas- ja hautausapua koskevien määräysten edellyttämää 
kahta kuukautta pidemmän ajan olleet kyseisissä töissä. 

Työntekijäin sairas- ja hautausapua koskevien määräysten tulkinta. 
Yleisten töiden lautakunta oli tiedustellut, miten vapaaehtoisen väestön-
siirron yhteydessä paikkakunnalta poissiirtyneiden työntekijäin työsuhtee-
seen nähden oli tulkittava työntekijäin sairas- ja hautausapua koskevien 
määräysten 3 §:n säännöstä, jonka mukaan työntekijän työsuhde on kat-
sottava keskeytyneeksi, jos hän asianomaisella luvalla on jäänyt pois työs-
tään enintään kahdeksi kuukaudeksi yhteen menoon. Tällöin kaupungin-
hallitus oli päättänyt, ettei kyseistä määräystä tarvinnut soveltaa edellä 
mainittuihin työntekijöihin, kuitenkin siten, että asianomaisen työntekijän 
oli tarvittaessa esimiehensä kehoituksesta heti tiedon saatuaan palattava 
työhönsä. Kaupunginvaltuusto hyväksyi 4) hallituksen omaksuman kan-
nan asiassa. 

Matkustussäännön väliaikainen muuttaminen. Kaupunginvaltuusto päät-
ti 5) väliaikaisesti muuttaa matkustussäännön 3 §in 2 momentin määräystä 
virkamatkain korvauksista siten, että jos virkamatka tehtiin viranhaltijan 
tai luottamusmiehen omalla kulkuneuvolla, niin matkakulujen korvauksena 
oli suoritettava 4 mk kilometriltä. 

Kaupungin eläkkeiden korottamista koskeva vtn Monnbergin y.m. aloite 
lähetettiin6) kaupunginhallituksen valmisteltavaksi. 

Kalliinajanlisäysten suorittaminen kaupungin eläkkeennauttijoille. Elin-
kustannusten kallistumisen vuoksi kaupunginvaltuusto päätti7), että kau-
pungin eläkkeennautti joille suoritetaan kertomusvuoden marraskuun 1 

Kvsto 17 p. tammik. 13 §; ks. myös Kunnall. asetu sk. s. 24. — 2) Kvsto 
19 p. kesäk. 22 §. — 8) S:n 30 p. lokak. 10 §. — 4) S:n 6 p. maalisk. 21 §. — 
6) S:n 19 p. kesäk. 23 §. — 6) S:n 9 p. lokak. 46 §. — 7 ) S:n 30 p. lokak. 9 §. 
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p:stä toistaiseksi kalliinajanlisäystä seuraavalla tavalla: eläkkeen ollessa 
enintään 1,000 mk kuukaudessa on kalliinajanlisäys 25 % eläkkeen mää-
rästä, kuitenkin vähintään 100 mk; eläkkeen ollessa yli 1,000 mk kuukau-
dessa, on kalliinajanlisäys 250 mk kuukaudessa, kuitenkin siten rajoitet-
tuna, ettei eläke yhdessä kalliinajanlisäyksen kanssa saa ylittää 3,000 mk 
kuukaudessa; ja eläkkeennauttijan kalliinajanlisäystä määrättäessä on 
perusteeksi otettava kaikkien hänelle myönnettyjen eläkkeiden yhteis-
summa. Tarkoitusta varten oikeutett i inkaupunginhall i tus ylittämään 
kertomusvuoden määrärahaa Vuoden varrella lisäksi tulevat uudet eläk-
keet ja apurahat enintään 350,000 mk ja päätettiin1) merkitä v:n 1941 
talousarvioon 1,900,000 mk. Edellä mainittu vtn Monnbergin y.m. aloite 
eläkkeiden korottamisesta katsottiin*) täten käsitellyksi. 

Eläkkeen myöntäminen sodassa kaatuneiden henkilöiden omaisille. Kau-
punginvaltuusto päätti 2), että ylimääräisen eläkkeen myöntäminen kau-
pungin palveluksessa olleen sodassa kaatuneen henkilön perheelle, otetaan 
harkittavaksi kussakin tapauksessa erikseen tehdyn anomuksen perusteella. 

Myönnetyt ylimääräiset eläkkeet. Alla mainituille viran- tai toimenhal-
tijoille sekä työntekijöille myönnettiin ylimääräiset elinkautiset eläkkeet, 
joiden kuukausimäärät olivat seuraavat: 

Virasto tai laitos, jossa 
eläkkeensaaja viimeksi 

on toiminut 
Eläkkeensaaja 

Eläkkeensaajan 
siihenastinen virka 

tai toimi 

Aj ankohta, 
josta alkaen 
eläke mak-

setaan 

Eläkemää-
rä kuukaut-
ta kohden, 

mk 

Poliisilaitos Eklöf, E. 8) Siivooja 19 V2 40 301 
Kivelän sairaala Konttinen, H. 4) » 19 Va 41 300 
Koulukodit Sundholm, J. 5) Maataloustöiden 19 Vs 40 500 

apumies 
Kansakoulut Wahlroos, S. 5) Pesun- ja silityksen- 19 Vi 40 66 

opastaja 
19 Vi 40 

Kansanpuistot Grön, D. 6) Kaitsija 19 1 / i 0 40 500 
Rakennustoimisto Sanden, O. 4) Puistotyöntekij ä 19 1/11 40 500 
Puhtaanapitolaitos Aaltonen, V. 6) Työntekijä 19 2i/5 40 172 

» Pylkkä, H. 6) » 19 i/9 40 200 

Leski- ja orpoeläkkeitä myönnettiin alla mainituille henkilöille: 

Eläkkeensaajan mies- tai isävainaja 
Eläk-
keen-
saaja 

Ajankohta, 
josta alkaen 
eläke mak-

setaan 

Eläkemää-
rä kuukaut-
ta kohden, 

mk 
Virasto tai laitos, jossa 
viimeksi on toiminut Nimi Virka tai toimi 

Eläk-
keen-
saaja 

Ajankohta, 
josta alkaen 
eläke mak-

setaan 

Eläkemää-
rä kuukaut-
ta kohden, 

mk 

Raastuvanoikeus 

Palolaitos 
Lastensuo j elu virasto 

Lundenius, H. 6) 

Rinne, J. H. «) 
Mannerstedt, H. 6) 

Kaupunginpalve-
lija 

Palokersantti 
Vahtimestari 

3 lasta 

leski » 

19 40 

19 V» 40 
19 i/9 40 

7) 150 mk 
kullekin 

300 
300 

1> K v s t o 3 0 P- l o k a k - 9 §• — 2) s - n 28 p. elok. 18 §. — 3) S:n 6 p. maalisk. 
36 §. — *) S:n 30 p. lokak. 27 §. — «) S:n 19 p. kesäk. 43 §. — •) Sin 9 p. lo-
kak. 42 §. — 7) Eläke maksetaan kunnes saajat täyttävät 18 vuotta — 8) Kvsto 
8 p. toukok. 37 §. ' 
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Eläkkeensaajan mies- tai isävainaja 
Eläk-
keen-
saaja 

Ajankohta, 
josta alkaen 
eläke mak-

setaan 

Eläkemää-
rä kuukaut-
ta kohden, 

mk 
Virasto tai laitos, jossa 

viimeksi on toiminut Nimi Virka tai toimi 

Eläk-
keen-
saaja 

Ajankohta, 
josta alkaen 
eläke mak-

setaan 

Eläkemää-
rä kuukaut-
ta kohden, 

mk 

Rakennu stoimisto Bredenberg. W. 1) Rakennusmestari lapsi 19 V« 40 2) 150 
» Fjäder, K. V. 3) Kirvesmies leski 19 V5 40 300 
» EkhoHi. T. A. 4) Työntekijä lapsi 19 Vio 40 2) 150 
» Halin, V. 4) » leski 19 40 300 
» Hautala, J. 5) » » 19 V. 40 300 
» Lehtinen, N. 6) » » 19 Vs 40 300 
» Mannström, K. J. 7) » » 19 Vi 40 300 
» Pettersson, S. A. 8) » » 19 1/6 40 300 

Puhtaanapitolaitos Johansson, J. V. 1) » » 19 i / u 40 300 
» Kauppinen, V. 9) » » 19 40 300 
» Lindroos, A. 10) » » 19 V. 40 300 
» Salminen, J. V. u ) » 19 Vs 40 300 
» Åhman, H. R. » » 19 1/io 40 300 

Satamahallintotoi - Rantanen, K. A. Vahtimestari lapsi 19 1/e 40 2) 150 
misto 

Vesijohtolaitos Levän A. 6) Vartija leski 19 Vs 40 300 
Kaasulaitos Palenius, K. O. 8) Putki työntekij ä » 19 V. 40 250 

Eläkesäännön mukaista 489 mk:n kuukausieläkettä marraskuun 1 p:stä 
1939 lukien nauttivan, erittäin säälittävissä olosuhteissa elävän kaasulai-
toksen työntekijän T. E. Toivosen kolmelle alaikäiselle lapselle myönnet-
tiin n ) kullekin kesäkuun 1 p:stä 1940 alkaen 150 mk:n suuruinen ylimää-
räinen kuukausieläke siksi kuin he täyttivät 18 vuotta. 

Evätyt eläkeanomukset. Kaupunginvaltuusto ei katsonut olevan syytä 
myöntyä niihin ylimääräisen eläkkeen saantia koskeviin anomuksiin, joita 
seuraavat henkilöt olivat esittäneet: Bengtsärin koulukodin suutarimestari 
F. Mäkynen8) ja myöhemmin hänen leskensä12), kiinteistölautakunnan 
alaisten maatilain muonamiehen A. Nordforsin leski11), rakennustoimiston 
työntekijäin K. I. Kankaisen13) ja J. J. Mannisen14) lesket ja työntekijät 
A.Narinen8), M. Rautiainen7) ja G. E. Sohlberg15), puhtaanapitolaitoksen 
työntekijän T. Holmin11) leski, vesijohtolaitoksen työntekijän J. V. Kos-
kisen15) leski sekä kaasulaitoksen lämmittäjän H. Hurskaisen8) leski ja 
lampunhoitajan E. Palosen 15) leski. 

Eräitä käsiteltyjä eläkeanomuksia koskevat valitukset. Uudenmaan läänin 
maaherran hylättyä marraskuun 13 p:nä 1939 Nikkilän sairaalan toisen alilää-
kärin A. Trouppin tekemän valituksen 16), joka tarkoitti hänen käsiteltyä 
eläkeanomustaan, tämä valitti maaherran päätöksestä korkeimpaan hallin-
to-oikeuteen, jolle asiasta annettavassa lausunnossaan kaupunginvaltuusto 
päätti 17) aikaisemmin jo esittämillään perusteilla anoa valituksen hylkää-
mistä. Korkein hallinto-oikeus hylkäsikin valituksen huhtikuun 9 p:nä18). 

Kvsto 20 p. marrask. 30 §. — 2) Eläke maksetaan kunnes saaja täyttää 18-
vuotta. — 3) Kvsto 8 p. toukok. 37 §. — 4) S:n 30 p. lokak. 27 §. — 5) S:n 10 p. 
huhtik. 26 §. — 6 ) S:n 29 p. toukok. 27 §. — 7) S:n 17 p. tammik. 32 §. — 8) S:n 
28 p. elok. 44 §. — 9) S:n 9 p. lokak. 42 §. — 10) S:n 6 p. maalisk. 36 §. — 

S:n 19 p. kesäk. 43 §. — 12) S:n 18 p. jouluk 28 §. — 13) S:n 4 p. jouluk. 
18 §. — 14) S:n 8 p. toukok. 37 §. — 15) S:n 10 p. huhtik. 26 §. — 16) Vrt. v:n 
1939 kert. s. 8 ja 134. — 17) Kvsto 17 p. tammik. 9 §. — 18) S:n 19 p. kesäk. 2 §.. 
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Valtuusto päätti antaa Uudenmaan lääninhallitukselle selityksensä 
rakennustoimiston työntekijäin M. Rautiaisen ja G. E. Sohlbergin 2) 
sekä kaasulaitoksen lampunhoitajan E. Palosen 3) lesken tekemäin valitus-
ten johdosta, jotka tarkoittivat heidän käsiteltyjä eläkeanomuksiaan. Lää-
ninhallitus hylkäsi huhtikuun 23 p:nä, kesäkuun 11 p:nä ja heinäkuun 8 
p:nä valitukset. 

Uudenmaan läänin maaherran hylättyä syyskuun 20 p:nä rakennustoi-
miston työntekijän J . Barckin lesken tekemän valituksen, joka tarkoitti 
hänen käsiteltyä eläkeanomustaan 4), tämä valitti maaherran päätöksestä 
korkeimpaan hallinto-oikeuteen, jolle annettavassa selityksessään valtuusto 
päät t i 5) toistaa asiassa jo aikaisemmin esittämänsä näkökohdat. 

Valtuusto päätti antaa Uudenmaan lääninhallitukselle selityksensä 
Bengtsärin koulukodin suutarimestarin F. Mäkysen6) ja rakennustoimis-
ton työntekijän J. Barckin 7) lesken tekemäin valitusten johdosta, jotka 
tarkoittivat heidän käsiteltyjä eläkeanomuksiaan. 

Kaupungin leski- ja orpokassa. Säilyttäen kaupungin leski- ja orpokas-
san johtokunnan kokoonpanon v. 1940 ennallaan kaupunginvaltuusto 
valitsi 8) sen puheenjohtajaksi valtuuston puheenjohtajan E. Hj. Ryd-
manin sekä kolmanneksi jäseneksi rahatoimenjohtaja J . Helon lisäksi sen 
erovuoroisen jäsenen vtn K. Furuhjelmin. 

Valtuusto päät t i9) tammikuun 1 pistä 1941 alkaen toistaiseksi maksaa 
kalliinajanlisäyksenä kaupungin leski- ja orpokassasta eläkkeitä nauttiville 
25 % kassan sääntöjen mukaisista eläkemääristä, kuitenkin vähintään 100 
mk kuukaudessa, ja merkitä tästä aiheutuvia lisämenoja varten 170,000 
mk v:n 1941 talousarvioon. 

2. Rahatointa koskevat asiat 

Kaupungin v:n 1939 tilit ja tilinpäätös. Kaupunginvaltuusto oli kut-
suttu kesäkuun 19 p:nä kaupunkien kunnallislain säännösten mukaisesti 
päättämään kaupungin tilinpäätöksen hyväksymisestä, mutta koska tilin-
päätös vallinneiden poliittisten olosuhteiden vuoksi oli myöhästynyt eikä 
tilien tarkastusta vielä oltu voitu suorittaa, kokous siirrettiin 10), mikäli 
se koski kyseisen vuoden tilinpäätöksen hyväksymistä ja vastuuvapauden 
myöntämistä, valtuuston puheenj ohtaj an määrättävään aj ankohtaan. 

Tilinpäätöksen valmistuttua merkittiin 1:L) tiedoksi seuraava v:n 1939 
tulos: 
Menosäästöt 
Ylitulot talousarviotileillä 
Tulot talousarvion ulkopuolella 

Menoylitykset 
Tulovajaukset talousarviotileillä 
Menot talousarvion ulkopuolella 
Ylijäämä 

mk 28,946,359: 95 
» 48,484,562:89 
» 4,006,887: 76 m k 81,437,810: 60 

mk 24,116,040: 90 
» 17,049,385:50 
» 558,338: 45 m k 41,723,764: 85 

mk 39,714,045: 75 
l) Kvsto 10 p. huhtik. 7 § ja 28 p. elok. 5 §. — 2) S:n 29 p. toukok. 5 § ja 9 

p. lokak. 3 §. — 8) S:n 19 p. kesäk. 6 § ja 9 p. lokak. 3 §. — 4) Ks. v:n 1939 
kert. s. 8. — 6) Kvsto 30 p. lokak. 2 §. — 6) S:n 9 p. lokak. 4 §. — 7) S:n 28 
p. elok. 9 §. — 8) S:n 17 p. tammik. 7 §. — 9) S:n 20 p. marrask. 13 §. — 10) S:n 
19 p. kesäk. 14 §. — 1X) S:n 4 p. jouluk. 6 §. 
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Kertomukset kaupungin käyttörahaston ja verotasausrahaston hal-
linnosta v. 1939 ilmoitettiin niinikään valmistuneiksi x). 

Lyhytaikainen luotto. Kaupunginhallitus oikeutettiin2) v. 1941 otta-
maan lyhytaikaista luottoa enintään 150,000,000 mk. 

V:n 1935 kolmannen obligatiolainan konverttaaminen. Kaupunginval-
tuusto päätti3) konvertata kuolettamattoman, 3,217,000 kruunun suu-
ruisen osan kaupungin alkuaan 5,000,000 kruunun suuruisesta v:n 1935 
kolmannesta 3 %:n lainasta 6 %:seksi 37,670,000 mk:n lainaksi, joka olisi 
kuoletettu loppuun v. 1945 ja jonka lainaehdot muilta osin jäisivät muutta-
matta, sekä oikeuttaa kaupunginhallituksen 1,070 mk:lla ylittämään lai-
nan kuoletukseen kertomusvuoden talousarviossa varattua määrärahaa. 
Samalla valtuusto päätti alistaa tämän päätöksensä valtioneuvoston tut-
kittavaksi ja vahvistettavaksi sekä valtuuttaa kaupunginhallituksen 
ryhtymään kaikkiin päätöksestä aiheutuviin toimenpiteisiin. 

Uuden lainan ottaminen. Kaupunginvaltuusto päätti 4) ottaa yhdessä 
tai useammassa erässä emittoitavan, enintään 126,000,000 mk:n määräi-
sen obligatio- tai velkakirjalainan kahta vuotta pidemmin maksu- ja enin-
tään 25 vuoden kuole tusa join. Lainasta käytettäisiin siirtoon yleishyö-
dyllisen rakennustoiminnan edistämislainarahastoon 22,000,000 mk, tek-
nillisten laitosten uudistöihin 50,000,000 mk, satamatöiden jatkamiseen 
40,000,000 mk, väestönsuojelutöihin 7,250,000 mk, työtupain ja elintarvike-
keskuksen uudisrakennuksen töihin 4,600,000 mk, teurastamon laittei-
den uusimiseen ja täydentämiseen 873,000 mk sekä pääoma-alennuksiin 
ja vastedes määrättäviin tarkoituksiin 1,277,000 mk. Kaupunginhallitus 
valtuutettiin 4) ryhtymään kaikkiin tästä päätöksestä aiheutuviin toi-
menpiteisiin sekä täysin valtuuksin edustamaan kaupunkia lainan ottoa 
koskevissa neuvotteluissa ja päätösten teossa sekä kaupungin puolesta 
allekirjoittamaan kaikki tarpeelliset laina- ja vastuusitoumukset ynnä 
muut asiakirjat. Lainan ottoa koskeva päätöksen osa alistettiin 4) valtio-
neuvoston tutkittavaksi ja vahvistettavaksi. 

Varain siirtäminen yleishyödyllisen rakennustoiminnan edistämislaina-
rahastoon. Helsingin asuntokeskuskunta HAKA:n tekemän laina-ano-
muksen johdosta kaupunginvaltuusto päätti5) v:n 1941 talousarviossa 
siirtää 10,000,000 mk yleishyödyllisen rakennustoiminnan edistämislaina-
rahastoon. 

Kulosaaren sillan rahasto. Kaupunginvaltuusto päätti6), että v:n 
1941 talousarvion pääluokkaan Tuloa tuottamattomat pääomamenot 
sisältyvää Siirto Kulosaaren sillan rahastoon nimistä määrärahaa sai 
tarvittaessa ylittää. Kuten siltamaksuista kertyviä tuloja oli niistä riippu-
vaa rahastoon kulloinkin siirrettävää määrää mahdotonta ennakolta tar-
kalleen arvioida. 

Suomen krematorioyhdistyksen lainaehtojen väliaikainen muuttaminen. 
Kaupunginvaltuusto vapautti7) Suomen krematorioyhdistyksen suoritta-
masta korkoa sille myönnetylle 1,000,000 mk:n lainalle v:lta 1941—45. 

Verovelvollisen henkilön tulosta verotettaessa tehtävä vähennys. Kunnallis-
verotuksessa verovelvollisen henkilön tuloista vähennettävät määrät kau-
punginvaltuusto v:ksi 1940 vahvisti 8) samoiksi kuin ennen eli siten, 

i) Kvsto 4 p. jouluk. 6 §. — 2) S:n 11 p. jouluk. 2 §. — 3) S:n 20 p. mar-
rask. 34 §. — 4) S:n 20 p. marrask. 33 §. — 5) S:n 9 p. lokak. 32 §. — •) S:n 
11 p. jouluk. 2 §. — 7) S:n 30 p. lokak. 19 §; vrt. myös v:n 1928 kert. s. 51 .— 
8) Kvsto 6 p. maalisk. 14 §. 
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että tuloista, jotka eivät ylittäneet 9,000 mk, sai vähentää 4,000 mk, sekä 
että verovelvollinen henkilö jokaisen lapsen osalta, jonka hän elatusvel-
vollisuutensa nojalla oli elättänyt ja joka verotus vuoden päättyessä ei 
ollut täyttänyt 15 vuotta, sai vähentää tuloistaan 1,200 mk. 

V:n 1941 talousarvio. V:n 1941 talousarvion laatimista vaikeuttivat 
käydyn sodan seuraukset ja suurvaltasodan jatkuminen ja epävarmuus sen 
vastaisesta vaikutuksesta tekivät mahdottomaksi talousarvion sekä meno-
että tuloerien varman arvioimisen. Myöskin on otettava huomioon, että. 
päinvastoin kuin aikaisempina vuosina ei kertomusvuodesta siirtynyt 
mitään säästöä v. 1941 käytettäväksi, vaan 43,000,000 mk:n määräinen 
siirtyvä vajaus oli peitettävä mainitun vuoden talousarvioehdotuksessa. 
Menot on luonnollisesti koetettu merkitä äärimmilleen supistettuina. Toi-
saalta on pääasiallisesti hintatason yleinen kohoaminen aiheuttanut hallinto-
menojen kasvua, joka erikoisesti on havaittavissa eri laitosten lämmitys-
ja ruokintakustannuksissa sekä alempipalkkaisten viranhaltijain ja pien-
eläkkeennauttijain kalliinajanlisäyksinä. Myöskin eräiden uusien lautakun-
tien, nimittäin kansanhuolto-, huoneenvuokra- ja väestönsuojelulautakun-
nan, perustaminen on lisännyt hallintomenoja. Eräät vuodesta vuoteen siir-
tyneet välttämättömät uudistyöt sekä mahdollisesti odotettavissa oleva 
työttömyys ja sen asettamat vaatimukset tekivät mainittavammat supis-
tukset uudistyömäärärahoihin mahdottomiksi. 

Tulojen osalta poikkeuksellisten olojen vaikutus ilxnenee tuntuvimmin 
satamain tuloissa, joita arvioitiin suurvaltasodan jatkuessa täytyvän supis-
taa entisestään n. 1/3:lla, ja myöskin valtionapuerät pienenivät tuntuvasti, 
esim. eräiden sairaalain kohdalla 2 mk:lla hoitopäivää kohden. Tällaisissa 
olosuhteissa ei luonnollisestikaan ollut mitään mahdollisuuksia lisätä käyttö-
rahastoa tai verotasausrahastoa, vaan päinvastoin oli välttämätöntä käyt-
tää talousarvion tasaamiseen verotasausrahastoon aikaisemmin kerättyjä 
varoja. Kuten joskus aikaisemmin oli nytkin välttämätöntä ehdottaa laina-
varoja käytettäväksi 2/3 sellaisiin tarkoituksiin, joihin viime aikoina yleensä 
oli käytetty vain 1/3. 

Kertomusvuoden talousarvioon verraten menojen loppusumma osoitti 
81,700,000 mk:n nettolisäystä, nousten menojen lisäykset kaikkiaan 
133,800,000 mk:aan ja vähennykset 52,100,000 mk:aan. Tulosäännössä 
lisäykset olivat yhteensä 151,800,000 mk ja vähennykset 70,100,000 mk. 
Tällöin oli huomioitu teknillisten laitosten bruttomenot ja -tulot. 

Käsiteltyään kaupunginhallituksen laatimaa talousarvioehdotusta kau-
punginvaltuusto vahvisti1) v:n 1941 talousarvion, jonka pääluokkien ja osas-
tojen loppusummat sekä näiden meno- tai tulolisäykset (+) ja meno- tai 
tulovähennykset (—) v:een 1940 verraten ilmenevät seuraavasta yhdistel-
mästä: 

M e n o t 
Varsinaiset menot 

1. Yleinen kunnallishallinto 
2. Oikeus- ja järjestystoimi 
3. Palotoimi 
4. Terveydenhoito 

mk 27,566,052 + 856,644 
» 21,314,909 — 579,990 
» 9,400,245 + 521,212 
» 15,009,314 + 450,203 

Kvsto 11 p. jouluk. 2 § ja 18 p. jouluk. 3 §; ks. kvston pain. asiakin n:ot 
5, 7, 8 ja 10. J 
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5. Sairaanhoito mk 83,744,687 + 9,729,124 
6 Huoltotoimi » 69,368,425 + 5,835,209 
7. Lastensuojelu » 19,054,232 + 85,523 
8. Erinäiset sosiaaliset tehtävät .. » 10,908,662 + 7,397,184 
9. Opetustoimi » 65,960,210 + 4,004,491 

10. Sivistystoimi » 9,507,108 + 147,108 
11. Kiinteistöt » 31,598,773 + 1,341,039 
12. Yleiset työt » 47,513,660 — 1,127,928 
13. Puhtaanapito » 16,274,288 — 1,136,466 
14. Satamat » 19,210,957 + 84,079 
15. Teurastamo » 6,829,255 -f 1,522,094 
16. Elintarvikekeskus » 9,681,900 + 1,155,700 
17. Teknilliset laitokset » — — 
18. Sekalaiset yleiset menot » 19,617,000 — 10,359,000 
19. Korot ja lainakustannukset » 77,187,313 — 2,847,640 
20. Verojen poistot ja palautukset » 18,801,000 + 1,800,000 

Yhteensä mk 578,547,990 + 18,878,586 

Pääomamenot 
21. Tuloa tuottavat pääomamenot mk 78,468,300 + 769,650 
22. Tuloa tuottamattomat pääomamenot . » 101,280,614 —25,930,898 
23. Velan kuoletus » 58,275,311 — 7,797,069 

Vajaus v:sta 1940 » 43,000,000 + 43,000,000 
Yhteensä mk 281,024,225 + 10,041,683 

Kaikkiaan mk 859,572,215 + 28,920,269 

T u l o t 
Varsinaiset tulot 

1. Yleinen kunnallishallinto mk 98,500 + 500 
2. Oikeus- ja järjestystoimi » 486,700 — 279,500 
3. Palotoimi » 532,770 + 6,600 
4. Terveydenhoito » 2,373,642 — 63,760 
5. Sairaanhoito » 28,302,896 — 1,054,576 
6. Huoltotoimi » 17,397,126 — 551,550 
7. Lastensuojelu » 6,767,167 — 890,789 
8. Erinäiset sosiaaliset tehtävät » 874,000 + 83,250 
9. Opetustoimi » 15,914,024 + 846,022 

10. Sivistystoimi » 1,387,760 — 140,500 
11. Kiinteistöt » 64,063,672 + 662,911 
12. Yleiset työt » 6,421,311 — 3,729,317 
13. Puhtaanapito » 15,501,700 + 545,600 
14. Satamat » 26,272,440 — 12,696,994 
15. Teurastamo » 5,952,000 + 602,000 
16. Elintarvikekeskus » 9,900,000 + 1,100,000 
17. Teknilliset laitokset (nettotulot) » 49,745,329 — 5,957,300 
18. Sekalaiset yleiset tulot » 3,600,000 — 3,250,000 
19. Korot ja osingot » 49,528,190 — 1,625,550 
20. Verot » 415,167,226 + 55^364,277 

Yhteensä mk 720,286,453 + 28,971,324 
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Pääomatulot 

21. Kaupungin omaisuudesta saadut pää-
omatulot mk 78,940,762 + 42,675,545 

22. Lainavarat » 60,345,000 + 3,273,400 
Säästö v:sta 1940 » — — 46,000,000 

Yhteensä mk 139,285,762 — 51,055 
Kaikkiaan mk 859,572,215 + 28,920,269 

Seuraavassa tehdään tarkemmin selkoa tärkeimmistä muutoksista, jotka 
ovat havaittavissa valtuuston v:ksi 1941 vahvistamassa talousarviossa 
v:n 1940 talousarvioon verraten. 

Menosääntö. Varsinaisten menojen ensimmäisen pääluokan, Yleinen 
kunnallishallinto, luvun Verotusvalmisteluvirasto määrärahaan Tilapäistä 
työvoimaa sisällytettiin viranhaltijoille suoritettavat kalliinajanlisäykset, 
jotka yleensä suoritettiin yhteismäärärahasta. Erinäiset hallintomenot 
nimisen luvun määrärahaa Sijaispalkat virkavapaustapauksissa oli koro-
tettava 200,000 mk sotaväen reserviharjoituksiin kutsuntojen lisääntymi-
sen vuoksi samoin kuin määrärahaa Myönnetyt eläkkeet ja apurahat 416,566 
mk. Luvun määräraha Kaupungin osuus leski- ja orpokassan maksamiin 
eläkkeisiin merkittiin 370,000 mk:lla korotettuna huomioonottaen kaupun-
ginvaltuuston päätös kalliinajanlisäyksen maksamisesta leski- ja orpo-
eläkkeitä nauttiville. Samasta luvusta voitiin poistaa momentti Vaali-
kustannukset. 

Toisessa pääluokassa, Oikeus- ja järjestystoimi, lisättiin maistraatin 
tarverahoihin uusi 12,000 mk:n erä julkisen notaarin autokuluja varten. 
Ulosottolaitoksen luvusta poistettiin nimike Tarkkailuosasto edellisessä 
talousarviossa 121,872 mk:n suuruisine määrärahoineen Sääntöpalkkaiset 
virat. Poliisilaitoksen luvun vuokramäärärahaan kuten vastaavalle tulo-
momentillekin aiheutui pienehköjä muutoksia m.m. sielullisesti sairaiden 
huoltoimiston hallussa olevien Pengerkadun talon n:o 5 kellaritilain vähen-
tämisestä sekä Ruskeasuon ratsastushallin lisähuoneistotilain luovuttami-
sesta poliisilaitoksen hallintaan. Kaupungin osuuden poliisilaitoksen rahal-
lisiin menoihin arvioitiin vähenevän 1,010,000 mk. Valtuuston tehtyä pää-
töksen 2) erityisen huoneenvuokralautakunnan asettamisesta, merkittiin 
sen menot, yhteensä 146,930 mk, kyseiseen pääluokkaan, jossa ne muodosta-
vat oman erillisen lukunsa. 

Kolmannen, palotoimen pääluokan edellisen luvun, Palolaitos, määrä-
rahasta Palkkiot voitiin poistaa siinä ennen huomioitu sihteerin 6,000 
mk:n vuosipalkkio valtuuston perustettua kaupunginkansliaan uuden no-
taarin viran 3), johon palolaitoksen sihteerin virka yhdistettiin. Lisämiehis-
tön palkkaamista palokuntaan koskeva valtuuston päätös 4) aiheutti lisä-
ystä useihin tämän luvun määrärahoihin. Luvusta poistettiin tarpeetto-
mana sen entinen momentti Hevosten elatus. 

Järjestyksessä neljännen pääluokan, Terveydenhoito, luvussa Tuber-
kuloosihuolto oli parantolahoidon nimikkeen momenttien lukumäärää vä-
hennetty kahdella liittämällä momentit Sairaspaikkoja Högsandin paranto-
lassa ja Sairaspaikkoja kirurgista tuberkuloosia sairastaville momenttiin 

Vrt. tämän kert. s. 10. — 2) S:n s. 75. — 3) S:n s. 4. — 4) S:n s. 30. 
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Parantolahoitoa keuhkotautisille. Sielullisesti sairaiden huoltotoimiston 
luvun määrärahassa Vuokra arvioitiin Pengerkadun 5:ssä olevan varasto-
huoneen tilitysvuokra 3,528 mk entistä alemmaksi ja lisättiin siihen Eerikin-
kadun 45:ssä olevan varastohuoneen tilitysvuokrana 2,304 mk:n uusi meno-
erä. Kouluhammasklinikan luvusta oli poistettu 1,700 mk:n suuruinen enti-
nen momentti Siivoaminen. 

Sairaanhoitomenot käsittävän viidennen pääluokan loppusumman lä-
hemmä 10 miljoonan markan suuruinen nousu kertomusvuoden talous-
arvion vastaavaan määrään verraten johtui suurelta osalta lämpö- ja ruo-
kintakustannusten kohoamisesta. Sairaalain sääntöpalkkaisten virkain mää-
rärahat oli laskettu ottaen huomioon valtuuston päätökset l) kaikkien sai-
raalain portinvartijain ja yövartijain virkain sekä Kivelän sairaalan ja tu-
berkuloosisairaalan konemestarinvirkain siirtämisestä ylempiin palkkaluok-
kiin. Kivelän sairaalan entiseen tilitysvuokraan lisättiin 25,680 mk sen uuden 
ruumishuoneen vuokrana ja Nikkilän sairaalan tilitys vuokraa korotettiin 
83,808 mk sen uuden voimistelusalirakennuksen valmistuttua. Pääluokan 
viimeiseen lukuun Erinäiset sairaanhoitomenot sisältyviä sairaalamaksuja 
Suomen punaisen ristin sairaalaan oli korotettava 1,281,950 mk hoitokus-
tannusten nousun vuoksi sekä kaupunginhallituksen käytettävä poisto-
ja palautusmääräraha 1,000 mk:sta 35,000 mk:aan. Tähän lukuun sisälly-
tetylle uudelle momentille Naistenklinikka merkittiin 390,400 mk. 

Kuudennen pääluokan, Huoltotoimi, luvun Huoltolautakunta ja huolto-
viraston yleinen toimisto määrärahan Vuokra kohdalla voitiin vuokrasopi-
musten mukaisesti alentaa keskuskanslian, rekisterikanslian, irtolais- ja alko-
holistihuoltokanslian sekä VI huolto- eli laitoskanslian Siltasaarenkadun 3— 
5:ssä olevan huoneiston vuokraa 18,000 mk ja Toisen linjan 2:ssa olevan huol-
tokanslian tilitysvuokraa 10,800 mk. Kunnalliskoti laitoksineen nimisen 
luvun yhteisiin kustannuksiin kuuluva tilapäisen työvoiman määräraha oli 
laskettu lisäten siihen 18,000 mk:n erä uuden toimistoapulaisen palkkaami-
seksi kunnalliskodin konttoriin m.m. elintarvikekorttien hoitoa varten. 
Saman luvun nimikkeen Kunnalliskoti kohdalla olevaa lämpömäärärahaa 
oli korotettu 741,250 mk arvioiden se yksinomaan halkolämmitystä käyttä-
en kivihiilen ja koksin saannin ollessa epävarma. Koko luvun menolisäys 
nousi 1,672,746 mkraan. Tervalammen työlaitoksen ja maatilan menot 
käsittävässä luvussa tilapäisen työvoiman määrärahoihin sisältyvät palkka-
erät oli korotettu huoltolautakunnan edellisenä syksynä tekemässä virko-
jen vakinaistamisehdotuksessa olleita palkkoja vastaaviksi. Työtupain 
luvun tilapäisen työvoiman määräraha laskettiin korottaen myyntiaitan 
lähetin palkka 550 mk:sta 800 mk:aan kuukaudessa ja poistaen työtupain 
A-osaston menojen kohdalta Kirstinkadun 16:ssa toimivan työtuvan keittä-
jän palkka, koska työtuvan hoidokit saattoivat hoitaa tätä tointa. Edellä 
mainitun luvun vuokramäärärahassa havaitaan pieni vähennys Hämeentien 
n:ossa 35 olevan työtupahuoneiston vuokran alenemisen johdosta. Puheena 
olevan luvun määrärahassa Ruokinta syntyi 365,400 mk:n suuruinen lisäys 
hoidokkien lisääntymisestä ja ruokintakustannusten noususta johtuen ja 
määrärahassa Työläisten palkat 615,000 mk:n suuruinen lisäys pääasialli-
sesti, koska palkkoja laskettaessa oli otettu huomioon kalliinajanlisäykset. 
Hoito huoltolautakunnalle kuulumattomissa laitoksissa ja yksityisissä ko-
deissa sekä suoranaisia avustuksia nimisessä luvussa syntyi pääluokan suu-

Vrt. tämän kert. s. 35 ja 36. 
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rin menolisäys, 2,135,000 mk, etupäässä koska momenttia suoranaiset 
avustukset oli korotettava 2,000,000 mk. Pääluokan viimeiseen lukuun 
sisältyviä kaupunginvaltuuston käyttövaroja oli lisättävä 500,000 mk. 
Koko kyseisen pääluokan menojen loppusumma oli noussut 5,835,209 mark-
kaa edellisen talousarvion vastaavaan määrään verraten. 

Menosäännön seitsemännen pääluokan, nimeltä Lastensuojelu, menoissa 
ei syntynyt mitään huomattavampaa vähennystä Bengtsárin koulukodin 
menetyksestä, sillä ennestään laajennetussa vastaanotto- ja ammattioppi-
laskodissa tuli olemaan vastaava määrä uusia hoitopaikkoja. Lukuun Las-
tenhuoltolaitokset aiheutui koko joukko virkain järjestelyistä johtuvia 
muutoksia; niinpä määräraha Sääntöpalkkaiset virat laskettiin ottaen huo-
mioon valtuuston päätös *) Ryttylän koulukodin hoitajatarharjoittelijan-
viran lakkauttamisesta ja määrärahaan Tilapäistä työvoimaa lisättiin Bengt-
sárista Ryttylän koulukotiin siirretyn räätälin palkka, 33,264 mk, ollen 
viimeksi mainittuun vastaanottokodin menojen kohdalle samalla merkitty 
vastaavasti 18,000 mk:n, 5,460 mk:n ja 2,500 mk:n suuruiset erät 1,500 mk:n 
kuukausipalkkaisen toimistoapulaisen j a puhelinkeskuksenhoitaj an sekä 
päiväpalkkaa nauttivien siivousapulaisen ja apulaislämmittäjän palkkaa-
miseksi. Momentilla Vuokra huomioitiin uuden vastaanotto- ja ammatti-
oppilaskodin tilitysvuokrat korottaen entistä erää Vastaanottokoti 175,200 
mk ja lisäten momentille 60,000 mk:n suuruinen uusi erä Ammattioppilas-
koti. Lastenhuoltolaitosten tilat nimisestä luvusta oli poistettu entinen 
Bengtsárin nimike. Saman luvun nimikkeen Ryttylä ja Siltala määrärahaa 
Kustannukset korotettiin 58,464 mk Bengtsarista siirrettyjen maatalous-
töiden johtajan ja tallimiehen palkoilla. 

Erinäiset sosiaaliset tehtävät nimiseen kahdeksanteen pääluokkaan 
kuuluvan luvun Työnvälitystoimisto tilapäisen työvoiman määrärahaan 
merkittiin seuraavat uudet erät: 48,000 mk ylimääräisen osastonjohtajan 
palkkaamiseksi yleisille osastoille naisosaston alaosastojen toimintaa val-
vomaan ja tehostamaan, 48,000 mk osastonjohtajan apulaisten, 27,600 
mk toimentajan, 21,600 mk toimistoapulaisen ja 9,000 mk tilapäisten apu-
laisten palkkaamiseksi henkisen työn osastolle sen muututtua sosiaali-
ministeriön päätöksen nojalla koko maan käsittäväksi henkisen työn väli-
tyksen keskuselimeksi; mainittakoon kuitenkin, että mainitut osaston-
johtajan apulainen, toimentaja ja toimistoapulainen jo kertomusvuoden 
keväästä asti olivat toimineet osastolla valtuuston myöntämästä 2) lisämää-
rärahasta palkattuina. Maatalousosaston menoihin oli yleisten osastojen 
kohdalta siirretty 10 % lähetin palkkausmenoista eli 960 mk. Työttö-
myyden aiheuttamat erinäiset toimenpiteet nimisessä luvussa määrära-
haa naisten opinto- ja ammattikursseja varten oli korotettava 100,000 mk 
ja kaupunginhallituksen käyttövaroja työttömyyden varalta 150,000 mk. 
Kyseiseen pääluokkaan sisältyi kaksi uutta lukua, Kansanhuoltolautakunta 
sekä Väestönsuojelulautakunta ja sen toimisto. Edellisen luvun kohdalle 
merkittiin menoja yhteensä 5,015,696 mk, mikä elokuun 30 p:ään mennessä 
lautakunnan käytettäväksi kertomusvuodeksi myönnettyyn 3,419,096 
mk:n määrään verraten osoittaa tuntuvaa menojen lisäystä, joka johtui 
siitä, että lautakunta vasta kertomusvuoden aikana oli kehittynyt nykyi-
seen laajuuteensa, sekä sitä paitsi siitä, että lautakunnan palveluksessa 
maksutta sodan aikana olleiden kansakoulunopettajain tilalle oli täytynyt 

Vrt. tämän kert. s. 41. — 2) S:n s. 42. 
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ottaa palkallista työvoimaa. Määrärahaan Palkkiot sisältyvät palkkio-
„ erät oli laskettu valtuuston aikaisemman päätöksenmukaisest i sekä lisä-

ten työjaoston ja polttoaine jaoston jäsenmäärää yhdellä. Määrärahaan 
Tilapäistä työvoimaa sisältyvät varsinaisen henkilökunnan, asianmukais-
ten päätösten nojalla lautakunnan palveluksessa olevien virkailijain, 
palkat oli merkitty lautakunnan siihenastisen toiminnan perusteella saatu-
jen kokemusten nojalla ja järjestetty vastaavanlaisten sääntöpalkkaisten 
viranhaltijain palkkoja vastaaviksi. Kun oli vaikeata tarkalleen arvioida 
v:n 1941 tilapäisen työvoiman tarvetta,, varattiin tämän luvun kohdalla 
kaupunginhallituksen käytettäväksi 100,000 mk mahdollisesti esiintyvän 
lisätyö voimantarpeen tyydyttämiseksi. Luvun määrärahaa Painatus ja 
sidonta arvioitaessa huomioitiin kaupunginhallituksen päätös 2) kaupun-
kiin asetetun hinnoittelulautakunnan painatuskustannusten suorittami-
sesta kansanhuoltolautakunnalle osoitetuista varoista. Lukuun Väestön-
suojelulautakunta ja sen toimisto sisältyivät ne menoerät, jotka kaupungin-
hallitus v:ksi 1939 ja 1940 oli myöntänyt sekalaisten yleisten menojen pää-
luokkaan sisältyvistä väestönsuojelutarkoituksiin varatuista käyttövarois-
taan. Luvun momentit Palkkiot ja Tilapäistä työvoimaa laskettiin val-
tuuston tekemien päätösten mukaisesti ja muut määrärahat kokemuksen 
edellyttämin määrin; kaupunginhallituksen käytettäväksi väestönsuojelua 
varten merkittiin 1,000,000 mk. Koko luvun menojen loppusumma nousi 
1,914,763 mk:aan. 

Opetustoimen pääluokan, järjestyksessä yhdeksännen, luvussa Suo-
menkieliset kansakoulut olevan tilapäisen työvoiman määrärahan erää 
Tilapäislämmittäjät korotettiin 20,000 mk ja luvun Ruotsinkieliset kansa-
koulut vastaavaan määrärahaan lisättiin 33,600 mk:n suuruinen uusi erä 
apulaislämmittäjän palkkaamiseksi neljään kouluun puulämmityksen 
käytäntöönoton johdosta. Suomenkielisten kansakoulujen tilitysvuokriin 
oli lisättävä 55,000 mk työväenopiston huoneiston osalta. Ensiksi 
mainittuun lukuun sisältyviä suoranaisia avustuksia oli ruokinta- ja vaate-
tusmenojen nousun vuoksi korotettava 650,000 mk ja viimeksi mainittuun 
sisältyviä 86,500 mk, mikä merkitsi n. 25 %:n lisäystä entisiin määriin 
verraten. Suomenkielinen työväenopisto nimisen luvun tarverahamo-
mentille sisällytettiin 2,000 mk:n uusi erä opiston retkeilykerhon yleis-
luontoisten menojen peittämiseksi, joita varten kaupunginhallitus v:ksi 
1939 erikoisanomuksesta oli myöntänyt määrärahan 3). Yleisten ammatti-
koulujen luvun kohdalla olevaan määrärahaan Vuokra lisättiin 42,480 
mk:n tilityserä kolmen lisähuoneen osalta ja määrärahaan Valaistus mer-
kittiin 200 mk:n korotus ottaen huomioon, että kirjansitojakoulu alkoi toi-
mia kaksiluokkaisena. Ammatteihin valmistavien koulujen luvun nimik-
keen Valmistava tyttöjen ammattikoulu siivoamismomentti laskettiin 
myöntäen koulun viidennen kerroksen vahtimestarille hänen työpäivänsä 
pituuden vuoksi 5 mk:ksi tunnilta laskettu lisäpalkkio kolmelta siivous-
tunnilta päivittäin kuuden kuukauden aikana. Luvun Lastentarhat vuokra-
määrärahoissa on havaittavissa pientä vähennystä; lukuun lisättiin val-
tuuston tekemien päätösten mukaisesti uudet erät Ebeneserkodin lasten-
seimen tilapäistä laajentamista varten 4), 36,093 mk, uuden lastenseimen pe-
rustamiseen ja ylläpitämiseen 5), 200,352 mk, ja kokopäiväosaston perusta-

!) Vrt. v:n 1939 kert. s. 44. — 2) Vrt. tämän kert. s. 175. — 3) Ks. v:n 1939 
kert. s. 201. — 4) Vrt. tämän kert s. 44. 
Kunnall. kert. 1940 2 



18 I. Kaupunginvaltuusto 18* 

miseen Vuokko nimiseen lastentarhaan *), 11,675 mk. Luvusta Avustukset 
poistettiin entinen momentti Kouhimatkailutoimisto, ollen koulumatkailu-
toiminnan uudelleenjärjestely suunnittelun alaisena. 

Kymmenennen pääluokan, Sivistystoimi, luvusta Kaupunginkirjasto 
poistettiin entinen momentti Kesälomasi jäiset sisällyttäen töiden uudelleen-
järjestelyn johdosta 50,000 mk kesälomasijaismenoja momentille Tilapäistä 
työvoimaa. Luvusta Kaupunginmuseo jätettiin pois momentti Kokoel-
mien kartuttaminen, joka oli sisältynyt kertomusvuoden talousarvioon 
20,000 mk:n suuruisena. Kaupunginorkesteri nimisen musiikkilautakunnan 
luvun nimikkeen määrärahat Sääntöpalkkaiset virat ja Palkat oli arvioitu 
huomioiden valtuuston päätös 2) kaupunginorkesterin johtajan viran vaki-
naistamisesta v:n 1941 alusta lukien ja määräraha Konserttikustannukset 
huomioiden, että Sibelius-akatemia oli korottanut orkesterin harjoitushuo-
neena käytetyn konservatoriosalin vuokraa 2,000 mk:lla. Teatterien ja 
oopperan avustusten saannin ehdoksi valtuusto asetti3) sen, että Suomen 
kansallisteatteri, Ruotsalainen teatteri ja Helsingin kansanteatteri antoivat 
vähintään 25 sekä Suomalainen ooppera vähintään 8 kansannäytäntöä 
puolin tai sitä halvemmin lipunhinnoin. 

Kiinteistöjen pääluokan, yhdennentoista järjestyksessä, ensimmäisen 
luvun, Kiinteistölautakunta ja kiinteistötoimista, momentti Tilapäistä 
työvoimaa laskettiin poistaen kansliaosaston kohdalta apulaistoimisto-
päällikköä varten ennen varattu palkkaerä sekä mainiten menoarviossa 
tällä kertaa ainoastaan pysyväisimmät tilapäisistä toimista ja merkiten 
satunnaista työvoimaa varten asemakaavaosaston kohdalle 60,000 mk; 
talo-osaston menoihin liitettiin 22,800 mk:n erä uuden 1,900 mk:n kuukausi-
palkkaa nauttivan toimistoapulaisen palkkaamiseksi. Rakennussuunni-
telmien laatimista varten eräille kaupungin ympäristöalueille varattiin 
asemakaavaosaston kohdalla 100,000 mk sekä maanmittaus- ja kartasto-
töiden osaston kohdalla 230,000 mk. Luvun Maatalousosasto kaluston han-
kintamäärärahan puitteissa varattiin 80,000 mk puukaasuttimen hankki-
miseen yhteen autoon ja kahteen traktoriin ja määrärahaan Rakennukset 
merkittiin 65,000 mk Puodinkylän tilan päärakennuksen korjaustöihin. 
Lukuun Talo-osasto kuuluvaan kaupungin talojen hallinto- ja hoitomäärä-
rahaan Tilapäistä työvoimaa sisältyy uutena eränä 2,892 mk talonmiehen 
palkkaamiseksi kaupungin omistukseen joutuneeseen Länt. Kaivopuiston hu-
vilaan n:o 6 ja poliisihuoneistojen hallinto- ja hoitomäärärahassa Tilapäistä 
työvoimaa huomioitiin yhden uuden siivoojan palkka. Saman luvun vuokra-
momentin 113,768 mk:n suuruinen korotus johtuu pääasiallisesti Ruskea-
suon ratsastushallin vuokraamisesta poliisilaitoksen ratsastavalle osastolle. 
Puheena olevaan lukuun sisältyviin rakennuskorjausmäärärahoihin merkit-
tiin kirjastorakennusten kohdalle 10,000 mk Väinölänkadun 5:n uuden kir-
jastorakennuksen tarpeisiin sekä erinäisten rakennusten korjausten y.m. 
kohdalle 1,000 mk Pursimiehenkadun 27:n haarakirjastoa varten. Kansan-
puistojen luvun uudisrakennusmäärärahaan merkittiin uutena eränä 3,000 
mk Mustasaaren käymälän uusimista varten. Luvun Siirtolapuutarhat 
tilapäisen työvoiman määrärahan 11,480 mk:n suuruinen lisäys johtui kesä-

« vartijan ja sähköpumpun hoitajan palkkaamisesta Oulunkylän uuteen siir-
tolapuutarhaan. Urheilu- ja pallokentät nimisen luvun määrärahoissa oli 
toimeenpantu eräitä siirtoja ja järjestelyjä. Sitä paitsi sen nimikkeen Hal-

Vrt. tämän kert. s. 185. — 2) S:n s. 44. — 8) Kvsto 11 p. jouluk. 2 §. 
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linto ja hoito kohdalle merkittiin uudet momentit Soutustadion ja Ratsas-
tushalli ja -kentät, joiden suuruus on vastaavasti 46,595 mk ja 454,000 mk, 
sekä sisällytettiin uusina erinä sen määrärahoihin Urheilukenttien järjestys-
miehet ja rahastus sekä Lämpö ja lämmin vesisuihkut vastaavasti 17,940 
mk ja 14,400 mk velodromin menoja. Nimikkeen Korjaus ja kunnossapito 
kohdalle lisättiin 60,000 mk:n suuruinen uusi määräraha kertomusvuoden 
elokuusta lukien kaupungin kunnossapidettäväksi joutunutta Talin lauk-
karataa varten, kun taas siitä voitiin poistaa entinen määräraha urheilu-
ja leikkikentien vesiposteja varten. Erinäiset menot nimisestä luvusta 
voitiin poistaa kertomusvuoden talousarvioon 30,000 mk:n suuruisena si-
sältynyt entinen momentti Liikenteen laskenta. Erinäisten hallintokun-
tain rakennusten korjaukset nimisestä luvusta jätettiin pois siihen aikai-
semmin sisältynyt momentti Teurastamo ja momentille Lasten- ja koulu-
kodit sekä Vastaanotto- ja ammattioppilaskoti lisättiin 25,000 mk käsit-
tävä uusi erä Sofianlehdon uutta vastaanotto- ja ammattioppilaskotia 
varten. 

Pääluokan Yleiset työt, joka on järjestyksessä kahdestoista, ensim-
mäisen, yleisten töiden lautakunnan ja rakennustoimiston menot käsittä-
vän luvun momentin Tilapäistä työvoimaa kohdalla mainittujen toimen-
haltijani suhteen oli tapahtunut paljon muutoksia, johtuen olevien olojen 
työvoimantarpeesta ja vaatimuksista. Edellä mainitun luvun määrärahaa 
Vuokra korotettiin 33,000 mk lisähuoneiston vuokraamiseksi rakennustoi-
miston satamarakennusosastolle. Katujen ja teiden luvun korjaus- ja kun-
nossapitomäärärahoihin oli tehty huomattavia supistuksia; niinpä oli 
teiden erinäisiin korjauksiin varattu varoja 400,000 mk, liikennejärjeste-
lyihin 150,000 mk, katujen päällystyksen uusimiseen 500,000 mk ja teiden 
päällystämiseen kestopeitteellä 300,000 mk vähemmän kuin kertomusvuo-
den talousarviossa. Maantien jatkeiden parannustöihin, joita varten kerto-
musvuoden talousarvioon oli merkitty 100,000 mk, eiv:n 1941 talousarvioon 
merkitty varoja. Luvussa Istutukset oleva määräraha Säilytysvajojen 
vuokrat merkittiin 18,000 mk entistä pienempänä jättämällä siitä pois 
uusia säilytysvajoja varten ennen varattu mainitun suuruinen määrä. En-
tiset, vastaavasti 50,000 mk:n ja 115,000 mk:n suuruiset, tasoitustöiden 
suorittamiseen Toukolan tontilla n:o 667 sekä konepajain pihan päällystä-
miseen emulsiopeitteellä varatut momentit voitiin jättää pois varaston 
luvusta. 

Kolmannentoista pääluokan, Puhtaanapito, ensimmäisen luvun, Puh-
taanapitolautakunta ja puhtaanapitolaitos, määrärahasta Palkkiot voitiin 
poistaa siinä ennen huomioitu sihteerin 12,000 mk:n vuosipalkkio valtuuston 
perustettua kaupunginkansliaan uuden notaarin viran 1), johon puhtaana-
pitolaitoksen sihteerin virka yhdistettiin. Puheena olevaan lukuun samoin 
kuin lukuihin Tilivirasto sekä Katujen ja kiinteistöjen puhtaanapito sisäl-
tyviä vuokramomentteja voitiin jonkun verran alentaa entisestään. Vii-
meksi mainitun luvun kohdalla ei tällä kertaa katsottu tarpeelliseksi osoit-
taa varoja uudishankintoihin. 

Neljännentoista, satamien menot käsittävän pääluokan luvun Satama-
liikenne määrärahasta Tilapäistä työvoimaa jätettiin pois venelaiturien 
vartiointiin ennen varatut varat ottaen huomioon moottoriveneiden jää-
minen pois liikenteestä, koska moottoripolttoainetta poikkeuksellisten 

*) Vrt. tämän kert. s. 4. 
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olojen vuoksi ei ollut saatavissa. Edellä mainittuun lukuun aikaisemmin 
erillisenä momenttina sisältyneet Oulunkylän—Herttoniemen radan lii-
kennöismiskustannukset sisältyivät tällä kertaa Satamien korjaus ja kun-
nossapito nimisen luvun momentille Rautatieraiteet. Lukuun Satamakan-
nanta merkittiin tilapäisen työvoiman määrärahaan uudet vastaavasti 
1,800 mk:n ja 6,000 mk:n suuruiset erät tavaravajan n:o 9 lämmittämistä 
varten ja palkkiona satamalautakunnan Munkkisaaren tehdasrakennuksen 
isännöitsijäksi määräämälle vaakamestarille. Lukuun merkittiin 12,000 
mk:n suuruinen uusi momentti Tullilaitokselle suoritettava kantopalkkio. 
Entinen momentti Korvaus Helsingin makasiini oy:lle satamakannannasta 
merkittiin 400,000 mk:lla vähennetyin määrin. Avustusten luvusta jä-
tettiin pois siihen ennen sisältynyt Suomen meripelastusseuran tilitys-
vuokraerä, 3,312 mk. 

Viidenteentoista pääluokkaan, Teurastamo, sisältyvä määräraha Sääntö-
palkkaiset virat arvioitiin huomioonottaen eräitä laitoksen virkajärjeste-
l y j ä koskeva valtuuston päätös 1). Pääluokan viimeiselle momentille 
Korjaus- ja muutostyöt sisältyy uusina erinä 99,000 mk teiden korjauksiin, 
77,000 mk valtuuston päättämiä 2) elävän karjan ratapihan muutos-
töitä varten sekä 149,000 mk uuden vara vesi jäähdytystornin rakentamiseen 
valtuuston päätöksen 2) mukaisesti. 

Elintarvikekeskuksen pääluokkaan, kuudenteentoista, sisältyy ensi 
kerran momentti Sääntöpalkkaiset virat valtuuston päätettyä 2) v:n 1941 
alusta lukien vakinaistaa eräitä sen virkoja; tämä momentti käsittää 
713,100 mk. Pääluokan momenttia Vuokra voitiin alentaa 249,200 mk:sta 
246,800 mk:aan johtuen autotallin vuokran pienenemisestä. 

Seitsemännentoista, teknillisten laitosten pääluokan samalla tavoin 
kuin edellisissäkin talousarvioissa laskettujen ja merkittyjen arviomenojen 
lisäyksestä, 56,208,995 mk:sta, jakautui vesijohtolaitoksen osalle 1,299,325 
mk, kaasulaitoksen osalle 16,185,755 mk ja sähkölaitoksen osalle 38,723,915 
mk. Pääasiallisesti lisäykset syntyivät vesijohtolaitoksen luvun kohdalla 
käyttömäärärahassa Vedenpuhdistus ja pumppuaminen, kaasulaitoksen 
luvun kohdalla käyttömäärärahoissa Kaasun valmistuksen aine- ja työ-
kustannukset ja Korjaukset ja muut kustannukset sekä sähkölaitoksen lu-
vun kohdalla käyttömäärärahassa Energianhankinta ja käyttötarvikkeet. 
Teknillisten laitosten hallituksen palkkiomenoista voitiin poistaa siinä 
ennen huomioitu sihteerin 12,420 mk:n vuosipalkkio valtuuston perustet-
tua kaupunginkansliaan uuden notaarin viran 3), johon teknillisten laitos-
ten hallituksen sihteerin virka yhdistettiin. Vesi-, kaasu- ja sähkölaitoksen 
yhteisiin sekalaismenoihin sisältyvillä momenteilla Osuus kaupungin suo-
rittamiin eläkkeisiin huomioitiin erät kallinajanlisäyksiä varten, vastaavasti 
71,664 mk, 106,900 mk ja 139,966 mk. Vesijohtolaitoksen käyttömäärärä-
haan Palkat lisättiin 210,000 mk käsittävä erä tilapäisten kemiallisten päi-
vystäjäin palkkaamiseksi, jakelumäärärähassa Korjaukset ja muut kustan-
nukset huomioitiin vastaavasti 30,000 mk:n, 10,000 mk:n ja 10,000 mk:n 
suuruiset uudet erät Munkkiniemen ja Talin, Haagan sekä Herttoniemen 
putki verkon palopostien ja säiliöiden korjausta ja kunnossapitoa varten ja 
sen yhteisten sekalaismenojen kohdalla olevaan määrärahaan Vuokra ja 
verot lisättiin 15,000 mk:n suuruinen uusi veroerä Huopalahden kunnalle ja 

Vrt. tämän kert. s. 71. — 2) S:n s. 72. — 3) S:n s. 4. 
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Haagan kauppalalle. Kaasulaitoksen hallintomäärärahaan Palkat merkit-
tiin 1,800 mk:n Suuruinen uusi menoerä Johtajan apulaisen palkkio, käyt-
tömäärärahaan Kaasun valmistuksen aine- ja työkustannukset y.m. sisäl-
lytettiin uusi erä Metaanikaasua, 110,000 mk:n suuruisena, ja käyttö-
määrärahaan Korjaukset ja muut kustannukset lisättiin valtuuston 
tekemän päätöksen ^ mukaisesti 700,000 mk Sörnäisissä olevan konttori-
rakennuksen korjaustöihin ja 235,000 mk sen kalustoa varten. Sähkölai-
toksen luvun jakelumääräraha Palkat arvioitiin ottaen huomioon valtuuston 
päätökset2) eräistä laitoksen virkajärjestelyistä ja sen yhteisten sekalais-
menojen entinen momentti Vakuutusmaksut laajennettiin nyt käsittämään 
myöskin verot sisällyttäen siihen 75,000 mk veroja vieraisiin kuntiin varsin-
kin Huopalahden kunnan verottaessa nettotulosta Munkkiniemessä. 

Sekalaiset yleiset menot nimisen kahdeksannentoista pääluokan eri-
näisten määrärahojen kohdalla kertomusvuoden talousarviossa varatut 
varat väestönsuojelua varten oli nyt sijoitettu omiin erityisiin lukuihinsa 
pääluokkiin Erinäiset sosiaaliset tehtävät ja Tuloa tuottamattomat pää-
omamenot. Helsingin kaupungin historiatoimikunnan käytettäväksi ei 
tällä kertaa varattu varoja. Pääluokan toisessa luvussa, Käyttövarat, 
voitiin jättää huomioonottamatta varat erinäisten nykytilanteen johdosta 
perustettujen lautakuntien aiheuttamia kustannuksia varten, jotka nyt oli 
sijoitettu muualle, mutta lukuun oli ollut pakko lisätä uudet momentit 
kalliinajanlisäyksiin palkannauttijoille, 10,000,000 mk, kalliinajanlisäyk-
siin eläkkeennauttijoille, 1,800,000 mk, kaasun hinnan korottamisen joh-
dosta, 150,000 mk, ja sähkön hinnan korottamisen johdosta, 1,300,000 mk. 
Tapahtuneet muutokset johtivat pääluokan menojen vähentymiseen 
10,359,000 mk:lla edellisen talousarvion vastaavaan lukuun verraten. 

Yhdeksännentoista pääluokan, Korot ja lainakustannukset, lukuun 
Vakautetun velan korot merkittiin Suomen rahassa maksettavan velan 
nimikkeen kohdalle ensi kertaa v:n 1941 ensimmäisen lainan korot, 1,130,100 
mk. Tilapäisluoton korot nimiseen lukuun merkittiin menot 1,500,000 
mk:lla lisääntynein määrin. 

Verojen poistojen ja palautusten pääluokassa, joka on järjestyksessä 
kahdeskymmenes, oleva kunnallisverojen poistojen ja palautusten momentti 
arvioitiin 1,800,000 mk suuremmaksi kuin edellisessä talousarviossa. 

Pääomamenot alkavaan kahdenteenkymmenenteenensimmäiseen pää-
luokkaan, Tuloa tuottavat pääomamenot, ei tällä kertaa lainkaan sisälly 
lukua Kiinteistöostot. Lukuun Satamat merkittiin uusia määrärahoja 
Munkkisaaren laiturin pohjoispuolella olevan karin louhimiseen 2,400,000 
mk, uusien mukavuuslaitosten rakentamiseen satama-alueelle 140,000 mk, 
Neptuninkadun laiturin uusimiseen 375,000 mk, teknillisten laitosten Sör-
näisissä olevan hiilenpurkauslaiturin länsiosan uusimiseen 450,000 mk ja 
Humallahden purkauslaiturin uusimiseen 240,000 mk. Aikaisemmin aloi-
tettuja v. 1941 jatkettavia töitä varten merkittiin lukuun Länsisataman 
rakennustöiden jatkamiseen valtuuston päätöksen mukaisesti 400,000 
mk3), Eteläsataman Makasiinirannan jatkamiseen entisen laivatelakan 
edustalle 1,500,000 mk, Katajanokan vuota- ja öljyvarastorakennuksen töi-
hin 2,000,000 mk, tehdaskorttelien n:ot 272—278 ja Verkkosaaren raken-
nustöiden jatkamiseen 1,050,000 mk, Herttoniemen rakennustöiden jatka-
miseen 3,900,000 mk, täytteen vastaanottoon rannoille entinen määrä, 

!) Vrt. tämän kert. s. 68. — 2) S:n s. 69. — 3) S:n s. 67. 
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300,000 mk, sekä korvausta rakennustoimiston yleiskustannuksista 
1,275,500 mk. Lukuun Vesijohtolaitos sisältyi Vanhankaupungin Silta-
saaren pumppulaitoksen täydentämiseen 140,000 mk, saostuslaitoksen vie-
märin pidentämiseen turbiinipumppurakennuksen ohitse 130,000 mk, 
putki verkon laajentamiseen kaupungissa 618,000 mk, josta 500,000 mk 
käytettäväksi kaupunginhallituksen määräyksen mukaan vesijohtojen 
johtamiseen erinäisiin uusiin katuihin, putkiverkon laajentamiseen Hertto-
niemessä 667,000 mk, putkiverkon laajentamiseen Pirkkolassa 1,033,000 
mk, vesijohtojen johtamiseen Pakilan omakotialueelle 2,180,000 mk ja 
vesijohtojen johtamiseen Tuomarinkylän omakotialueelle 1,546,000 mk, 
valtuuston aikaisempien päätösten mukaisesti putkiverkon laajentamiseen 
Pirkkolassa 2,039,000 mk ja yhdysjohdon vetämiseen Munkkiniemen 
Ison Puistotien molemmissa ajoteissä olevien vesijohtojen välille Puisto-
tien itäpäähän 190,000 mk 2) sekä vesimittarien ostoon 650,000 mk. Luvun 
Kaasulaitos määräraha Pääputkiverkon laajennus ja uusiminen merkittiin 
1,060,000 mk:n suuruiseksi huomioiden metaanikaasunpainejohdon joh-
tamista Rajasaaren puhdistuslaitoksesta Runeberginkadun paine johtoon 
koskeva valtuuston päätös 3) sekä varaten 150,000 mk käytettäväksi kau-
punginhallituksen määräyksen mukaan kaasujohtojen johtamiseen erinäi-
siin uusiin katuihin. Uusia määrärahoja varattiin ammoniakinpesulaitteen 
ostoon 765,000 mk, hiilenmurskauslaitteen ostoon 390,000 mk, koksi-
murskan briketoimislaitteen ostoon 1,500,000 mk, kaasupumppuj en hankki-
miseen 450,000 mk ja kaasunsäätäjän hankkimiseen Toisen linjan ja 
Hämeentien kulmaukseen 400,000 mk sekä valtuuston päätöksen mukai-
sesti 2) kolmea viistokammiouunia varten 7,900,000 mk. Vielä sisältyi lu-
kuun johtoverkon laajentamiseen teknillisten laitosten hallituksen määräyk-
sen mukaan 80,000 mk, liittymisjohtoja varten 120,000 mk ja kaasumitta-
rien ostoon 1,300,000 mk. Sähkölaitoksen lukuun, johon ei lisätty ainoata-
kaan uutta määrärahaa, merkittiin momentille Rakennukset 650,000 mk, 
Koneisto 12,150,000 mk, josta 4,700,000 mk valtuuston päätöksen 4) mukai-
sesti Sörnäisten voima-aseman siirtämiseen osittaiseen puulämmitykseen, 
Johtoverkosto ja jakelulaitteet 10,807,000 mk, josta 160,000 mk valtuuston 
päätöksen5) mukaisesti jakojohtokaapelin vetämiseen Urheilukatuun, 
Katuvalaistuslaitteet 1,404,000 mk, josta 9,000 mk valtuuston päätöksen 4) 
mukaisesti kertomusvuonna Pirkkolan omakotialueella suoritettuihin töi-
hin, ja varaten 60,000 mk käytettäväksi kaupunginhallituksen määräyksen 
mukaan katuvalaistulaitteiden järjestämiseksi erinäisiin uusiin katuihin, 
Johto- y.m. työt teknillisten laitosten hallituksen määräyksen mukaan 
200,000 mk, Talojohtotyöt 250,000 mk ja Sähkömittarien hankinta 1,000,000 
mk. Lukuun Talorakennukset sisältyi kaksi uutta määrärahaa, nimittäin 
188,000 mk teurastamon suolipesimön laajentamiseen ja 351,300 mk 
teurastamon konttori- ja pukuhuoneen laajentamiseen. Lukuun Siirtola-
puutarhat merkittiin valtuuston tekemän päätöksen6) mukaisesti 90,000 
mk Oulunkylän siirtolapuutarhan kuntoonpanoa varten. Siirrot rahastoi-
hin nimisessä luvussa merkittiin momentti Siirto Kulosaaren sillan rahas-
toon 1,600,000 mk:sta 968,000 mk:aan alennetuin määrin ja Siirto yleis-
hyödyllisen rakennustoiminnan edistämislainarahastoon 12,000,000 mk:sta 
10,000,000 mk:aan alennettuna. Luvussa Muut sijoitukset varattiin puhe-

x) Vrt. tämän kert. s. 62. — 2) S:n s. 68. — 3) S:n s. 69. — 4) S:n s. 70. — 
-0) S:n s. 71. — 6) S:n s. 63. 
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linosuuksia varten 50,000 mk sekä 71,500 mk uutena momenttina Rai-
tiotie ja omnibus oy:n osakkeiden ostoon. 

Kahdennessakymmenennessätoisessa, tuloa tuottamattomien pääoma-
menojen pääluokassa talorakennusten lukuun merkityistä menoista tuli 
oikeus- ja järjestystoimen osalle 390,000 mk, mistä 375,500 mk valtuuston 
päätöksen x) mukaisesti poliisilaitoksen Sofiankadun 3:ssa olevan talliraken-
nuksen muutostöihin, palotoimen osalle 65,300 mk, sairaanhoidon osalle 
309,140 mk, mistä 80,000 mk valtuuston 2) päätöksen mukaisesti Kivelän 
sairaalan ruumishuoneen töiden jatkamiseen, huoltotoimen osalle 5,500-mk, 
lastensuojelun osalle 713,170 mk, mistä 637,970 mk valtuuston tekemien 
päätösten 3) mukaisesti ammattioppilas- ja vastaanottokodin uudisraken-
nuksen töihin, ja opetustoimen osalle 11,097,900 mk sekä lisäksi Ruotsista 
lahjoitettujen rakennusten vastaanottoon ja rakennustöihin Pirkkolan 
omakotialueella 12,270,000 mk, mistä valtuuston päätöksen 1) mukaisesti 
9,000,000 mk, vajarakennusta varten Talin taimistoon valtuuston päätök-
sen4 ) mukaisesti 30,000 mk ja korvausta rakennustoimiston yleiskustan-
nuksista 2,488,101 mk. Katujen ja teiden lukuun merkittiin Länt. Ranta-
tien tasoittamiseen entinen määrä, 100,000 mk, sekä Heinolankadun loppu-
tasoitukseen 95,000 mk, Kaski- ja Peltotien välisen Pirkkolantien osan ta-
soittamiseen 115,000 mk, Kaarelan- ja Lampuodintien välisen Peltotien 
osan tasoittamiseen 305,000 mk, Pakilan- ja Peltotien välisen Lampuodin-
tien osan tasoittamiseen 385,000 mk, Pirkkolan- ja Lampuodintien välisen 
Monsaksentien osan tasoittamiseen 55,000 mk, Pakilan omakotialueen 
ensimmäisen rakennusvaiheen katutöihin 1,560,000 mk, Tuomarinkylän 
omakotialueen ensimmäisen rakennusvaiheen katutöihin 1,728,000 mk, 
Kuortaneenkadun töihin 1,330,000 mk, erinäisiin valtuuston myöhemmin 
päätettäviin katutöihin 1,500,000 mk ja valtuuston aikaisempien päätösten 
mukaisesti Pirkkolan omakotialueen toisen rakennusvaiheen katutöihin 
1,725,000 mk1), Kaivopuiston rantatien töihin 2,500,000 mk5) ja teiden 
rakentamiseen Marttilan omakotialueelle 150,000 mk 6). Lukuun Viemärit 
merkittiin uusia määrärahoja Heinolankadun viemärin uusimiseen 130,000 
mk, Heinolan- ja Tuusulankadun välisen Viipurinkadun osan viemärin 
uusimiseen 580,000 mk, Loviisan- ja Viipurinkadun välisen Karjalankadun 
osan viemärin uusimiseen 380,000 mk, Kumpulan puron viemäröimiseen 
rautatiepenkereen kohdalla 1,210,000 mk, Toukolan rantakorttelin nro 1 
halki johtavan viemärin johtamiseen Arabian rautatieraiteen itäpuolelle 
320,000 mk, viemäreitä varten Kaarelan- ja Pirkkolantien väliseen Pelto-
tien osaan 345,000 mk, Pakilan- ja Peltotien väliseen Lampuodintien osaan 
580,000 mk ja Pirkkolan- ja Lampuodintien väliseen Monsaksentien osaan 
50,000 mk, kokoojajohtojen johtamiseen viemäristä n:o 41 a Näkinku-
jaan 2,056,000 mk ja Meilahdesta Pikku-Huopalahden puhdistuslaitokseen 
7,851,000 mk, Nordenskiöldinkadulta Länt. Rantatielle johtavan viemärin 
töihin 7,000,000 mk, Toivonkadulta Eläintarhantien alitse rakennettuun 
johtoon johtavan viemärin töihin 2,400,000 mk, viemärin johtamiseen 
Kuortaneenkadun korttelin n:o 691 kohdalle 132,000 mk ja erinäisiin val-
tuuston myöhemmin päätettäviin viemäritöihin 600,000 mk. Lisäksi si-
sältyi viemäreiden lukuun Pirkkolan omakotialueen toisen rakennusvai-
heen viemäritöihin valtuuston aikaisemman päätöksen1) nojalla 1,514,000 

Vrt. tämän kert. s. 62- — 2) S:n s. 36. —3) S:n s. 41 ja v:n 1939 kert. s. 42. — 
S:n s. 4,5. — 5 ) S:n s. 66. — 6) S:n s. 61. 
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mk sekä täydennystöitä varten 1,500,000 mk ja Tervasaaren puhdistus-
laitoksen mekaanisen osan louhinta- ja maatöitä varten 1,000,000 mk. Ur-
heilukentät nimiseen lukuun merkittiin valtuuston päättämät rahamäärät 
ratsastushallin rakennustöiden loppuunsuorittamiseen x) ja ratsastushallin 
valaistuslaitteita varten vastaavasti 1,039,831 mk ja 72,521 mk, sekä 
erinäisiin muutos- ja täydennystöihin Mustikkamaan uimahuoneella 69,000 
mk, Humallahden uimahuoneella 40,000 mk ja Uunisaaren uimalaitoksella 
40,000 mk, soratien rakentamiseen velodromista Käpylän raviradalle 
50,000 mk ja maaliverkkojen ja tukirautain hankkimiseen Käpylän ravi-
radalle 32,000 mk ynnä korvausta rakennustoimiston yleiskustannuksista 
134,335 mk. Lukuun Istutukset sisältyy ainoastaan uusia määrärahoja, 
nimittäin 48,300 mk puistikon perustamiseen Untamon- ja Vallinkosken-
tien kulmaukseen, 20,000 mk istutusten ja käytävän järjestämiseen Silta-
vuorenpenkereelle, 38,900 mk istutusten järjestämiseen Kivelän sairaalan 
uuden kappelin ja ruumishuoneen ympärille, 50,000 mk Väinämöisenkadun 
varrella olevan puistoalueen väliaikaiseen kunnostamiseen ja 156,000 mk 
puistikon rakentamiseen korttelin n:o 838 eteläpuolelle. Työttömyys- ja 
avustustöiden lukuun merkittiin entisille momenteille erinäisiä avustus-
töitä varten kaupunginhallituksen käytettäväksi 1,550,000 mk ja työttö-
myyden lieventämiseksi kaupunginvaltuuston määräyksen mukaisesti 
20,000,000 mk. Lukuun Perushankinnat sisällytettiin elintarvikekeskuksen 
uuden huoneiston kalustoa varten valtuuston päättämät 164,116 mk 2) 
sekä rahatoimiston konevälineiden täydentämiseen 100,000 mk, lisäkaluston 
hankkimiseksi työtupien uuteen huoneistoon 110,500 mk ja lyhytaalto-
radiopuhelimen hankkimiseen väestönsuojelumuodostelmille 120,000 mk. 
Pääluokan viimeiseen lukuun Väestönsuojelutöitä merkittiin 10,000,000 
mk valtuuston käytettäväksi mainittuihin töihin ja valtuuston päätök-
sen 3) mukaisesti 880,000 mk väestönsuojan rakentamiseen teurastamo-
alueen läheisyyteen. 

Näiden menojen puheena ollen mainittakoon valtuuston päätös4), 
että sellaisia pääluokkiin Tuloa tuottavat pääomamenot ja Tuloa tuotta-
mattomat pääomamenot kuuluvia uudistöitä, joita varten talousarvioon 
on merkitty siirtomääräraha, saa aloittaa ainastaan kaupunginhallituksen 
suostumuksella. 

Kahdennessakymmenennessäkolmannessa ja viimeisessä, velan kuole-
tuksen menot käsittävässä pääluokassa merkittiin uusille momenteille 
varat eräiden lainain myöhemmin alkavaa kuoletusta varten. Pääluokan 
menojen loppusumma osoittaa 7,797,069 mk:n vähennystä kertomusvuoden 
menoarvion vastaavaan määrään verraten. 

V:n 1941 menosääntöön merkittiin vajausta kertomusvuodelta 
43,000,000 mk. 

Tulosääntö. Varsinaisten tulojen ensimmäiseen osastoon, Yleinen kun-
nallishallinto, kolmanteen, Palotoimi, kahdeksanteen, Erinäiset sosiaaliset 
tehtävät, kolmanteentoista, Puhtaanapito, kuudenteentoista, Elintarvike-
keskus, kahdeksanteentoista, Sekalaiset yleiset tulot, ja yhdeksänteentoista 
Korot ja osingot, ei tehty mainittavampia muutoksia. 

Toiseen osastoon, Oikeus- ja järjestystoimi, lisättiin uutena lukuna huo-
neenvuokralautakunnan tulot, käsittäen ne 500 mk pöytäkirjalunastuksia. 

!) Vrt. tämän kert. s. 66. — 2) S:n s. 73. — 3) S:n s. 72. — 4) Kvsto 11 p. 
jouluk. 2 §. 



I. Kaupunginvaltuusto 25* 

Terveydenhoito nimisestä neljännestä osastosta jätettiin pois entinen 
momentti Makkaramyyntipaikkain valvominen. 

Viidenteen osastoon, Sairaanhoito, sisältyvä valtionaputuloerä väheni 
1,292,000 mkrlla. 

Huoltotoimen osaston, kuudennen, Korvaukset annetusta huollosta 
nimisen luvun kohdalla olevien valtiolta tulevien korvausten arvioitiin li-
sääntyvän 500,000 mk:lla ja kunnilta saatavien korvausten vähenevän 
250,000 mk:lla, olettaen valtion suorittavan korvauksen sellaisille henki-
löille annettavasta huollosta, joilla oli kotipaikkaoikeus Neuvostoliitolle 
luovutetulla tai vuokratulla alueella sijainneissa kunnissa; kun kuitenkin 
annettavien avustusten yhteismääräkin todennäköisesti nousisi, lisääntyisi 
toisaalta vieraspaikkakuntalaistenkin osalle tuleva avustusmäärä. Yksi-
tyisiltä korvausvelvollisilta saatavien korvausten arvioitiin vähentyvän 
1,500,000 mk:lla, johtuen lähinnä siitä, että yksityiset korvausvelvolliset 
ilmeisesti eivät elinkustannusten yhä kallistuessa kykenisi maksamaan kor-
vauksia entisessä määrin. 

Lastensuojelun osastosta, järjestyksessä seitsemännestä, jäivät tällä 
kertaa pois menetetyn Bengtsärin tilan tulot. 

Opetustoimi nimisen yhdeksännen osaston lukuun Lastentarhat lisät-
tiin kolme uutta momenttia, Tuloja Ebeneserkodin laajennetusta lasten-
seimestä, Tuloja perustettavasta uudesta lastenseimestä ja Tuloja lasten-
tarha Vuokon uudesta kokopäiväosastosta, joille merkittiin varoja vastaa-
vasti 11,270 mk, 32,362 mk ja 3,550 mk. 

Sivistystoimen osastoon, järjestyksessä kymmenenteen, kuuluvat kau-
punginorkesterin tuottamat tulot arvioitiin 140,000 mk entistä pienem-
miksi Suomalaisen oopperan ilmoitettua, ettei se taloudellisista syistä enää 
pystynyt maksamaan entisen suuruista korvausta kaupunginorkesterin 
käyttämisestä. Osaston tulojen arvioimisen yhteydessä valtuusto päätti 
anoa kaupunginorkesterille v. 1941 valtionapua 450,000 mk. 

Yhdennentoista osaston, Kiinteistöt, lukuun Kiinteistötoimisto kerto-
musvuoden talousarviossa sijoitettu momentti Luontoisedut siirrettiin 
takaisin kansanpuistojen, siirtolapuutarhain ja urheilukenttien lukuun. 
Kuten vuokratulot yleensäkin vähenivät, niin luvun Kiinteistölautakunnan 
hoidossa olevien rakennusten ja huoneistojen vuokrat momentti Kaupun-
gin talojen käteisvuokrat aleni 311,728 mk, koska ravintolain ja liikehuo-
neistojen vuokria poikkeustilanteen takia oli täytynyt alentaa ja joitakin 
vuokrakohteita luovuttaa näennäisestä vuokrasta huolto- y.m. järjestöille, 
ja lukuun Myynti- ja toripaikkojen vuokrat sisältyvät myyntipaikkojen 
vuokrat vähenivät epävarman tilanteen takia. Kansanpuistojen, siirtola-
puutarhain ja urheilukenttäin luvun nimikkeessä Urheilukentät oli toi-
meenpantu eräitä siirtoja ja järjestelyitä ja merkittiin siihen uusille momen-
teille soutustadionin osalta 38,550 mk ja velodromin osalta 56,000 mk tuloja. 
Viimeisen, Muiden kuin kiinteistölautakunnan hoidossa olevien rakennusten 
vuokrat nimisen luvun tilitys vuokriin syntyi lisäystä sairaanhoidon koh-
dalla Kivelän ja Nikkilän sairaalan uusien rakennusten osalta sekä lasten-
suojelun kohdalla uuden vastaanotto- ja ammattioppilaskodin osalta; 
lastensuojelun tilitys vuokriin syntyi toisaalta kuitenkin vähennystäkin 
Bengtsärin tilan jouduttua pois kaupungin hallinnasta. 

Kahdennentoista, yleisten töiden osaston luvun Voitot ja korvaukset 

Kvsto 11 p. jouluk. 2 §. 
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suoritetuista töistä tulomomentista Valtionapu teiden kunnossapidosta 
erotettiin erilliseksi momentiksi valtionapu Lauttasaaren sillan kunnossa-
pidosta. 

Neljännentoista osaston, Satamat, arviotulot vähenivät 12,696,994 mk 
pääasiallisesti sen Tuulaaki kaupunkiin osoitetuista tavaroista ja Liikenne-
maksut nimisten momenttien ansiosta. 

Viidennessätoista osastossa nimeltä Teurastamo olevat momentit Jääh-
dy ttämö ja Muut tulot laskettiin huomioonottaen valtuuston päätökset 
teurastamon taksain korottamisesta. 

Seitsemännentoista, teknillisten laitosten osaston puheena ollen arvioi-
tiin vesijohto-, kaasu- ja sähkölaitoksen, huomioonottaen niiden sekä tulot 
että menot, tuottavan ylijäämää vastaavasti 7,708,594 mk eli 1,599,689 mk 
entistä vähemmän, 8,760,956 mk eli 5,558,320 mk entistä enemmän ja 
33,275,779 mk eli 9,915,931 mk entistä vähemmän. Kaasulaitoksen tulojen 
lisäys syntyi pääasiallisesti samannimisen luvun momenttien Yksityis-
kulutus kohdalla valtuuston korotettua 2) kaasun hintaa sekä Tulot sivu-
tuotteista kohdalla. 

Kahdennenkymmenennen osaston, Verot, tulojen kokonaislisäys, 
55,364,277 mk, kohdistui miltei yksinomaan kunnallisveroihin. 

Pääomatulojen ensimmäisen osaston, Kaupungin omaisuudesta saadut 
pääomatulot, järjestyksessä kahdennenkymmenennenensimmäisen, toiseen 
lukuun, Tulot kaupungin omaisuuden myynnistä, merkittiin 12,270,000 mk 
uudelle momentille Ruotsista lahjoitettujen Pirkkolan omakotialueelle 
pystytettyjen rakennusten myynti. Pääluokkaan sisällytettiin tällä kertaa 
uusi neljäs luku, nimeltä siirrot rahastoista, johon merkittiin 23,000,000 mk 
siirtoa verotasausrahastosta. Pääluokan tulojen kokonaislisäys nousi tä-
ten 42,675,545 mk:aan. 

Pääomatulojen jälkimmäisen ja koko tulosäännön viimeisen eli kahden-
nennenkymmenennentoisen osaston, Lainavarat, ainoassa luvussa, Osoi-
tukset lainavaroista, osoitettiin v. 1941 otettavasta lainasta alla mainit-
tuihin tarkoituksiin seuraavat rahamäärät: 

Länsisataman rakennustöiden jatkamiseen mk 400,000 
Munkkisaaren laiturin pohjoispuolella olevan karin louhimi-

seen » 2,400,000 
Eteläsataman Makasiinirannan jatkamiseen entisen laiva-

telakan edustalle » 1,500,000 
Katajanokan vuota- ja öljy varastorakennuksen töihin » 2,000,000 
Tehdaskorttelien n:ot 272—278 ja Verkkosaaren rakennus-

töiden j atkamiseen » 1,050,000 
Herttoniemen rakennustöiden jatkamiseen » 3,900,000 
Vesijohtoja varten » 5,515,000 
Vesijohdon johtamiseksi Ison Puistotien itäpäästä Pitäjän-

mäelle » 2,066,000 
Kaasulaitoksen pääputki verkon laajentamiseen ja uusimi-

seen » 706,000 
Ammoniakinpesulaitteen ostoon » 510,000 
Hiilenmurskauslaitteen ostoon » 260,000 
Koksimurskan briketoimislaitteen ostoon » 1,000,000 

Vrt. tämän kert. s. 71. — 2) S:n s. 69. 
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Kaasupumppujen ostoon mk 300,000 
Kolmen viistokammiouunin ostoon » 5,266,000 
Kaasunsäätäjän hankkimiseen Toisen linjan ja Hämeentien 

kulmaukseen » 265,000 
Sähkölaitoksen rakennuksia varten » 650,000 

» koneistoa varten » 8,100,000 
» johtoverkostoa ja jakelulaitteita varten » 7,204,000 

Siirtoon yleishyödyllisen rakennustoiminnan edistämislai-
narahastoon » 10,000,000 

Väestönsuojelut öihin » 7,253,000 
Yhteensä mk 60,345,000 

Säästöä ei kertomusvuoden talousarvioon merkitty 

3. Oikeus- ja järjestystointa koskevat asiat 

Maistraatti. Huhtikuun 24 p:nä 1931 maistraatin kokoonpanosta ase-
makaava- ja rakennusasioita käsiteltäessä annetun lain mukaisesti kaupun-
ginvaltuusto asetti x) Uudenmaan läänin maaherran toimitettavan, mais-
traattiin mainitunlaisten kysymysten käsittelyä varten valittavan lisäjä-
senen vaalin ehdokkaiksi tammikuun 1 p:nä 1941 alkavaksi kolmivuotis-
kaudeksi entisin ehdoin apulaisasemakaava-arkkitehti B. Aminoffin, kau-
punginarkkitehti G. Taucherin ja toimistoarkkitehti V. Tuukkasen. 

Maistraatinsihteeriksi valittiin 2) toisen kaupunginvoudin konttorin 
ulosottomies A. G. J. Wennerqvist. 

Valtuusto oli v. 1932 anonut3) korkeimmalta oikeudelta sellaista muu-
tosta Helsingin, maistraatin ja raastuvanoikeuden kokoonpanosta ja toi-
minnasta voimassa olevien määräysten 3 kohtaan, jonka mukaan yhdistetyt 
maistraatinsihteerin ja ensimmäisen julkisen notaarin virat erotettaisiin toi-
sistaan, sekä edellyttäen, että oikeus vahvisti tämän muutoksen, päättänyt 
sijoittaa ensimmäisen ja toisen julkisen notaarin virat silloiseen 13 palkka-
luokkaan samalla velvoittaen heidät tilittämään kaupungille toimessaan 
kantamansa maksut. Oikeus vahvisti marraskuun 2 p:nä 1938 muutosehdo-
tuksen ja on muutos mikäli se koskee asianomaisten virkain järjestelyä 
väliaikaisesti pantu täytäntöön v:n 1939 alusta. Virkasivutulojen tilittämi-
sen osalta täytäntöönpano on ollut riippuvainen osaksi siitä, että silloinen 
toinen julkinen notaari C. Oker-Blom oli valittanut Uudenmaan läänin 
maaherralle valtuuston päätöksestä, mikä valitus kuitenkin samoin kuin 
silloisen maistraatinsihteerin ja ensimmäisen julkisen notaarin F. A. 
Hasselblattin valitus kyseisten maistraatin virkain uudelleenjärjestelyä 
koskevasta valtuuston päätöksestä sittemmin peruutettiin4), ja osaksi 
erinäisistä maistraatin työjärjestykseen tehtävistä muutoksista, joista 
nyttemmin myöskin on laadittu ehdotus, jonka mukaan valtuuston v. 1932 
tekemästä päätöksestä poiketen, ensimmäinen ja toinen julkinen notaari 
vuorotellen, maistraatin päätöksen mukaisesti, toimittaisivat sekä virka-
huoneessa että sen ulkopuolella suoritettavat virkatehtävät, sekä mais-
traattiin otettava uusi toimistoapulainen sijoitettaisiin 39 palkkaluokkaan. 

Kvsto 18 p. jouluk. 14 §. — 2) S:n 30 p. lokak. 8 §. — 3) Ks. v:n 1932 
kert. s. 107—112. — 4) Kvsto 8 p. toukok. 6 §. 
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Kaupungin palkkaluokka]'ärjestelmän muuttamisen johdosta oli uudel-
leen järj estetyt virat sijoitettava valtuuston päätöksellään tarkoittamia 
palkkaluokkia vastaaviin palkkaluokkiin. Ensimmäisen ja toisen julkisen 
notaarin virkasivutuloj en tilittämistä kaupungille tarkoittava määräys 
ei koskenut heille kaupanvahvistajina tulevia maksuja, joiden kanto-
oikeus perustui marraskuun 1 p:nä 1933 voimaan tulleeseen lakiin maa-
kaaren 1 luvun muuttamisesta. Edellä olevan mukaisesti valtuusto päätti 1) 
sijoittaa uudelleen järj estetyn maistraatinsihteerin viran 29 palkkaluokkaan, 
minkä päätöksen oikeusministeriö huhtikuun 6 p:nä vahvisti 2), sekä 
uudelleenjärjestetyt ensimmäisen ja toisen julkisen notaarin virat 21 
palkkaluokkaan; perustaa maistraattiin uuden 39 palkkaluokkaan kuulu-
van ylemmän palkkaluokan nuoremman toimistoapulaisen viran; määrätä 
nämä päätöksensä toteutettaviksi siitä päivästä lukien, jolloin maistraatin 
uusi työjärjestys tuli voimaan; sekä oikeuttaa maistraatin tarpeellisin 
18,000 mk:n määrin ylittämään kertomusvuoden tilapäisen työvoiman 
määrärahaansa. 

Valtuusto myöntyi maistraatin v:n 1939 määrärahain Tilapäistä työ-
voimaa ja Painatus ja sidonta ylittämiseen vastaavasti 9,775 mk3) ja 
3,256: 90 mk3) sekä kertomusvuoden määrärahain Tilapäistä työvoimaa 
ja Kesälomasijaiset ylittämiseen vastaavasti 12,000 mk4) ja 2,225 mk5). 

Ensimmäisen kaupunginvoudin konttori. Kaupunginvaltuusto hyväk-
syi6) kaupunginhallituksen toimenpiteen sallia ylittää ensimmäisen kau-
punginvoudin konttorin v:n 1939 määrärahoja Tilapäistä työvoimaa 6,000 
mk ja Painatus ja sidonta 5,000 mk. 

Kaupunginviskaalinvirasto oikeutettiin 7) ylittämään Syyttäjistön ker-
tomusvuoden määrärahaa Kesälomasijaiset 4,120 mk. 

Pukinmäen rakennustarkastus. Vastauksena Uudenmaan lääninhalli-
tuksen tekemään tiedusteluun kaupunginvaltuusto päätti 8) ilmoittaa, ettei 
sillä ollut mitään sitä vastaan, että kaupungin rakennustarkastaja nimitet-
tiin myöskin Pukinmäen rakennussuunnitelma-alueen rakennustarkasta-
jaksi edellyttäen, että korvaus tästä suoritettiin rakennustarkastajalle 
tulevasta toimituspalkkiosta joulukuun 16 p:nä 1938 annetun asetuksen 
mukaisesti. 

Poliisilaitos. Kaupunginvaltuusto hyväksyi6) kaupunginhallituksen 
toimenpiteen sallia ylittää poliisilaitoksen v:n 1939 yleismenoihin sisälty-
vää määrärahaa Kalusto 14,000 mk. 

Poliisilaitoksen v:n 1939 yleismenoihin sisältyvää määrärahaa Matka-
ja kuljetuskustannukset päätettiin sallia ylittää 2,025 mk 9) sekä poliisi-
laitoksen kertomusvuoden yleismenoihin sisältyvää määrärahaa Painatus 
ja sidonta enintään 13,260 mk 10). 

Holhouslautakunta. Merkittiin lx) tiedoksi raastuvanoikeuden ilmoitus, 
että se kaupunginvaltuuston esityksen mukaisesti oli määrännyt holhous-
lautakunnan puheenjohtajaksi v:ksi 1940—43 lautakunnan siihenastisen 
puheenjohtajan varatuomari J. W. Sadeniemen. 

Holhouslautakuntaan valittiin12) lisäjäseniksi asiamies K. Kaira ja 
hallitussihteeri A. Salminen niin pitkäksi aikaa kuin sotapalvelukseen kut-

Kvsto 6 p. maalisk. 14 §. — 2) S:n 8 p. toukok. 5 §. — 3) S:n 19 p. ke-
säk. 41 §. — 4) S:n 20 p. marrask. 29 §. — 5) S:n 28 p. elok. 42 §. — 6 ) S:n 17 
p. tammik. 28 §. — 7) S:n 18 p. syysk. 18 §. — 8) S:n 9 p. lokak. 5 §. — 9) S:n 
8 p. toukok. 34 §. — 10) S:n 18 p. syysk. 16 §. — S:n 6p. maalisk. 7 §. — 
12) S:n 6 p. maalisk. 10 §. 
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suttu lautakunnan puheenjohtaja J. W. Sadeniemi ja toiselle paikkakun-
nalle virkatehtäviään hoitamaan määrätty jäsen O. Möller olivat estyneet 
toimimasta lautakunnan jäseninä. 

Holhouslautakuntaan valittiin v:ksi 1941—44 kanslianeuvos I. V. 
Groundstroem. 

Holhouslautakunnan määrärahaa Tarverahat päätettiin 2) sallia ylit-
tää enintään 2,000 mk. 

Valtuusto hyväksyi3) kaupunginhallituksen päätöksen sallia ylittää 
holhouslautakunnan v:n 1939 määrärahaa Kesälomasijaiset 90 mk. 

4. Liikennettä koskevat asiat 

Raitiotie ja omnibus oy. Kaupunginvaltuusto päätti 4) hyväksyä eräitä 
muutoksia Raitiotie ja omnibus oy:n raitiotie- ja omnibuslinjoilla kannet-
taviin ajomaksuihin yhtiön johtokunnan määrättävästä ajankohdasta 
lukien. Niinpä yleinen ajomaksu kaupunkialueella sekä raitiotie- että 
omnibuslin joilla määrättiin 1:25 mk:ksi ostettaessa vihkolippuja, joita 
myytiin neljän lipun vihoissa 5 mk:n hinnasta, sekä 1: 50 mk:ksi kertali-
pulta, oikeuttaen nämä liput vaihtamaan vaunua enintään kaksi kertaa, 
riippumatta siitä, oliko kysymyksessä raitiotie- vai omnibuslinja. Yömaksut 
olisivat kaupungin sisäisillä linjoilla päivämaksuihin verraten kaksinker-
taiset. Esikaupunkilin jäin ajomaksut jäivät pääpiirteissään ennalleen. 
Kuitenkin korotettiin Munkkiniemen ja Kulosaaren raitiotielinjoilla vihko-
lippujen hintaa samassa suhteessa kuin kaupungin sisäisten Iin jäin hin-
toja, jälkimmäisellä linjalla huomioonottaen siltamaksu 50 p:n korotuksena, 
j a poistettiin itäänpäin johtavien esilcaupunkiomnibuslinjain matkustajain 
vapaa siirto-oikeus; yölisämaksu kaikilla esikaupunkilinjoilla tuli olemaan 
2 mk. 

Raitiotie ja omnibus oy:n johtokunta oli päättänyt ryhtyä ylläpitä-
mään yöliikennettä raitiotielinjoilla n:ot 1, 3, 4, 5, 6, 7 ja 8 sekä Haagan, 
Munkkiniemen, Kulosaaren ja Käpylän raitiotielinjoilla klo 23.3o—0.3o 
välisenä aikana siten, että vaunut kulkisivat kaupunkilinjoilla 15 minuutin 
j a esikaupunkilin joilla n. 30 minuutin väliajoin, jolloin aj omaksu olisi ta-
vallisiin maksuihin verraten kaksinkertainen ja kuukausi- ja vuosilipun 
¡haltijoilta perittäisiin lisämaksuna tavallisen aj omaksun hinta; lisättyyn 
yöliikenteeseen siirryttäisiin asteittain, sikäli kuin tarvittava henkilökunta 
palaisi kesälomiltaan. Asiasta maistraatille annettavassa lausunnossaan 
valtuusto päätti 5) puoltaa päätöksen hyväksymistä. 

Valtuusto päätti6) myöntää Raitiotie ja omnibus oy:lle sen entisille 
linjoille asetetuin ehdoin toimiluvan Kaarlenkadulta alkavaa ja Helsingin-
katua pitkin Hämeentielle jatkuvaa kaksiraiteista raitiotielinjaa varten, 
kuitenkin niin että yhtiö oikeutettiin rakentamaan linja aluksi yksirai-
teisena ja täydentämään se kaksiraiteiseksi sitten kun tarvittava materiaali 
oli saatavissa. 

Sotainvaliidien maksuton raitiotie- ja linja-autolinjain käyttö. Sen jäl-
keen kun Raitiotie ja omnibus oy:n johtokunta oli oikeuttanut sotainva-

Kvsto 30 p. lokak. 7 §. — 2) S:n 4 p. jouluk. 15 §. — 3) S:n 6 p. maalisk. 
33 §. — 4) S:n 20 p. marrask. 15 §. — 5) S:n 9 p. lokak. 9 §. — •) S:n 18 p iou-
iuk. 22 §. y J 
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liidit maksuttomasti käyttämään kaikkia yhtiön raitiotie- ja linja-auto-
linjoja kertomusvuoden aikana, kaupunginvaltuusto puolestaan päätti x) 
suostua johtokunnan esitykseen, että sokeat sotainvaliidit, poikkeuksena 
Uudenmaan läänin kuvernöörin maaliskuun 11 p:nä 1901 vahvistamien 
Helsingin sähköraitioteiden käyttämistä koskevien määräysten 1 §:ssä 
säädetystä kiellosta, oikeutettaisiin maksutta kuljettamaan opaskoiransa 
mukanaan raitiotietakavaunujen etusillalla. 

Vuokra-autotaksan muuttaminen. Kaupunginvaltuusto päätti 2) esit-
tää maistraatille voimassa olevan vuokra-autotaksan muuttamista väli-
aikaisesti heinäkuun 1 p:stä lukien siten, että taksamittarin osoittamaa 
ajomaksua korotettaisiin 50 %:lla kaupungin alueella ja Lauttasaareen, 
Munkkiniemeen, Haagaan ja Kulosaareen tehdyistä matkoista sekä että 
kaksinkertaista n.s. yötaksaa noudatettaisiin klo 23—6. 

5. Palotointa koskevat asiat 

Palolaitos. Ottaen huomioon sisäasiainministeriön ilmoituksen, että 
se piti erittäin suotavana, että avoinna olevia palomiesten toimia täy-
tettäessä mikäli mahdollista otettiin huomioon Viipurin palokuntaan kuu-
luneet henkilöt ja että Helsingin palokunnassa kesän aikana toimineille 
viipurilaisille koetettaisiin järjestää työtä jatkuvaisesti kesäkuukausien 
jälkeenkin, sekä Helsingin palomiesten ammattiosaston esittämän toivo-
muksen palomiesten työajan lyhentämisestä kaupunginvaltuusto päätti 3): 

ottaa palokuntaan lokakuun 1 p:stä kertomusvuoden loppuun tilapäi-
sinä 2 uutta palokersanttia 2,750 mk:n kuukausipalkoin ja 18 uutta nuo-
rempaa palomiestä 1,700 mk:n kuukausipalkoin, mihin palkkoihin lisättäi-
siin valtuuston hyväksymät kalliinajanlisäykset, sekä oikeuttaa palo-
lautakunnan tämän lisämiehistön palkkaamiseksi ylittämään palolaitoksen 
kertomusvuoden määrärahaa Tilapäistä työvoimaa 108,300 mk; 

perustaa palokuntaan v:n 1941 alusta lukien 2 32 palkkaluokkaan kuu-
luvaa palokersantinvirkaa ja 18 41 palkkaluokkaan kuuluvaa nuoremman 
palomiehen virkaa merkiten tarkoitusta varten saman vuoden talousar-
vioon 433,200 mk:n määrärahan; sekä 

järjestää palomiesten työajan kertomusvuoden lokakuun 1 p:stä lu-
kien siten, että jokainen palomies 8 vuorokauden aikana oli 5 vuorokautta 
työssä ja 3 vuorokautta vapaana. 

Kaupunginhallituksen oikeutettua palokorpraali I. Kestin nostamaan 
puolet palkastaan hänelle joulukuun 23 p:stä 1939 helmikuun 3 p:ään 1940i 

myönnetyn jatketun sairasloman ajalta, valtuusto vahvisti 4) tämän pää-
töksen. 

Palomies I. Sjöholm oikeutettiin 5) ikäkorotusten saamiseksi lukemaan 
hyväkseen Raitiotie ja omnibus oy:n palveluksessa maaliskuun 1 p:stä 
1928 elokuun 1 p:ään 1929 toimimansa aika. 

Valtuusto päätti6) vastaanottaa erinäiset sodan aikana Suomeen lah-
joitetut palokalustoesineet, jotka Helsingin vakinainen palokunta oli saa-
nut vastaanottaa ja joiden yhteinen arvo nousi n. 1,750,000 mk:aan. 

Valtuusto hyväksyi 7) kaupunginhallituksen toimenpiteen suostua palo-
*) Kvsto 28 p. elok. 34 §. — 2) S:n 19 p. kesäk. 13 §. — 3) S:n 18 p. syysk. 

12 §. — 4) S:n 17 p. tammik. 14 §. — 5) S:n 6 p. maalisk. 20 §. — 6) S:n 19 p. 
kesäk. 32 §. — 7) S:n 6 p. maalisk. 28 §. 
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päällikön tekemään esitykseen, että palolaitoksen kertomusvuoden määrä-
rahaan Kaluston hankinta pelastustikapuuauton ostamiseksi sisältyvä. 
600,000 mk:n erä saataisiin käyttää kahden palo- ja yhden kuorma-auton 
ostoon. 

Valtuusto myöntyi seuraavain palolaitoksen määrärahain ylittämi-
seen enintään alla mainitun verran: Kesälomasijaiset 40,000 mk, Lämpö 
530,000 mk, Vaatteiden pesu 32,000 mk ja Autojen käyttö 130,000 mk. 

Valtuusto hyväksyi 2) kaupunginhallituksen toimenpiteen sallia merkitä, 
siirtomäärärahoiksi v:n 1939 talousarvion Tuloa tuottavat pääomamenot 
nimisen pääluokan luvun Talorakennukset 56,000 mk:n suuruisen määrä-
rahan Paloasema Korkeavuorenkatu n:o 26, pyroksyliinimaalaushuoneen 
sisustaminen kokonaisuudessaan ynnä sen lisäyksen työläispalkkain ko-
rottamiseksi 1,600 mk sekä määrärahasta Käpylän paloasema, lämmin-
käyttövesijärjestelmä esimiehen ja miehistön asuntoihin 23,938 mk ynnä 
sen lisäyksen työläispalkkain korottamiseksi 700 mk. 

Uusi palo järjesty s. Piirinuohoojain O. F. Karlssonin y.m. valitettua 
Uudenmaan lääninhallitukselle uuden palojärjestyksen hyväksymistä kos-
kevasta kaupunginvaltuuston päätöksestä3), lääninhallitus hyläten maini-
tun valituksen heinäkuun 2 p:nä vahvisti palojärjestyksen asianomaisten 
noudatettavaksi, koska sen hyväksymisen sinänsä ei voitu katsoa loukkaa-
van välittäjäin yksityistä oikeutta ja kun ei myöskään oltu näytetty toteen, 
että valituksenalainen päätös olisi syntynyt laista poikkeavassa järjestyk-
sessä tahi olisi lain tai asetusten vastainen taikka ylittäisi valtuuston toimi-
vallan 4) 

Tästä lääninhallituksen päätöksestä piirinuohoojat Ö. F. Karlsson y.m. 
valittivat korkeimpaan hallinto-oikeuteen anoen, että se kumoamalla lää-
ninhallituksen päätöksen jättäisi palojärjestyksen vahvistamatta. Valitus-
kirjelmässä uudistettiin piirinuohoojain lääninhallitukselle esittämät väit-
teet sekä huomautettiin erikoisesti, että nuohoustoimi voimassa olevan palo-
säännön 29 §:n mukaisesti oli uskottava fyysillisille henkilöille eikä sitä siis 
voitu jättää yhtiölle tai muulle senkaltaiselle juriidiselle henkilölle, kuten 
juuri vahvistetussa palojärjestyksessä edellytettiin, ollen tämä sitä paitsi 
ristiriidassa myöskin palojärjestyksen 37, 38, 39 ja 40 §:n kanssa, jotka 
edellyttivät yksityisten henkilöiden olevan nuohoustoimen hoitajina. Myös-
kin tehtiin valituskirjelmässä huomautus palojärjestyksen 43 §:n säännök-
sen johdosta, että palojärjestys tulisi voimaan heti kun Uudenmaan läänin 
maaherra oli sen vahvistanut, mikä kyseisessä tapauksessa ei voinut pitää 
paikkaansa, koska maaherran päätöksestä oli valitettu. Koska maaherra 
päätöksessään oli lausunut, ettei palojärjestyksen hyväksymisen sinänsä 
voitu katsoa loukkaavan välittäjäin yksityistä oikeutta, valittajat ilmoitti-
vat olevansa päinvastaista mieltä sillä perusteella, että kaupungille palo-
järjestyksessä oli varattu oikeus antaa nuohouksen hoitaminen myöskin 
yhtiölle tai muulle nuohouslaitokselle ja että kaupunki jo itse teossa oli 
osoittanut tahtovansa käyttää hyväkseen tätä oikeutta jättämällä nuohous-
tehtävät perustettavalle osakeyhtiölle, minkä toimenpiteen kautta valitta-
jat menettäisivät piirinuohoojantoimensa. Annettavassa selityksessään 
valtuusto päätti 5) anoa valituksen hylkäämistä viitaten lääninhallitukselle 
antamaansa selitykseen sekä huomauttaen seuraavaa: Palojärjestyksen 33 

x) Kvsto 18 p. syysk. 17 § ja 19 p. kesäk. 40 §. — 2) S:n 6 p. maalisk. 34 §. — 
8) Vrt. v:n 1939 kert. s. 34. — 4) Kvsto 28 p. elok. 4 §. — 5) S:n 18 p.syysk. 4 §. 
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§:n 2 kohdassa säädetään, että tarkempia määräyksiä kunnallisesta nuo-
houslaitoksesta ja piirinuohoojain toiminnasta on annettava ohjesäännöissä 
ja yksityisestä nuohouslaitoksesta sen säännöissä huomioonottaen, mitä 
laissa ja asetuksissa sekä tässä palojärjestyksessä on nuohoustoimesta ja 
nuohoojista säädetty. Tästä säännöksestä ilmenee, että nuohoustehtäviä 
suorittaville henkilöille on tarkoitus hankkia palolautakunnan hyväksymi-
nen ja että he niinikään tulevat toimimaan palopäällikön valvonnan alaisina, 
riippumatta siitä, ovatko he yksityisen tai kunnallisen nuohouslaitoksen 
palveluksessa vai toimivatko he piirinuohoojina voimassa olevien säännös-
ten puitteissa. Väite, ettei uuden palojärjestyksen mukaan vastuu nuohous-
tehtävien suorittamisesta olisi fyysillisillä henkilöillä, oli siis täysin paikkan-
sapitämätön. Aiheeton oli myöskin välittäjäin samassa yhteydessä tekemä 
viittaus palojärjestyksen 37, 38, 39 ja 40 §:ään, sillä ne oli laadittu siihen 
muotoon, että niiden määräyksiä voitiin noudattaa riippumatta siitä, pysy-
tettiinkö piirinuohoojajärjestelmä voimassa vaiko ei. Palojärjestyksen 
43 §:ään sisältyvä säännös palojärjestyksen voimaantulosta oli yhdenmukai-
nen palosäännön 1 §:n kanssa; täytäntöönpanopäätöksensä kunnan viran-
omaiset luonnollisesti tekisivät vasta lääninhallituksen päätöksen saatua 
lain voiman. Välittäjäin käsitys, että kysymys piirinuohoojajärjestelmän 
poistamisesta tuli ratkaistuksi, jos hyväksytty palojärjestys vahvistettiin 
oli ilmeisesti myöskin virheellinen. Valtuusto oli tosin päättänyt perustaa 
osakeyhtiön nuohoustoimen hoitamista varten, mutta tämän päätöksen 
korkein hallinto-oikeus oli poistanut 2). Ennenkuin kysymys oli uudelleen 
pantu vireille ja lopullisesti ratkaistu oli ennenaikaista sanoa, lakkautet-
taisiinko välittäjäin hoitamat piirinuohooj an toimet todellakin. 

6. Terveyden- ja sairaanhoitoa koskevat asiat 

Terveydenhoito sekä sairaanhoito s ai r a ai ai n ulko-
puolella 

Aluelääkärit. Kaupunginvaltuusto määräsi3) lääke tieteenlisensiaatti 
M. Harjaman hoitamaan sotapalvelukseen kutsutun Sörnäisten aluelääkä-
rin B. Bondestamin virkaa kertomusvuoden loka—joulukuun aikana. 

Valtuusto hyväksyi 4) kaupunginhallituksen toimenpiteen määrätä ali-
lääkäri A. Nikulan hoitamaan sotapalvelukseen kutsuttujen Sörnäisten alue-
lääkärin B. Bondestamin ja Hermannin aluelääkärin H. Roosin virkoja 
kertomusvuoden alusta lukien toistaiseksi, siksi kuin virkain vakinaiset 
haltijat jälleen voivat ryhtyä niitä hoitamaan. 

Pasilan ja Käpylän aluelääkärille J . Blomstedtille, joka jo oli nauttinut 
sairaslomaa maaliskuun 13 p:n ja kesäkuun 1 p:n välisen ajan, myönnet-
tiin 5) virkasäännön mukaisin palkkaeduin jatkettua sairaslomaa kesäkuun 
ajaksi sijaisenaan lääketieteenlisensiaatti C. J . L. Ahlberg. 

Eläinlääkintä. Kaupunginvaltuusto hyväksyi6) kaupunginhallituksen 
toimenpiteen määrätä terveydenhoitolautakunnan puheenjohtajan O. von 
Hellensin hoitamaan sotapalvelukseen kutsutun kaupungineläinlääkäri W. 

*) Ks. v:n 1935 kert. s. 71. — 2) S:n v:n 1937 kert. s. 33. — 3) Kvsto 9 p. lokak. 
15 §. — 4) S:n 6 p. maalisk. 17 §. — 5) S:n 19 p. kesäk. 47 §. — 6) S:n 6 p. 
maalisk. 16 p. §. 
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Ehrströmin virkaa kertomusvuoden alusta lukien toistaiseksi, siksi kuin 
viran vakinainen haltija voi ryhtyä sitä hoitamaan. 

Valtuusto hyväksyi x) kaupunginhallituksen päätöksen sallia ylittää 
eläinlääkintäosaston v:n 1939 määrärahaa Tilapäistä työvoimaa 29,535 mk. 

Ammattientarkastus. Kaupunginvaltuusto hyväksyi 2) kaupunginhalli-
tuksen toimenpiteen määrätä ammattientarkastajat S. H. Lehmuskallion 
ja E. Sundbäckin edelleen hoitamaan virkojaan heidän viisi vuotis toimikau-
tensa päätyttyä tammikuun 31 p:nä sekä kehoittaa terveydenhoitolauta-
kuntaa julistamaan virat haettaviksi. 

Merkittiin3) tiedoksi, että Uudenmaan lääninhallitus marraskuun 27 
p:nä 1939 oli hylännyt insinööri G. Winklerin valitsemista ammattientar-
kastajaksi tarkoittavan filosofianmaisteri A. J. Savolahden valituksen. 

Ammattientarkastaja S. Lautsolle myönnettiin 4) pyynnöstä virkaero 
kesäkuun 1 p:stä lukien määräten entinen Viipurin kaupungin ammattien-
tarkastaja K. Pokki, joka toukokuun 13 p:stä heinäkuun 13 p:ään oli kau-
punginhallituksen määräyksestä hoitanut hänen virkaansa, edelleen hoita-
maan sitä heinäkuun 14 p:stä lukien toistaiseksi, siksi kuin siihen valittava 
henkilö ryhtyi sitä hoitamaan. 

Avoimeksi julistettuihin ammattientarkast ajan virkoihin valittiin 5) edel-
leen 5 vuoden ajaksi niiden entiset haltijat S. H. Lehmuskallio, A. Levanto 
ja E. Sundbäck. 

Tuberkuloosihuolto. Kaupunginvaltuusto hyväksyi6) kaupunginhalli-
tuksen toimenpiteen määrätä tuberkuloosihuoltotoimiston ensimmäisen ali-
lääkärin E. Qvarnströmin hoitamaan puolustuslaitoksen tehtäviin määrätyn 
tuberkuloosilääkäri A. V. Wirran virkaa kertomusvuoden alusta lukien 
toistaiseksi, siksi kuin viran vakinainen haltija jälleen voi ryhtyä sitä hoita-
maan. 

Valtuusto myöntyi 7) ylittämään seuraavia v:n 1939 tuberkuloosihuolto-
määrärahoja alla mainitun verran: tuberkuloosihuoltotoimiston määrä-
rahoja Lääkkeet ja sairaanhoitotarvikkeet 1,947: 25 mk ja Suoranaiset 
avustukset 94: 60 mk sekä keuhkotautisten parantolahoitoon varattua 
määrärahaa 32: 50 mk. 

Sielullisesti sairaiden naisten keskuskoti. Kaupunginvaltuusto päätti 8) 
sallia ylittää sielullisesti sairaiden naisten keskuskodin määrärahaa Valais-
tus 300 mk. 

Sielullisesti sairaiden miesten keskuskoti. Kaupunginvaltuusto päätti9) 
sallia ylittää sielullisesti sairaiden miesten keskuskodin määrärahaa Ruo-
kinta 4,500 mk. 

Desinfioimislaitos. Kaupunginvaltuusto määräsi 10), että desinfioimis-
laitoksessa annettavasta syyhelmähoidosta kannetaan 50 mk:n maksu poti-
lasta kohden, kuitenkin niin, että hoito varattomille ja vähävaraisille poti-
laille annetaan ilmaiseksi. 

Terveydenhoito järjestyksen muuttaminen. Uudenmaan lääninhallitus oli 
lähettänyt kaikille kaupungin- ja kauppalanhallituksille sekä taajaväkisten 
maalaisyhdyskuntain hallintolautakunnille kiertokirjeen, jossa ilmoitettiin 
sisäasiainministeriön kehoittaneen lääninhallitusta myötävaikuttamaan 

Kvsto 6 p. maalisk. 33 §. — 2) S:n 6 p. maalisk. 19 §. — 8) S:n 8 p. tou-
kok. 7 §; vrt. myös v:n 1939 kert. s. 36. — 4) Kvsto 29 p. toukok. 12 § — 5) S*n 
19 p. kesäk. 19 § ja 9 p. lokak. 12 §. — 6) S:n 6 p. maalisk. 18 §. — 7) S-n 29 
p. toukok. 25 §. — 8) S:n 18 p. jouluk. 27 §. — •) S:n 18 p. jouluk. 27 6. — 
10) S:n 30 p. lokak. 24 §. F J * 
Kunnall. kert. 1940 3 
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siihen, että sianhoitoa estävät tai rajoittavat määräykset maan rasvatuo-
tannon lisäämiseksi ensi tilassa poistettaisiin kunnallisista järjestyssään-
nöistä ja harrastusta sianhoitoon kaikin tavoin edistettäisiin. Tämän joh-
dosta kaupunginvaltuusto päätti v:n 1940 ja 1941 ajaksi muuttaa Hel-
singin kaupungin terveydenhoitojärjestyksen 131 §:ään sisältyviä koti-
eläinten pitoa koskevia määräyksiä siten, että terveydenhoitolautakunta 
sai antaa luvan myöskin sikojen pitämiseen kaupungin alueella. 

Sairaalat 

Sairaalahallituksen kanslian ja sairaalain tiliviraston eräiden virkain 
uudelleenjärjestely. Ottaen huomioon, että sairaalain tilivirasto yleensä tar-
vittaessa oli voinut järjestää aputyövoimaa sairaalahallituksen kanslian 
käytettäväksi, joka ei voinut tulla toimeen omine vähine työvoimineen, 
sekä että töiden uudelleenjärjestely nyt helposti kävi päinsä sairaalain tili-
viraston inventtausapulaisen pian siirtyessä eläkkeelle, kaupunginvaltuusto 
päätti 2) v:n 1941 alusta lukien perustaa sairaalahallituksen kansliaan 37 
palkkaluokkaan kuuluvan nuoremman toimistoapulaisen viran sekä samasta 
ajankohdasta lukien lakkauttaa sairaalain tiliviraston inventtausapulaisen 
viran. Samalla valtuusto oikeutti sairaalahallituksen v. 1941 käyttämään 
uuden viran haltijan palkkaamiseen mainitun vuoden talousarvioon sisäl-
tyvää lakkautetun viran palkkamäärärahaa. 

Sairaalain tilivirasto. Sairaalain tiliviraston nuorempi toimistoapulainen 
E. Forsström oikeutettiin 3) eläkkeen saamiseksi lukemaan hyväkseen syys-
kuun 18 p:n 1918 ja tammikuun 10 p:n 1920 välinen aika, jolloin hän ennen 
sairaalain tiliviraston palvelukseen siirtymistään toimi kaupungin elintarve-
lautakunnan korttikeskuksessa. 

Sairaalain tiliviraston sääntöpalkkaisten virkain määrärahaa päätet-
tiin 4) sallia ylittää 9,840 mk. 

Puu- tai fuuhiilikaasuttimien hankkiminen sairaalain autoihin. Kaupun-
ginvaltuuston yleisistä käyttövaroista myönnettiin 5) sairaalahallitukselle 
215,000 mk 7 puu- tai puuhiilikaasuttimen hankkimiseksi kaupungin sai-
raalain autoihin. 

Marian sairaala. Kaupunginvaltuusto hyväksyi 6) kaupunginhallituksen 
toimenpiteen määrätä Marian sairaalan lastenosaston apulaislääkärin A. 
Talvitien hoitamaan osaston sotapalvelukseen kutsutun ylilääkärin P. Hei-
niön virkaa joulukuun 9 pistä 1939 alkaen toistaiseksi, kuitenkin enintään 
maaliskuun 5 piään 1940 saakka, jolloin apulaislääkäri Talvitien kolmi-
vuotiskausi sairaalan palveluksessa päättyi. 

Valtuusto hyväksyi7) kaupunginhallituksen toimenpiteen sallia siirtää 
kertomusvuoteen Marian sairaalan vin 1939 määrärahaan Kaluston han-
kinta uuden keittiöyleiskoneen hankkimiseen sisältyvän 59,100 mkin erän. 

Seuraavia Marian sairaalan määrärahoja päätettiin 8) sallia ylittää alla 
mainitun verrani Vuokra 11,650 mk, Siivoaminen 15,000 mk, Vedenkulu-
tus 5,000 mk, Vaatteiden pesu 60,000 mk, Ruokinta 200,000* mk, Yleisten 

Kvsto 29 p. toukok. 16 §; vrt. myös Kunnall. asetuskok. s. 46 — 2) Kvsto 
18 p. jouluk. 17 §. — 3) S:n 17 p. tammik. 17 §. — 4) S:n 20 p. marrask. 24 §. —-
5) S:n 9 p. lokak. 10 §. — 6) S:n 6 p. maalisk. 15 §. — 7) S:n 6 p. maalisk. 29 8. — 
•) S:n 20 p. marrask. 24 §. 
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laitteiden kunnossapito 20,000 mk ja Kuljetus- ja matkakustannukset 
10,000 mk. 

Kulkutautisairaala. Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunginhalli-
tuksen toimenpiteen osoittaa kertomusvuoden talousarvion pääluokkaan 
Sairaanhoito sisältyvistä kaupunginvaltuuston käyttövaroista 59,550 mk 
sodan syttyessä joksikin aikaa Hyvinkään parantolaan hoidettaviksi siir-
rettyjen kulkutautisairaalan potilaiden mainitun ajan hoitomaksujen suo-
rittamiseksi. 

Valtuusto hyväksyi 2) kaupunginhallituksen päätöksen sallia ylittää 
kulkutautisairaalan v:n 1939 määrärahaa Sääntöpalkkaiset virat 50,773: 70 
mk. 

Seuraavia kulkutautisairaalan määrärahoja päätettiin3) sallia ylittää 
alla mainitun verran: Valaistus 9,000 mk, Siivoaminen 1,500 mk, Kaluston 
kunnossapito 25,000 mk, Kuljetus- ja matkakustannukset 25,000 mk ja 
Käyttövoimaa 18,000 mk. 

Valtuusto hyväksyi 4) kaupunginhallituksen toimenpiteen sallia siirtää 
kertomusvuonna käytettäväksi kulkutautisairaalan korjauksiin uhkaavan 
kulkutautivaaran takia myönnetyt 30,000 mk. 

Kivelän sairaala. Koska Kivelän sairaalan mielisairaiden osaston yli-
lääkäriksi nimitetty Nikkilän sairaalan ylilääkäri ja johtaja S. E. Donner 
ei vielä voinut ryhtyä virkaansa hoitamaan, kaupunginvaltuusto määräsi5) 
sairaalan entisen johtajan ja mielisairaiden osaston ylilääkärin E. Ehrn-
roothin edelleen hoitamaan mielisairaiden osaston ylilääkärin virkaa, siksi 
kuin viran vakinainen haltija voi ryhtyä siihen, ja samalla sairaalan johtajan 
tehtäviä kertomusvuoden alusta lukien kunnes toisin päätettiin. Mielisai-
raiden osaston ylilääkärin S. E. Donnerin sittemmin ilmoitettua voivansa 
ryhtyä virkaansa hoitamaan kesäkuun 1 p:nä, valtuusto päätti6), että 
virkaatoimittava mielisairaiden osaston ylilääkäri ja sairaalan johtaja E. 
Ehrnrooth pysytettäisiin näissä toimissa vielä kesäkuun ajan, jolloin hän 
nauttisi kesälomansa, ja että hänelle tältä ajalta maksettaisiin hänen siihen-
astinen palkkansa kyseisen sairaalan määrärahasta Sääntöpalkkaiset virat. 
Kivelän sairaalan johtajaksi määrättiin6) heinäkuun 1 p:stä lukien sen sisä-
tautien osaston ylilääkäri A. Vesa. 

Kaupunginhallituksen myönnettyä 7) Kivelän sairaalan johtajalle ja 
sen sisätautien osaston ylilääkärille A. Vesalle virkavapautta irtisanomis-
ajaksi eli syyskuun 16 p:stä marraskuun 16 p:ään valtuusto pyynnöstä 
myönsi 8) ylilääkäri Vesalle virkaeron viimeksi mainitusta päivästä lukien 
samalla määräten sairaalan alilääkärin U. Ahavan hoitamaan sisätautien 
osaston ylilääkärin virkaa ja mielisairaiden osaston ylilääkärin S. E. Don-
nerin johtajan tehtäviä toistaiseksi, siksi kuin viran uusi haltija voi ryhtyä 
sitä hoitamaan ja johtajan tehtävistä toisin päätettiin. 

Kivelän sairaalan sisätautien osaston ylilääkäriksi valittiin 9) sittem-
min lääketieteen- ja kirurgiantohtori P. R. Soisalo, joka myöskin v:n 1941 
alusta lukien määrättiin 10) toimimaan sairaalan johtajana. 

Kivelän sairaalan konemestarin virka korotettiin 1V) v:n 1941 alusta 
lukien 32 palkkaluokkaan. 

!) Kvsto 6 p. maalisk. 24 §. — 2) S:n 6 p. maalisk. 33 §. — 3) S:n 20 p. 
marrask. 24 §. — 4) S:n 6 p. maalisk. 35 §. — 5) S:n 17 p. tammik. 16 §. — 
6) S:n 29 p. toukok. 14 §. — 7) Ks. tämän kert. s. 147. — 8) Kvsto 9 p. lokak. 
16 §. — 9) S:n 20 p. marrask. 11 §. — 10) S:n 18 p. jouluk. 16 §. — S:n 9 p. 
lokak. 19 §. 
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Kivelän sairaalassa virkaatoimittavana konemestarina heinäkuun 1 
pistä elokuun 1 p:ään palvellut G. G. Tallgren oli mainittuna aikana syyllis-
tynyt väärinkäytöksiin käyttämällä eräitä sairaalan laskuun tilaamiansa 
tarvikkeita omiin tarkoituksiinsa. Valtuusto päätti x) ilmoittaa asiasta 
lääninhallitukselle. 

Kaupunginhallituksen oikeutettua 2) yleisten töiden lautakunnan 
käyttämään Kivelän sairaalan ruumishuoneen rakennustöiden jatkamiseen 
80,000 mk v;n 1939 talousarvion pääluokan Tuloa tuottamattomat pääoma-
menot luvussa Talorakennukset tarkoitukseen varatun siirtomäärärahan 
lisäksi, valtuusto hyväksyen tämän toimenpiteen päätti3) merkitä maini-
tun suuruisen määrärahan v:n 1941 talousarvioon. 

Kivelän sairaalan määrärahoja Ruokinta sekä Kuljetus- ja matkakus-
tannukset päätettiin 4) sallia ylittää vastaavasti 360,000 mk ja 15,000 mk. 

Nikkilän sairaala. Kaupunginvaltuusto määräsi 5) Nikkilän sairaalan 
apulaisylilääkärin E. Svanljungin hoitamaan saman sairaalan haettavaksi 
julistettua ylilääkärin- ja johtajanvirkaa kertomusvuoden alusta lukien 
siksi kuin virka vakinaisesti täytettiin. 

Nikkilän sairaalan ylilääkäriksi ja johtajaksi valittiin6) Viipurin kau-
pungin mielisairaalan johtaja E. K. Backman alistaen vaali lääkintöhalli-
tuksen hyväksyttäväksi. 

Nikkilän sairaalan määrärahoja Desinfioimisaineet, Tarverahat ja Per-
hehoitomaksut päätettiin7) sallia ylittää vastaavasti 1,500 mk, 3,000 mk 
ja 54,000 mk. 

Tuberkuloosisairaala. Tuberkuloosisairaalan konemestarinvirka koro-
tettiin 8) v:n 1941 alusta lukien 32 palkkaluokkaan. 

Tuberkuloosisairaalan määrärahoja Valaistus ja Vedenkulutus päätet-
tiin 7) sallia ylittää vastaavasti 20,000 mk ja 25,000 mk. 

Kaupungin sairaalain työaika. Kaupunginvaltuusto päätti 9), että kau-
pungin sairaaloissa, joissa oli käytännössä 9 tunnin päivittäinen työaika, 
oli v:n 1941 alusta lukien ompelijoihin, pesuapulaisiin ja lämmittäjiin näh-
den sovellettava 8 tunnin työpäivää. Tämän muutoksen toteuttamiseksi 
valtuusto samalla päätti9) perustaa Marian sairaalaan 39 palkkaluokkaan 
kuuluvan lämmittäjä-mekaanikontoimen ja Nikkilän sairaalaan ja tuber-
kuloosisairaalaan kumpaankin 44 palkkaluokkaan kuuluvan lämmittäjän-
toimen sekä samasta ajankohdasta lukien lakkauttaa tuberkuloosisairaa-
lan 46 palkkaluokan mukaisen apumiehentoimen. 

Kaupungin sairaalain eräiden virkain palkkauksen järjestely. Kaupungin-
valtuusto päätti10) v:n 1941 alusta lukien korottaa kaikkien sairaalain por-
tin vartijantoimet 46 palkkaluokkaan sekä tuberkuloosisairaalan yövarti-
jantoimen 45 ja muiden sairaalain yö vartijantoimet 46 palkkaluokkaan. 

Kaupungin sairaalain lääkärien oikeuttaminen harjoittamaan yksityistä 
vastaanottoa virka-asunnoissaan. Kaupunginvaltuusto päätti 11), että kau-
pungin sairaalain lääkärit saivat harjoittaa yksityistä vastaanottoa virka-
asunnoissaan vain sairaalahallituksen kussakin tapauksessa erikseen anta-
malla luvalla, mutta että tällaisissa vastaanotoissa ei saanut käyttää sai-
raalain kojeita. 

!) Kvsto 30 p. lokak. 6 §. — 2) Ks. tämän kert. s. 148. — 3) Kvsto 28 p. elok. 
39 §. — S:n 20 p. marrask 24 §. — 5) S:n 17 p. tammik. 15 §. — 6) S:n 19 
p. kesäk. 18 §. — 7) S:n 20 p. marrask. 24 §. — 8) S:n 9 p. lokak. 19 §. — 

S:n 8 p. toukok. 31 §. — 10) S:n 9 p. lokak. 20 §. — S:n 30 p. lokak. 14 §. 
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Varasairaalain järjestäminen. Vallitsevan sotatilanteen johdosta sai-
raalahallitus oli järjestänyt Marian sairaalan kirurgiselle osastolle toistai-
seksi tätä sairaalaa varten myönnettyjen varain puitteissa toimivan lisä-
osaston konsuli Zachariassenin huvilaan Munkkiniemeen sekä Suomen 
punaisen ristin sairaalalle Munkkiniemessä olevaan Kalastajatorpan ravin-
tolaan lisäosaston, minkä suhteen sairaalahallitus ehdotti, että sen paikat, 
mikäli ne yhdessä saman sairaalan kaupungissa ylläpitämien paikkain kans-
sa ylittävät sen paikkamäärän, minkä kaupunki aikaisemmin on sairaalasta 
varannut, hyväksytään kaupungin varaamiksi lisäpaikoiksi ja että Punaisen 
ristin sairaalaa hyvitetään niiden ylläpidosta entisen sopimuksen mukai-
sesti ja varataan sille oikeus tuonnempana tehdä esitys lisähyvityksestä, 
ellei se muuten voi toimintaansa rahoittaa. Lisäksi sairaalahallitus oli 
ehdottanut, että Helsingin sairaalain evakuointisairaalana käytettävää 
Kiljavannummen kehkotautiparantolaa hyvitettäisiin 30 mk:lla hoito-
päivää kohden, jolloin vieras viranhaltija saisi palkkansa siitä sairaalasta, 
missä hänen vakinainen toimensa on, mutta luontoisetunsa Kiljavannum-
men parantolasta. Asian kiireellisyyden vuoksi kaupunginhallitus hyväksyi 
mainitun järjestelyn, minkä päätöksen kaupunginvaltuusto puolestaan 
myöskin hyväksyi 1). 

Valtuusto hyväksyi 2) kaupunginhallituksen toimenpiteen sallia siirtää 
kertomusvuonna käytettäväksi sekalaisten yleisten menojen pääluokkaan 
sisältyvistä kaupunginhallituksen käyttövaroista väestönsuojelua varten 
Viikin varasairaalan kunnostamiseen myönnetyt 140,164: 25 mk. 

Lahjoitus. Tukholman sairaalahallitukselle päätettiin 3) esittää kaupun-
gin kiitos Helsinkiin sodan aikana perustettujen varasairaalain saamasta 
arvokkaasta instrumenttilahjoituksesta. 

Kaupungin sairaaloista Kiljavannummen parantolaan evakuoitujen poti-
laiden hoitomaksut. Pääluokkaan Sairaanhoito sisältyvistä käyttövaroistaan 
kaupunginvaltuusto myönsi 4) yhteensä 96,822 mk:n suuruisen lisäyksen 
Marian sairaalan määrärahaan Erilaatuiset menot oikeuttaen sairaalahalli-
tuksen käyttämään mainittua määrärahaa sekä sairaanhoidon pääluokan 
lukuun Erinäiset sairaanhoitomenot sisältyvää määrärahaa Sairaalamaksuja 
Suomen punaisen ristin sairaalaan Kiljavannummen parantolaan sodan 
aikana siirrettyjen kaupungin potilaiden hoitomaksujen suorittamiseksi. 

Kaupungin sairaaloissa hoidettujen sotilaspotilaiden hoitomaksut. Sitten 
kun kaikki kaupungin sairaalat, Nikkilän sairaalaa lukuunottamatta, samoin 
kuin Helsingin diakonissalaitos, jonka potilaspaikat tehdyn sopimuksen 
perusteella olivat maaliskuun loppuun saakka kaupungin sairaalain vara-
paikkoina, oli kertomusvuoden alusta lukien julistettu kuulumaan ensim-
mäiseen sotasairaalaan, kaupunginvaltuusto hyväksyi5) puolustusminis-
teriön tarjoaman 50 mk:n suuruisen maksun hoitopäivältä sotilaspotilaiden 
hoidosta kaupungin sairaaloissa sekä Helsingin diakonissalaitoksessa sinä 
aikana, jolloin se oli kaupungin sairaalain varasairaalana. 

Sodassa kaatuneiden tai sen aikana sotapalvelusta suorittaessaan kuollei-
den sotilaiden perheenjäsenten sairaalamaksut. Valtioneuvoston päätettyä 
maaliskuun 7 p:nä, että lääkintöhallituksen tulee toistaiseksi järjestää 
valtion kustannuksella ilmeisesti vähävaraisille sodassa kaatuneiden tai 
muuten sen aikana sotapalvelusta suorittaessaan kuolleiden sotilaiden per-

Kvsto 17 p. 
kesäk. 33 §. — 4) < 
huhtik. 20 §. 

8) S:n 19 p. 
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heenjäsenille maksuton lääkärin- ja sairaalahoito sekä ilmaiset lääkkeet 
samojen perusteiden mukaan kuin siirtoväelle on järjestetty, lääkintö-
hallitus oli ilmoittanut m.m. kaikille eri kuntain sairaaloille suorittavansa 
mainittujen sotilashenkilöiden perheenjäsenten hoitomaksut sairaaloissa ja 
parantoloissa samojen perusteiden mukaisesti kuin potilaat suorittavat lai-
tosten halvimmassa maksuluokassa, ei kuitenkaan enempää kuin 25 mk 
vuorokaudelta, ja hoidosta kulkutautisairaaloissa, mikäli heitä ei ole mak-
sutta hoidettava, 20 mk vuorokaudelta. Kaupunginvaltuusto hyväksyi 
kaupungin sairaalahallituksen tämän johdosta tekemän esityksen, että 
kyseisten potilaiden suhteen saataisiin soveltaa, kulkutautisairaalaa lukuun-
ottamatta, kunkin sairaalan halvimman maksuluokan mukaista taksaa 
sellaisenaan, milloin on kysymys kaupungin henkikirjoissa olevista potilais-
ta, ja että ulkokuntalaisten hoidosta laskutettaessa saataisiin toistaiseksi 
soveltaa samaa taksaa, kuitenkin ilman 30 päivän hoitokauden jälkeen myön-
nettävää alennusta; sekä että tällaisten ulkokuntalaisten hoidosta kulku-
tautisairaalassa, milloin he olivat toisella paikkakunnalla sairastuneet, 
perittäisiin lääkintöhallituksen lupaama hoitomaksu, niinikään ilman edellä 
mainittua alennusta. 

Sairaanhoitajatarkoulun kurssien laajentaminen. Koska koulutettuj en 
sairaanhoitajattarien puute vallitsevien poikkeuksellisten olojen takia oli 
tuntuva, sairaalahallitus oli ehdottanut, että helmikuun 16 p:nä alkavalle 
sairaanhoitajatarkoulun valmistavalle sairaanhoitajatarkurssille saataisiin 
ottaa 12 ylimääräistä eli kaikkiaan 42 oppilasta ja että koulu saisi järjestää 
huhtikuun 22 p:nä alkavan ylimääräisen kurssin niinikään 42 oppilaalle, 
sekä että kummatkin kurssit kestäisivät vain kaksi kuukautta johtosään-
nössä määrätyn neljän asemesta. Kaupunginhallitus puolestaan hyväksyi 
sairaalahallituksen ehdotuksen, antoi sairaalahallitukselle luvan ottaa hel-
mikuun 16 p:nä alkavalle kurssille 42 oppilasta, hankkinut lääkintöhalli-
tukselta luvan kurssien laajentamiseen, ylimääräisen kurssin toimeenpanemi-
seen ja oppijakson supistamiseen näillä kursseilla ehdoin, että valmistavan 
oppijakson opetusohjelma muutetussa muodossa alistetaan lääkintöhalli-
tuksen hyväksyttäväksi, mitkä kaupunginhallituksen toimenpiteet kau-
punginvaltuusto hyväksyi 2). 

Erinäiset sairaanhoitomenot. Kellokosken piirimielisairaalan avustus-
määrärahaa päätettiin3) sallia ylittää 80,000 mk. 

Diakonissalaitoksen hoitopaikkain varaaminen kaupungille Kaupungissa 
vallitsevan kirurgisten tapausten hoitopaikkain puutteen poistamiseksi kau-
punginhallitus oli tehnyt 4) Helsingin diakonissalaitoksen kanssa sopimuk-
sen kaikkiaan 241 kirurgisen hoitopaikan asettamisesta tarvittaessa kau-
pungin käytettäviksi, joista paikoista 41 olisi Helsingissä ja loput kahdessa 
Helsingin pitäjän kansakoulussa. Näiden hoitopaikkain varalla pitämisestä 
aiheutuvat kuukausimenot, 272,600 mk, kaupunki sitoutui suorittamaan 
diakonissalaitokselle samoin kuin kustakin Helsingistä kotoisin olevasta 
potilaasta hoitopäivää kohden 26 mk, ollen laitoksella oikeus, jos kulut 
leikkauksista, lääkkeistä, sidetarpeista ja röntgenhoidosta ylittäisivät 14 mk 
hoitopäivää kohden, tehdä eri esitys mainitun korvausmäärän tarkistami-
sesta. Diakonissalaitos sitoutui pitämään potilaista kaupungin sairaala-
tarkastajan vaatimaa kirjaa sekä kantamaan maksukykyisiltä kaupungin 

*) Kvsto 8 p. toukok. 32 §. — 2) S:n 6 p. maalisk. 22 §. — *) S:n 20 p. mar-
rask. 24 §. — 4) Vrt. v:n 1939 kert. s. 176 ja tämän kert. s. 151. 
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määräämät maksut ja luovuttamaan ne kaupungille. Yksityishuoneissa 
hoidetut potilaat jäivät sopimuksen ulkopuolelle. Kaupunginvaltuusto 
hyväksyi1) kyseisen sopimuksen olemaan voimassa joulukuun 1 pistä 1939 
lähtien siksi kuin kaupunginhallitus toisin päätti. 

Suomen huollon avustaminen. Pääluokkaan Sairaanhoito sisältyvistä 
käyttövaroistaan kaupunginvaltuusto myönsi 2) 36,000 mk siirtoväen kes-
kuudessa vallitsevan potilaspaikkapuutteen poistamistarkoituksessa Suo-
men huollolle vuokrattavan Sanitas-sairaalan vuokran sekä valaistus- ja 
lämmityskustannusten suorittamiseksi elokuun 15 pistä vuoden loppuun. 

7. Huoltotointa koskevat asiat 

Varsinainen huoltotoimi 

Huoltolautakunnan alaisten viranhaltijain palkat. Kaupunginvaltuusto 
päätti3), että niiltä huoltolautakunnan alaisilta viranhaltijoilta, jotka sota-
palveluksen ajalta ovat saaneet nostaa liikaa palkkaa, ei peritä takaisin 
heidän liikaa nostamiaan palkkaeriä, vaan jätetään nämä erät, yhteensä 
21,152:50 mk, kaupungin tappioksi. 

Huoltomäärärahat. Kaupunginvaltuusto hyväksyi4) kaupunginhalli-
tuksen toimenpiteen myöntää v:n 1939 talousarvion pääluokkaan Huolto-
toimi sisältyvistä valtuuston käyttövaroista seuraaviin huoltomäärärahoi-
hin alla mainitun suuruiset lisäykset: huoltolautakunnan ja huolto viraston 
määrärahoihin Lämpö 2,000 mk ja Siivoaminen 2,000 mk, kassa- ja tili-
toimiston määrärahoihin Painatus ja sidonta 3,000 mk ja Tarverahat 1,500 
mk, kunnalliskodin määrärahaan Lämpö 60,000 mk, työtupain määrärahaan 
Sekalaiset menot 18,000 mk sekä Hoito huoltolautakunnalle kuulumatto-
missa laitoksissa ja yksityisissä kodeissa sekä suoranaisia avustuksia nimisen 
luvun määrärahaan Suoranaiset avustukset 1,000,000 mk. 

Huoltotoimen pääluokkaan sisältyvistä käyttövaroistaan valtuusto 
myönsi 5) 60,000 mk:n lisäyksen saman pääluokan lukuun Hoito huolto-
lautakunnalle kuulumattomissa laitoksissa ja yksityisissä kodeissa sekä 
suoranaisia avustuksia sisältyvään määrärahaan Hautauskustannukset. 

Kunnalliskoti. Kaupunginvaltuusto hyväksyi6) kaupunginhallituksen 
toimenpiteen myöntää kertomusvuoden talousarvion huoltotoimen pää-
luokkaan sisältyvistä valtuuston käyttövaroista huoltolautakunnalle 
691,318: 90 mk sodan johdosta evakuoitujen kunnalliskodin hoidokkien 
huollosta vieraille kunnille suoritettavien korvausten maksamiseksi. 

Huoltotoimen pääluokkaan sisältyvistä käyttövaroistaan valtuusto 
myönsi 7) 1,061,031: 55 mk huoltolautakunnan käytettäväksi sodan aikana 
muihin kuntiin evakuoitujen kunnalliskodin hoidokkien huollon maksa-
mista varten asianomaisille kunnille. 

Valtuusto hyväksyi8) kaupunginhallituksen toimenpiteen sallia siirtää 
kertomusvuonna käytettäväksi kunnalliskodin uutta lämpökattilaa var-
ten myönnetyt 2,850 mk. 

Tervalammen työlaitos. Kaupunginvaltuusto päätt i9) siirtää v:n 1939 
x) Kvsto 17 p. tammik. 24 §. — 2) S:n 28 p. elok. 38 §. — 8 ) S:n 30 p. lokak. 

20 §. — 4) S:n 17 p. tammik. 29 §. — 5) S:n 20 p. marrask. 27 §. — 6) S:n 6 
p. maalisk. 26 §. — 7) S:n 20 p. marrask. 28 §. — 8) S:n 6 p. maalisk. 35 §. — 
9) S:n 18 p. jouluk. 26 §. 
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talousarvion pääluokan Tuloa tuottamattomat pääomamenot lukuun Perus-
hankinnat sisältyvän Tervalammen työlaitoksen 220,000 mk:n suuruisen 
kaluston hankintamäärärahan v. 1941 käytettäväksi. 

Valtuusto hyväksyix) kaupunginhallituksen toimenpiteen sallia siir-
tää kertomusvuoteen v:n 1939 talousarvion pääluokan Tuloa tuottamatto-
mat pääomamenot luvun Perushankinnat määrärahasta Tervalammen työ-
laitos, kaluston hankinta 220,000 mk ja v:sta 1937 v:een 1939 siirretyn 
saman tilin jäännöksen 149,967: 80 mk, sekä luvun Talorakennukset määrä-
rahasta Tervalammen työlaitos, navettarakennus n. 412,000 mk. 

Valtuusto hyväksyi 2) kaupunginhallituksen toimenpiteen sallia mer-
kitä siirtomäärärahoiksi v:n 1939 talousarvion Tuloa tuottavat pääoma-
menot nimisen pääluokan luvun Talorakennukset 1,444,500 mk:n suuruisen 
määrärahan Tervalammen työlaitos, hoidokki-, talous- ja pesularakennuk-
sia kokonaisuudessaan sekä määrärahasta Tervalammen työlaitos, vesisäiliö 
ja vesijohdot 182,763: 80 mk. 

Työtuvat. Kaupunginvaltuusto hyväksyi3) kaupunginhallituksen toi-
menpiteen sallia ylittää työtupain v:n 1939 määrärahaa Työaineet 250,000 
mk. 

Työtupien työnjohtajan V. A. Kaarnilan tehtyä itsensä syypääksi eräi-
den tulotodisteiden väärennykseen ynnä erinäisiin kavalluksiin ja käytet-
tyä täten saamansa varat, yhteensä 1,660: 50 mk, omiin tarpeisiinsa, huolto-
lautakunta oli pidättänyt hänet virantoimituksesta marraskuun 12 p:stä 
lähtien ja kaupunginhallitus oli ilmoittanut asian rikospoliisille syytteen 
nostamista varten. Valtuusto päätti 4) hyväksyä huoltolautakunnan toi-
menpiteen sekä tehdä Uudenmaan lääninhallitukselle kaupunkien kunnallis-
lain 52 §:ssä säädetyn ilmoituksen asiasta. 

Lastensuojelu 

Lastensuojelulautakunta. Kaupunginvaltuusto hyväksyi 5) kaupungin-
hallituksen päätöksen sallia ylittää lastensuojelulautakunnan v:n 1939 
määrärahoja Painatus ja sidonta 6,000 mk ja Tarverahat 6,500 mk. 

Lastenhuoltolaitokset. Kun vastaanotto- ja ammattioppilaskotiin tar-
vittiin lisähenkilökuntaa sen siirtyessä todennäköisesti kertomusvuoden 
lopussa valmistuvaan uuteen huoneistoonsa Sofianlehtoon, kaupungin-
valtuusto päätti6) v:n 1941 alusta lukien perustaa sinne seuraavat uudet 
virat, joihin lastensuojelulautakunta oikeutettiin niitä haettaviksi julista-
matta siirtämään rauhanteossa Neuvosto-Venäjälle luovutetulla alueella si-
jainneen Bengtsärin koulukodin viranhaltijoita: 31 palkka- ja IV kielitaito-
luokkaan kuuluvan ylikatsastaj an viran, 37 palkka- ja V kielitaitoluokkaan 
kuuluvan lämmittäjän-talonmiehentoimen, kaksi 53 palkkaluokkaan kuulu-
vaa keittiöapulaisentointa, 52 palkkaluokkaan kuuluvan leipojantoimen, 
kaksi 53 palkkaluokan mukaista pesuapulaisentointa, 46 palkkaluokkaan 
kuuluvan ompelijan ja keskusvaraston hoitajan toimen, kaksi 39 palkka-
ja IV kielitaitoluokkaan kuuluvaa hoitajan virkaa sekä kolme 53 palkka-
luokan mukaista siivoojantointa. 

Kvsto 17 p. tammik. 31 § ja 8 p. toukok. 36 §. — 2) S:n 6 p. maalisk. 
34 §. —3) S:n 17 p. tammik. 28 §. — 4) S:n 4 p. jouluk. 4 '§. — 5) S:n 6 p. maa-
lisk. 33 §. — 6) S:n 29 p. toukok. 15 §. 
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Lisäksi vastaanotto- ja ammattioppilaskotiin samasta ajankohdasta 
lukien päätettiin perustaa 37 palkka- ja IV kielitaitoluokkaan kuuluva 
hoit ajan virka, johon liittyi velvollisuus valvoa koko laitoksen sairaan-
hoitoa; siihen päätettiin 1) siirtää Ryttylän koulukodin hoitaja H. Ilves-
vaara sekä viimeksi mainitun virkaan Bengtsärin koulukodin hoitaja A. 
Ohraniemi, kumpaakaan virkaa haettavaksi julistamatta. 

Bengtsärin koulukodin 37 palkkaluokan mukainen puutarhurintoimi 
haltijöineen päätettiin siirtää Toivolan koulukotiin ja Bengtsärin koulu-
kodin 37 palkkaluokan mukaisia palkkaetuja nauttiville räätäli- ja suutari-
mestareille sekä maataloustöiden johtajalle ja 43 palkkaluokan mukaista 
palkkaa nauttivalle tallimiehelle, jotka kaikki jo olivat vanhoja ja sairaal-
loisia, päätettiin järjestää työtä entisin palkkaeduin Ryttylän koulukodissa, 
siksi kuin he mahdollisesti anoivat eroa ja eläkettä. 

Valtuusto epäsi 2) lastensuojelulautakunnan esityksen Ryttylän koulu-
kodin tilapäisen työvoiman tililtä palkattujen konepuusepän ja metallitöi-
den apulaisopettajan virkain vakinaistamisesta 37 palkka- ja V kielitaito-
luokkaan kuuluviksi. 

Valtuusto päätti3) syyskuun 1 pistä lukien lakkauttaa Ryttylän koulu-
kodin tarpeettomaksi käyneen hoitajatarharjoittelij an viran. 

Valtuusto päätti4) merkitä vin 1941 talousarvioon 106,970 mkin suu-
ruisen lisämäärärahan eräitä uuden vastaanotto- ja ammattioppilaskoti-
rakennuksen rakennustöitä varten oikeuttaen yleisten töiden lautakunnan 
käyttämään sitä jo kertomusvuonna. 

Valtuusto hyväksyi5) kaupunginhallituksen toimenpiteen myöntää 
vin 1939 talousarvion pääluokkaan Lastensuojelu sisältyvistä valtuuston 
käyttövaroista 9,500 mk Sofianlehdon pikkulastenkodin evakuoimisesta 
aiheutuneiden menojen peittämiseen. 

Valtuusto hyväksyi6) kaupunginhallituksen toimenpiteen sallia ylittää 
lastenhuoltolaitosten vin 1939 määrärahaa Tilapäistä työvoimaa 1,500 mk. 

Valtuusto hyväksyi 7) kaupunginhallituksen päätöksen sallia ylittää las-
tenhuoltolaitosten vin 1939 määrärahoja Lääkkeet ja sairaanhoitotarvikkeet 
2,000 mk ja Sekalaista 4,000 mk sekä lastenhuoltolaitosten Ryttylä ja Sil-
tala nimisten tilain saman vuoden määrärahaa Kustannukset 58,188: 25 mk. 

Valtuusto hyväksyi 8) kaupunginhallituksen toimenpiteen sallia siir-
tää kertomusvuonna käytettäväksi Sofianlehdon pikkulastenkodin hoi-
dokkien sodanaikaisen evakuointipaikan, Mäntsälässä olevan Saaren 
kartanon, erinäisiin korjauksiin myönnetyt 33,478: 20 mk. 

Valtuusto päätti 9) siirtää kertomusvuoden talousarvion Tuloa tuot-
tamattomien pääomamenojen pääluokan määrärahaan Korvaus valtiolle 
aikaisemmin rakennetuista sairaalarakennuksista eräitä Ryttylän koulu-
kodissa suoritettavia muutos- ja korjaustöitä varten sisältyvän 196,000 
mk:n erän v. 1941 käytettäväksi. 

Suomen lastenhoitoyhdistyksen avustaminen. Pääluokkaan Lastensuojelu 
sisältyvistä käyttövaroistaan kaupunginvaltuusto myönsi 10) 6,700 mk:n 
lisäyksen samassa pääluokassa Suomen lastenhoitoyhdistykselle varattuun 
avustuserään yhdistyksen lastenseimen laajentamista varten. 

!) Kvsto 29 p. toukok. 15 §. — 2) S:n 28 p. elok. 16 §. — 3) S:n 9 p. lokak. 
22 §. — 4) S:n 9 p. lokak. 38 §. — 5) S:n 17 p. tammik. 29 §. — 6) S:n 17 p. 
tammik. 28 §. — 7) S:n 6 p. maalisk. 33 §. — 8) S:n 6 p. maalisk. 35 §: ks. 
myos v:n 1939 kert. s. 187. — 9) Kvsto 30 p. lokak. 25 §. — 10) S:n 20 p. mar-
rask. 20 §. 
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8. Erinäisiä sosiaalisia tehtäviä koskevat asiat 
Oikeusaputoimisto. Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunginhalli-

tuksen päätöksen sallia ylittää oikeusaputoimiston v:n 1939 määrärahaa 
Kesälomasij aiset 200 mk. 

Oikeusaputoimiston v:n 1939 tarverahoja päätettiin sallia ylittää 475: 80 
m k 2 ) sekä kertomusvuoden määrärahaa Kesälomasij aiset 1,000 mk3) . 

Työnvälitystoimisto. Kaupunginvaltuusto päät t i4) suostua Helsingin 
kaupungin työnvälitystoimiston henkisen työn osaston muodostamiseen 
koko maan käsittäväksi henkisen työn välityksen keskuselimeksi sekä myön-
tää tämän edellyttämän lisätyn työvoiman palkkaamiseen kertomusvuo-
deksi työnvälitystoimistoon yleisistä käyttövaroistaan 49,685 mk:n lisäyk-
sen työnvälitystoimiston tilapäisen työvoiman määrärahaan. 

Valtuusto hyväksyi5) kaupunginhallituksen päätöksen oikeuttaa työn-
välitystoimiston siirtämään kertomusvuoteen sille v:n 1939 talousarvion 
pääluokan Yleinen kunnallishallinto lukuun Erinäiset hallintomenot sisäl-
tyvästä irtaimistomäärärahasta Kaluston hankinta myönnetyn 14,125 mk:n 
erän käyttämättä olevan osan, 6,353: 25 mk, sekä irtaimistomäärärahasta 
Kaluston kunnossapito myönnetyn 1,060 mk:n erän kokonaisuudessaan. 

Työnvälityksen harjoittamisluvat. Sosiaaliministeriölle annettavissa lau-
sunnoissaan kaupunginvaltuusto päätti ilmoittaa puoltavansa Helsingin 
nuorten miesten kristillisen yhdistyksen6) anomusta saada edelleenkin 
Pikatoimisto Marsin välityksellä maksuttomasti välittää työpaikkoja yhdis-
tykseen ja sen eri osastoihin kuuluville alle 18 vuotiaille pojille, kuitenkin 
niin, että lupa myönnettäisiin toukokuuhun 1941 saakka, Suomen siviili-
ja asevelvollisuusinvaliidien liiton 7) anomusta saada harjoittaa maksu-
tonta työnvälitystä jäsenilleen sekä Suomen ravintoloitsijain liitolle 8) 
myönnetyn työnvälitysoikeuden pidentämistä yhdellä vuodella ehdoin, 
et tä voimassa olevia määräyksiä tarkoin noudatettiin sekä että kysymyk-
seen tulevaa työnvälityselintä sekaannuksien välttämiseksi ei nimitettäisi 
työnvälitystoimistoksi vaan paikan välitystoimistoksi. 

Kansanhuoltolautakunta. Kaupunginvaltuusto hyväksyi9) kaupungin-
hallituksen toimenpiteen sallia ylittää kaupunginvaltuuston kertomusvuo-
den yleisiä käyttövaroja 200,000 mk, kansanhuoltolautakunnan laajentu-
neiden menojen peittämiseksi. 

Valtion ostokorttien jakelu. Kaupunginvaltuusto hyväksyi 10) kaupungin-
hallituksen toimenpiteen myöntää kertomusvuoden talousarvion huolto-
toimen pääluokkaan sisältyvistä kaupunginvaltuuston käyttövaroista huol-
tolautakunnalle 153,656: 90 mk valtion ostokorttien jakelusta aiheutuneiden 
kulujen peittämiseen. 

9. Opetus- ja sivistystointa koskevat asiat 
Opetustoimi 

Kansakoulut. Kaupunginvaltuusto hyväksyi1X) kaupunginhallituksen 
toimenpiteen sallia siirtää kertomusvuoteen suomenkielisten kansakoulujen 
124,100 mk:n suuruisen v:n 1939 määrärahan Kaluston hankinta. 

!) Kvsto 6 p. maalisk. 33 §. — 2) S:n 8 p. toukok. 35 §. — 3) S:n 30 p 
lokak. 26 §. — 4) S:n 8 p. toukok. 28 §. — 5) S:n 6 p. maalisk. 32 §. — 6) S:n 
17 p. tammik. 10 §. — 7) S:n 19 p. kesäk. 5 §. — 8) S:n 9 p. lokak. 6 §; ks. myös 
v:n 1936 kert. s. 93. — 9) Kvsto 6 p. maalisk. 25 §. — 10) S:n 6 p. maalisk. 27 § — 

S:n 17 p. tammik. 31 
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Valtuusto myöntyi ruotsinkielisten kansakoulujen v:n 1939 määrära-
han Lämpö ylittämiseen 11,265 mk 1 ) sekä hyväksyi kaupunginhalli-
tuksen päätöksen sallia ylittää niiden saman vuoden määrärahoja Siivoa-
minen 5,518: 10 mk 2) ja Puhtaanapito 415: 75 mk2). 

Pääluokkaan Opetustoimi sisältyvistä käyttövaroistaan valtuusto 
myönsi3) 36,000 mk:n suuruisen lisäyksen samaan pääluokkaan kuuluvan 
kansakoulujen yhteisten menojen luvun määrärahaan Koulupuutarhat. 

Valtuusto hyväksyi4) kaupunginhallituksen toimenpiteen sallia siir-
tää kertomusvuoteen v:n 1939 talousarvion pääluokan Tuloa tuottamatto-
mat pääomamenot luvun Perushankinnat määrärahan Lapinlahdenkadun 
uuden kansakoulun kalusto, 1,000,000 mk, kokonaan sekä määrärahan 
Käpylän kansakoulun lisäkaluston hankkiminen, 258,423 mk, kokonaan. 

Valtuusto hyväksyi5) kaupunginhallituksen toimenpiteen sallia merkitä 
siirtomäärärahaksi v:n 1939 talousarvion Tuloa tuottavat pääomamenot 
nimisen pääluokan luvun Talorakennukset määrärahasta Käpylän kansa-
koulu, erinäisiä muutostöitä 62,309: 15 mk, 

Haarahammasklinikan järjestäminen Aleksis Kiven kouluun. Kaupun-
ginvaltuusto hyväksyi 6) rakennustoimiston laatiman piirustuksen n:o 187 
haarahammasklinikan järjestämisestä johtuen Aleksis Kiven koulussa suo-
ritettavista muutostöistä oikeuttaen yleisten töiden lautakunnan niiden 
vuoksi ylittämään tämän haarahammasklinikan järjestämiseksi kertomus-
vuoden talousarvion pääluokan Tuloa tuottamattomat pääomamenot 
lukuun Perushankinnat merkittyä määrärahaa enintään 32,500 mk. 

Kansakoululaisten maksuton hoito sairaalain poliklinikoissa. Kaupungin-
valtuusto päätti 2), että kaikille niille kaupungin kansakoulujen oppilaille, 
jotka koululääkärin lähetteellä varustettuina tulivat kaupungin sairaalain 
poliklinikkoihin tutkittaviksi ja saamaan erikoishoitoa, oli tutkimus ja 
hoito, vahvistetuista taksoista ja niiden yhteydessä määrätyistä vastaan-
ottoedellytyksistä riippumatta, oleva sallittu ja maksuton. 

Työväenopistot. Kaupunginvaltuusto hyväksyi 7) kaupunginhallituksen 
päätöksen sallia ylittää suomenkielisen työväenopiston v:n 1939 määrä-
rahoja Lämpö 3,226: 50 mk, Valaistus 3,177: 65 mk ja Painatus ja sidonta 
1,509: 50 mk. 

Ammattiopetuslaitosten johtokunta. Ammattiopetuslaitosten j ohtokunta 
oikeutettiin 8) ylittämään v:n 1939 määrärahaansa Tilapäistä työvoimaa 
743 mk. 

Ammatteihin valmistavat koulut. Kaupunginhallitus oli hyväksynyt 
ammattiopetuslaitosten johtokunnan ehdotuksen, että valmistavan poi-
kain ammattikoulun Kaluston hankinta ja Työaineet nimisten määrära-
hain käytettävissä olevat varat, yhteensä n. 35,000 mk, saataisiin käyttää 
Viipurin kaupungin poikain ammattikoulun eräiden koneiden, työkalujen, 
mittausvälineiden y.m. lunastamiseen. Hyväksyen tämän kaupunginhalli-
tuksen toimenpiteen kaupunginvaltuusto oikeutti9) ammattiopetuslai-
tosten johtokunnan lisäksi samaa tarkoitusta varten ylittämään valmista-
van poikain ammattikoulun määrärahaa Kaluston hankinta 53,850 mk. 

Yleisten töiden lautakunta oikeutettiin10) ylittämään pääluokkaan 
Kiinteistöt sisältyvää erinäisten hallintokuntain rakennusten korjausmäärä-

!) Kvsto 10 p. huhtik. 24 §. — 2) S:n 6 p. maalisk. 33 §. — 3) S:n 19 p. 
kesäk. 42 §. — 4) S:n 17 p. tammik. 31 §. — 5) S:n 6 p. maalisk. 34 §. — 6 ) S:n 
8 p. toukok. 30 §. — 7) S:n 9 p. lokak. 27 §. — 8) S:n 28 p. elok. 43 §. — 
9) S:n 4 p. jouluk. 14 §. — 10) S:n 4 p. jouluk, 17 §. 
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rahaa Ammattikoulutalot 130,000 mk Kansakoulukadun 3:ssa olevan val-
mistavan tyttöjen ammattikoulun talon sodanaikaisten pommitus vaurioi-
den korjaamiseksi. 

Lastentarhat. Kaupunginvaltuusto päätti1) v:n 1941 alusta lukien 
perustaa Vuokko nimiseen lastentarhaan 25 lapselle tarkoitetun koko-
päiväosaston sekä siirtää sinne Kalliorinteen lastentarhan opettajan- ja 
aputytönvirat ja samasta ajankohdasta lukien siirtää ensiksi mainitun 
lastentarhan talouspulaisenviran 65 palkkaluokasta 54:nteen. Tarkoi-
tusta varten päätettiin v:n 1941 talousarvion menopuolelle merkitä 11,675 
mk ja tulopuolelle 3,550 mk. 

Opetustoimen pääluokkaan sisältyvistä käyttövaroistaan valtuusto 
myönsi 2) 4,530 mk:n lisäyksen lastentarhain ynnä niiden laitosten tila-
päisen työvoiman määrärahaan Ebeneserkodin lastenseimen tilapäistä 
laajentamista varten sekä päätti merkitä v:n 1941 talousarvioon mainitun 
seimen laajennettua toimintaa silmälläpitäen menopuolelle 36,093 mk ja 
tulopuolelle 11,270 mk. 

V:n 1941 alusta lukien päätettiin 2) perustaa uusi 24 lapselle tarkoi-
tettu lastenseimi sekä sitä varten 35 palkkaluokkaan kuuluva opetta-
janvirka, kaksi 51 palkkaluokkaan kuuluvaa lastenhoitajan virkaa, 54 palk-
kaluokan mukainen talousapulaisenvirka, 56 palkkaluokan mukainen ta-
lousapulaisenvirka ja 61 palkkaluokkaan kuuluva aputytön virka. Uuden 
lastenseimen perustamista ja ylläpitämistä varten päätettiin merkitä 
v:n 1941 talousarvion menopuolelle 200,352 mk ja tulopuolelle 32,362 mk. 

Lastentarhain ja niiden laitosten v:n 1939 vuokramäärärahaa ja tarve-
rahoja päätettiin3) sallia ylittää edellistä 17,710:60 mk ja jälkimmäistä 
18,868:85 mk lastentarhain evakuoimiskulujen peittämiseksi. 

Sedmigradskyn pientenlastenkoulut ja Marian turvakoti. Sedmigradskyn 
pientenlastenkoulujen ja Marian turvakodin johtokunnan lähetettyä 
kaupunginvaltuustolle kertomuksen mainitun säätiön pientenlastenkoulu-
jen toiminnasta v. 1939 sekä asianomaisten tilintarkastajain toimittamas-
taan koulujen saman vuoden tilien tarkastuksesta antaman kertomuksen, 
valtuusto myönsi4) johtokunnalle tilivapauden mainitulta vuodelta. 

Sedmigradskyn pientenlastenkoulujen ja Marian turvakodin v:n 1940 
tilien tarkastajiksi valittiin 4) liittosihteeri G. Andersson ja pankin virkai-
lija B. Armfelt sekä heidän varamiehikseen asianajaja R. Rönnholm ja 
raitiotievaununkuljettaja O. H. Träskvik. 

Sivistystoimi 

Kaupunginkirjasto. Avoimeksi julistettuun kaupunginkirjaston johta-
janvirkaan valittiin 5) Tampereen kaupunginkirjaston johtaja U. Saarnio. 

Kaupunginmuseo. Kaupunginvaltuusto hyväksyi6) kaupunginhalli-
tuksen päätöksen sallia ylittää kaupunginmuseon v:n 1939 määrärahaa 
Vedenkulutus 57: 80 mk. 

Kaupunginorkesteri. Kaupunginvaltuusto päätti7) v:n 1941 alusta 
vakinaistaa kaupunginorkesterin johtajan viran määräten sen kuulumaan 
8 palkkaluokkaan. 

x) Kvsto 20 p. marrask. 21 §. — 2) S:n 30 p. lokak. 22 §. — 3) S:n 29 p. 
toukok. 26 §. — 4) S:n 9 p. lokak. 14 §. — 5) S:n 10 p. huhtik. 14 §. — 6) S:n 
6 p. maalisk. 33 §. — 7) S:n 30 p. lokak. 11 §. 
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Avustukset. Yleisistä käyttövaroistaan kaupunginvaltuusto myönsi1) 
12,500 mk:n suuruisen avustuksen Helsingin työväen teatterin kannatus-
yhdistykselle Vallilan ulkoilmanäyttämöä edellisenä syksynä kohdanneen 
vahingonteon vaatimien korjaustöiden suorittamiseen. 

10. Kiinteää omaisuutta koskevat asiat 

Hallinnolliset kysymykset 

Kiinteistötoimisto. Kertomusvuoden talousarvioon oli merkitty määrä-
raha kiinteistötoimiston kansliaosaston sihteerin T. Törnblomin palk-
kaamista varten heinäkuun 1 p: ään saakka avustavana toimistopäällikkönä 
hoitamaan eräitä toimiston käsiteltäviä laajakantoisia kysymyksiä sekä 
samalla tilapäisen sihteerin palkkaamista varten 2). Tämän järjestelyn 
jatkamiseksi kertomusvuoden loppuun saakka kaupunginvaltuusto oi-
keutti 3) kiinteistölautakunnan ylittämään kiinteistölautakunnan ja kiin-
teistötoimiston kertomusvuoden tilapäisen työvoiman määrärahaa 41,053:30 
mk, mikä määrä oli laskettu huomioiden avustavan toimistopäällikön palk-
kauksessa sodan aikana sen johdosta syntynyt 2,146: 70 mk:n säästö, että 
hänelle hänen sotapalvelusaj altaan suoritettiin ainoastaan hänen vaki-
naisen virkansa palkka. 

Kiinteistötoimiston avoimeksi julistettuun toimistopäällikön virkaan 
valittiin 4) insinööri J . A. Savolainen. 

Puu-tai puuhiilikaasuttimien hankkiminen kiinteistölautakunnan autoihin. 
Kaupunginvaltuuston yleisistä käyttövaroista myönnettiin5) kiinteistö-
lautakunnalle 80,000 mk 3 puu- tai puuhiilikaasuttimen hankkimiseksi. 

Kiinteistömäärärahat. Kaupunginvaltuusto päätti 6) merkitä v:n 1941 
talousarvioon 30,000 mk vajarakennuksen rakentamiseksi Talin taimistoon, 
koska kertomusvuoden talousarvion pääluokan Tuloa tuottamattomat 
pääomamenot lukuun Talorakennukset sitä varten merkitty määräraha ei 
ollut riittävä. Yleisten töiden lautakunta oikeutettiin 6) käyttämään ensiksi 
mainittu määräraha jo kertomusvuonna. 

Valtuusto oikeutti7) kiinteistölautakunnan siirtämään kertomusvuo-
teen v:n 1939 talousarvion pääluokan Kiinteistöt lukuun Kiinteistölauta-
kunta ja kiinteistötoimisto sisältyvässä määrärahassa Yleis- ja rekisteri-
karttojen valmistus syntynyt säästö, 62,602: 50 mk, sekä luvun Maatalous-
osasto määrärahassa Lääkkeet ja sairaanhoitotarvikkeet syntynyt säästö, 
5,604 mk. 

Valtuusto hyväksyi8) kaupunginhallituksen toimenpiteen sallia siirtää 
kertomusvuonna käytettäväksi yleisten töiden pääluokkaan sisältyvistä 
kaupunginhallituksen käyttövaroista Humalistonkadun vedenheittolaitok-
sen sisustamiseen myönnetyt 18,500 mk. 

Valtuusto hyväksyi9) kaupunginhallituksen toimenpiteen sallia merkitä 
siirtomäärärahoiksi v:n 1939 talousarvion Tuloa tuottavat pääomamenot 
nimisen pääluokan luvun Urheilukentät 78,900 mk:n suuruisen määrärahan 
Käpylän urheilukenttä, valonheittäjävalaisimien sekä puhelimien hankki-

Kvsto 19 p. kesäk. 38 §. — 2) Yrt. v:n 1938 kert. s. 58. — 3) Kvsto 29 p. 
toukok. 13 §. — «) S:n 18 p. jouluk. 15 §. — 5) S:n 9 p. lokak. 10 §. — •) S:n 
18 p. syysk. 15 §. — 7) S:n 6 p. maalisk. 30 §. — 8) S:n 6 p. maalisk. 35 §. — 
9) S:n 6 p. maalisk. 34 §. / f 5 
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minen kokonaisuudessaan ynnä sen lisäyksen työläispalkkain korottamiseksi 
2,400 mk, 11,000 mk:n suuruisen määrärahan Annalan urheilukenttä, uuden 
käymälän rakentaminen kokonaisuudessaan ynnä sen lisäyksen työläis-
palkkain korottamiseksi 350 mk, määrärahasta Vallilan urheilukenttä, 
pukeutumissuojan rakentaminen ja valonheittäjävalaisimia 38,295: 50 mk, 
määrärahasta Pallokenttä, aitaus 626,071 mk ja määrärahasta Pallokenttä, 
rinnekatsomo, jota oli oikeutettu ylittämään 1,305,000 mk1), 1,160,810: 75 
mk. 

Kiinteistölautakunta oikeutettiin 2) ylittämään seuraavia v:n 1939 
määrärahoja alla mainituin määrin: kiinteistölautakunnan ja kiinteistö-
toimiston luvun määrärahaa Matkakulut 7,950 mk sekä maatalousosaston 
luvun määrärahoja Rakennukset 55,000 mk ja Korot konttokuranttitilistä 
kaupungin kassassa 13,000 mk. 

Valtuusto hyväksyi 3) kaupunginhallituksen toimenpiteen sallia ylittää 
v:n 1939 talousarvion kiinteistöjen pääluokan lukuun Kansanpuistot sisäl-
tyvää määrärahaa Kaluston hankinta 3,250 mk ja lukuun Urheilu- ja pallo-
kentät sisältyvää hallinto- ja hoitomäärärahaa Lämmin vesisuihkun kaasun-
kulutus 1,920: 90 mk. 

Kaupunginhallitus oikeutettiin4) ylittämään v:n 1939 talousarvion 
pääluokan Kiinteistöt lukuun Erinäiset menot sisältyviä käyttövarojaan 
arvaamattomiin vuokriin ja vuokrankorotuksiin 154,153: 95 mk. 

Kulosaaren silta. Kaupunginvaltuusto oikeutti 5) kaupunginhallituksen 
enintään 200,000 mk:lla ylittämään kertomusvuoden määrärahaa Kulo-
saaren sillan käyttö- ja korjauskustannukset eräiden välttämättömien 
sillankorjaustöiden suorittamiseksi. 

Kiinteän omaisuuden hankintaa ja luovutusta kos-
kevat kysymykset 

Lepolantien jatkamiseksi tarvittavien maa-alueiden lunastaminen. Lepo-
lantien jatkamista varten Välitalontieltä Tuomarinkylän omakotialueelle 
kaupunginvaltuusto päätti6) ostaa Osuusliike Elannon omistamasta tilasta 
RN 326a n. 390 m2:n suuruisen maa-alueen ja herra O. Salon omistamasta 
tilasta RN 326 n. 1,308 m2:n suuruisen maa-alueen 40 mk:n suuruisesta 
kauppahinnasta m2:ltä myöntäen tarkoitukseen 67,920 mk pääluokkaan 
Kiinteistöt sisältyvien käyttövarainsa ylityksenä. 

Kaupungin omistamien tonttien myynnissä noudatettavat periaatteet. 
Kaupunginvaltuusto päätti7) tehdä kaupungin omistamien, vahvistettuun 
asemakaavaan merkittyjen, rakennettaviksi tarkoitettujen tonttien myyn-
nissä noudatettavaksi aikaisemmin hyväksymiinsä ehtoihin 8) eräitä väli-
aikaisia lisäyksiä ja muutoksia olemaan voimassa kertomusvuoden loka-
kuun 30 p:stä v:n 1941 loppuun. 

Vallilan kaupunginosan tonttien luovutusmuodon vahvistaminen. Sisä-
asiainministeriön vahvistettua Vallilan eli XXII kaupunginosan asemakaa-
van9), kiinteistölautakunta kaupunginvaltuuston kehoituksesta10) laaditutti 

Vrt. v:n 1939 kert. s. 82. — 2) Kvsto 6 p. maalisk. 31 §. — 3) S:n 17 p. 
tammik. 28 §. — 4) S:n 8 p. toukok. 34 §. — 5) S:n 18 p. syysk. 14 §. — 6) S:n 
9 p. lokak. 30 §. — 7) S:n 30 p. lokak. 17 §; ks. myös Kunnall. asetuskok. s. 143. — 
8) Ks. v:n 1939 kert. s. 54. — 9) Vrt tämän kert. s. 54. — 10) Ks. v:n 1939 
kert. s. 55. 
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ehdotuksen sen tonttien vuokrauksessa noudatettaviksi ehdoiksi, minkä 
jälkeen valtuusto päätti1): 

että Vallilan kivitalotonttien uusissa vuokrasopimuksissa asetetaan 
vuokran perusteeksi 20 %:lla alennettu tontin myyntihinta; 

että tässä vuokrauksessa ei sovelleta tontinvuokralakia; 
että kyseisten tonttien vuokra määrätään virallisesta elinkustannus-

indeksistä riippuvaiseksi valtuuston Herttoniemen öljysataman varasto-
alueiden vuokrauksesta 2) päättämällä tavalla, kuitenkin niin, että vuokran 
tarkistus mainituin määräajoin toimitetaan vasta silloin kun indeksi on 
noussut tai laskenut vähintään 20 % perusindeksistä; 

että vuokraehdot muissa suhteissa ovat tavanmukaiset; 
että, jos vuokraajat haluavat lunastaa tonttinsa omakseen vallitsevaa 

hintatasoa vastaavasta hinnasta, niin heidän on jätettävä ilmoituksensa 
tontin luovutusmuodon valinnasta kiinteistölautakunnalle viimeistään 
lokakuun 31 p:nä 1940, allekirjoitettava kauppakirja ja suoritettava myynti-
ehtojen mukainen käteismaksu viimeistään joulukuun 31 p:ään 1940 men-
nessä ja suoritettava kauppahinnan loppuosa tammikuun 25 p:nä 1939 
voimassa ollein maksuehdoin; sekä 

että myöhemmin esitetyt lunastusvaatimukset käsitellään kukin erik-
seen ja myyntihinta määrätään silloisen hintatason mukaiseksi. 

Alueen luovuttaminen oy. Mahoganylle. Raastuvanoikeus oli heinäkuun 
31 p:nä 1939 oikeuttanut Oy. Mahoganyn asemakaavalain 26 §:n nojalla 
653,250 mk:n hinnasta lunastamaan kaupungille kuuluvan 448. i m 2 käsit-
tävän osan 3) uudelleenmuodostetusta Lauttasaarenkadun tontista n:o 2, 
ollen kauppahinta maksettava viimeistään saman vuoden joulukuun 21 p:nä. 
Puhjenneen sodan takia kaupunki kuitenkin sittemmin myönsi lykkäystä 
maksun suorittamisessa ehdoin, että yhtiö suoritti 6 %:n viivästymiskoron. 
Kauppahinta korkoineen, yhteensä 666,097: 25 mk, suoritettiin kertomus-
vuoden huhtikuun 19 p:nä, minkä jälkeen kaupunki yhtiölle'lähettämäs-
sään kirjelmässä totesi, että yhtiön maksuvelvollisuus täten oli täytetty ja 
lunastetun alueen omistusoikeus siten siirtynyt sille. Yhtiön lainhuudatus-
anomuksen raastuvanoikeus kuitenkin elokuun 12 p:nä hylkäsi, koska kau-
punki ei ollut antanut yhtiölle erityistä luovutuskirjaa eikä maksusuoritusta 
voitu katsoa sellaiseksi toimeksi, jota tarkoitetaan toukokuun 31 p:nä 1940 
puhevallan tai oikeuden säilyttämisestä sodasta johtuneissa poikkeukselli-
sissa oloissa annetun lain 5 §:ssä. Oy. Mahoganyn ilmoitettua aikovansa 
valittaa tästä raastuvanoikeuden päätöksestä, kaupunginvaltuusto, tah-
toen myötävaikuttaa valituksen hyväksymiseen, päätti 4) ilmoittaa yhtiölle, 
että kaupunki, siihen katsoen, että lunastushinnan suorittaminen oli tapah-
tunut kaupungin suostumuksella raastuvanoikeuden päätöksessä maini-
tussa ajassa ja lunastus oli kaupungin puolesta vastaanotettu, totesi, että 
lunastusmenettely, jolla alueen omistusoikeus oli siirtynyt yhtiölle, oli 
saatettu loppuun kauppahinnan tultua suoritetuksi ja että tontin eri osat 
siten olivat joutuneet kuuluviksi yhtiölle ainoana omistajana; sekä että 
asemakaavalain 27 §:ssä mainittu kaupungin toissijainen lunastusoikeus 
täten kaupungin mielestä oli rauennut ja että kaupunki nimenomaan luo-
pui tästä oikeudesta, mikäli se lain mukaan katsottiin sille kuuluvaksi. Sitä 
paitsi valtuusto päätti 4) siinä tapauksessa, että raastuvanoikeuden päätös 

Kvsto 19 p. kesäk. 28 §. — 2) Ks. v:n 1935 Kunnall. asetuskok s. 43 — 
3) Vrt. v:n 1939 kert. s. 51 ja 212. — 4) Kvsto 28 p. elok. 30 §. 
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sai lain voiman, vapaaehtoisella kaupalla luovuttaa kyseisen tontinosan Oy. 
Mahoganylle 666,097: 25 mk:n suuruisesta jo suoritetusta kauppahinnasta. 

Alueen luovuttaminen invaliidien huoltolaitosta varten. Kiinteistölauta-
kunta oikeutettiin1): 

myymään ilman huutokauppaa Invalidisäätiön huoltolaitoksen raken-
nuspaikaksi Ruskeasuon alueelta Reijolan korttelista n:o 729, kiinteistö-
toimiston laatimasta piirustuksesta tarkemmin osoitetulta paikalta, 10,000 
m2:n suuruinen tontti 3,360,000 mk:n kauppahinnasta, joka sai jäädä korot-
tomaksi lainaksi ensimmäistä kiinnitystä vastaan niin pitkäksi aikaa kuin 
tontti oli säätiön hallussa ja sitä käytettiin invaliidien huoltolaitostarkoi-
tuksiin ehdoin, että säätiö suostui mahdollisen sopimuksen tekoon kaupun-
gin käytettäväksi vastaisuudessa tulevista laitoksen potilas- ja oppilaspai-
koista; että talon rakennuspiirustukset ja kustannusarviot alistettiin kiin-
teistölautakunnan tarkastettaviksi ja hyväksyttäviksi; että tontille kolmen 
vuoden kuluessa valtuuston päätöksen tekopäivästä lukien rakennettiin 
suunnitellunlainen invaliidien huoltolaitos uhalla, että kauppahinta muuten 
lankesi kokonaisuudessaan maksettavaksi; että säätiö yksin kustansi tontin 
yhdistämisen viemäriverkostoon; ja että muussa suhteessa noudatettiin 
vahvistettuja asuntotonttien myyntiehtoja; sekä 

vuokraamaan Invalidisäätiölle n. 20,000 m2:n suuruinen puistoalue 
edellä mainitun tontin lounaispuolelta 30 vuodeksi käytettäväksi virkis-
tysalueena huoltolaitoksen yhteydessä 1 mk:n vuosivuokrasta m2:ltä 
ehdoin, että vuokraoikeus heti päättyi, ellei puistoaluetta käytetty kyseisen 
huoltolaitoksen tarkoituksiin; että kaupungilla oli oikeus muuttaa puisto-
alueen suuruutta ja rajoja, jos laadittava ympäristön asemakaava sitä vaati 
tai kaupunki tarvitsi aluetta; ja piirustukset jätettiin kiinteistölautakunnan 
hyväksyttäviksi, jos alue aidattiin. 

Nilsiäntien tonttien n:ot 7 ja 9 myynti. Kiinteistölautakunta oikeutet-
tiin 2) ilman huutokauppaa myymään XXII kaupunginosan korttelissa 
n:o 703 olevat Nilsiäntien tontit n:ot 7 ja 9 Lääketehdas Orion oy:lle, 
edellinen 222,200 mk:n ja jälkimmäinen 233,200 mk:n suuruisesta kauppa-
hinnasta sekä muuten kaupunginvaltuuston vahvistamien Vallilan kivi-
talotonttien lunastamista koskevien ehtojen 3) mukaisesti. 

Alueen varaaminen HAKA.n rakennustoimintaa varten. Suostuen Hel-
singin asuntokeskuskunta HAKA:n anomukseen mahdollisesta asemakaa-
van muuttamisesta kaupunginvaltuusto päätti 4) varata osuuskunnan ra-
kennustoimintaa varten XXII kaupunginosan korttelit n:ot 580 a ja 580 b 
käsittävän alueen ehdoin: 

että osuuskunta ottaa tonteista haltuunsa n. 1 /3 viimeistään heinäkuun 
1 p:nä 1941, 1/3 viimeistään heinäkuun 1 p:nä 1942 ja loput viimeistään 
heinäkuun 1 p:nä 1943; 

että luovutusmuotona käytetään joko vuokrausta tai myyntiä valtuus-
ton Vallilan kivitalotonttien suhteen kertomusvuonna tekemän päätöksen 3) 
edellyttämin tavoin; 

että tonttien vuosivuokrat ja hinnat ensimmäisessä luovutuksessa mää-
ritellään vallitsevien, kaupunginhallituksen vahvistettavien vuokrain ja 
hintain mukaisesti mutta heinäkuun 1 p:n 1941 jälkeen tapahtuvissa luo-
vutuksissa silloin vallitsevan hinta- ja vuokratason mukaisesti; 

x) Kvsto 28 p. elok. 29 §. — 2) S:n 4 p. jouluk. 10 §. — 3) Vrt. tämän kert. 
s. 47. — 4) Kvsto 28 p. elok. 26 §. 
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että vuokra-aika, vuokrauksen tullessa kysymykseen, on 60 vuotta; 
että yhtiön kertomusvuonna toimeenpantavaksi suunnitteleman piirus-

tuskilpailun tuloksen perusteella mahdollisesti laadittavan asemakaavan-
muutoksen sallima bruttohuoneluku on n. 880; sekä 

että kaupungilla on oikeus valita edustajansa piirustuskilpailun palkinto-
lautakuntaan. 

Tonttien myynti tai vuokraus Neuvosto-Venäjälle luovutetuilta alueilta 
siirtyville teollisuusyrityksille. Joko myyntiin tai vuokraukseen perustuvissa 
tontinluovutuksissa niille rauhanteossa Neuvosto-Venäjälle luovutetuilla 
alueilla toimineille teollisuusyrityksille, jotka halusivat jatkaa toimintaansa 
Helsingissä, kaupunginhallitus valtuutettiin myöntämään normaali-
vuokramenetelmää käytettäessä enintään viiden vuoden vuokra vapaus ja 
myyntijärjestelmää käytettäessä ja määrätyn kauppahinnan tullessa kätei-
sellä maksettavaksi enintään viiden vuoden täyttä vuokraa vastaava alen-
nus kauppahinnasta sekä sopimaan teollisuusyritysten kanssa siitä, että 
yrittäjä enintään viiden vuoden vuokravapaan vuokrakauden jälkeen oikeu-
tettiin joko edelleen jatkamaan vuokrasuhdettaan norma.aliehdoin taikka 
lunastamaan tontti kaupungin kanssa silloin sovittavasta hinnasta, jolloin, 
ellei sopimusta saataisi aikaan, hinta määrättäisiin välimiesmenetelmää 
käyttäen. Samalla kaupunginvaltuusto määräsi tämän valtuutuksen ole-
maan voimassa kertomusvuoden syyskuun 1 p:ään saakka. 

Kaivopuiston uuden rantatien edellyttämä tilusvaihto. Kun Kaivopuis-
ton uutta rantatietä koskeva suunnitelma 2) edellytti kaupungin ja Kaivo-
puiston tontin n:o 22 välistä tilusvaihtoa, kaupunginvaltuusto oikeutti3) 
kaupunginhallituksen tekemään mainitun tontin omistajan, K. Fazerin 
kuolinpesän, kanssa sopimuksen rantatietä varten tarvittavan n. 145 m2:n 
suuruisen mainitun tontin kaistaleen luovuttamisesta kaupungille, joka 
puolestaan luovuttaisi kuolinpesälle 40 m2:n suuruisen kaistaleen kyseiseen 
tonttiin liitettäväksi, ehdoin: että tilusvaihto tapahtui tuottaen täyden 
omistusoikeuden kummallekin asianosaiselle ja rasituksista vapaana; että 
tontin rakennusoikeus säilyi muuttumattomana; että kaupunki maksoi 
kaikki rakentamiskustannukset, kuten leikkaukset ja täyttämistyöt sekä 
matalan muurin rakentamisen pitkin tien reunaa; sekä että kaupunki kus-
tansi lohkomis-, lainhuudatus- y.m. kulut. 

Kulosaaren korttelin n:o 41 a rakennussuunnitelman muuttaminen ja 
siitä johtuvan tilusvaihdon toimeenpano. Kulosaaren huvilakaupungin kortte-
lissa n:o 41 a, Brändöntien ja Linnoittajankadun kulmauksessa, olevat tontit 
n:ot 257 ja 259 omistava insinööri T. Neovius oli anonut, että kaupunki 
naapurialueen omistajana suostuisi sellaiseen mainitun korttelin uudelleen-
järjestelyyn, että edellä mainituista kahdesta rajoiltaan säännöttömästä 
tontista muodostettaisiin yksi suorakaiteen muotoinen tontti, jonka rajat 
olisivat edellä mainittujen katujen suuntaiset, sekä että kaupunki ryhtyisi 
toimenpiteisiin tarpeellisen rakennussuunnitelmanmuutoksen aikaansaami-
seksi. Tällöin kiinteistölautakunta laaditutti rakennussuunnitelman muutos-
ehdotuksen n:o 2,094 sekä tämän johdosta tarpeellisen tilusvaihtokartan, 
minkä mukaan insinööri Neovius luovuttaisi kaupungille yhteensä 222 m 2 

käsittävän alueen tiloista RN l315 ja RN l317 sekä kaupunki puolestaan 
hänelle vastaavansuuruisen alueen. Kaupunginvaltuusto päätti4) puoles-

Kvsto 19 p. kesäk. 48 §. — 2) Ks. tämän kert. s. 57. — 8) Kvsto 18 p. 
syysk. 7 §. — 4) S:n 28 p. elok. 31 §. 
Kunnall. kert. 1940 4 
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taan hyväksyä tilusvaihdon ehdoin, että insinööri Neovius suoritti siitä 
aiheutuvat maanmittaus- y.m. kustannukset, sekä puoltaa lääninhallituk-
selle rakennussuunnitelman muutosehdotuksen hyväksymistä. 

Kaupungin ja Oy. Strömberg ab:n välinen tilusvaihto y.m. Oy. Strömberg 
ab., joka omisti Pitäjänmäen rautatieaseman itäpuolella rannikkoradan 
varrella olevan tehdastontin sekä sen läheisyydessä olevat Munkkiniemen 
IX kaupunginosan korttelissa n:o 196 olevat asuntotontit n:ot 12 ja 13, oli 
ilmoittanut saaneensa tietää, että ensiksi mainitun tontin halki oli suunni-
teltu rakennettavaksi rautatieraide, minkä johdosta yhtiön oli ollut pakko 
muuttaa lisärakennussuunnitelmaansa ja harkita yksissä neuvoin kiin-
teistötoimiston asemakaavaosaston kanssa alueidensa rajojen uudelleen-
järjestelymahdollisuuksia. Tällöin kaupunginvaltuusto päättix) luovut-
taa yhtiölle seuraavat kiinteistötoimiston asemakaavaosaston laatimaan 
karttaan n:o 2,139 tarkemmin merkityt Munkkiniemen IX kaupungin-
osan maa-alueet: yhtiön tehdasalueen länsiosan eteläpuolelta 1,900 m2, 
tehdasalueen, rautatien ja tontin n:o 13 ja Turun maantien väliltä n. 
32,704 m 2 sekä tonttien n:ot 12 ja 13 väliltä n. 404 m 2 eli yhteensä n. 
35,008 m 2 ehdoin: 

että yhtiö luovutti vastikkeena kaupungille tontin n:o 13 pohjoispäästä 
n. 115 m 2 ja eteläpäästä n. 1,037 m 2 sekä tontista n:o 12 4,370 m 2 eli yh-
teensä n. 5,522 m2; 

että yhtiö suoritti jälellä olevista n. 29,486 m2:stä 100 mk:ksi m2:ltä 
lasketun kauppahinnan käteisellä; 

että kaupungin luovuttamat alueet muodostettiin yhdeksi tontiksi, 
jota oli käytettävä yksinomaan teollisuustarkoituksiin; 

että yhtiö sitoutui huolehtimaan siitä, ettei tehtaalta tuleva likavesi 
aiheuttanut terveydellisiä haittoja sekä jättämään alueelle jo rakennetun 
tai vastedes rakennettavan puhdistuslaitoksen piirustukset rakennustoi-
miston tarkastettaviksi; 

että kaupungin luovutettavalla alueella sijaitseva muuntoasema jätet-
tiin vuokratta paikoilleen sekä varattiin esteetön pääsy asemalle sen hoitoa 
ja tarkastusta varten tarpeellisille henkilöille; 

että alueet luovutettiin molemmin puolin täysin omistusoikeuksin ja 
rasitevapaina; sekä 

että kaupunki sitoutui v:n 1941 aikana rakentamaan vesijohdon yhtiön 
tehdasalueen rajalle. 

Myytyjen tonttien tontinmyyntiehtojen muuttaminen. Kaupunginvaltuusto 
suostui Helsingin nuorten miesten kristillisen yhdistyksen 2) II kaupungin-
osan korttelissa n:o 41 omistaman Kaisaniemenkadun tontin n:o 1 rakenta-
misvelvollisuuden täyttämisen määräajan pidentämiseen kesäkuun 7 p:ään 
1942, Asunto oy. Pengertalon3) XI kaupunginosan korttelissa n:o 340 
omistamien Pengerkadun tontin n:o 19 ja Hämeentien tonttien n:o 37, 39 ja 
41 eri aikoina päättyvien rakentamisvelvollisuuden täyttämisen määrä-
aikain kaikkien pidentämiseen kesäkuun 1 p:ään 1942 saakka sekä johtaja 
S. Krausen4) XIV kaupunginosan korttelissa n:o 517 omistaman Tavast-
stjernankadun tontin n:o 13, huhtikuun 11 p:nä 1941 päättyvän rakentamis-
velvollisuuden täyttämisen määräajan pidentämiseen huhtikuun 11 p:ään 
1942. 

l) Kvsto 18 p. jouluk. 18 §. — 2) S:n 29 p. toukok. 20 §. — 3) S:n 29 p. tou-
kok. 19 §. — 4 ) S:n 28 p. elok. 28 §. 
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Oy. Agroksen anottua saada rakentaa II kaupunginosan korttelissa n:o 
35 omistamalleen Mikonkadun tontille n:o 6 talonmiehen asunnon piha-
rakennukseen, kaupunginvaltuusto vahvisti kyseisen lisähuoneen raken-
tamisoikeudesta suoritettavan korvauksen 21,000 mk:ksi. 

Kiinteän omaisuuden vuokra- ja muuta nautinta-
oikeutta koskevat kysymykset 

Eräiden korttelin n:o 690 osien vuokralleanto. Kiinteistölautakunta oikeu-
tettiin 2) vuokraamaan Pommisuoja oy:lle XXII kaupunginosan korttelissa 
n:o 690 oleva Elimäenkadun tontti n:o 1 ja pommisuojan rakentamiseen 
tarvittava tila tämän tontin viereisestä kalliosta 30 vuodeksi marraskuun 1 
p:stä lukien tontin osalta 9,000 mk:n vuosivuokrin, josta perittäisiin ainoas-
taan 6,000 mk vuodessa niin kauan kuin tontille rakennettavan rakennuksen 
kolmas kerros oli suojeluskunnan käytössä, ja kalliotilan osalta 2,000 mk:n 
vuosivuokrin, jota ei perittäisi niin kauan kuin suojaa käytettiin väestön-
suojelutarkoituksiin, sekä muuten ehdoin: 

että kadun kunnossa- ja puhtaanapito kuului vuokraajalle, ollen tämän 
tehtävä rakennustoimiston kanssa eri sopimus, jossa kaupungille tuleva 
korvaus vuokratun tontin katuosuuksien kunnossapidosta vuokrakauden 
kuluessa erikseen määrättiin; 

että edellä mainitut vuokrat olivat saman suuruiset koko vuokrakauden, 
kuitenkin niin, että ne olivat riippuvaiset virallisesta elinkustannusindek-
sistä samalla tavalla kuin Herttoniemen öljysataman varastoalueiden vuok-
ramaksuista oli määrätty; sekä 

että muissa kohdin noudatettiin valtuuston vahvistamia Vallilan kivi-
talotonttien vuokraehtoja. 

Meilahden huvila-alueen n:o 15 vuokralleanto. Päätoimittaja A. Anders-
sonin tarjottua valtiolle lahjaksi, tasavallan presidentin kesäasuntona käy-
tettäväksi, omistamansa Ekudden nimisen Meilahden huvilan n:o 15, 
jonka vuokrasopimus päättyi marraskuun 1 p:nä 1942, kaupunginvaltuusto 
oikeutti 3) kiinteistölautakunnan vuokraamaan tämän huvila-alueen val-
tiolle heinäkuun 1 p:stä 1940, mistä lukien entinen vuokraaja oli suostuvai-
nen purkamaan vuokrasopimuksensa; vuokra-aika määrättiin 25 vuodeksi 
ja vuosivuokra 10,000 mk:ksi, ja ehdoksi vuokraamiselle asetettiin, että 
huvila-aluetta käytettiin tasavallan presidentin asuntona, ollen kaupungilla 
muussa tapauksessa oikeus irtisanoa vuokrasopimus vuoden irtisanomis-
ajoin. 

Herttoniemen tehdastonttien vuokralleanto. Kaupunginvaltuusto oike-
utti 4) kiinteistölautakunnan vuokraamaan tontteja Herttoniemen teolli-
suusalueen kortteleista n:ot 57—59 samoin ehdoin kuin valtuuston aikaisem-
man päätöksen nojalla kortteleista n:ot 51—56. 

Kemiallinen teollisuus oy. nimisen yhtiön anottua saada teollisuuslai-
toksen rakentamista varten vuokrata n. 1,500 m 2:n suuruisen alueen Hertto-
niemen teollisuusalueen korttelista n:o 57 viimeistään kertomusvuoden syys-
kuun 1 p:stä lukien, kiinteistölautakunta anomuksen kiireellisyyden vuoksi 
päätti vuokrata yhtiölle kyseisen alueen 30 vuodeksi mainitusta päivästä 

!) Kvsto 17 p. tammik. 19 §. — 2) S:n 4 p. jouluk. 11 §. — S:n 19 p. 
kesäk. 29 §. — 4) S:n 18 p. syysk. 8 §; ks. myös v:n 1939 kert. s. 54 ja tämän 
kert. s. 196. 
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lukien 9,180 mk:n vuosivuokrasta ja muuten sellaisin ehdoin, joilla val-
tuusto aikaisemmin oli oikeuttanut lautakunnan vuokraamaan tontte-
ja Herttoniemen teollisuusalueen kortteleista n:ot 51—56 1), ollen yhtiön 
lisäksi sitouduttava, siksi kuin Herttoniemen teollisuusalueen rakennusjär-
jestys oli vahvistettu, tonttia rakentaessaan sekä katujen kunnossapidon 
suhteen noudattamaan lautakunnan asiassa antamia määräyksiä. Kaupun-
ginhallituksen hyväksyttyä lautakunnan päätöksen valtuusto puolestaan 
päätti 2) hyväksyä tämän toimenpiteen. 

Valtuusto oikeutti3) kiinteistölautakunnan vuokraamaan Helsingin 
puhelinyhdistykselle rakennettavan puhelinkeskusaseman paikaksi kiin-
teistötoimiston asemakaavaosaston laatimaan piirustukseen tarkemmin 
merkityn Porvoontien ja Marjaniemeen johtavan tien risteyksessä, jäl-
kimmäisen tien länsipuolella olevan n. 800 m2:n suuruisen Herttoniemen 
alueen 30 vuodeksi 3 mk:n vuosivuokrasta m 2:ltä, ollen vuokra riippuvainen 
virallisesta elinkustannusindeksistä, sekä noudattaen valtuuston Hertto-
niemen öljysataman varastoalueille vahvistamia vuokraehtoja 4) ja sellaisin 
lisäehdoin, että vuokraaja sitoutui siihen saakka kuin Herttoniemen teolli-
suusalueen rakennusjärjestys oli vahvistettu, alueen rakentamisen ja kun-
nossapidon suhteen noudattamaan niitä määräyksiä, joita kiinteistölauta-
kunta katsoi tarpeellisiksi antaa, ja että alueelle rakennettavan puhelin-
keskusaseman piirustukset jätettiin kiinteistölautakunnan tarkastettaviksi 
ja hyväksyttäviksi. 

Kiinteistölautakunta oikeutettiin5) vuokraamaan Helsingin puhelin-
yhdistykselle puhelinkeskusaseman paikaksi kiinteistötoimiston asemakaa-
vaosaston laatimasta piirustuksesta ilmenevä, n. 825 m2:n suuruinen alue 
Herttoniemestä Degeröntien varrelta 30 vuodeksi marraskuun 15 p:stä 
lukien 4,950 mk:n vuosivuokrin noudattaen valtuuston Herttoniemen teol-
suusaluetta varten vahvistamia vuokraehtoja sekä lisäehdoin, että vuok-
raaja sitoutui aluetta rakentaessaan noudattamaan niitä määräyksiä, joita 
kiinteistölautakunta katsoi tarpeelliseksi antaa, ja että rakennuspiirustukset 
jätettiin kiinteistölautakunnan tarkastettaviksi ja hyväksyttäviksi. 

Pitäjänmäen teollisuustontin vuokralleanto. Kaupunginvaltuusto oi-
keutti 6) kiinteistölautakunnan vuokraamaan Lennart Holmberg oy. nimi-
selle ennen Viipurissa toimineelle yhtiölle n. 6,240 m2:n suuruisen teollisuus-
tontin Pitäjänmäeltä Kastor oy:n tehtaiden vierestä 30 vuodeksi, minkä 
jälkeen sopimus jatkuisi silloin määrättävin vuokrin vuokraajan anomuk-
sesta riippuen 20 vuoden ajan. Vuosivuokraksi määrättiin ensimmäiseltä 
kymmenvuotiskaudelta 24,960 mk, kuitenkin niin, ettei vuokraa perittäisi 
viideltä ensimmäiseltä vuodelta, sekä toiselta kymmenvuotiskaudelta 34,950 
mk ja kolmannelta 45,560 mk, muiden vuokraehtojen ollessa tavanmukaiset. 

Tontin varaaminen kansakoulun paikaksi. Muuttaen aikaisempaa pää-
töstään 7) kansakoulutontin luovuttamisesta Mäkelänkadun varrelta kau-
punginvaltuusto päätti8): luovuttaa rakennettavan kansakoulutalon pai-
kaksi kiinteistölautakunnan laadituttamaan alustavaan asemakaavan muu-
tosehdotukseen merkityn uuden korttelin n:o 559; hyväksyä yleisten töiden 
lautakunnan laadituttamat kansakoulutalon luonnospiirustukset antaen 
mainitulle lautakunnalle tehtäväksi laadituttaa myöskin pääpiirustukset 

Ks. v:n 1939 kert. s. 54. — 2) Kvsto 18 p. syysk. 8 §; ks. myös tämän kert. 
s. 196. — 8 ) Kvsto 20 p. marrask. 18 §. — 4) Ks. v:n 1935 kert. s. 29. — 5) Kvsto 
4 p. jouluk. 12 §. — 6) S:n 8 p. toukok. 26 §. — 7) Ks. v:n 1939 kert. s. 65. — 
B) Kvsto 4 p. jouluk. 13 §. 
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kustannusarvioineen huomioonottaen mikäli mahdollista kansakoulu-
komitean ja suomenkielisten kansakoulujen johtokunnan luonnospiirustuk-
sia vastaan tekemät muistutukset; antaa kiinteistölautakunnalle tehtäväksi 
laadituttaa tarpeellisen asemakaavan muutosehdotuksen laatimansa alus-
tavan asemakaavan muutosehdotuksen mukaisesti; sekä merkitä v:n 1941 
talousarvioon 10,000,000 mk:n siirtomäärärahan koulutalon rakennustöitä 
varten. 

Hautapaikkain luovuttaminen Hietaniemen sankarihauta-alueelta. Kau-
punginvaltuusto päätti1), ettei kaupunki peri Helsingin evankelis-luteri-
laisilta seurakunnilta maksua Hietaniemen sankarihauta-alueelta v:n 1939 
—40 sodassa kaatuneiden hautoja varten luovutetuista hautapaikoista. 

Torikaupan järjestäminen Töölöntorille. Kaupunginvaltuusto päätti 2) 
oikeuttaa kiinteistölautakunnan j ärj estämään Töölöntorille elintarvik-
keiden ja elävien kasvien torikaupan tammikuun 1 pistä 1941 alkaen val-
tuuston aikoinaan Kauppatorin kaupassa noudatettaviksi vahvistamien 
periaatteiden mukaisesti. 

Muistomerkin pystyttäminen Alli Tryggin puistikkoon. Kaupunginval-
tuusto oikeutti3) miltei yksinomaan helsinkiläisistä muodostetun Jalkaväki-
rykmentti 11 in eli Ässärykmentin korvauksetta pystyttämään Alli Tryggin 
puistikon Pengerkadun puoleiseen osaan muistomerkin sodassa kaatuneille 
jäsenilleen sekä myönsi patsaan perustustöiden suorittamiseen 5,000 mk 
yleisistä käyttövaroistaan. 

Eräiden taideteosten sijoittaminen. Päättäen 4) vastaanottaa L. ja R. 
Wainsteinin säätiön kaupungille lahjoittaman Kalevala-aiheisen patsaan 
kaupunginvaltuusto määräsi sen sijoitettavaksi Mechelinin- ja Välskärin-
kadun väliseen puistoon, entisen Kinnekullen huvilan paikalle. Samalla 
valtuusto päätti 4) sijoittaa kaupunginhallituksen v. 1938 ostaman taiteilija 
E. Toukolehdon sommitteleman Loukkaantunut urheilija nimisen graniitti-
sen veistokuvan Käpylän urheilukentän eteläpuolella olevalle pienelle leikki-
kentälle ja kiinteistötoimistossa säilytetyn taiteilija I. Saxelinin muovaile-
man tyttöä esittävän graniittisen veistokuvan Runebergin- ja Apollon-
kadun kulmauksessa olevaan pieneen puistikkoon. Näiden veistokuvien 
jalustoja ja perustustöitä varten myönnettiin4) yhteensä 19,000 mk val-
tuuston yleisistä käyttövaroista. 

Vuokra-aikain pidentäminen. Kaupunginvaltuusto oikeutti5) kiinteistö-
lautakunnan pidentämään Länt. Kaivopuiston huvila-alueiden vuokra-
aikaa, sikäli kuin vuokraajat tätä anoivat, yhdellä vuodella kertomusvuoden 
kesäkuun 1 pistä lukien entisin ehdoin. 

Valtuusto oikeutti6) kiinteistölautakunnan jatkamaan Oulunkylän 
yhteiskoulun kannatusyhdistykselle vuokratun, Oulunkylän itäisessä huvila-
ryhmässä sijaitsevan, Kumpu nio 6 nimisen, n. 0.3 7 9 5 hain suuruisen huvila-
alueen nio 15 7) vuokra-aikaa helmikuun 1 pistä 1941 lukien tammikuun 1 
piään 1974 saakka 4,000 mkin vuosivuokrin sekä lisäksi ehdoini 

että aluetta käytettiin yksinomaan koulutarkoituksiin; 
että alueelle rakennettiin ainoastaan kiinteistölautakunnan luvalla ja 

lautakunnan hyväksymien piirustusten mukaisesti; 

Kvsto 20 p. marrask. 17 §; vrt. myös v:n 1929 kert. s. 16. — 2) Kvsto 18 
p. jouluk. 21 §. — 3) S:n 29 p. toukok. 18 §. — 4) S:n 8 p. toukok. 24 §. — 
5) S:n 10 p. huhtik. 19 §. — 6) S:n 18 p. jouluk. 20 §. — 7) Ks. v:n 1928 kert. 
s. 23. 
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että vuokraaja korvauksetta luovutti rakennussuunnitelman tai vastai-
sen asemakaavan toteuttamiseksi tarvittavat vuokra-alueen osat; ja 

että kaupunki vastasi siitä vahingosta tai haitasta, mitä vuokraajalle 
mahdollisesti aiheutui siitä, että kyseisen huvila-alueen lounaisosasta eril-
leen aidatun Ebbero nimisen palstan haltijat olivat tehneet tätä palstaa 
koskevan lunastusvaatimuksen. 

Vuokraehtojen muuttaminen. Sen jälkeen kun kaupunginvaltuusto oli 
hyväksynyt Suomen kaapelitehdas oy:lle vuokraamansa Salmisaaren teh-
daskorttelin n:o 784 vuokraehdot 1), olosuhteissa oli tapahtunut sellainen 
muutos, että mainitulle yhtiölle tarkoitettu alueen kohdalle rakennettava 
laituri oli laajennettu tyydyttämään myöskin Oy. Alkoholiliike ab:n lai-
turintarpeen. Tämän johdosta valtuusto päätti 2) tehdä kyseisiin vuokra-
ehtoihin sellaisen muutoksen, että sekä Suomen kaapelitehdas oy:llä että 
Oy. Alkoholiliike ab:llä oli oleva etuoikeus laiturin käyttämiseen sekä oikeus 
suurten kuormausten takia ajoittain sulkea se muulta liikenteeltä satama-
viranomaisten kanssa tehtävän sopimuksen mukaisesti, jota vastoin yhtiöillä 
ei ollut oikeutta rannan ja laiturin aitaamiseen. 

Kauppakorkeakoulun ylioppilaskunta oli aikanaan ostanut kaupungilta 
XIII kaupunginosan korttelissa n:o 410 olevan Fredrikinkadun tontin 
n:o 56 3) m.m. ehdoin, että sille rakennettavan talon oli valmistuttava ke-
vääseen 1940 mennessä, mistä rakennus velvollisuuden määräaikaisesta 
täyttämisestä yhdistys kuitenkin sittemmin oli vapautettu 4). Sodan jäl-
keisissä muuttuneissa olosuhteissa yhdistys katsoi voivansa toteuttaa raken-
nussuunnitelmansa vain muodostamalla rakennusyrityksen väliaikaisesti 
asunto-osakeyhtiöksi ja anoi tämän johdosta saada myydä tontin perustet-
tavalle Kauppakorkeakoulun ylioppilaskunnan asunto oy:lie. Yhdistyksen 
suoritettua tontin lisähintana kaupungille 435,000 mk, valtuusto päätti 5) 
suostua anomukseen ja valtuuttaa kaupunginhallituksen antamaan yhdis-
tykselle sitoumuksen mainitun määrän maksamisesta sille takaisin edelly-
tyksin, että yhtiö 15 vuoden kuluttua jälleen omisti kyseisen talon kokonai-
suudessaan ja käytti sitä alkuperäisen suunnitelman mukaiseen tarkoituk-
seen. 

A semakaavakysymykset 

XXII kaupunginosan asemakaava. Sisäasiainministeriö vahvisti tam-
mikuun 30 p:nä XXII kaupunginosan eli Vallilan osaa tarkoittavan asema-
kaavan hyväksymistä6) koskevan kaupunginvaltuuston päätöksen7). 

Kaupunginvaltuuston v. 1939 päättämien asemakaavanmuutosten vahvista-
minen. Sisäasiainministeriö vahvisti seuraavina päivinä alla mainittujen 
alueiden asemakaavanmuutoksia 8) koskevat kaupunginvaltuuston pää-
tökset9): marraskuun 7 p:nä 1939 II kaupunginosan korttelin n:o 40 ton-
tin n:o 1, III kaupunginosan korttelissa n:o 50 olevien Etel. Esplanaadi-
kadun tontin n:o 1 ja Korkeavuorenkadun tontin n:o 1, XI kaupunginosan 
korttelien n:ot 325 ja 326, XII kaupunginosan korttelin n:o 364 ja XIV 

Ks. v:n 1939 kert. s. 62. — 2) Kvsto 18 p. jouluk. 19 §; ks. myös 
tämän kert. s. 59. — 3) Ks. v:n 1938 kert s. 62. — 4) Ks. v:n 1939 kert. s. 60. — 
5) Kvsto 28 p. elok. 27 §. — 6) Ks. v:n 1939 kert. s. 67. — 7) Kvsto 6 p. maa-
lisk. 6 §. — 8) Ks. v:n 1939 Kunnall. asetuskok. s. 133, 143, 204 ja 205 sekä v:n 
1940 Kunnall. asetuskok. s. 169, 170, 171, 173 ja 174. — 9) Ks. v:n 1939 kert. 
s. 67—76. 
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kaupunginosan korttelin n:o 464 tontin n:o 15 1)] tammikuun 26 p:nä 1940 
IV kaupunginosan korttelin n:o 76 tontin n:o 5 ja XVIII kaupunginosan 
korttelin n:o 604 tontin n:o 52 2); sekä tammikuun 30 p:nä 1940 IV kau-
punginosan korttelien n:ot 166 a, 166 b, 168 ja 169, IX kaupunginosan 
korttelien n:ot 199—204 ja XII kaupunginosan korttelien n:ot 384, 385, 
386, 389, 391, 392, 394 ja 395. 

Eräiden alueiden asemakaava- ja tonttijakoehdotusten hyväksyminen. 
Kaupunginvaltuuston hyväksyttyä Töölön sokeritehtaan alueen raja-
j ärj estely ehdotuksen 3), kiinteistölautakunta kaupunginhallituksen toimek-
siannosta laaditutti molla 2,081 merkityn sokeritehdasaluetta koskevan 
asemakaava- ja tontti jakoehdotuksen, johon kyseinen alue oli merkitty 
XIV kaupunginosan korttelin n:o 472 tonttina n:o 7. Valtuusto hyväksyi 4) 
ehdotukset ja sisäasiainministeriö vahvisti valtuuston päätöksen elokuun 
16 p:nä 5). 

Meilahden eli XV kaupunginosan asemakaavan 6) tultua vahvistetuksi 
kiinteistölautakunta laaditutti tämän kaupunginosan kortteleita n:ot 610— 
612, 614 ja 616—620 koskevat tonttijakokartat, mitkä valtuusto hyväk-
syi 7) ja sisäasiainministeriö elokuun 17 p:nä vahvisti 8). 

XXIII kaupunginosan asemakaavan tultua vahvistetuksi 9) kiin-
teistölautakunta laaditutti mainitun kaupunginosan kortteleita n:ot 668 ja 
669 eli Arabian tehdasaluetta koskevan tonttijakokartan, minkä valtuusto 
hyväksyi 10) ja sisäasiainministeriö elokuun 17 p:nä vahvisti 11). 

Valtuuston päätettyä m.m. Vallilan eli XXII kaupunginosan korttelien 
n:ot 538 ja 539 aikaisemmin vuokrattuina olleiden tonttien myynnistä, kävi 
tarpeelliseksi laatia myöskin mainituissa kortteleissa olevien, jo valmiiksi 
rakennettujen tonttien tonttijaot. Kiinteistölautakunta laaditutti tällöin 
näiden korttelien tonttijakoa esittävän kartan n:o 196, minkä valtuusto 
hyväksyi12) alistaen päätöksensä valtioneuvoston tutkittavaksi ja vahvis-
tettavaksi. 

Kaupunginvaltuuston kertomusvuonna hyväksymät asemakaavanmuutok-
set. Fastighets ab. H. Borgströms arvingar niminen yhtiö, joka omisti I 
kaupunginosan korttelissa n:o 7 olevan tontin n:o 6 a, sekä naapuritontin 
n:o 4 silloinen omistaja olivat v. 1939 sopineet keskenään yhteisen 9 m:n 
levyisen pihamaan järjestämisestä tonttiensa välirajalle, mikä sopimus täl-
löin oli merkitty kaupungin tonttikirjaan. Tontin n:o 4 omistusoikeuden 
siirryttyä Helsingin evankelis-luterilaisille seurakunnille nämä yhdessä ton-
tin n:o 6 a omistajan kanssa tekivät sopimuksen sisällyttämistä asemakaa-
vaan koskevan anomuksen, jonka johdosta kiinteistölautakunta laaditutti 
nrolla 2,060merkityn asemakaavanmuutosehdotuksen, jossa rakentamatonta 
aluetta koskeva sopimus liitettiin asemakaavamääräyksenä korttelin nro 7 
asemakaavaan. Kaupunginvaltuusto hyväksyi 13) muutosehdotuksen ja 
sisäasiainministeriö vahvisti valtuuston päätöksen maaliskuun 15pmä14). 

Helsingin nuorten miesten kristillisen yhdistyksen anottua II kaupungin-
osan korttelissa n:o 41 omistamiensa Puutarhakadun tontin nro 1 ja Kaisa-

Kvsto 17 p. tammik. 8 §. — 2) S:n 6 p. maalisk. 6 §. — 3) Vrt. v:n 1938 
kert. s. 68. — 4) Kvsto 19 p. kesäk. 26 §. — 5) S:n 18 p. syysk. 2 §; ks. myös 
Kunnall. asetuskok. s. 177. — 6 ) Vrt. v:n 1939 kert. s. 77. — 7) Kvsto 19 p. ke-
säk. 24 §. — 8) S:n 18 p. syysk. 2 §; ks. myös Kunnall. asetuskok.s. 183. — 
®) Vrt. v:n 1938 kert. s. 76. — 10) Kvsto 19 p. kesäk. 25 §. — ") S:n 18 p. 
syysk. 2 §; ks. myös Kunnall. asetuskok. s. 183.— 12) Kvsto 4 p. jouluk. 9 §.— 
13) S:n 17 p. tammik. 18 §. — 14) S:n 10 p. huhtik. 4 §. 
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niemenkadun tontin n:o 1 yhdistämistä voidakseen ryhtyä rakentamaan 
niille hotelli- ja liiketaloa, kiinteistölautakunta laaditutti tarpeellisen tontti-
jakokartan, jonka mukaisesti uusi tontti, jonka pinta-ala oli 2,281 m2, oli 
merkitty Kaisaniemenkadun tontiksi n:o 8. Terveydenhoitolautakunnan 
ilmoitettua, ettei sillä ollut mitään muistuttamista anomukseen suostu-
mista vastaan edellyttäen, ettei tontteja tällöin rakennettu laajemmin kuin 
jos ne olisi rakennettu erikseen, asia palautettiin kiinteistölautakunnalle, joka 
nyt laaditutti asemakaavan muutosehdotuksen n:o 2,082, johon liittyvän 
asemakaavamääräyksen mukaan kyseinen tontti merkittiin liiketaloton-
tiksi. Valtuusto hyväksyi x) asemakaavan muutosehdotuksen ja siihen liit-
tyvän tonttijaon muutosehdotuksen ja sisäasiainministeriö vahvisti elokuun 
21 p:nä valtuuston päätöksen 2). 

Ab. Södra Esplanadgatan 2 nimisen yhtiön anottua III kaupunginosan 
korttelissa n:o 46 olevain Etel. Esplanaadikadun tontin n:o 1 ja Etelärannan 
tontin n:o 1 yhdistämistä, kiinteistölautakunta laaditutti anomuksen mu-
kaisen tonttijakokartan n:o 191, johon yhdistetty tontti oli merkitty Etelä-
rannan tontiksi n:o 20. Yhtiön sitouduttua suorittamaan kaupungille 
238,000 mk:n korvauksen tonttijaon muutoksesta johtuvasta rakentamis-
oikeuden lisäyksestä valtuusto hyväksyi3) tonttijaon muutosehdotuksen. 
Päätös alistettiin valtioneuvoston tutkittavaksi ja vahvistettavaksi. 

Asunto oy. Ruoko niminen yhtiö ja Helsingin puhelinyhdistys, jotka 
omistivat vastaavasti III kaupunginosan korttelissa n:o 51 olevat Korkea-
vuorenkadun tontin n:o 12 ja Pikku Roobertinkadun tontin n:o 6, olivat 
sopineet käytävän louhimisesta Korkeavuorenkadun varrella olevasta pää-
paloaseman väestönsuojasta edellisen tontin alitse jälkimmäiselle anoen 
tarpeellisten asemakaavamääräysten vahvistamista mainitun 3 m:n levyi-
sen käytävän rakentamiseksi, jonka laen korkeus olisi + 12.7 m O-tasosta 
lukien. Kiinteistölautakunta laaditutti tämän johdosta asemakaavan 
muutosehdotuksen n:o 2,089 tarpeellisine asemakaavamääräyksineen, minkä 
valtuusto hyväksyi 4). Sisäasiainministeriö vahvisti lokakuun 12 p:nä val-
tuuston päätöksen 5). 

Aktiebolaget Annegatan 32—34 niminen yhtiö oli anonut, että IV kau-
punginosan korttelissa n:o 162 olevat tontit n:ot 34 ja 36 yhdistettäisiin 
yhdeksi tontiksi ja tontista n:o 34 erotettaisiin 2 m:n levyinen kaistale yhdis-
tettäväksi tonttiin n:o 32 sekä että yhtiö saisi sisustaa konttorihuoneita 
tontille n:o 32 suunnitellun uudisrakennuksen ullakkokerrokseen, minkä 
oikeuden vastikkeena se suostui sijoittamaan osan rakennuksesta 2.5 m 
Kansakoulukadun katurajasta ja jättämään 3. s x3. s m:n suuruisen kulma-
osan pohjakerroksesta rakentamatta. Sittemmin yhtiö vielä anoi saada 
rakentaa kattolistan tontilla n:o 36 Kampinkadun puolella samaan korkeu-
teen kuin Annankadun puolella sekä sisustaa osan ullakkokerroksesta talon 
isännöitsijän asunnoksi. Tämän johdosta kiinteistölautakunta laaditutti 
asemakaavan muutosehdotuksen n:o 2,093 siihen liittyvine tonttijakokart-
toineen. Ehdotuksessa oli uudelleenmuodostetut tontit merkitty Kansa-
koulukadun tontiksi n:o 1 ja Kampinkadun tontiksi n:o 2. Ehdotukseen 
liittyvien asemakaavamääräysten mukaisesti tonteille saataisiin sijoittaa 
ainoastaan liikehuoneistoja sekä yksityisiä asuinhuoneistoja niitä henki-
löitä varten, joiden asuminen tontilla oli kiinteistöjen hoidolle välttämä-

Kvsto 19 p. kesäk. 27 §. •— 2) S:n 18 p. syysk. 2 §; ks. myös Kunnall. ase-
tuskok. s. 177. — 3) Kvsto 28 p. elok. 24 §. — «) S:n 28 p. elok. 22 §. — 
*) S:n 20 p. marrask. 2 §; ks. myös Kunnall. asetuskok. s. 178. 
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töntä. Uudella tontilla n:o 2 saataisiin katurakennuksen kattolista sijoit-
taa tasoon + 42.2 5 m 0-tasosta lukien ja rakennuksen ullakkokerrokseen 
sisustaa liikehuoneistoja kulmaosaan ja rakennuksen ensimmäisessä ker-
roksessa olisi kulma jätettävä yleiseksi kulkutieksi. Aktiebolaget Annegatan 
32—34 nimisen yhtiön sittemmin tultua puretuksi ja jaetuksi, tonttien n:ot 
34 ja 36 omistaja, Rautatiekirjakauppa oy., antoi sitoumuksen 450,000 
mk:n korvauksen suorittamisesta kaupungille heti kyseisen asemakaavan-
ja tonttijaonmuutoksen tultua vahvistetuksi ja ilmoitti suostuvansa Kam-
pin- ja Annankadun risteyksen järjestelystä aiheutuvaan korkeustasojen 
muutokseen sekä Annankadun tontin n:o 32 omistajat, herrat E. ja R. von 
Frenckell, sitoutuivat vastaamaan Annan- ja Kansakoulukadun risteyksen 
muutostöiden kustannuksista, minkä jälkeen valtuusto hyväksyi x) edellä 
selostetun asemakaavan ja tonttijaon muutosehdotuksen. Sisäasiainminis-
teriö vahvisti lokakuun 12 p:nä valtuuston päätöksen 2). 

Sisäasiainministeriön vahvistettua VII kaupunginosan kortteleita n:ot 
101 ja 102 koskevan asemakaavanmuutoksen 3) kiinteistölautakunta laadi-
tutti sen edellyttämän tonttijakokartan n:o 192, jonka johdosta kuitenkin 
Ab. Badhusgatan 12 oy., Fastighets ab. Badhusgatan 6—8 ja Bostads ab. 
Villa Luna nimiset yhtiöt lähettivät muistutuskirjelmät valtuustolle. Päät-
täen, etteivät muistutuskirjelmät kyseisessä yhteydessä antaisi aihetta toi-
menpiteisiin, valtuusto hyväksyi4) tonttijaonmuutoksen ja sisäasiain-
ministeriö vahvisti marraskuun 22 p:nä valtuuston päätöksen 5). 

Valtuuston hyväksyttyä6) Kaivopuiston itäosan rantatien rakentamis-
suunnitelman ja rakennustoimiston satamarakennusosaston laadittua 
lopullisen ehdotuksen venesataman rakentamisesta Kalliolinnan kohdalle, 
kiinteistölautakunta saamansa kehoituksen mukaisesti laaditutti niihin 
perustuvan asemakaavan muutosehdotuksen. Sittemmin kuitenkin pyrit-
tiin rajoittamaan töitä ja vähentämään kustannuksia, jolloin kiinteistötoi-
miston asemakaavaosasto ja rakennustoimiston satamarakennusosasto 
kumpikin laativat oman uuden rantatien rakentamissuunnitelmansa. 
Muuttaen edellä mainittua aikaisempaa päätöstään asiassa valtuusto täl-
löin hyväksyi7) niistä jälkimmäisen, jossa, ollen se laadittu rantatien ensim-
mäistä rakennusvaihetta varten, oli jätetty laiturin reunus pois muualta 
paitsi korttelissa n:o 204 olevan tontin n:o 9 kohdalta sekä alueen pohjois-
osassa Kalliolinnan ääreisestä venealtaasta etelään, missä laituria olisi 
rakennettava 26 m. Tontin n:o 13 kohdalle ajateltu veneallas oli jätetty 
pois kun taas venealtaiden välisen pysäköimispaikan täytemaa oli suunni-
teltu vain niin leveäksi, että laituri vastaisuudessa voitaisiin rakentaa hyväk-
sytyn suunnitelman mukaisesti. Sisempi kävelytie tulisi täysin hyväksytyn 
ehdotuksen mukaiseksi samoin kuin ajotiekin, joka aluksi kuitenkin raken-
nettaisiin vain 9 m:n levyiseksi. Ehdotetun ensimmäisen rakennusvaiheen 
kustannukset arvioitiin 3,450,000 mk:ksi, mistä täytemaata ja rantaver-
housta varten 2,950,000 mk sekä kadun päällystämistä varten 500,000 mk. 
Kiinteistölautakunnan laaditutettua samalla saamansa kehoituksen nojalla 
tämän suunnitelman mukaisen uuden asemakaavan muutosehdotuksen 
n:o 2,091, joka koski rantatien järjestelyä IX kaupunginosan korttelien 

Kvsto 28 p. elok. 21 §. — S:n 20 p. marrask. 2 §; ks. myös Kunnall. 
asetuskok. s. 178. — 3) Ks. v:n 1939 kert. s. 71. — 4) Kvsto 9 p. lokak. 28 §.— 
5) S:n 18 p. jouluk. 4 §; ks. mvös Kunnall. asetuskok. s. 183. — 6) Vrt. v:n 1938 
kert. s. 87. — 7) Kvsto 8 p. toukok. 22 §. 
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n:ot 199 ja 204 kohdalla, valtuusto hyväksyi x) sen. Sisäasiainministeriö 
vahvisti lokakuun 12 p:nä valtuuston päätöksen 2). 

Valtuuston päätettyä3) lunastaa Värtsilä yhtymä oy:ltä X kau-
punginosan korttelin n:o 292 länsirajalta 720 m2:n suuruisen maakaista-
leen, kiinteistölautakunta kaupunginhallituksen kehoituksesta laaditutti 
mainittua korttelia koskevan asemakaavan muutosehdotuksen n:o 2,074 
siihen liittyvine tonttijakokarttoineen, mitkä kaupunginvaltuusto hyväk-
syi4). Sisäasiainministeriö vahvisti kesäkuun 12 p:nä valtuuston pää-
töksen 5). 

Kiinteistölautakunnan laaditutettua Helsingin toiselle suomalaiselle 
tyttökoululle rakennettavan uuden koulutalon paikaksi luovutettua XII 
kaupunginosan korttelia n:o 3526) koskevan tonttijakokartan n:o 193 
tarpeellisen asemakaavan muutosehdotuksen tultua vahvistetuksi, val-
tuusto hyväksyi7) kyseisen tonttijaon muutosehdotuksen alistaen päätök-
sensä valtioneuvoston tutkittavaksi ja vahvistettavaksi. 

Siihen katsoen, että XII kaupunginosan kortteleissa n:ot 371 ja 381 oli 
eräitä rakentamattomia tontteja, joille ei ollut vahvistettu rakennusrajoja 
ja joiden tonttijakoa oli pidettävä epäkäytännöllisenä, kiinteistölauta-
kunta laaditutti mainittuja kortteleita koskevat asemakaavan muutosehdo-
tukset n:ot 2,108 ja 2,109 asianmukaisine tonttijakokarttoineen. Muutos-
ehdotuksen mukaisesti saisi kortteliin n:o 371, jonka uudelleenjärjestetyt 
tontit ehdotukseen oli merkitty n:oilla 1, 2 ja 3, rakentaa enintään kuusi-
kerroksisia asuntotaloja ja tontille n:o 1 lisäksi yksikerroksinen siipiraken-
nus sekä korttelissa n:o 381 saataisiin rakentaa enintään neljäkerroksisia 
taloja tonteille n:ot 1 ja 4, joita muutosehdotus koski; ehdotukseen liittyi-
vät tarpeelliset kattolistakorkeutta ja istutettavia tontinosia koskevat ase-
makaavamääräykset. Valtuusto hyväksyi 8) muutosehdotukset alistaen 
päätöksensä valtioneuvoston tutkittavaksi ja vahvistettavaksi. 

Valtuuston päätettyä 9) luovuttaa Helsingin yksityiselle kreikkalais-
katoliselle seurakunnalle 59.4 m2:n suuruisen maakaistaleen sen XIII 
kaupunginosassa olevaan hautausmaa-alueeseen liitettäväksi, kiinteistö-
lautakunta laaditutti tarpeellisen asemakaavan muutosehdotuksen n:o 
2,080, minkä valtuusto hyväksyi 10) alistaen päätöksensä valtioneuvoston 
tutkittavaksi ja vahvistettavaksi. 

Asunto oy. Turuntie 62:n anottua oikeutta saada muuttaa XIV kaupun-
ginosan korttelissa n:o 498 olevalla Turuntien tontilla n:o 62 sijaitsevan 
talonsa autotallin myymälöiksi sekä annettua sitoumuksen 30,000 mk:n 
korvauksen suorittamisesta tästä oikeudesta kaupunginkassaan tarpeellisen 
asemakaavanmuutoksen tultua vahvistetuksi, kiinteistölautakunta laadi-
tutti asianmukaisen asemakaavan muutosehdotuksen n:o 2,061, minkä 
valtuusto hyväksyi x l). Sisäasiainministeriö vahvisti maaliskuun 15 p:nä 
valtuuston päätöksen 12). 

Valtuuston luovutettua13) määrätyin ehdoin Suomen messut osuuskun-
nalle pääasiallisesti Hippodromin aluetta vastaavan, rajoiltaan myöhemmin 
vahvistettavan tontin XIV kaupunginosasta, kiinteistölautakunta kaupun-

Kvsto 28 p. elok. 25 §. — 2) S:n 20 p. marrask. 2 §; ks. myös Kunnall. asetus-
kok. s. 179. — 3) Vrt. v:n 1938 kert. s. 61. — 4) Kvsto 8 p. toukok. 23 §. — 
6) S:n 28 p. elok. 2 §; ks. myös Kunnall. asetuskok. s. 176. — 6) Ks. v:n 1938 
kert. s. 82 ja 215. — 7) Kvsto 4 p. jouluk. 8 §. — 8) S:n 30 p. lokak. 15 §. — 
-») Ks. v:n 1939 kert. s. 65. — 10) Kvsto 30 p. lokak. 16 §. — S:n 17 p. tam-
mik. 20 §. — 12) S:n 6 p. maalisk. 6 §. — 13) Vrt. v:n 1939 kert. s. 63. 
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ginhallitukselta saamansa kehoituksen mukaisesti laaditutti molla 2,063 
merkityn tämän alueen asemakaavan ja tonttijaon muutosehdotuksen, 
jonka mukaisesti Hippodromin alueesta muodostettiin uusi kortteli n:o 
527, pinta-alaltaan 3,052 m2, ja liitettiin kortteliin n. 11 m:n levyinen etu-
piha, jolle voitiin rakentaa kellariin johtavat ajoluiskat ja poliisilaitoksen 
huoneistoon johtavat ulkoportaat; muutosehdotukseen liitettiin tarpeelliset 
asemakaavamääräykset, jotka koskivat etupiha-alueelle suunniteltuja por-
rasaskelmia ja kulkuteitä sekä Stadiontien yli rakennettavaa, korttelit 
n:ot 524 ja 527 yhdistävää siltaa. Valtuusto hyväksyi 2) tämän, korttelia 
n:o 524 sekä korttelien n:ot 524 ja 525 välistä aluetta koskevan asema-
kaavan muutosehdotuksen siihen liittyvine tonttijakokarttoineen ja sisä-
asiainministeriö vahvisti toukokuun 14 p:nä valtuuston päätöksen3)* 

Suomen kaapelitehdas oy:n tehtyä XX kaupunginosassa olevien Salmi-
saaren tehdaskorttelien n:ot 783 ja 784 sekä niiden välisen Tallberginkadun 
osan käsittävän, sittemmin kortteliksi n:o 784 yhdistetyn vuokra-alueensa 4) 
rajain muuttamista koskevan anomuksen, kiinteistölautakunta laaditutti 
molla 2,130 merkityn asemakaavan muutosehdotuksen, jossa kyseisen kort-
telin eteläraja oli muutettu yhdensuuntaiseksi Tallberginkadun länsiosan 
kanssa ja kauttaaltaan siirretty n. 0.7 m eteläänpäin, jolloin korttelin pinta-
ala suurenisi yhteensä n. 394 m2. Valtuusto hyväksyi 5) asemakaavan muu-
tosehdotuksen siihen liittyvine tonttijakokarttoineen alistaen päätöksensä 
valtioneuvoston tutkittavaksi ja vahvistettavaksi. 

Enso-Gutzeit oy., joka oli ostanut Vallilan eli XXII kaupunginosan 
korttelissa n:o 532 olevan Teollisuuskadun tontin n:o 1 d ja Päijänteentien 
tontin n:o 14 vuokraoikeuden, oli, aikoen rakentaa mainituille tonteille 
yhteisen teollisuuslaitoksen, anonut niiden yhdistämistä yhdeksi tontiksi 
sekä tarpeellisten muutosten tekemistä kyseisen korttelin asemakaavaan. 
Kiinteistölautakunnan tämän johdosta laaditutettua tonttijaonmuutosta 
esittävän tonttijakokartan n:o 198 sekä huomautettua, ettei asemakaavan 
muuttaminen ollut tarpeellista teollisuustonttien ollessa kyseessä, valtuusto 
hyväksyi6) tämän tonttijakokartan alistaen päätöksensä valtioneuvoston 
tutkittavaksi ja vahvistettavaksi. 

Osuusliike Elanto oli ilmoittanut olevansa halukas rakentamaan työ-
väen ruokalarakennuksen Vallilan teollisuusalueelle, jolloin kiinteistölauta-
kunta periaatteellisesti asettui sille kannalle, että ruokalaa varten voitaisiin 
luovuttaa tontti XXII kaupunginosan korttelien n:ot 694 ja 696 väliseltä 
puistoalueelta Elimäenkadun puolelta, sekä eräät samassa kaupunginosassa 
toimivat teollisuuslaitokset olivat anoneet oikeutta yhteisen väestönsuojan 
rakentamiseen Elimäenkadun varrelle mainittujen korttelien väliin sekä 
alueen saamista suojarakennuksen yhteyteen suunniteltua ravintolaa varten. 
Kaupunginhallituksen tällöin oikeutettua anojat heti ryhtymään suunnit-
telemansa väestönsuojan rakentamiseen sekä kehoitettua kiinteistölauta-
kuntaa laatimaan ehdotukset aluetta koskevan asemakaavan muuttami-
seksi ja alueen luovutusehdoiksi, lautakunta laaditutti molla 2,076 merki-
tyn asemakaavan muutosehdotuksen, johon ruokalan tontti oli merkitty 
ano jäin laatimien piirustusten mukaisesti ja väestönsuoja sijoitettu puisto-
alueelle, suunnitellun tontin ulkopuolelle. Valtuusto hyväksyi 7) tämän 

x) Ks. v:n 1939 kert. s. 63. — 2) Kvsto 10 p. huhtik. 18 §. — 3) S:n 19 p. 
kesäk. 3 §; ks. myös Kunnall. asetuskok. s. 174. — 4) Ks. v:n 1939 kert. s. 62 
ja 78. —- 5) Kvsto 18 p. jouluk. 19 §; ks. myös tämän kert. s. 54. — 6) Kvsto 4 
p. jouluk. 7 §. — 7) S:n 10 p. huhtik. 17 §. 
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tehdaskorttelien n:ot 694 ja 696 välistä aluetta koskevan asemakaavan 
muutosehdotuksen siihen liittyvine tonttijakokarttoineen ja sisäasiain-
ministeriö vahvisti toukokuun 14 p:nä sen päätöksen1). Myöhemmin Pommi-
suoja oy. kuitenkin esitti uuden kortteliin n:o 690 suunnitellun rakennuksen 
luonnoksen anoen samalla, että rakennukseen saataisiin rakentaa kolmas-
kin kerros, johon voitaisiin sijoittaa m.m. suojeluskunnan harjoitus-, voi-
mistelu-, kokous- y.m. huoneisto. Kiinteistölautakunnan laaditutettua 
anomuksen mukaisen asemakaavan muutosehdotuksen n:o 2,092, mihin 
liittyvien asemakaavamääräysten mukaisesti tontille rakennettavan talon 
kerrosluku oli oleva enintään 3 ja rakennuskorkeus 10 m, valtuusto hy-
väksyi 2). Sisäasiainministeriö vahvisti lokakuun 15 p:nä valtuuston pää-
töksen 3). 

Sen jälkeen kun Helsingin asuntokeskuskunta HAKA nimisen yhtymän 
kanssa oli sovittu sen alueella olevan XXV kaupunginosan korttelin n:o 840 
jakamisesta neljäksi asuntotontiksi ja sen rakentamattomien osien merkit-
semisestä istutettaviksi alueiksi, kiinteistölautakunta laaditutti tämän mu-
kaisen, molla 2,077 merkityn asemakaavan muutosehdotuksen siihen liitty-
vine tonttijakokarttoineen, mitkä valtuusto hyväksyi 4) ja sisäasiainminis-
teriö toukokuun 14 p:nä vahvisti5). 

Uuden omakotialueen perustaminen Pitäjänmäelle. Suomen punaisen 
ristin invaliidikomitean tehtyä alueen luovuttamista Suomen punaiselle 
ristille omakotien rakentamista varten sotainvaliideille tarkoittavan ano-
muksen, kaupunginvaltuusto päätti6): 

perustaa Helsingin maalaiskunnan Talin kylässä olevan Talin kartanon 
maalle, Reimarsin omakotialueen ja Mätäojan väliselle alueelle omakoti-
alueen määräten sen nimeksi Marttilan omakotialue; 

hyväksyä kiinteistötoimiston asemakaavaosaston laatiman alustavan 
ehdotuksen alueen rakennussuunnitelmaksi ja tonttijaoksi; 

määrätä, että omakotialueen tontteja rakennettaessa on noudatettava 
kiinteistölautakunnan lopullisesti vahvistettavia tyyppipiirustuksia sekä 
pihamaiden järjestelyssä kiinteistölautakunnan antamia ohjeita; 

määrätä, että omakotialueen tontteja luovutettaessa on käytettävä 
vuokrausmenetelmää; 

oikeuttaa kiinteistölautakunnan vuokraamaan omakotialueen tontit 
50—60 vuodeksi ottaen huomioon, että kaikkien tonttien vuokra-aika päät-
tyi samanaikaisesti, ja noudattamalla Pirkkolan omakotialueelle vahvis-
tettuja vuokraehtoja7); 

oikeuttaa kiinteistölautakunnan vuokraamaan omakotialueen tontteja 
Suomen punaiselle ristille käytettäviksi sota- ja siviili-invaliidien asuntojen 
rakentamista varten; 

tehdä sisäasiainministeriölle esityksen kartalle erityisesti merkityn 
alueen asettamisesta elokuun 2 p:nä annetun asetuksen edellyttämän eri-
tyisen rakennustarkastuksen alaiseksi; 

antaa kaupunginhallitukselle tehtäväksi laadituttaa ehdotuksen oma-
kotialueen tarpeelliseksi rakennussuunnitelmaksi ja rakennusjärjestykseksi; 

oikeuttaa kaupunginhallituksen lopullisesti määräämään vuokran suu-
ruuden kussakin yksityistapauksessa; sekä 

x) Kvsto 19 p. kesäk. 3 §; ks. myös Kunnall. asetuskok. s. 175. — 2) Kvsto 
28 p. elok. 23 §. — 3) Kvsto 20 p. marrask. 2 §; ks. myös Kunnall. asetuskok. 
s. 180. — 4) Kvsto 10 p. huhtik. 16 §.-— 5) S:n 19 p. kesäk. 3 §; ks. myös Kunnall. 
asetuskok. s. 176. — 6) Kvsto 30 p. lokak. 18 §. — 7) Vrt. tämän kert. s. 61. 
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merkitä v:n 1941 talousarvioon 150,000 mk:n määrärahan omakoti-
alueella olevan Korsutien ja Viestitien osan rakentamiseen oikeuttaen 
yleisten töiden lautakunnan käyttämään näitä varoja jo kertomusvuonna. 

Pirkkolan omakotialueen tonttien luovutusehdot y.m. Saatuaan kiinteistö-
lautakunnan kaupunginhallituksen kehoituksesta laadituttaman uuden 
ehdotuksen Oulunkylään perustetun omakotialueen vuokralaisten otosta 
ja vuokran määräämisestä, tonttien rakentamisesta ja pihamaiden järjes-
telystä sekä omakotilainain välittämisestä rakentajille valtion omakoti-
lainarahastosta kaupunginvaltuusto puolestaan päätti 2): 

määrätä Oulunkylään perustettavan uuden omakotialueen nimeksi 
Pirkkolan omakotialue—Britas egnahemsområde; 

hyväksyä kiinteistölautakunnan laadituttaman alueen tontti jakoehdo-
tuksen; 

määrätä, että tontteja rakennettaessa on noudatettava kiinteistölauta-
kunnan lopullisesti vahvistettavia tyyppipiirustuksia sekä pihamaiden jär-
jestelyssä lautakunnan annettavia ohjeita; 

määrätä, että tontteja uudelta omakotialueelta luovutettaessa on käy-
tettävä vuokrausmenetelmää, määräten vuokra saman suuruiseksi koko 
vuokrakaudelta ja käyttäen sen määräämisperusteena 5 % tonttien arvio-
hinnasta, kuitenkin niin, että viiden ensimmäisen vuoden vuokra lasketaan 
3 %:n mukaan; 

määrätä alueelta luovutettavien tonttien vuokran riippuvaiseksi viralli-
sesta elinkustannusindeksistä Herttoniemen öljysataman varastoalueiden 
vuokrauksessa päättämällään tavalla 3), kuitenkin siten, että vuokran tar-
kistus toimitetaan vasta silloin, kun indeksi on noussut tai laskenut vähin-
tään 20 % perusindeksistä; 

määrätä, että alueen katujen kunnossa- ja puhtaanapito on jäävä 
vuokraajain huoleksi ja että katujen kunnossapidosta on kaupungin ja 
vuokraajain välillä tehtävä eri sopimus, jossa kaupungille tuleva kor-
vaus tontin katuosuuksien kunnossapidosta vuokrakauden kuluessa erik-
seen sovitaan; 

oikeuttaa kiinteistölautakunnan vuokraamaan omakotialueen tontit 
50—60 vuodeksi, huomioonottaen, että kaikkien tonttien vuokra-aika päät-
tyy samanaikaisesti ja noudattaen kaupungin omakotialueita varten vah-
vistettua vuokrasopimuskaavaketta; 

oikeuttaa kiinteistölautakunnan lopullisesti määräämään vuokran suu-
ruuden kussakin yksityistapauksessa; sekä 

ottaa omakotilainojen välittämistä varten valtion omakotilainarahas-
tosta enintään 4,000,000 mk:n suuruisen lainan 2 vuotta pidemmin maksu-
ajoin alistaen tämän päätöksensä valtioneuvoston tutkittavaksi ja vahvis-
tettavaksi. 

Kiinteistötoimiston hoidossa olevat maatilat 

Tuomarinkylän tilalla marraskuun 1 p:stä 1913 alkaen palvellut muona-
mies J. K. Lähde oikeutettiin 4) eläkkeen saamiseksi lukemaan hyväkseen 
palvelusaikansa ennen vuotta 1918, jolloin tila joutui kaupungin haltuun. 

Vrt. v:n 1938 kert. s. 88. — 2) Kvsto 8 p. toukok. 25 §. — 8) Vrt. v:n 1935 
kert. s. 29. — 4) Kvsto 9 p. lokak. 41 §. 
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Rakennukset 

Länt. Kaivopuiston huvilan n:o 6 luovuttaminen kaupungille. Laivan-
varustaja C. Mattssonin ilmoitettua olevansa halukas lahjoittamaan kau-
pungille omistamansa huvilan Länt. Kaivopuiston huvila-alueella n:o 6, 
jonka vuokrasopimus päättyi kesäkuun 1 p:nä 1940, kaupunginvaltuusto 
päätti vastaanottaa rakennuksen sekä oikeuttaa kiinteistölautakunnan 
vuokraamaan sen siirtoväen huollon toimistolle yhdeksi vuodeksi edellä 
mainitusta päivästä lukien, ehdoin että toimisto täysin omalla kustannuk-
sellaan korjasi huvilan tarpeelliseksi katsomaansa kuntoon, jollaisena se 
vuokrauksen päätyttyä korvauksetta jäisi kaupungin omaisuudeksi. 

Huvilan osto Oy. Arabia ab:lta. Kaupunginvaltuusto oikeutti2) kiin-
teistölautakunnan 100,000 mk:n kauppahinnasta ostamaan Oy. Arabia 
ab:n Toukolan rantakorttelissa n:o 4 olevalla vuokra-asuntotontilla omis-
taman huvilarakennuksen myöntäen tarvittavan määrärahan pääluokkaan 
Kiinteistöt sisältyvien käyttövarainsa ylityksenä. 

Sofiankadun 3:ssa olevan tallirakennuksen kunnostaminen. Kaupungin-
valtuusto päätti 3) merkitä v:n 1941 talousarvioon 375,500 mk Sofiankadun 
3:ssa olevan tallirakennuksen kunnostamistöihin oikeuttaen yleisten töiden 
lautakunnan käyttämään nämä varat jo kertomusvuonna. 

Ruotsista saatujen lahjatalojen sijoittaminen 4) ja luovutusehdot. Ruot-
sissa toimivan Suomen avun keskustoimikunnan tarjouduttua lähettämään 
Suomeen erän tehdasmaisesti valmistettuja puutaloja, kaupunginhallitus 
asian kiireellisyyden vuoksi jo ennen sen esittelemistä kaupunginvaltuus-
tolle ilmoitti kaupungin vastaanottavan lahjoituksen. Hyväksyen tämän 
toimenpiteen valtuusto päätti5) sijoittaa lahjoitetut rakennukset Pirkkolan 
omakotialueelle sekä myöntää kaupunginhallituksen käytettäväksi kerto-
musvuonna tämän johdosta alueen tonteilla suoritettaviin rakennustöihin 
enintään 9,000,000 mk, katutöihin 1,725,000 mk, viemäritöihin 1,514,000 mk 
ja vesijohtotöihin 2,039,000 mk, mitkä määrärahat päätettiin merkitä v:n 
1941 talousarvioon. 

Sosiaaliministeriön lahjatalotoimikunnan ilmoitettua ne perusteet, jotka 
oli otettava huomioon Ruotsista saatuja lahjataloja luovutettaessa sekä 
ne yleiset periaatteet, joita lahjataloja saaneen kunnan oli niistä mah-
dollisesti saatavien varain hoidon ja kartuttamisen suhteen noudatettava, 
valtuusto Helsingin kaupungin kohdalta päätti6): 

oikeuttaa kiinteistölautakunnan myymään ruotsalaisia lahjataloja siirto-
väkeen kuuluville tai v:n 1939—40 sodan johdosta asunnottomiksi jääneille, 
perheellisille, Pirkkolan omakotialueelta tontin vuokraaville henkilöille, 
hintaan, mikä pienempityyppisestä talosta oli oleva 120,000 mk ja suurempi-
tyyppisestä 130,000 mk, sekä muuten seuraavin ehdoin: kauppahinnasta 
oli 12,000 mk suoritettava käteisellä kauppaa allekirjoitettaessa tai vähit-
täismaksulla enintään kolmen vuoden kuluessa, siirtyen omistusoikeus jäl-
kimmäisessä tapauksessa ostajalle vasta kun mainittu 12,000 mk:n määrä 
oli kokonaisuudessaan maksettu; kauppahinnan loppuosasta oli ostajan 
annettava velkakirjoja kaupan koskiessa pienempityyppistä taloa 68,000' 
mk:n ja suurempityyppistä 78,000 mk:n arvosta, ollen velkakirjan vakuu-
deksi annettava kiinnitys asianomaisen tontin vuokraoikeuteen ja sillä ole-

x) Kvsto 19 p. kesäk. 31 §; vrt. tämän kert. s. 211. — 2) Kvsto 9 p. lokak. 
29 §. — 3) S:n 9 p. lokak. 31 §; vrt. tämän kert. s. 23 ja 125. — 4) Ks. myös tä-
män kert. s. 61 ja 210. — 5) Kvsto 19 p. kesäk. 30 §. — 6) S:n 20 p. marrask. 16 § 
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vaan taloon välittömästi tontinvuokran kiinnityksen jälkeen ja ollen velka-
kirjoihin merkittävä lainan koroksi 6 % ja kuoletusajaksi 20 vuotta, sekä 
lisäksi edellä mainittujen velkakirjain jälkeen kiinnitettävä velkakirja, 
joka kumpaisessakin tapauksessa oli määrältään 40,000 mk, ja johon velka-
kirjaan oli merkittävä koroksi 6 % ja kuoletusajaksi enintään 40 vuotta 
sekä muut lainaehdot soveltuvin osin oli merkitty sellaisina kuin ne oli-
vat valtion omakotilainarahastosta annettujen lainain velkakirjoissa; ja 
edellä mainituista, ensisijaisella etuoikeudella kiinnitetyistä lainoista kan-
nettiin 5 %:n korko ja oli toissijaisella etuoikeudella kiinnitetty laina 
oleva koroton niin kauan kuin talö oli siirtoväkeen kuuluvan tai v:n 
1939—40 sodan johdosta asunnottomaksi jääneen ensimmäisen ostajan tai 
hänen perheensä omistuksessa taikka oli kiinteistölautakunnan hyväksy-
mällä siirrolla joutunut toiselle samoihin väestönryhmiin kuuluvalle henki-
lölle ja tämä tai nämä siinä asuivat, ja katsottiin jälkimmäinen velka kuo-
letetuksi, jos tämä asiaintila oli jatkunut velkakirjassa mainitun kuole-
tusajan, mutta lankesi muussa tapauksessa heti maksettavaksi kaupungin 
tätä vaatiessa; 

oikeuttaa kiinteistölautakunnan edellisen oikeutuksen kahdessa ensim-
mäisessä kohdassa mainitun kauppahinnan suorituksena vastaanottamaan 
valtion siirtoväelle korvauksena menetetystä omaisuudesta antamia 4 %:n 
obligatioita; sekä 

oikeuttaa kiinteistölautakunnan niille siirtoväkeen kuuluville tai pom-
mitusten johdosta asunnottomiksi jääneille henkilöille, jotka halusivat vuok-
rata lahjatalon vuokraamaan asuntoja myymättä jäävistä lahjat aloista 
kiinteistölautakunnan määrättävästä vuokrasta, huomioonottaen, että 
vuokra viitenä ensimmäisenä vuotena vastaisi ainakin tontinvuokraa sekä 
kaupungin rakennuskustannusten korkoa ja hoitokustannuksia, ja samoin 
vuokraamaan talot niiden ostajille siksi kuin vähittäismaksulla suoritettava 
kauppahinta oli maksettu. 

Kiinteistölautakunnan samassa yhteydessä tekemä esitys, että se saisi 
siirtää talojen myynnistä käteisellä tai vähittäismaksulla suoritettavasta 
kauppahinnasta saatavat varat, mainitun toissijaisen lainan korot ja kuole-
tukset sekä talojen vuokraamisesta mahdollisesti saatavat ylijäämävarat 
tarkoitusta varten perustettavaan ruotsalaisten lahjatalojen rahastoon, 
päätettiin jättää erillisen esityksen nojalla käsiteltäväksi. 

Kulosaaren sillan siltamaksujen väliaikainen poistaminen. Kaupungin-
hallituksen päätettyä vallitsevan sotatilan vuoksi toistaiseksi lopettaa Kulo-
saaren sillan siltamaksujen kannannan sekä siirtää siltavartijat yleisten 
väestönsuojain vartijoiksi, kaupunginvaltuusto hyväksyi 2) tämän toimen-
piteen. 

Siirtolapuutarhat 

Oulunkylän siirtolapuutarha. Kaupunginvaltuusto päätti3) merkitä v:n 
1941 talousarvioon 90,000 mk Oulunkylän siirtolapuutarhan kunnostami-
seksi oikeuttaen yleisten töiden lautakunnan käyttämään tämän määrä-
rahan jo kertomusvuonna. 

!) Kvsto 20 p. marrask. 16 §. — 2) S:n 17 p. tammik. 22 §. — 3) S:n 9 p. lo-
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Kaupungin hallintopiiriin kuulumattomat alueet 

Eräiden kaupungin ympäristöalueiden rakennussuunnitelmain laatiminen. 
Eräiden kaupungin ympäristöalueiden rakennussuunnitelmain laatimisesta 
Uudenmaan lääninhallitukselle annettavassa lausunnossaan kaupunginval-
tuusto päätti ilmoittaa suostuvansa laatimaan rakennussuunnitelmat: 

paitsi sen asiasta aikaisemmin tekemässä päätöksessä 2) mainituille 
Pitäjänmäen, Pakinkylän, Pukinmäen, Oulunkylän ja Puodinkylän taaja-
väkisten yhdyskuntain alueille sekä Herttoniemessä olevan Tammelundin 
huvilayhdyskunnan ja Malmin kylässä olevan Strömsin tilan maille ynnä 
Degerön saarella Degerön sillan ja Hevossalmen läheisyydessä oleville 
huvila-alueille, lisäksi vielä kiinteistölautakunnan asiasta tekemässä esi-
tyksessä tarkemmin mainituille alueille Leppävaaran, Pitäjänmäen, Huo-
palahden, Malmin—Tapaninkylän, Herttoniemen ja Västersundomin lii-
tosalueilla sekä mahdollisesti sille Lauttasaaren 63 ha:n suuruiselle alueelle, 
jolle yksityisten toimesta parhaillaan laadittiin rakennussuunnitelmaa, 
kuitenkin ehdoin, että kaupungille varattiin oikeus velkoa lääninhallituksen 
välityksellä maanomistajilta heidän osuutensa edellä mainittujen rakennus-
suunnitelmien laatimisesta aiheutuvista kustannuksista; sekä 

niille lääninhallituksen määrättäville yksityisten omistamille alueille 
n.s. liitosalueella, joiden omistajat sitoutuivat korvaamaan kaupungille 
tästä aiheutuvat kustannukset kaupungin viranomaisten suorittaman las-
kelman perusteella. 

Westendin huvilakaupunginosan rakennussuunnitelma. Kaupunginval-
tuusto päätti3) antaa Uudenmaan lääninhallitukselle epäävän lausunnon 
lääketieteenlisensiaatti A. Grahnin lääninhallitukselle jättämästä, Westen-
din huvilakaupunginosan kortteleita n:ot 23 ja 26 koskevasta rakennus-
suunnitelmasta, jonka mukaan entinen kortteli n:o 23 liitettäisiin kortteliin 
n:o 26 sekä jaettaisiin tonteiksi edellisen korttelin eteläpuolella oleva, aikai-
semmin puistoksi ajateltu niemikaistale. 

Munkkiniemen rakennussuunnitelman muuttaminen. Kaupunginvaltuus-
to päätti 4) antaa Uudenmaan lääninhallitukselle puoltavan lausunnon 
Munkkiniemen hallintolautakunnan ehdotuksesta, että lääninhallitus vah-
vistaisi Munkkiniemen I kaupunginosan rakennussuunnitelman muutoksen, 
minkä mukaan Kalastajatorpantie korttelien n:ot 1 ja 4 kohdalla siirret-
täisiin lähemmäksi rantaa. 

Oulunkylän rakennussuunnitelman muuttaminen. Lääninhallitus hyväk-
syi ja vahvisti noudatettavaksi kaupunginvaltuuston sille esittämän kortte-
leita n:ot 216—237 (Pirkkolan omakotialuetta) koskevan Oulunkylän ra-
kennussuunnitelman muutosehdotuksen 5) rakennussuunnitelmamääräyk-
sineen määräten samalla, että viemäröimissuunnitelma oli toteutettava niin, 
ettei siitä aiheutunut terveydellisiä haittoja. Kaupungin oli vastattava ra-
kennussuunnitelman muuttamisen aiheuttamista kustannuksista6). 

Vedenhankinta kaupungin ympäristöalueille. Kaupunginhallituksen kau-
pungin ympäristöalueiden vedenhankintakysymystä tutkimaan asettaman 
komitean7) annettua mietintönsä8) kaupunginvaltuusto sen mukaisesti 
päätti9): 

Kvsto 4 p. jouluk. 5 § ja 18 p. jouluk. 10 § sekä khn pain. asiakirj. n:o 6. — 
2) Vrt. v:n 1933 kert. s. 80. — 3) Kvsto 20 p. marrask 10 §. — 4) S:n 28 p. 
elok. 10 §. — 5) Ks. v:n 1939 kert. s. 88. — 6) Kvsto 19 p. kesäk. 4 §. — 7) Ks. 
v:n 1939 kert. s. 139. — 8) Kvston pain. asiakirj. n:o 3. — 9) Kvsto 18 p. syysk. 9 §. 
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että, ennenkuin kaupunki ryhtyi toimittamaan vettä yksityisille sen 
ulkopuolella oleville alueille, niiden rakennusoikeuden laajuus täysin oli 
määrättävä; 

että myöskin vedenannosta johtuvat viemäriolot tällöin oli järjestettävä; 
että Lauttasaaren rakennussuunnitelmaa oli muutettava siten, että 

tonttimaa käsitti enintään 50 % koko rakennussuunnitelma-alueesta, ja 
rakennusoikeuden laajuus määriteltävä niin, että alueelle voitiin rakentaa 
enintään 20,000 huonetta, vastaten tämä n. 30,000 asukasta; 

että rakennussuunnitelman edellyttämät puistoalueet oli luovutettava 
yhdyskunnalle; sekä 

että, elleivät yhdyskunta ja maanomistajat suostuneet näihin järjes-
telyihin, oli kaupungin irtisanottava voimassa oleva vedenhankintasopimus 
ja uudessa sopimuksessa rajoitettava annettavan veden määrää. 

11. Yleisiä töitä koskevat asiat 

Yleisten töiden lautakunta ja rakennustoimisto. Kaupunginvaltuusto 
hyväksyi kaupunginhallituksen päätöksen sallia ylittää yleisten töiden 
lautakunnan ja rakennustoimiston v:n 1939 määrärahaa Autot 35,000 mk. 

Rakennustoimiston tiliviraston v:n 1939 määrärahaa Korvaus kannan-
nasta päätettiin sallia ylittää 814: 20 mk sekä kertomusvuoden määrä-
rahaa Tilapäistä työvoimaa enintään 4,000 mk 2) työntekijäin reservi- ja 
sotilaspalkkain suorituksessa tarvittavan ylimääräisen apulaisen palkkaa-
miseksi ja määrärahaa Painatus ja sidonta enintään 2,000 mk3) . 

Yleisten töiden määrärahat. Kaupunginvaltuusto hyväksyi1) kaupun-
ginhallituksen päätöksen sallia ylittää seuraavia v:n 1939 yleisten töiden 
määrärahoja alla mainitun verran: istutusten luvun korjaus- ja kunnossa-
pitomäärärahoja Kaupunginpuutarhan kasvihuoneiden ja asuinrakennusten 
polttoaineet 14,466: 90 mk ja Istutusten ja kasvihuoneiden vedenkulutus 
339: 95 mk, varaston luvun määrärahaa Kuorma-autojen korjaus ja maa-
laus, varaosia ja renkaita 25,000 mk sekä Työntekijäin erinäiset edut nimi-
sen luvun määrärahoja Sairasapu 328,000 mk ja Reserviharjoituksiin kutsut-
tujen työläisten palkkaus 3,632,000 mk. 

Kertomusvuoden yleisten töiden pääluokan lukuun Varasto sisältyvää 
määrärahaa Kuorma-autojen korjaus ja maalaus, varaosia ja renkaita pää-
tettiin 4) sallia ylittää enintään 60,000 mk. 

Valtuusto hyväksyi 5) kaupunginhallituksen toimenpiteen sallia siirtää 
kertomusvuoteen v:n 1939 talousarvion pääluokan Tuloa tuottamattomat 
pääomamenot lukuun Istutukset sisältyvien Merisataman istutustöiden 
jatkamiseen, tuberkuloosisairaalan tasoitus- ja istutustöihin sekä Mänty-
mäen rinteiden tasoitus- ja istutustöihin varattujen määrärahain jäännökset, 
vastaavasti 66,044: 40 mk, 17,074: 85 mk ja 35,285: 85 mk. 

Valtuusto päätti6) merkitä siirtomäärärahoiksi seuraavat kertomusvuo-
den talousarvion tuloa tuottamattomien pääomamenojen pääluokan lukuun 
istutukset sisältyvät käyttämättömät määrärahat: Vilhonvuori, istutustöiden 
lopettaminen; Mäkelänkadun istutusten korjaus; Siltavuorenrannan ja Mau-
rinkadun kulma, istutusten järjestely; Myllyrinne, alueen kunnostamistöi-

Kvsto 6 p. maalisk. 33 §. — 2) S:n 28 p. elok. 41 §. — 3) S:n 4 p. jouluk 
16 §. — *) S:n 28 p. elok. 40 §. — 5) S:n 6 p. maalisk. 29 §. — 6) S:n 18 p. 
syysk. 10 §. 
Kunnall. kert. 1940 5 
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den aloittaminen sekä kävelytien järjestäminen Kalliolinnantielle; sekä 
Eläintarha, tasoitus- ja siistimistöitä. 

Kaivopuiston rantatien rakennustyöt. Kaupunginvaltuusto päätti 1) mer-
kitä v:n 1941 talousarvioon enintään 3,600,000 mk Kaivopuiston rantatien 
rakennustöiden jatkamiseen oikeuttaen yleisten töiden lautakunnan käyttä-
mään tästä määrärahasta enintään 1,000,000 mk jo kertomusvuonna. 

Talin laukkaradalla ja Helsingin ratsastushallissa suoritetut työt. Kaupun-
ginhallituksen hyväksyttyä2) olympiakisain järjestelytoimikunnan esityksen 
Talin laukkaradalla ja Helsingin ratsastushallissa suorituttamien paran-
nustöiden kustannusten jakamisesta siten, että kaupunki suorittaisi kerta-
kaikkisena korvauksena niistä 200,000 mk, kaupunginvaltuusto myönsi3) tar-
vittavan rahamäärän kiinteistö j en pääluokkaan sisältyvistä käyttövaroistaan. 

Ratsastushalliin asennettujen valaistuslaitteiden ja niihin tarvittavien 
hehkulamppujen kustannuksia varten valtuusto päätti 4) merkitä v:n 
1941 talousarvioon 72,520: 30 mk:n määrärahan oikeuttaen kiinteistölauta-
kunnan käyttämään sen jo kertomusvuonna. 

Ottaen huomioon Suomen ja Neuvosto-Venäjän välisen sodan olympia-
kisoja varten rakennettavan ratsastushallin ja tallien rakennustöiden suh-
teen aiheuttamat vaikeudet, valtuusto oikeutti 5) kaupunginhallituksen 
tekemään mainittujen rakennusten urakoitsijan, rakennusmestari O. Vila-
mon, kanssa kyseisten rakennusten vastaanottokomitean ehdotuksen mu-
kaisen lisäurakkasopimuksen rakennustöiden loppuunsuorittamisesta sekä 
päätti tä tä tarkoitusta varten merkitä v:n 1941 talousarvioon 1,039,831 
mk oikeuttaen kaupunginhallituksen käyttämään nämä varat jo kertomus-
vuonna. 

12. Puhtaanapitoa koskevat asiat 
Puhtaanapitolaitos. Kaupunginhallituksen oikeutettua puhtaanapito-

laitoksen autonkuljettajan V. E. Nymanin nostamaan puolet palkastaan 
hänelle syyskuun 28 p:stä lokakuun 27 p:ään 1939 myönnetyn jatketun sai-
rasloman ajalta, kaupunginvaltuusto vahvisti6) tämän päätöksen. 

Puu- tai puuhiilikaasuttimien hankkiminen puhtaanapitolaitoksen autoi-
hin. Puhtaanapitolaitos oikeutettiin 7) hankkimaan 25 puu- tai puuhiili-
kaasutinta, joiden kustannukset, 659,400 mk, suoritettaisiin kaupunginhalli-
tuksen suostumuksella katujen ja kiinteistöjen puhtaanapitomäärärahasta 
Uudishankinnat, ylittäen sitä 134,400 mk. 

Puhtaanapitomäärärahat. Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupungin-
hallituksen toimenpiteet sallia ylittää v:n 1939 katujen ja kiinteistöjen puh-
taanapitomäärärahoja Vedenkulutus 20,000 mk8) ja Työntekijäin erinäiset 
edut 250,000 mk9) sekä sallia siirtää10) kertomusvuoteen v:n 1939 katujen ja 
kiinteistöjen puhtaanapitomäärärahoista Uudishankinnat 32,500 mk sekä 
Uudistyöt 248,725 mk. 

13. Satamaoloja koskevat asiat 
Satamamaksutaksan väliaikainen korottaminen. Kaupunginvaltuusto 

hyväksyi11) satamalautakunnan ehdotuksen korotetuksi taksaksi, jonka 

!) Kvsto 28 p. elo k. 35 §. — 2) Ks. tämän kert. s. 221. — 3) Kvsto 28 p. 
elok. 33 §. — 4) S:n 18 p. syysk. 13 §. — 5) S:n 10 p. huhtik. 21 §. — «) S:n 17 p. 
tammik. 14 §.—7) S:n 9 p. lokak. 10 §. — 8) S:n 17 p. tammik. 28 §. — 9) S:n 6 
p. maalisk. 33 §. — 10) S:n 17 p. tammik. 31 §. — n) S:n 20 p. marrask. 19 §. 
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mukaan aluksilta Helsingin kaupungissa kannettaisiin satamamaksuja v. 
1941 ja 1942, alistaen päätöksensä sisäasiainministeriön vahvistettavaksi. 

Vapautuksen myöntäminen satamamaksujen suorittamisesta. Kaupun-
ginvaltuusto hyväksyi x) kaupunginhallituksen toimenpiteen vapauttaa 
norjalaisia pakolaisia Helsingistä hakenut Grado niminen höyrylaiva kaik-
kiaan 5,341: 80 mk:n suuruisten satamamaksujensa suorittamisesta. 

Sotamain määrärahat. Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunginhalli-
tuksen toimenpiteet sallia ylittää satamalautakunnan ja satamahallinto-
toimiston v:n 1939 määrärahaa Tilapäistä työvoimaa 600 mk2) sekä sata-
main korjaus- ja kunnossapitomäärärahaa Sillat 33,723: 60 mk3). 

Satamalautakunta oikeutettiin 4) ylittämään kertomusvuoden satama-
liikennemäärärahaa Valaistus enintään 1,500 mk. 

Yleisten töiden lautakunta oikeutettiin 5) ylittämään satamain pääluok-
kaan sisältyvää satamain korjaus- ja kunnossapitomäärärahaa Veneiden 
kiinnityspaikat enintään 160,000 mk. 

Valtuusto hyväksyi6) kaupunginhallituksen toimenpiteen sallia siirtää 
kertomusvuoteen 12,000 mk v:n 1939 satamakannantamäärärahasta Ka-
luston hankinta. 

Valtuusto hyväksyi7) kaupunginhallituksen toimenpiteen sallia merkitä 
siirtomäärärahaksi v:n 1939 talousarvion Tuloa tuottavat pääomamenot 
nimisen pääluokan luvun Satamat määrärahasta Kaivinkone aluksineen 
666,728: 20 mk. 

Pistoraiteen rakentaminen Länsisatamaan. Kaupunginvaltuusto päätti 8) 
merkitä v:n 1941 talousarvioon 400,000 mk:n määrärahan pistoraiteen 
rakentamiseksi Lönnrotinkadun sillan alaisen alueen kohdalla olevalle 
laiturille oikeuttaen yleisten töiden lautakunnan käyttämään siitä 330,000 
mk jo kertomusvuonna. 

14. Teknillisiä laitoksia koskevat asiat 

Kaasu- ja sähkömittarinvuokrien jättäminen kantamatta. Kaupungin-
valtuusto hyväksyi 9) kaupunginhallituksen päätöksen kaasu- ja sähkölai-
toksen oikeuttamisesta harkintansa mukaan määrätyissä sotatilasta joh-
tuneissa tapauksissa vapauttamaan kuluttaja v:n 1939 mittarin vuokran 
suorittamisesta tai myöntämään kuluttajalle helpotuksia siitä sekä päätti, 
ettei kaasu- ja sähkölaitoksen kertomusvuoden mittarin vuokria kanneta. 
Edelleen valtuusto päätti, että kaasulaitoksen mittarinvuokrat sellaisinaan 
poistetaan v:n 1941 alusta lukien ja korvataan ne vuotuisella liittymämaksu-
minimillä, joka kannetaan vuoden viimeisen laskutuksen yhteydessä ja 
jonka suuruus vahvistetaan 90 mk:ksi, kuitenkin niin, että se v:ksi 1941 
määrätään 60 mk:ksi kustakin kaasujohdon liittymästä, sekä että sähkö-
laitoksen mittarinvuokrat edelleen jäävät voimaan, kuitenkin niin, että 
ne v:lta 1941 peritään, jos kulutus alittaa 80 mk vuodessa, korkeimman 
vuokran ollessa 40 mk vuodessa, mikä määrä alenee 50 p:llä jokaiselta vuo-
den kuluessa kulutuksesta veloitetulta markan määrältä. 

Kvsto 17 p. tammik. 27 §. — 2) S:n 17 p. tammik. 28 §. — 3) S:n 6 p. maa-
lisk. 33 §. — 4) S:n 20 p. marrask. 26 §. — 5) S:n 20 p. marrask. 25 §. — 6) S-n 
17 p. tammik. 31 §. — 7) S:n 6 p. maalisk. 34 §. — 8) S:n 9 p. lokak. 34 §. — 
9) S:n 18 p. jouluk. 25 §; vrt. myös tämän kert. s. 242 ja 244. 



68 I. Kaupunginvaltuusto 68* 

Vesijohtolaitos 

Vesijohtolaitoksen määrärahat. Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupun-
ginhallituksen toimenpiteet ylittää v:n 1939 talousarvion pääluokan Tek-
nilliset laitokset lukuun Vesijohtolaitos sisältyviä kaupunginhallituksen 
käyttövaroja 121,000 mk ja 240,000 mk 2) sekä määrärahoja Työnteki-
jäin erinäiset edut 145,000 mk 2). 

Valtuusto oikeutti3) vesijohtolaitoksen ylittämään sen v:n 1939 yhteisiin 
sekalaismenoihin sisältyvää määrärahaa Laitteiden arvon kuoletukset 
247,000 mk. 

Valtuusto päätti 4) merkitä v:n 1941 talousarvioon 190,000 mk:n määrä-
rahan Munkkiniemen Ison Puistotien molempien vesijohtojen yhdysjohdon 
rakentamiseksi tien itäpäähän oikeuttaen teknillisten laitosten hallituksen 
käyttämään sen jo kertomusvuonna. 

Kaasulaitos 

Viranhaltijat. Kaasulaitoksen avoinna olevaan toimitusj oh taj an vir-
kaan valittiin5) Viipurin kaasu ja sähkö oy:n toimitusjohtaja F. F. T. 
Sjölund. 

Kaupunginvaltuusto päätti6) tammikuun 1 p:stä 1941 lukien korottaa 
kaasulaitoksen käyttöinsinöörin viran 12 palkkaluokasta ll:nteen, mihin 
sähkölaitoksen vastaava virka kuului, sekä muuttaa kyseisen viran nimi-
tyksen yli-insinöörinviraksi yhdenmukaisesti vesij ohtolaitoksen vastaa-
van viran nimityksen kanssa. 

Kaasulaitoksen työntekijä E. A. Aunio oikeutettiin 7) eläkkeen saami-
seksi lukemaan hyväkseen Raitiotie ja omnibus oy:n palveluksessa huhti-
kuun 10 p:stä syyskuun 1 p:ään 1919 toimimansa aika. 

Määrärahat. Kaupunginvaltuusto hyväksyi8) kaupunginhallituksen 
toimenpiteen sallia merkitä siirtomäärärahaksi v:n 1939 talousarvion Tuloa 
tuottavat pääomamenot nimisen pääluokan luvun Kaasulaitos 600,000 
mk:n suuruisen määrärahan Jälkijäähdytys- ja tervanerottamislaite putki-
neen, venttiileineen ja perustuksineen kokonaisuudessaan. 

Valtuusto hyväksyi9) kaupunginhallituksen toimenpiteen sallia siirtää 
kertomusvuoteen v:n 1939 talousarvion pääluokan Tuloa tuottavat pääoma-
menot lukuun Kaasulaitos sisältyvän 575,000 mk:n suuruisen määrära-
han Koksinmurskauslaite kuljetuslaitteineen ja säiliöineen. 

Valtuusto päätti 10) merkitä v:n 1941 talousarvioon 7,900,000 mk:n 
suuruisen siirtomäärärahan kolmen uuden viistokammiouunin hankkimi-
seksi kaasulaitokselle oikeuttaen teknillisten laitosten hallituksen käyttä-
mään sitä jo kertomusvuonna. 

Valtuusto päätti l v j merkitä v:n 1941 talousarvioon 700,000 mk 
kaasulaitoksen konttorirakennuksen korjaamiseen kaasulaitoksen laadi-
tuttaman toisen vaihtoehdotuksen mukaisesti rakentamalla yksikerroksi-
seen pajaan toisen kerroksen sekä 235,000 mk irtaimiston ja särkyneiden 

l) Kvsto 10 p. huhtik. 22 §. — ») S:n 17 p. tammik. 28 §. — 3) S:n 10 p. 
huhtik. 23 §. — 4) S:n 9 p. lokak. 33 §. — 5) S:n 10 p. huhtik. 13 §. — 6) S:n 
19 p. kesäk. 21 §. — 7) S:n 10 p. huhtik. 15 §. — &) S:n 6 p. maalisk. 34 §. — 
9) S:n 17 p. tammik. 31 §. — 10) S:n 18 p. syysk. 11 §. — n) S:n 19 p. kesäk. 
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ikkunaruutujen korjaamiseen. Edellä mainitut määrärahat saatiin käyttää 
jo kertomusvuonna. 

Rajasaaren puhdistuslaitoksen ylijä äm äkaasun käyttö kaasulaitoksen 
tarpeisiin. Suoritettuaan kaupunginhallituksen kehoituksesta tutkimuksia 
siitä, kannattiko kaupungin ottaa talteen Rajasaaren puhdistuslaitoksen 
siihen asti ilmaan haihtumaan päästettyä metaanikaasun ylijäämää, teknil-
listen laitosten hallitus, asettuen myönteiselle kannalle asiassa, ilmoitti, että 
metaanikaasun ja kivihiilikaasun sopivan seoksen aikaansaamiseksi olisi 
metaanikaasu painettava jakelukelloon. Tässä tarkoituksessa olisi asen-
nettava metaanikaasujohto viemärijohdon kanssa yhteiseen kaivantoon 
Edellä selostetun, tarpeellisen 700 m:n pituisen 75 m/m:n kaasujohdon 
asentamiseksi kaupunginvaltuusto päätti1) merkitä v:n 1941 talousarvioon 
145,000 mk oikeuttaen teknillisten laitosten hallituksen käyttämään sen jo 
kertomusvuonna. 

Kaasutaksan korottaminen. Kaupunginvaltuusto hyväksyi 2) teknillis-
ten laitosten hallituksen esityksen, että kaasun hintaa korotettaisiin eri 
kuluttajaryhmissä kauttaaltaan 20 p m3:ltä ja että uutta tariffia ryhdyttäi-
siin rahakemittareihin nähden soveltamaan heti korotetun tariffin tultua 
hyväksytyksi sekä laskumittareihin nähden kertomusvuoden marraskuun 
11 p:n jälkeen kulutettua kaasua laskettaessa; kaasulaitoksen omiin tarpei-
siin sekä katu- ja satamavalaistukseen käytetyn kaasun maksu olisi 
1 mk m3:ltä. 

Sähkölaitos 

Viranhaltijat. Kaupunginvaltuusto päätti3), että sähkölaitoksen kolme 
johtotarkast ajan virkaa v:n 1941 alusta lukien korotettaisiin 30 palkka-
luokkaan samaan palkkaluokkaan kuuluviin yliasentaj an virkoihin ver-
rattavina. 

Samanlaista laskutustyötä kuin kaasulaitoksen 40 palkkaluokkaan kuulu-
vain laskuttajan virkain-haltijat suoritta vain sähkölaitoksen nuorempain 
toimistoapulaisten palkkauksen yhdenmukaistamiseksi edellisten kanssa val-
tuusto päätti4) tammikuun 1 p:stä 1941 lukien lakkauttaa sähkölaitoksen 
kahdeksan 41 palkkaluokan nuoremman toimistoapulaisen virkaa ja perustaa 
sinne samasta ajankohdasta lukien yhtä monta 40 palkkaluokan laskutta-
jan virkaa, joihin teknillisten laitosten hallitus harkintansa mukaan oikeu-
tettiin, niitä haettaviksi julistamatta, siirtämään lakkautettavien virkain 
haltijat. Teknillisten laitosten hallitusta kehoitettiin samalla tekemään 
esitys näistä päätöksistä aiheutuvain muutosten tekemisestä sähkölaitoksen 
johtosääntöön. 

Väestönsuojat. Kaupunginvaltuusto päätti5), että Sörnäisten alueelle 
rakennetaan väestönsuojahuone rakennustoimiston laatiman piirustuksen 
mukaisesti sekä että tästä johtuvat 550,000 mk:n kustannukset saadaan 
suorittaa v:n 1939 talousarvion pääluokan Tuloa tuottavat pääoma-
menot lukuun Sähkölaitos sisältyvästä määrärahasta Rakennukset. 

Kvsto 19 p. kesäk. 36 §. — 2) S:n 9 p. lokak. 23 §; ks. myös Kunnall. ase-
tuskok. s. 100. — 3) Kvsto 9 p. lokak. 17 §. — 4) S:n 9 p. lokak. 18 §. — 5) S*n 
18 p. jouluk. 24 §. 



70 I. Kaupunginvaltuusto 70* 

Valtuusto hyväksyi kaupunginhallituksen toimenpiteen oikeuttaa 
teknillisten laitosten hallituksen käyttämään sähkölaitoksen Kasarmitorin 
aseman ja hallintorakennuksen väestönsuojain rakentamiseen myönnetyn 
1,000,000 mk:n määrärahan säästöstä 250,000 mk väestönsuojan järjestä-
miseksi sähkölaitoksen Töölön asemalle. 

Määrärahat. Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunginhallituksen toi-
menpiteet sallia ylittää sähkölaitoksen v:n 1939 hallintomäärärahaa Tarve-
rahat 25,000 mk 2) sekä määrärahoja Osuus kaupungin suorittamiin eläk-
keisiin 925,000 mk3), Laitteiden arvon kuoletukset 700,000 mk3) ja 
Työntekijäin erinäiset edut 500,000 mk3). 

Sähköenergian hankinta. Siihen katsoen, että sähkölaitoksen energian-
hankinta alkoi huolestuttavasti vaikeutua johtuen m.m. Rouhialan voima-
laitoksen joutumisesta rauhanteossa Neuvosto-Venäjälle, uhkaavan epäsuo-
tuisilta näyttävistä hydrograafisista suhdanteista ja hiilensaantimahdolli-
suuksien epävarmuudesta ja hiilenhinnan korkeudesta, kaupunginhallitus, 
ollen asia kiireellinen, päätti, että sähkölaitoksen siirtämiseksi osittain 
puulämmityskannalle v:n 1941 talousarvioehdotukseen oli merkittävä 
4,700,000 mk, mikä määräraha teknillisten laitosten hallitus samalla oikeu-
tettiin käyttämään jo kertomusvuonna. Valtuusto hyväksyi 4) edellä selos-
tetun toimenpiteen. 

Sähkötaksan korottaminen. Kaupunginvaltuusto päätti 5): 
että pienjännitevirran jakelua koskevassa sähkötaksassa valaistukseen 

kulutetun sähkövirran hinta korotetaan 2: 20 mk:aan kWh:lta; 
että vuosisopimuskuluttajilta kannettava valaistusmaksu korotetaan 

120 mk:aan vuodessa 25 kWh:n lampulta tai vastaavalta liittymisarvolta; 
että yleinen voimavirran kulutusmaksu korotetaan 1: 50 mk:aan 

kWh:lta että kotitaloustariffin, tehotariffin ja yötariffin kulutusmaksut 
korotetaan 75 p:iin kWh:lta myöskin kaupungin ulkopuolella oleviin 
kuluttajiin nähden, mikäli sähkölaitos myy tällaista sähkövirtaa suoraan 
heille; 

että uusia tariffeja ryhdytään rahakemittareihin nähden soveltamaan 
heti ja laskumittareihin nähden marraskuun 11 p:nä päättyvän lukemis-
jakson jälkeen kulutetusta sähköenergiasta laskutettaessa; 

että teknillisten laitosten hallitus oikeutetaan käytännössä soveltamaan 
näitä tariffeja ja tekemään niihin tarpeellisiksi havaittuja lisäyksiä ja täy-
dennyksiä sekä vahvistamaan kotitaloustariffin periaatteiden mukaisia 
tariffeja muunlaiseen pienkulutukseen kuin kotitalouskäyttöön nähden; 
sekä 

että valtuuston teknillisten laitosten hallitukselle aikaisemmin antama 
oikeutus6) harkintansa mukaan ratkaista kysymyksiä suuremmille kulutta-
jille myönnettävistä hinnanalennuksista ja erikoishinnoista on edelleenkin 
voimassa. 

Katuvalaistuksen järjestäminen Pirkkolan omakotialueelle. Kaupungin-
valtuusto päätti-7) merkitä v:n 1941 talousarvioon 9,000 mk katuvalaistuk-
sen järjestämiseksi Pirkkolan omakotialueelle oikeuttaen sähkölaitoksen 
käyttämään tämän määrärahan jo kertomusvuonna. 

!) Kvsto 8 p. toukok. 29 §. — 2) S:n 6 p. maalisk. 33 §. —3) S:n 17 p. tam-
mik. 28 §. — 4) S:n 29 p. toukok. 21 §. — 5) S:n 30 p. lokak. 21 §; ks. myos 
Kunnall. asetuskok. s. 104. — 6) Ks. v:n 1919 kert. s. 84. — 7) Kvsto 28 p. elok. 
36 §. 
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Jakokaapelin asentaminen Urheilukatuun. Kaupunginvaltuusto päätti 
merkitä v:n 1941 talousarvioon 160,000 mk vaihtovirta]akokaapelin asenta-
miseksi Toivon- ja Sallinkadun väliseen Urheilukadun osaan oikeuttaen 
teknillisten laitosten hallituksen käyttämään tämän määrärahan jo kerto-
musvuonna. 

15. Teurastamoa ja elintarvikekeskusta koskevat asiat 

Teurastamo 

Viranhaltijat. Olosuhteiden pakosta kaupunginvaltuusto päätti 2) v:n 
1941 alusta lukien lakkauttaa teurastamon 45 palkkaluokkaan kuuluvan 
yövartijantoimen ja perustaa sen tilalle 43 palkkaluokan mukaisen vartijan-
toimen. 

Taksat. Kun polttoaineiden säästämiseksi oiisi tarpeellista järjestää 
teurastus tapahtumaan vain aamupäivisin mutta tällöin olisi kohtuutonta 
vaatia niitä asiakkaita, jotka vallitsevien kuljetusvaikeuksien johdosta jou-
tuivat tuomaan teuraseläimensä teurastamoon iltapäivällä ja siis säilyttä-
mään ne teurastamon talleissa yön yli, maksamaan taksan mukaista talli-
maksua, kaupunginvaltuusto päätti3) tehdä taksaan maksujen laskemiseksi 
suolipesimön ja navetan käyttämisestä sekä elävän karjan ja lihan punnituk-
sesta sellaisen lisäyksen, että teurastamo mainitunlaisessa tapauksessa voi 
vapauttaa asiakkaan tallimaksun suorittamisesta. 

Valtuusto vahvisti 4) teurastamolautakunnan ehdotukset suolipesimön 
ja jäähdyttämön käyttömaksujen korottamisesta määräten muutokset 
tulemaan voimaan kertomusvuoden lokakuun 21 p:nä. 

Valtuusto hyväksyi 5) teurastamolautakunnan ehdotuksen, että taksaan 
teurastamon lihantukkumyyntihallin halli-, punnitus- y.m. maksujen laske-
miseksi liittyvään lisäykseen 6) tehtäisiin sellainen muutos, että tammikuun 
1 p:stä 1941 lukien toistaiseksi maksetaan 50 % niistä määristä, joihin 
n.s. määräalennukset entisten laskuperusteiden mukaan olisivat nousseet. 

Valtuusto hyväksyi7) teurastamolautakunnan ehdottamat korotukset 
teurastamon ja lihantarkastamon tarkastusmaksuihin alistaen muutokset 
Uudenmaan lääninhallituksen vahvistettaviksi. Samalla valtuusto päätti, 
että taksain muutokset tulisivat voimaan heti niiden tultua vahvistetuiksi. 
Lääninhallitus vahvisti marraskuun 27 p:nä taksoihin tehdyt muutokset 8). 

Toimitettu katselmus. Tutustuttuaan teurastamon katselmusmiesten 
antamaan kertomukseen 9) heidän toimittamastaan teurastamon katsel-
muksesta kaupunginvaltuusto päätti10) katsoa teurastamon kaupungille 
vastaanotetuksi sekä vapauttaa sen rakennustoimikunnan tehtävästään. 

Jäähdytyslaitos. Lokakuun 7 p:nä 1939 oli kaupunginvaltuuston teke-
män päätöksen11) nojalla tehty sopimus Oy. Morus ab:n kanssa teurasta-
mon ilmajäähdyttäjien uudelleenrakentamisesta, mutta^ keskeytyi työ 
sodan syttyessä. Sen aikana joutui suuri osa yhtiön tätä työtä varten hank-
kimista koneista, tarveaineista y.m. pakko-otoin puolustuslaitoksen tarpei-

Kvsto 28 p. elok. 37 §. — 2) S:n 9 p. lokak. 21 §. — 3) S:n 19 p. kesäk. 
37 §; ks. myös Kunnall. asetuskok. s. 113. — 4) Kvsto 9 p. lokak. 25 §; ks. myös 
Kunnall. asetuskok. s. 113 ja 114. — 5) Kvsto 9 p. lokak. 26 §; ks. myös Kunnall. 
asetuskok. s. 115. — 6) Ks. v:n 1938 kert. s. 103. — 7) Kvsto 9 p. lokak. 24 §. — 
8) S:n 18 p. jouluk. 6 §. — 9) Kvston pain. asiakirj. n:o 4. — 10) Kvsto 20 p. 
marrask. 14 §. — ") Vrt. v:n 1939 kert. s. 102. 
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siin, joten niiden tilalle, kun työtä sodan päätyttyä oli jatkettava, oli han-
kittava uudet, jotka tulisivat siinä määrin entisiä kalliimmiksi, että yhtiön 
oli pakko korottaa hankintahintaansa 15 % eli 273,810 mk. Kaupungin-
hallituksen asian kiireellisyyden vuoksi jo suostuttua mainittuun hinnan-
korotukseen, valtuusto hyväksyi *) sen toimenpiteen ja päätti sallia tuloa 
tuottavien pääomamenojen pääluokan lukuun Talorakennukset sisältyvän 
Teurastamon ilmajäähdyttäjien uusiminen nimisen määrärahan ylittämisen 
mainitun verran. 

Suolipesimö. Kaupunginvaltuusto hyväksyi2) rakennustoimiston laati-
mat piirustukset teurastamon suolipesimön laajentamiseksi sekä sen kont-
tori- ja pukuhuoneiden lisäämiseksi päättäen tarkoitusta varten merkitä 
v:n 1941 talousarvioon yhteensä 539,300 mk, jotka yleisten töiden lautakun-
ta oikeutettiin käyttämään jo kertomusvuonna. 

Varavesijäähdytystorni. V:n 1941 talousarvioon päätettiin3) teurasta-
mon yleisten laitteiden kunnossapitomäärärahaan merkitä 149,000 mk 
laitoksen varavesijäähdytystornin keskeneräisten rakennustöiden loppuun-
suorittamiseksi. 

Ratapiha. Valtuusto päätti4) merkitä v:n 1941 talousarvioon 70,000 
mk:n määrärahan eräitä teurastamon ratapihan muutostöitä varten oikeut-
taen yleisten töiden lautakunnan käyttämään sitä jo kertomusvuonna. 

Väestönsuoja. V:n 1941 talousarvioon päätettiin5) merkitä 880,000 mk 
väestönsuojan rakentamiseksi teurastamon henkilökuntaa ja sen alueella 
olevaa yleisöä varten oikeuttaen yleisten töiden lautakunta tarpeen mukaan 
käyttämään tätä määrärahaa ja kertomusvuonna. 

Määrärahat. Kaupunginvaltuusto hyväksyi6) kaupunginhallituksen 
toimenpiteen sallia ylittää seuraavia teurastamon v:n 1939 määrärahoja 
enintään alla mainitun verran: Siivoaminen 1,500 mk, Vedenkulutus 50,000 
mk, Puhtaanapito 63,000 mk, Rehut ja kuivikkeet 6,000 mk sekä Tarve-
aineet 55,000 mk. 

Teurastamon kertomusvuoden määrärahaa Puhtaanapito päätettiin 
sallia ylittää 75,000 mk 7) sekä myöhemmin vielä 95,000 mk8). 

Valtuusto hyväksyi 9) kaupunginhallituksen toimenpiteen sallia mer-
kitä siirtomäärärahoiksi v:n 1939 talousarvion Tuloa tuottavat pääoma-
menot nimisen pääluokan luvun Talorakennukset määrärahasta Teurasta-
mo, jäähdytyslaitoksen konetehon lisääminen 141,052: 30 mk ja määrä-
rahasta Teurastamo, jäähdy tyslaitoksen jäähdytys vesi järjestelmän täy-
dentäminen 195,138:30 mk. 

Valtuusto hyväksyi 10) kaupunginhallituksen toimenpiteen oikeuttaa 
teurastamolautakunnan siirtämään teurastamon v:n 1939 tulotilille Tukku-
myyntihalli karttuneista maksuista 465,000 mk kertomusvuoteen määrä-
alennusten maksamiseksi teurastamon asiakkaille. 

Elintarvikekeskus 
Viranhaltijat. Kaupunginvaltuusto hyväksyi X1) elintarvikekeskuksen 

johtokunnan esityksen elintarvikekeskuksen henkilökunnan erään osan 
vakinaistamisesta, jolloin määrärahasta edelleenkin palkattaisiin lähinnä 

!) Kvsto 19 p. kesäk. 39 §. — 2) S:n 20 p. marrask. 23 §. — 3) S:n 20 p. 
marrask. 22 §. — *) S:n 9 p. lokak. 35 §. — 5) S:n 30 p. lokak. 23 §. — 6) S-n 
17 p. tammik. 28 §. — 7) S:n 29 p. toukok. 24 §. — 8) S:n 9 p. lokak. 37 §. — 
9) S:n 6 p. maalisk. 34 §. — 10) S:n 17 p. tammik.30 §. — l x) S:n 30 p. lokak. 12 §. 
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yleisölle tapahtuvassa ruoan valmistuksessa ja tarjoilussa työskentelevä 
osa henkilökuntaa. Tällöin vakinaistettiin seuraavat virat tammikuun 1 
p:stä 1941 lukien kuulumaan alla mainittuihin palkkaluokkiin, oikeuttaen 
samalla elintarvikekeskuksen johtokunta virkoja haettaviksi julistamatta 
nimittämään niihin niiden siihenastiset haltijat: toimitusjohtajan virka 13 
palkkaluokkaan, kirjanpitäjän virka 30 palkkaluokkaan, emännöi tsijän virka 
33 palkkaluokkaan, lihamestarinvirka 35 palkkaluokkaan, varastoesimie-
henvirka ja kaksi apulaisemännöitsijänvirkaa 39 palkkaluokkaan, kolme 
varastomiehenvirkaa ja kaksi autonkuljettajan virkaa 41 palkkaluokkaan, 
kaksi alemman palkkaluokan toimistoapulaisenvirkaa 42 palkkaluokkaan, 
pääkeittäjänvirka 50 palkkaluokkaan, varastoapulaisenvirka ja kolme ruo-
kalanhoitaj an virkaa 52 palkkaluokkaan, kaksi myymäläapulaisen virkaa 
ja seitsemän apulaiskeittäjänvirkaa 53 palkkaluokkaan sekä neljätoista 
keittiöapulaisen virkaa 54 palkkaluokkaan. 

Puu- tai puuhiilikaasuttimien hankkiminen autoihin. Elintarvikekeskus 
oikeutettiin 1) hankkimaan 2 puu- tai puuhiilikaasutinta joiden kustan-
nukset suoritettaisiin elintarvikekeskuksen käyttövaroista, ylittäen niitä 
enintään 32,000 mk. 

Määrärahat. Kaupunginvaltuusto päätti 2) sallia ylittää elintarvikekes-
kuksen v:n 1939 määrärahoja Lämpö, Ruokinta, Hietaranta ja Uunisaari 
vastaavasti 3,154: 60 mk, 226,571: 85 mk, 72,426: 85 mk ja 41,660: 05 mk. 

Erinäisten kalustoesineiden hankkimiseksi elintarvikekeskuksen uuteen 
huoneistoon valtuusto päätti3) merkitä v:n 1941 talousarvioon 164,116 mk 
oikeuttaen elintarvikekeskuksen johtokunnan käyttämään tätä määrärahaa 
jo kertomusvuonna. 

16. Muut asiat 

Leipä- ja maitomyymäläin aukioloaika. Kaupunginvaltuusto päätti 4) 
määrätä kaupungin leipä- ja maitomyymäläin sulkemisajan lauantaisin 
kaikkina vuodenaikoina klo 17:ksi sekä niiden aukioloajan sunnuntaisin 
samoin kaikkina vuodenaikoina klo 8—10.3 o väliseksi ajaksi. 

V:n 1940 olympiakisat. Voidakseen tehdä virallisen päätöksen v:n 1940 
olympiakisain pitämisestä Helsingissä tai järjestämättä jättämisestä kisain 
järjestelytoimikunta oli tiedustellut kaupungin kantaa sen omistamien 
kilpailu-, harjoitus- y.m. paikkain saattamismahdollisuuksista kisain edel-
lyttämään kuntoon. Asian kiireellisyyden vuoksi kaupunginhallitus tällöin 
ilmoitti, että koska yrityksen rahoittaminen sodan jälkeisissä poikkeus-
oloissa aiheuttaisi kaupungille miltei ylivoimaisia taloudellisia vaikeuksia, 
ja katsoen epävarmaan tilanteeseen maailmassa yleensä, kaupungin mie-
lestä kisain järjestäminen olisi mikäli mahdollista siirrettävä johonkin toi-
seen vuoteen, jolloin kaupunki menestyksellisesti voisi hoitaa vastaanotta-
mansa kisain isännyyden. Kaupunginvaltuusto hyväksyi 5) tämän kaupun-
ginhallituksen toimenpiteen. 

Kansalaisoikeudet. 252 tapauksessa kaupunginvaltuusto puolsi ja 8 
tapauksessa ehdotti evättäviksi anomuksia 6), jotka koskivat Suomen kansa-

Kvsto 9 p. lokak. 10 §. — 2) S:n 10 p. huhtik. 25 §. — 3 ) S:n 28 p. elok. 32 §. — 
4) S:n 29 p. toukok. 23 §. — 5) S:n 8 p. toukok. 27 §. — 6) S:n 17 p. tammik. 
11 §, 6 p. maalisk. 9 §, 10 p. huhtik. 6 §, 8 p. toukok. 8 §, 29 p. toukok. 6 § 
¿9 P- k f s ä k - 8 §> 2 8 P- e l o k - 6 §> 18 p. syysk. 3 §, 9 p. lokak. 7 §, 30 p. lokak! 3 §, 20 p. marrask. 4 §, 4 p. jouluk. 2 § ja 18 p. jouluk. 7 §. 
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laisoikeuksien myöntämistä. Ensiksi mainituista tapauksista 142 koski ent. 
Venäjän, 34 Viron, 18 Ruotsin, 16 Saksan, 10 Latvian, 6 Puolan, 4 Ameri-
kan, 4 Norjan, 4 Tanskan, 3 Italian, 2 Englannin, 2 Liettuan, 2 Alanko-
maiden, 2 Kreikan, 1 Neuvosto-Venäjän, 1 Sveitsin ja 1 ent. Suomen 
kansalaisia. 

Väkijuomain anniskeluoikeudet. Kertomusvuoden varrella kaupungin-
valtuusto antoi lausuntonsa 28 väkijuomain anniskeluoikeuksia koskevasta 
anomuksesta siten, että valtuusto päätti 1), muutamissa kohdin eräin rajoi-
tuksin ja lisäyksin, 4 tapauksessa puoltaa jo myönnettyjen oikeuksien 
pysyttämistä ennallaan sekä 5 tapauksessa uuteen huoneistoon siirrettyjen 
oikeuksien ja 6 2) tapauksessa uusien oikeuksien myöntämistä mutta 13 2) 
tapauksessa ehdottaa mainittujen oikeuksien myöntämistä koskevat ano-
mukset evättäviksi. 

Maistraatille annettavassa lausunnossa 215 väkijuomain anniskelu-
oikeuksien myöntämistä v:n 1940 kesäkuun 1 p:nä alkavaksi kolme vuotta 
kestäväksi suunnitelluksi anniskelukaudeksi koskevasta anomuksesta3) 
valtuusto, kaupunginhallituksen asettaman komitean käsiteltyä asiaa, 
päätti4) yksityiskohtaisten perustelujen jälkeen, eräässä kohdin eräin 
muutoksin, 162 tapauksessa puoltaa jo myönnettyjen oikeuksien pysyttä-
mistä ennallaan sekä 9 tapauksessa lisättyjen oikeuksien, 3 tapauksessa 
vähennettyjen oikeuksien ja 8 tapauksessa uusien oikeuksien myöntämistä 
mutta 33 tapauksessa ehdottaa mainittujen oikeuksien myöntämistä koske-
vat anomukset evättäviksi. 

Elinkeino-oikeudet. 9 5) tapauksessa kaupunginvaltuusto antoi 6) puol-
tavan ja 1 tapauksessa epäävän lausunnon ulkomaalaisten anomuksista, 
jotka koskivat oikeutta elinkeinon harjoittamiseen kaupungissa. 

Poliisimestaria sekä kaupunginhallitusta kuultuaan valtuusto päätti7) 
myöntyä 46 talousspriin myyntilupa-anomukseen, jolloin 1 luvista myön-
nettiin olemaan voimassa maaliskuun 1 p:ään 1942, 5 toukokuun 1 p:ään 
1942, 18 kesäkuun 1 p:ään 1942, 11 elokuun 1 p:ään 1942, 5 syyskuun 1 
p:ään 1942 ja 6 marraskuun 1 p:ään 1942. 

Valtuusto päätti8) ilmoittaa Uudenmaan lääninhallitukselle, ettei sillä 
ollut mitään muistuttamista Viipurista Helsinkiin muuttaneen Rauta ja 
konetarve oy. nimisen liikkeen räjähdysaineiden kaupan harjoittamisluvan 
saantia koskevaan anomukseen myöntymistä vastaan. 

Kaupungin liittyminen perustettavan invaliidisäätiön jäseneksi. Kau-
punginhallituksen ehdotettua, että Helsingin kaupunki liittyisi jäseneksi 
perustettavaan invaliidisäätiöön sekä luovuttaisi säätiölle perusomai-
suudeksi 1,000,000 mk:n arvoisen tonttialueen, kaupunginvaltuusto 
oikeutti 9) hallituksen mainitun säätiön tultua perustetuksi harkitsemaan, 
oliko kaupungin ehdotetunlaisessa muodossa liityttävä sen jäseneksi 
vaiko ei. 

Kvsto 10 p. huhtik. 8, 9 ja 10 §, 8 p. toukok. 9, 10, 11, 12, 13, 14 ja 15 §, 
19 p. kesäk. 9, 10, 11 ja 12 §, 28 p. elok. 11, 12, 13 ja 14 §, 9 p. lokak. 39 ja 40 §, 
30 p. lokak. 5 § sekä 20 p. marrask. 6, 7 ja 8 §. — 2) Näistä 2 koski Neuvosto-
Venäjälle luovutetulta alueelta siirtyneitä liikkeenharjoittajia. — 3) Kvston pain. 
asiakirj. n:o 2. — 4) Kvsto 17 p. tammik. 26 §. — 5) Näistä 6 koski Neuvosto-
Venäjälle luovutetulta alueelta siirtyneitä elinkeinonharjoittajia. — 6) Kvsto 29 p. 
toukok. 7 §, 19 p. kesäk. 7 §, 28 p. elok. 7 §, 9 p. lokak. 8 §, 20 p. marrask. 5 § 
ja 18 p. jouluk. 8 §. — 7 ) S:n 6 p. maalisk. 37 §, 8 p. toukok. 38 §, 29 p. toukok. 
28 §, 19 p. kesäk. 44 §, 28 p. elok. 45 §, 18 p. syysk. 19 §, 9 p. lokak. 43 §ja20 
p. marrask. 31 §. — 8) S:n 19 p. kesäk. 46 §. — 9) S:n 19 p. kesäk. 34 § 
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Oikeus kiinteistön hallitsemiseen. Suomen tukkukauppiaiden oy., joka 
kesäkuun 1 p:nä oli ostanut Korpivaara & Halla oy:ltä X kaupunginosan 
korttelissa n:o 280 olevan Lautatarhankadun talon ja tontin n:o 12, oli 
valtioneuvostolta anonut lupaa mainitun kiinteistön hallitsemiseen, koska 
sen yhtiöjärjestystä ei vielä ollut ehditty muuttaa niin, etteivät sen osak-
keita saaneet omistaa ulkomaalaiset, ulkomaiset yhteisöt, eivätkä ulko-
maalaisten sekä eräiden yhteisöjen oikeudesta omistaa ja hallita kiinteää 
omaisuutta ja osakkeita heinäkuun 28 p:nä 1939 annetussa laissa mainitut 
suomalaiset yhteisöt. Uudenmaan lääninhallitukselle asiasta annettavassa 
lausunnossaan kaupunginvaltuusto päätti *) ilmoittaa, ettei sillä ollut mi-
tään muistuttamista anomuksen hyväksymistä vastaan. 

Oy. Ford ab., jolle kaupunki elokuun 10 p:nä 1938 tehdyllä vuokrasopi-
muksella oli 50 vuodeksi vuokrannut erään Hernesaaren alueen, oli anonut 
kauppa- ja teollisuusministeriöltä ulkomaalaisten ja eräiden yhtymien 
oikeudesta omistaa ja hallita kiinteistöä ja osakkeita heinäkuun 28 p:nä 
1939 annetun lain edellyttämää lupaa hallita kiinteää omaisuutta. Uuden-
maan lääninhallitukselle asiasta annettavassa lausunnossaan valtuusto 
päätti2) ilmoittaa, ettei sillä ollut mitään muistuttamista anomuksen hyväk-
symistä vastaan. 

Rautatiekirjakauppa oy:n anottua valtioneuvostolta oikeutta saada 
omistaa Annankadun tontit n:ot 34 ja 36, jotka olivat joutuneet sille toi-
mintansa lopettaneen Ab. Annegatan 32—34 nimisen yhtiön omaisuuden 
jaossa, kaupunginvaltuusto päätti3) Uudenmaan lääninhallitukselle asiasta 
annettavassa lausunnossaan ilmoittaa, ettei sillä puolestaan ollut mitään 
muistuttamista anomuksen hyväksymistä vastaan. 

Huoneenvuokralautakunnan asettaminen. Kun kesäkuun 7 p:nä 1940 oli 
annettu laki huoneenvuokralautakunnan asettamisesta kuhunkin kaupun-
kiin kohtuuttomien vuokrain ehkäisemistarkoituksessa, kaupunginvaltuusto 
päätti 4) valita Helsingin kaupungin huoneenvuokralautakunnan puheen-
johtajaksi entisen kihlakunnantuomarin K. Kairan ja hänen varamiehek-
seen lakitieteenkandidaatti A. Simosen sekä lautakunnan jäseniksi varatuo-
mari L. Ah van, varamiehenään vt Rönnholm, ja toimittaja H. Lehden, 
varamiehenään toimittaja R. Paasio. Lautakunta oikeutettiin 4) palkkaa-
maan itselleen 4,000 mk:n kuukausipalkkainen sihteeri ja kaupunginhallitus 
oikeutettiin 4) aikanaan päättämään lautakuntaan mahdollisesti tarvitta-
vasta muusta aputyövoimasta. Lautakunnan puheenjohtajan palkkio vah-
vistettiin 4) 2,500 mk:ksi kuukaudessa sekä hänen varamiehensä palkkio 
300 mk:ksi ja jäsenten palkkio 150 mk:ksi kultakin kokoukselta. Lauta-
kunnan käytettäväksi kaikkiin sen erilaatuisiin menoihin valtuusto myön-
si 4) yleisistä käyttövaroistaan 75,000 mk. Huoneenvuokralautakunnista 
samoin kesäkuun 7 p:nä annetun asetuksen mukaisesti valtuusto päätti 4) 
ilmoittaa raastuvanoikeudelle kyseisen lautakunnan asettamisesta sekä sen 
puheenjohtajan ja hänen varamiehensä vaalista. 

Asutuslautakunta ja asutusneuvoja. Maatalousministeriön asutusasiain-
osaston kehoitettua maan kaikkia kaupunkeja laatimaan asutuslautakun-
nilleen ja asutusneuvojilleen ohjesäännön liittäen tätä koskevaan kierto-
kirjeeseensä oman ohjesääntöluonnoksensa, Helsingin kaupungin asutus-
lautakunta kaupunginhallitukselta saamansa tehtävän mukaisesti mainit-

oX) ? , y s t o 2 8 P- e l o k - 8 §• — 2) S : n 4 p. jouluk. 3 §, — ») S:n 18 p. jouluk. 9 §. — 4) S:n 19 p. kesäk. 17 §; vrt. tämän kert. s. 126. 
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tuun luonnokseen perustuen laati ehdotuksen kaupungin asutuslautakun-
nan ja asutusneuvojan ohjesäännöksi, minkä kaupunginvaltuusto kaupun-
ginhallituksen ehdottamassa muodossa hyväksyi x) ja alisti maatalous-
ministeriön asutusasiainosaston vahvistettavaksi. 

Asutuslautakunnan varajäseneksi valittiin 2) edesmenneen vtn Norrmenin 
sijaan vt Gröndahl. 

Kunnallisen keskusvaalilautakunnan ja kunnallisten vaalilautakuntain 
jäsenten vaali. Koska v:n 1939 kunnallisvaalit sodan johdosta mainitun 
vuoden marraskuun 10 p:nä annetulla lailla oli siirretty kertomusvuoteen, 
kaupunginvaltuusto valitsi3) uudelleen kunnalliseen keskusvaalilautakun-
taan puheenjohtajan, neljä jäsentä ja neljä varajäsentä ja kaupungin kun-
nallisvaalien vaalilautakuntiin, joiden lukumäärä tällä kertaa nousi 68:aan, 
puheenjohtajan, kaksi jäsentä ja kolme varajäsentä kuhunkin, määräten 
varapuheenjohtajan sekä keskusvaalilautakunnan että kunkin vaalilauta-
kunnan varsinaisten jäsenten keskuudesta. 

Jäsenten valitseminen Helsingin kaupungin tulo- ja omaisuusverolauta-
kuntaan. Uudenmaan läänin maaherran kehoitettua kaupunginvaltuustoa 
valitsemaan Helsingin kaupungin tulo- ja omaisuusverolautakuntaan v:ksi 
1941 neljä varsinaista ja neljä varajäsentä valtuusto valitsi 4) varsinaisiksi 
jäseniksi sihteeri B. von Fieandtin, käsittelijä J. G. Louhivaaran, tarkastaja 
U. Merilinnan ja asiamies M. Tammilehdon sekä varajäseniksi kirvesmies 
V. Liljeqvistin, pankinjohtaja H. Lindbergin, toimitusjohtaja G. Pätysen 
ja peltiseppä E. Sinervon. 

Hallitusten, lautakuntain y. m. täydentäminen. Taksoituslautakuntaan 
valittiin 5) sen edesmenneiden jäsenten E. von Bonsdorffin ja V. Kiven 
tilalle isännöitsijä C. G. Nyberg ja hioja H. Poutanen. 

Tutkijalautakunnan jäsenyydestä vapautusta pyytäneiden pankin-
johtaja A. Hiltusen ja professori K. Kaupin sijalle valittiin 6) oikeusneu-
vosmies N. Luukanen ja kauppias S. Viljanen. 

Palolautakunnan varsinaiseksi jäseneksi valittiin edesmenneen vtn 
Puukon tilalle varajäsen nuohoojamestari S. K. Lindström6) sekä uudeksi 
varajäseneksi nuohooja P. Lehikoinen 7). 

Terveydenhoitolautakuntaan valittiin 8) sen jäsenyydestä vapautusta 
anoneen professori O. von Hellensin sijaan dosentti B. von Bonsdorff. 

Huoltolautakunnan edesmenneen jäsenen toimittaja H. Adlerin sijaan 
valittiin 9) jälellä olevaksi toimikaudeksi toimittaja L. Pesonen. 

Oikeusaputoimiston johtokuntaan valittiin 10) edesmenneen vtn Norr-
menin sijaan varatuomari R. Nybom. 

Musiikkilautakunnan eroa pyytäneen jäsenen R. Sventon tilalle valit-
tiin toimittaja E. Meriluoto. 

Kiinteistölautakunnan jäsenyydestä vapautusta pyytäneen vtn von 
Schantzin tilalle valittiin 12) pankinjohtaja T. Grotenfelt. 

Puhtaanapitolautakunnan jäsenyydestä vapautusta pyytäneen vtn 
Talvitien tilalle valittiin 13) insinööri A. Kahma. 

Satamalautakunnan jäseneksi valittiin 14) edesmenneen vtn Norrmenin 
sijaan vt Ekebom. 

Kvsto 28 p. elok. 19 §. — 2) S :n 29 p. toukok. 10 §. — 3) S:n 19 p. kesäk. 
16 §. — 4) S:n 18 p. jouluk. 12 §. — 5) S:n 8 p. toukok. 19 §. — 6) S:n 10 p. huh-
tik. 11 §. _ 7) S:n 8 toukok. 18 §. — 8) S:n 9 p. lokak. 13 §. — 9) S:n 18 p. jouluk. 
13 §. — S:n 29 p. toukok. 10 §. — 1X) S:n 10 p. huhtik. 12 §. — S:n 19 
p. kesäk. 15 §. — 13) S:n 8 p. toukok. 17 §. — 14) S:n 29 p. toukok. 8 §. 
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Kansanhuoltolautakunta. Kansanhuoltolautakunnan jäsenyydestä va-
pautusta pyytäneen vtn Tulenheimon tilalle valittiin 1) vt Lilja. 

Kansanhuoltolautakunnan puheenjohtajan P. Raittisen pyydettyä lää-
kärintodistuksen nojalla vapautusta tästä tehtävästään hänen tilalleen 
valittiin lautakunnan jäsen J. Laakso 2) sekä jäseneksi viimeksi mainitun 
tilalle toimittaja Y. Kaarne3). 

Työvelvollisuuslautakunta. Työvelvollisuuslautakunnan varsinaiseksi jä-
seneksi valittiin 4) edesmenneen toimitsija E. Aittolan tilalle varajäsen A. 
Valta ja varajäseneksi tämän tilalle toimitsija J. E. Saveri sekä edesmenneen 
varajäsenen E. A. Nymanin tilalle ylimetsänhoitaja E. Anttilainen. 

Hallitusten, lautakuntain y.m. jäsenten vaali. Ollen kaupungin hallitus-
ten, lautakuntain y.m.s. jäsenten vaalin toimittaminen vallitsevan sota-
tilan vuoksi siirtynyt v:n 1939 joulukuusta kertomusvuoteen, kaupungin-
valtuusto valitsi5) asianomaisiksi puheenjohtajiksi, varapuheenjohtajiksi ja 
jäseniksi seuraavaksi toimikaudeksi ne erovuoroiset henkilöt, jotka vii-
meksi oli valittu näihin tehtäviin, lukuunottamatta työvelvollisuuslauta-
kunnan varajäsentä kamreeri O. Tidermania, jonka sijaan valittiin hovioi-
keudenauskultantti H. Hallberg. Myöskin taksoituslautakuntaan ja tutkija-
lautakuntaan valittiin entiset jäsenet. 

Myöhemmin valittiin6) hallitusten ja lautakuntain y.m. puheenjohta-
jiksi, varapuheenjohtajiksi, jäseniksi ja varajäseniksi seuraaviksi toimi-
kausiksi alla mainitut henkilöt: 

kaupunginvaltuuston vaalilautakuntaan v:ksi 1941: jäseniksi toimitus-
johtaja K. Huhtala, toimittaja A. E. Leino ja pankintaloudenhoitaja A. E. 
Monnberg sekä varajäseniksi asianajaja N. Aronen, pankinjohtaja A. Lin-
turi ja professori G. von Wendt, minkä ohessa puheenjohtajaksi valittiin 
toimitusjohtaja Huhtala ja varapuheenjohtajaksi toimittaja Leino; 

kaupungin irtaimen omaisuuden inventtaajiksi v:ksi 1941: ylikonemes-
tari R. Forsbom, konttoripäällikkö K. E. Grönlund, rouva E. Hämäläinen, 
asiamies T. Hänninen, ravintolatarkastaja S. Koskinen, arkkitehti Y. Laine, 
lasinleikkaaja O. Lindblom, johtaja J. Salomaa, rakennusmestari A. Skrabb, 
insinööri B. Svedlin, kirjeenkantaja B. Wäisänen ja lautatarhantyöntekijä 
J. H. Väätäinen; 

kaupungin kiinteän omaisuuden katselmusmiehiksi v:ksi 1941: tulli-
päällysmies A. E. Forsström, työläistarkastaja S. Kurkinen, maalari K. 
Ollila, rakennusmestari G. Welroos ja lehtori T. R. Vähäkallio; 

kaupunginkassan tarkastusmiehiksi v:ksi 1941: pankinkamreeri V. 
Hougberg ja konttoristi E. Lankinen sekä heidän varamiehikseen pankin-
virkailija B. Armfelt ja nuohooja P. Lehikoinen; 

taksoituslautakuntaan v:ksi 1941: jäseniksi tarkastaja A. Ahola, auton-
kuljettaja K. Altti, tarkastaja O. L. Aro, ylijunailija K. E. Björkman, toi-
mittaja O. Fager, sihteeri B. von Fieandt, talousneuvos A. Haanoja, isän-
nöitsijä L. Hagert, pankinprokuristi B. Halleen, kirjaltaja V. Kalervo, toi-
mittaja P. Kemppi, sähköasentaja E. Kulmala, kirjelajittelija K. W. 
Lampenius, konttoristi L. Lehto, putkityöntekijä K. A. Lindgren, tulli-
vartija S. Lindroos, verotusvalmisteluviraston johtaja A. Linturi, käsittelijä 
J. G. Louhivaara, pankintaloudenhoitaja A. E. Monnberg, liikennetarkas-
taja H. Mustonen, sähkötyöntekijä T. Mutikainen, isännöitsijä C.-G. Ny-

Kvsto 8 p. toukok. 16 §. — 2) S:n 29 p. toukok. 9 §. — 3) S:n 28 p. elok 
15 §. — 4) S:n 6 p. maalisk. 11 §. — S:n 17 p. tammik. 5 §. — 6) S:n 18 p 
jouluk. 11 §. ^ 
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berg, kauppaneuvos A. Nyman, johtaja E. G. Nyman, räätäli E. Paasio, 
hioja H. Poutanen, viilaaja V. Puisto, lautatarhantyöntekijä V. A. Puska, 
toimitusjohtaja G. Pätynen, kansakoulunopettaja S. Rekola, sihteeri U. 
Rusk, rouva A. L. Valkama, autonasentaja H. A. Westerlund, toimitusjoh-
taja L. Viljanen, esittelijä W. W. Virtanen ja prokuristi M. Vuorjoki; 

tutkijalautakuntaan v:ksi 1941: jäseniksi puhtaanapitotyöntekijä E. 
Hintikainen, oikeusneuvosmies N. Luukanen, peltiseppä L. Nordberg,, 
hydrograafi T. Olin, kirvesmies K. Palmu, asianajaja R. Rönnholm, liikkeen-
johtaja S. Viljanen ja konttoripäällikkö A. M. Winberg; 

julkisivupiirustusten tarkastustoimikuntaan v:ksi 1941: jäseniksi kont-
toristi A. V. Lehtokoski ja professori J. S. Siren; 

huoneenvuokralautakuntaan v:ksi 1941: jäseniksi pankinjohtaja L. 
Ahva, asiamies K. Kaira ja toimittaja H. Lehti sekä varajäseniksi kamreeri 
B. Holmström, liikkeenhoitaja H. Nässling ja asianajaja R. Rönnholm, 
minkä ohessa puheenjohtajaksi valittiin asiamies Kaira; 

palolautakuntaan v:ksi 1941—43: puheenjohtajaksi johtaja B. Nybergh 
sekä jäseniksi autonkuljettaja J. Kivistö, nuohoojamestari S. K. Lindström, 
tullihallituksen kemisti Y. Talvitie ja ylijunailija A. Österlund sekä vara-
jäseniksi nuohooja P. Lehikoinen ja insinööri E. Lucander; 

sairaalahallitukseen v:ksi 1941: jäseniksi professori S. A. Brofeldt, 
professori F. Langenskiöld, rouva A. Lehtokoski, toimistopäällikkö G. 
Modeen, toimittaja A. Pohjanmaa, professori M. Vannas ja lämmittäjä A. 
Virtanen, minkä ohessa puheenjohtajaksi valittiin professori Langenskiöld ja 
varapuheenjohtajaksi professori Brofeldt; 

oikeusaputoimiston johtokuntaan v:ksi 1941: jäseniksi asianajaja N. 
Aronen, oikeusneuvosmies G. F. Nybergh, pankin virkailija R. Nybom, 
liittosihteeri A. Sumu ja asianajaja E. Tulenheimo; 

urheilulautakuntaan v:ksi 1941: jäseniksi puuseppä H. Kangas, toimit-
taja E. Manneria, varatuomari B. Planting, alilääkäri U. Tötterman ja pan-
kinkamreeri T. H. Vilppula; 

kansanhuoltolautakuntaan v:ksi 1941: puheenjohtajaksi osastonhoitaja 
J. Laakso ja varapuheenjohtajaksi toimitusjohtaja V. Mattinen sekä jäse-
niksi kaupungineläinlääkäri W. Ehrström, toimittaja Y. Kaarne, agronoomi 
R. Karlsson, pastori F. E. Lilja, toimitsija U. Nurminen, toimittaja R. 
Paasio, toimitusjohtaja B. Sarlin, professori H. Schybergson ja johtaja G. G. 
Wickström ja varajäseniksi neuvoja E. Beaurain, rouva E. Hämäläinen, 
toimitusjohtaja E. Sarkia ja dosentti H. Teräskeli; 

väestönsuojelulautakuntaan v:ksi 1941—43: puheenjohtajaksi johtaja 
B. Nybergh sekä jäseniksi dosentti O. Eklund, asiamies T. Hänninen, liitto-
sihteeri P. Railo, asianajaja R. Rönnholm, toimittaja J. A. Savola ja reh-
tori M. Sergelius sekä varajäseniksi päätoimittaja R. G. Kallia, toimittaja 
E. Lähde ja alilääkäri U. Tötterman; 

suomenkielisen työväenopiston johtokuntaan v:ksi 1941: jäseniksi opet-
taja A. Kallioniemi, konttoristi P. Kivi, alilääkäri A. Nikula, liittosihteeri 
P. Railo, liikeapulainen T. Sinervo ja rovasti J. Waltasaari sekä varajäse-
niksi rouva A. Lehtokoski ja yliopettaja B. Malmio; 

ruotsinkielisen työväenopiston johtokuntaan v:ksi 1941: jäseniksi osas-
tonjohtaja J. M. Ekebom, asioitsija M. Fager, toimittaja K.-A. Fagerholm, 
varastonhoitaja G. Henriksson, arkkitehti S. Lagerborg-Stenius ja yli-
opettaja A. Mickwitz sekä varajäseniksi liittosihteeri G. Andersson ja vahti-
mestari K. V. Nordin; 
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ammattiopetuslaitosten johtokuntaan v:ksi 1941—42: puheenjohta-
jaksi rehtori M. Sergelius sekä jäseniksi osastonjohtaja J. M. Ekebom, 
toimistoapulainen S. Hiisivaara, rouva E. Ivalo, ylikonemestari G. A. 
Lemström, kirjaltaja I. E. Mattila ja professori P. Pero; 

ammattioppilaslautakuntaan v:ksi 1941—43: puheenjohtajaksi apulais-
johtaja E. Söderman sekä jäseniksi talousneuvos A. Haanoja, ilmajarru-
tarkastaja J. V. Laine, kultaseppämestari O. Lindroos ja työnjohtaja F. E. 
Merikoski sekä varajäseniksi rouva L. Ahmala, insinööri F. Kreander, pelti-
seppä E. Mansikka ja kirjapainonjohtaja J. K. Paasio; 

kotitalouslautakuntaan v:ksi 1941: puheenjohtajaksi talousneuvos M. 
Sillanpää sekä jäseniksi rouva H. Bränder, talousneuvos H. Gebhard, arkki-
tehti S. Lagerborg-Stenius ja rouva M. Mutikainen; 

lastentarhain johtokuntaan v:ksi 1941: jäseniksi rouvat T. Hanemann 
ja T. Oksanen, kansakoulunopettaja L. Salovaara, lastentarhanjohtaja S. 
Siirala, kätilö H. Valta, rovasti J. Waltasaari ja kirkkoherra E. Wirén, 
minkä ohessa puheenjohtajaksi valittiin kirkkoherra Wirén ja varapuheen-
johtajaksi rovasti Waltasaari; 

Sedmigradskyn pientenlastenkoulujen ja Marian turvakodin johtokun-
taan v:ksi 1941—43: rehtori F. Freudenthal ja rouva E. Stolt; 

kaupunginkirjaston johtokuntaan v:ksi 1941: jäseniksi levikkipäällikkö 
V. Aronen, ylikirjastonhoitaja A. H. Bergholm, toimistopäällikkö G. Mo-
deen, rouva E. Peräläinen ja valtionsyyttäjä A. Hj. Planting; 

kaupunginmuseon johtokuntaan v:ksi 1941: jäseniksi professori A. 
Hämäläinen, intendentti T. Stjernschantz ja professori V. Voionmaa; 

musiikkilautakuntaan v:ksi 1941: jäseniksi dosentti V. Annala, filoso-
fianmaisteri E. von Frenckell, vaatturi T. Hiekkaranta, kirjaltaja S. K. 
Leino, toimittaja E. Meriluoto, toimitusjohtaja H. Ramsay ja lääketieteen-
ja kirurgiantohtori E. Suolahti, minkä ohessa puheenjohtajaksi valittiin 
tohtori Suolahti; 

kiinteistölautakuntaan v:ksi 1941: puheenjohtajaksi toimistonjohtaja 
Y. Harvia sekä jäseniksi asiamies V. Ahde, pankinjohtaja T. Grotenfelt, 
veturinkuljettaja F. B. Gröndahl, toimitusjohtaja K. Huhtala, päätoimit-
taja R. G. Kallia, toimistopäällikkö G. Modeen, johtaja T. Salmio ja lasin-
hioja O. Turunen; 

yleisten töiden lautakuntaan v:ksi 1941: puheenjohtajaksi johtaja J. E. 
Huttunen sekä jäseniksi oikeusneuvosmies K. Furuhjelm, pankinjohtaja 
T. Grotenfelt, toimitsija E. Härmä, sähkötyöntekijä O. Oksanen, profes-
sori O. Tarjanne ja lehtori T. R. Vähäkallio; 

puhtaanapitolautakuntaan v:ksi 1941: puheenjohtajaksi toimitsija A. 
Valta sekä jäseniksi konepajanjohtaja A. Kahma, kirvesmies O. Leskinen, 
pankinjohtaja A. Linturi, pankintaloudenhoitaja A. E. Monnberg, kivi-
työntekijä O. Nuutinen ja asianajaja R. Rönnholm; 

satamalautakuntaan v:ksi 1941: puheenjohtajaksi kauppaneuvos I. 
Lindfors sekä jäseniksi insinööri V. Castren, osastonjohtaja J. M. Ekebom, 
vahtimestari U. Ilmanen, johtaja P. Korpisaari, toimitusjohtaja H. Ramsay 
ja satamatyöntekijä I. F. Säilä; 

teurastamolautakuntaan v:ksi 1941: puheenjohtajaksi asianajaja E. 
Tulenheimo sekä jäseniksi kaupungineläinlääkäri W. Ehrström, toimittaja 
A. E. Leino, osastopäällikkö F. Moisala ja pankintaloudenhoitaja A. E. 
Monnberg; 

elintarvikekeskuksen johtokuntaan v:ksi 1941: taloudenhoitaja H.. 
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Apila, talousneuvos H. Gebhard, rouva M. Kulonen, arkkitehti S. Lager-
borg-Stenius ja alilääkäri U. Tötterman, minkä ohessa puheenjohtajaksi 
valittiin talousneuvos Gebhard; 

teknillisten laitosten hallitukseen v:ksi 1941: jäseniksi autonkuljettaja 
E. Karlsson, seppä Y. Salo, toimitusjohtaja E. von Schantz, insinööri E. 
Schröder ja professori B. Wuolle, minkä ohessa puheenjohtajaksi valittiin 
professori Wuolle ja varapuheenjohtajaksi seppä Salo; 

työvelvollisuuslautakuntaan v:ksi 1941: puheenj ohtaj aksi asianaj aj a 
E. Tulenheimo ja varapuheenjohtajaksi asianajaja N. Aronen sekä jäseniksi 
johtaja B. A. Carrell, toimitsija A. Luostarinen, rakennusmestari J. M. 
Mäkiö, insinööri E. Niini, toimitsija A. Valta, insinööri A. Wigg ja toimitsi-
jat V. Viitanen ja J. Virtanen sekä varajäseniksi ylimetsänhoitaja E. Antti-
lainen, hovioikeudenauskultantti H. Hallberg, johtaja K. H. Heinämaa, 
toimitsijat F. Hiillos ja S. Saveri, liittosihteeri A. Sumu, toimitsija O. Turu-
nen ja rakennusmestari G. Welroos ja naispuoliseksi lisäjäseneksi insinööri 
M. Orrenoja; sekä 

kaupungin leski- ja orpokassan johtokuntaan v:ksi 1941—43: puheen-
johtajaksi pääjohtaja E. Hj. Rydman. 

Jäsenten valitseminen yksityisten laitosten johtokuntiin ja hallintoneuvos-
toihin. Taideteollisuuskeskuskoulun johtokuntaan kaupunginvaltuusto va-
litsi v:ksi 1941 jäseniksi vuorineuvos C. G. Herlitzin ja filosofiantohtori 
A. Rinteen sekä varajäseniksi taiteilija I. Aaltosen ja ylijohtaja Y. Sade-
niemen. 

Ammattienedistämislaitossäätiön hallintoneuvostoon valittiin *) v:ksi 
1941—43 jäseniksi johtaja J. E. Huttunen ja pääjohtaja I. Killinen sekä 
varajäseniksi asiamies T. Hänninen. 

Elinaikaiseksi jäseneksi Stiftelsen Svenska handelshögskolan i Helsing-
fors nimisen säätiön hallitukseen valittiin 2) edesmenneen vtn Norrménin 
sijaan vt Monnberg. 

Valtuusto päätti3) ehdottaa valittavaksi yhteiskunnallisen korkeakou-
lun hallituksen jäseneksi ja tämän varamieheksi kolmivuotiskaudeksi 1940 
—43 johtaja Y. Harvian ja sosiaali- ja opetusasiain johtajan J . W. Kedon. 

Oikeusministeriön vahvistettua Suomen taideakatemian säätiön sään-
nöt, valtuusto valitsi 4) kaupungin edustajiksi sen isännistöön kaupungin-
johtaja A. Tulenheimon, sosiaali- ja opetusasiain johtajan J. W. Kedon ja 
vtn H. Ramsayn. 

Ida Ekmanin kivulloisten kotimaisten laulutaiteilijani avustusrahaston 
hallintoneuvoston jäseniksi valittiin x) v:ksi 1941—45 filosofianmaisteri 
E. von Frenckell ja professori S. Palmgren. 

Oppikoulujen vanhempainneuvostot. Helsingin yhteiskoulun ja realilu-
kion vanhempainneuvoston erään edesmenneen jäsenen tilalle valittiin 5) 
elokuun 31 p:nä 1942 päättyväksi toimikaudeksi uusi jäsen. 

Uudenmaan lääninhallituksen kehoituksesta kaupunginvaltuusto valit-
si6) Helsinkiin siirtyneille Viipurin kaksoisyhteislyseolle, Karjalan yhteis-
koululle ja Vaasanrinteen yksityislyseolle viisijäsenisen vanhempainneuvos-
ton kullekin elokuun 30 p:nä 1942 päättyväksi toimikaudeksi. 

Kvsto 18 p. jouluk. 11 §. — 2) S:n 29 p. toukok. 10 §. — 3) S:n 20 p. mar-
rask. 12 §. — 4) S:n 29 p. toukok. 11 §; vrt. myös v:n 1939 kert. s. 49. — 5) Kvsto 
18 p. syysk. 5 §. — 6) S:n 30 p. lokak. 4 §. 
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Kaupunginhallituksen kokoonpano. Kaupunginhallitukseen kuuluivat 
v:n 1940 alusta kaupunginjohtaja A. Tulenheimo sekä apulaiskaupungin-
johtajat rahatoimenjohtaja J . Helo, kiinteistöjohtaja E. von Frenckell, 
teknillinen johtaja E. Moring ja sosiaali- ja opetusasiain johtaja J . W. Keto 
samoin kuin kaupunginvaltuuston mainituksi vuodeksi valitsemat jäsenet 
kauppaneuvos I. Lindfors, liittosihteeri P. Railo, toimittaja Y. Räisänen, 
toimistoapulainen M. Salmela-Järvinen, sähköasentaja V. V. Salovaara, 
lääketieteen- ja kirurgiantohtori E. Suolahti, asianajaja E. Tulenheimo, 
rakennusmestari I. W. Udd ja professori G. von Wendt. Kun rahatoimen-
johtaja Helo marraskuun 1 p:stä lukien vapautettiin kaikista tehtävistään 
kaupunginhallituksessa, määrättiin kiinteistöjohtaja Frenckell hoitamaan 
rahatoimenjohtajan ja toimitusjohtaja K. Hyvärinen kiinteistöjohtajan 
tehtäviä edellisen kuitenkin edelleen huolehtiessa myöskin urheilua koske-
vista asioista. Jäsen Lindfors erosi kertomusvuoden aikana hallituksesta 
ja jäsen Udd kuoli. 

Kaupunginkanslia 2). Kaupunginsihteerinä toimi varatuomari E. Man-
tere, kansliasihteereinä filosofianmaisterit G. Brotherus ja A. A. Danielson 
ja varatuomarit A. Blomberg ja J. Ståhlberg sekä notaarina varatuomari 
C. Toppelius. Kirjaajana toimi neiti I. Heikel. Kaupunginkanslian hen-
kilökuntaan kuului sitä paitsi viisi vakinaista kanslistia ja kaksi ylimää-
räistä kanslia-apulaista. Painatustöiden valvojana oli ent. kirjapainonjoh-
ta ja T. Artman, jolla oli kaksi apulaista. 

Kaupunginhallituksen asiamiesosaston 2) henkilökunnan muodostivat 
kaupunginlakimies E. Cavonius ja asiamies E. Elfvengren sekä kaksi kont-
toriapulaista. 

Kaupunginhallituksen kokoukset. Kaupunginhallituksella oli kertomus-
vuonna 54 ja sen yleis jaostolla 63 kokousta. Pöytäkirjain yhteenlaskettu 
pykäläluku oli 6,182; siitä hallituksen yleisten kokousten 2,532 ja sen yleis-
jaoston 3,650, joista viimeksi mainituista verotusasioita koski 2,186. Lähe-
tettyjen kirjeiden luku oli 1,680, josta verotusasiakirjeitä 766. 

Kaupunginhallituksen vuoden varrella käsittelemistä asioista mainitta-
koon tässä seuraavat: 

Khs 16 p. toukok. 782a §. — 2) Ks. myös tämän kert. s. 84 —86. 

Kunnall. kert. 1940 6 
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1. Yleistä kunnallishallintoa koskevat asiat 

Kaupunginhallitus, kaupunginkanslia ja asiamies-
osasto 

Kaupunginhallituksen kokoukset y. m. Kaupunginhallitus päätti 
kokouksensa toistaiseksi pidettäviksi tarpeen vaatiessa, mistä oli kuulu-
tuksella ilmoitettava yleisölle. Huhtikuun alusta varsinaiset kokoukset 
pidettiin entiseen tapaan torstaisin klo 15.3 o, kesäkautena 2) klo 15, ja yli-
määräisiä kokouksia tarpeen vaatiessa, sekä yleisjaoston kokoukset tors-
taisin klo 11. 

Kaupunginhallituksen pöytäkirjain tarkistajiksi määrättiin3) sosiaali-
ja opetusasiain johtaja J. W. Keto ja hallituksen jäsen E. Tulenheimo. 
Heidän varamiehikseen määrättiin rahatoimenjohtaja J . Helo ja halli-
tuksen jäsen Y. Räisänen. Yleisjaoston kertomusvuoden pöytäkirjat 
tarkasti rahatoimenjohtaja ja hänen estyneenä ollessaan sosiaali- ja opetus-
asiain johtaja. 

Vakuusasiakirjain tarkastus. Kaupunginhallituksen ohjesäännön 28 
§:n 2 momentin edellyttämiä hallituksen hoidossa olevien vakuusasia-
kirjain tarkastuksia määrättiin 4) kertomusvuonna toimittamaan halli-
tuksen jäsenet Räisänen, Udd ja von Wendt jäsen Räisäsen kutsusta. Jä-
sen Uddin kuoltua valittiin 5) hänen tilalleen jäsen Nybergh. Vakuus-
asiakirjain tarkastuksessa laaditut pöytäkirjat merkittiin6) tiedoksi. 

Rahatoimiston varain hoidon valvonta. Kaupunginhallituksen jäsenet 
Lindfors ja Salovaara, edellisen erottua hallituksen jäsenyydestä jäsen 
von Schantz, määrättiin7) kertomusvuonna toimittamaan hallituksen 
ohjesäännön 28 §:n 1 momentissa mainittuja rahatoimiston varain hoitoa 
koskevia tarkastuksia. 

Kaupunginhallituksen edustajat hallituksissa, lautakunnissa y. m. Kau-
punginhallituksen edustajiksi valittiin 8): kaupunginjohtaja palolauta-
kuntaan; rahatoimenjohtaja huoltolautakuntaan sekä sen hallinto- ja 
köyhäinhoito-osastoihin, oikeusaputoimiston j ohtokuntaan j a työnväli-
tyslautakuntaan; kiinteistöjohtaja kiinteistölautakuntaan ja urheilulauta-
kuntaan; teknillinen johtaja yleisten töiden lautakuntaan, puhtaanapito-
lautakuntaan, satamalautakuntaan ja teknillisten laitosten hallitukseen; 
sosiaali- ja opetusasiain johtaja terveydenhoitolautakuntaan, sairaala-
hallitukseen, suomenkielisten kansakoulujen johtokuntaan, suomenkieli-
sen työväenopiston johtokuntaan, ammattiopetuslaitosten johtokuntaan 
ja teurastamolautakuntaan; kaupunginhallituksen jäsen Lindfors, sittem-
min kaupunginvaltuuston jäsen Nybergh, ruotsinkielisten kansakoulujen 
johtokuntaan; jäsen Railo lastentarhain johtokuntaan ja kaupunginkir-
jaston johtokuntaan; jäsen Räisänen huoltolautakunnan irtolaishuolto-
ja alkoholistihuolto-osastoihin, lastensuojelulautakuntaan ja lastensuojelu-
laitosten alaisissa laitoksissa toimivien kansakoulujen johtokuntaan; jäsen 
Salmela-Järvinen huoltolautakunnan jaostoon, joka päättää täyden köy-
häinhoidon varaan joutuneen henkilön omaisuuden haltuunottamisesta 
ja käyttämisestä hoidon korvaamiseen, kunnalliskodin ja sen yhteydessä 

l) Khs 26 p. tammik. 57 §. — 2) S:n 20 p. kesäk. 1,108 §. —3) S:n 26 p. tam-
mik. 62 §. — 4) S:n 26 p. tammik. 61 §. — 5) S:n 16 p. toukok. 790 §. — 6 ) S:n 28 p. 
marrask. 2,257 §. — 7) S:n 26 p. tammik. 60 § ja 27 p. kesäk. 1,144 §. — 8) S*n 
26 p. tammik. 45 §, 25 p. huhtik. 628 § ja 27 p. kesäk 1,145 § 
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olevan työlaitoksen johtokuntaan, kotitalouslautakuntaan ja kaupungin-
museon johtokuntaan; jäsen Salovaara huoltolautakunnan alaisten työ-
tupien johtokuntaan ja musiikkilautakuntaan; jäsen Udd ja hänen kuol-
tuaan jäsen E. Tulenheimo Tervalammen työlaitoksen johtokuntaan; 
sekä jäsen von Wendt ruotsinkielisen työväenopiston johtokuntaan ja 
asutuslautakuntaan. 

Laskujen hyväksyminen. Kaupunginhallitus päätti 1), että laskuja ja 
muita maksuasiakirjoja hyväksymään ovat v. 1940 oikeutetut kaupungin-
johtaja ja hänen estyneenä ollessaan apulaiskaupunginjohtajat järjes-
tyksessä von Frenckell, Moring, Keto, Helo sekä kaupunginsihteeri ja 
hänen estyneenä ollessaan joko kansliasihteeri G. Brotherus tai kanslia-
sihteeri A. Blomberg. Laskujen hyväksyminen v. 1941 uskottiin 2) samoille 
henkilöille paitsi, että rahatoimenjohtaja Helon tilalle tuli v. t. kiinteistö-
johtaja K. Hyvärinen. 

Uutisten antaminen sanomalehdistölle. Kansliasihteerit A. Blomberg, 
G. Brotherus ja J. Ståhlberg määrättiin3) antamaan sanomalehdistölle 
tietoja kaupunginhallituksen päättämistä asioista aikaisemmin vahvis-
tettuja periaatteita noudattaen. 

Kuulutusten julkaiseminen. Kaupunginhallitus päätti4) kertomus-
vuonna julkaista kuulutuksensa Arbetarbladet, Helsingin Sanomat, Huf-
vudstadsbladet, Suomen Sosialidemokraatti ja Uusi Suomi nimisissä leh-
dissä. 

Kaupunginhallituksen ja kaupungin lautakuntain yhteistyö. Kaupun-
ginhallitus päätti 5), että lautakuntain päätösten on, kuten aikaisemmin-
kin, katsottava tulleen kaupunginhallituksen tietoon, kun n. s. päätös-
luettelo on tullut kaupunginjohtajalle ja asianomaiselle apulaiskaupungin-
johtajalle, niin että sekä kaupunginhallituksen edustajat että äsken mai-
nitut kaupunginjohtajat ovat päätöksestä tietoisia. Edelleen kaupungin-
hallitus päätti antaa asiasta lauta- ja johtokunnille sekä hallituksille seu-
raavat ohjeet: 

1) Lauta- ja johtokuntien on ennen kokoustaan lähetettävä esityslista 
kaupunginhallituksen edustaj alle, kaupunginj ohtaj alle j a asianomaiselle 
apulaiskaupunginj ohtaj alle. 

2) Kokousta seuraavana päivänä on esityslistaan liittyvä päätös-
luettelo lähetettävä kaupunginjohtajalle ja asianomaiselle apulaiskaupun-
ginjohtajalle. Jos pöytäkirja valmistuu kolmantena päivänä kokouksen 
jälkeen, mihin kaikissa lauta- ja johtokunnissa olisi pyrittävä, ei päätös-
luetteloa tarvitse lähettää, vaan on jäljennös pöytäkirjasta lähetettävä 
kaupunginj ohtaj alle j a asianomaiselle apulaiskaupunginj ohtaj alle. 

Diaariin merkittyjen ratkaisemattomien asiain luettelot tarkastettiin 6). 
Kaupunginjohtajat. Sen lisäksi, mitä aikaisemmin oli päätetty kaupun-

ginjohtajan sijaisista, kaupunginhallitus määräsi7) toistaiseksi rahatoi-
menj ohtaj an sijaiseksi kaupunginjohtajan ja kiinteistöjohtajan sijaiseksi 
teknillisen johtajan sekä teknillisen johtajan ja sosiaali- ja opetusasiain 
johtajan toistensa sijaisiksi. 

Kiinteistöjohtaja E. von Frenckellin ryhdyttyä hoitamaan Helsingin 
väestönsuojelupäällikön tehtäviä v:n 1939 joulukuun 25 p:stä lukien, kau-

i) Khn jsto 10 p. tammik. 3,081 § ja 27 p. kesäk. 3,909 §. — 2) S:n 19 p. jouluk. 
4,415 §. — 3) Khs 26 p. tammik. 64 §. — 4) S:n 26 p. tammik. 65 §. — 5) S:n 
26 p. tammik. 59§. — «) S:n 8 p. maalisk. 306 §, 25 p. huhtik. 640 § ja 26 
p. syysk. 1,705 §. — 7) S:n 26 p. tammik. 58 §; ks. myös v:n 1939 kert. s. 109. 
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punginhallitus ei toistaiseksi katsonut olevan aihetta sijaisen määräämi-
seen hänelle, vaan oli kaupunginjohtajan kaupunginhallituksen aikaisem-
man päätöksen mukaisesti toistaiseksi hoidettava hänen tehtäviään, ot-
taen huomioon, että kiinteistöjohtajan tehtävät silloisissa oloissa olivat 
supistuneet verraten vähiin. Kiinteistöjohtaja von Frenckellin sittemmin 
ilmoitettua, että hän väestönsuojelupäälliköntoimensa ohella voisi hoitaa 
osan kiinteistöjohtajan virkatehtävistä, kaupunginhallitus päätti 2) jät-
tää hänen hoidettavakseen liikennettä, urheilua ja olympiakisoja koskevat 
asiat, minkä lisäksi hänen tuli edustaa kaupunginhallitusta kiinteistö-
lautakunnan ja urheilulautakunnan kokouksissa edellä mainittuja asioita 
käsiteltäessä. Suomen ja Neuvosto-Venäjän välisen rauhanteon jälkeen kiin-
teistöjohtaja von Frenckell ilmoitti voivansa ryhtyä hoitamaan kiinteistö-
j ohtaj an varsinaisia tehtäviä 3). 

Rahatoimenjohtaja Helon tultua vapautetuksi tehtävistään kaupungin-
hallituksessa ja kiinteistöjohtaja von Frenckellin tultua määrätyksi v. t. 
rahatoimenj ohtaj aksi 4), päätettiin 5) hyväksyä sellainen epävirallinen jär-
jestely urheilua koskevien asioiden hoitamisesta kaupunginhallituksessa, 
että jälkimmäinen edelleen hoiti niitä. 

Kaupunginsihteeri E. Mantere määrättiin6) toimimaan v. t. apulais-
kaupunginjohtajana kaupunginhallituksen ja sen yleis jaoston kokouk-
sissa, milloin ne kaupunginjohtajalle tai apulaiskaupunginjohtajalle sattu-
neen laillisen esteen vuoksi eivät tulisi olemaan päätösvaltaisia, sekä edusta-
maan kaupunginhallitusta niissä kaupungin lautakuntain ja hallitusten 
kokouksissa, joihin apulaiskaupunginjohtaja tai hänen lähin sijaisensa 
olivat estyneet osallistumasta; päätös oli tuleva voimaan heti, mutta sille 
oli hankittava kaupunginvaltuuston hyväksyminen. Kaupunginsihteeri 
Mantere vapautettiin 7) sittemmin edustamasta kaupunginhallitusta niissä 
kaupungin lautakuntain ja hallitusten kokouksissa, joihin asianomai-
nen apulaiskaupunginjohtaja ja hänen lähin sijaisensa olivat estyneet 
osallistumasta. 

Kansliasihteeri A. Blomberg määrättiin 8) syyskuun 1 p:stä lukien 
talousarviokäsittelyn aikana avustamaan rahatoimenj ohtaj an asiain val-
mistelua nauttien 1,000 mk:n suuruista korvausta kuukaudessa. Työ-
määräys päättyi joulukuun 15 p:nä 9). 

Sairaslomaa virkasäännön mukaisin palkkaeduin myönnettiin kau-
punginjohtaja A. Tulenheimolle10) toukokuun 6 p:stä 13 p:ään sekä tek-
nilliselle johtajalle E. Moringille11) helmikuun 20 p:stä maaliskuun 21 
p:ään ja huhtikuun 3 p:stä 30 p:ään. 

Virkalomaa täysin palkoin myönnettiin12) sosiaali- ja opetusasiain joh-
tajalle J . W. Kedolle helmikuun 21 p:n ja 28 p:n väliseksi ajaksi edustus-
matkan tekemiseksi Brysseliin. 

Kaupunginkanslian viranhaltijat. Varatuomari E. Uski päätettiin 13) 
ottaa kaupunginkanslian palvelukseen 4,500 mk:n kuukausipalkoin kesä-
kuun 1 p:n ja elokuun 31 p:n sekä joulukuun 15 p:n ja 31 p:n väliseksi 

!) Khs 11 p. tammik. 40 §. — 2 ) S:n 8 p. maalisk. 307 §. — 3) S:n 15 p. maa-
lisk. 375 §. — *) Ks. tämän kert. s. 4. — 5) Khs 7 p. marrask. 2,076 §. — 6) S:n 
23 p. helmik. 203 §. — 7) S:n 1 p. maalisk. 268 §. — 8) Khn jsto 12 p. syysk. 
4,111 §. — 9) S:n 12 p. jouluk. 4,403 §. — 10) Khs 9 p. toukok. 737 §. — l l ) S:n 
23 p. helmik. 203 §, 8 p. maalisk. 308 § ja 11 p. huhtik. 519 §. — 12) Khn jsto 27 
p. tammik. 3,298 § ja khs 16 p. helmik. 162 §. — 13) Khn jsto 30 p. toukok. 
3,796 §, 11 p. heinäk. 3,971 § ja 12 p. jouluk. 4,402 §. 
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ajaksi. Varatuomari Uski valittiin sittemmin kaupunginkanslian 17 
palkkaluokan not aarin virkaan tammikuun 1 p:stä 1941 lukien. 

Asianajaja R. Itkonen määrättiin notaari C. Toppeliuksen viransijai-
seksi 2) helmikuun 1 p:stä alkaen toistaiseksi 3,000 mk:n kuukausipalkoin 
sekä ylimääräiseksi apulaiseksi3) samoin palkoin huhtikuun 1 p:stä heinä-
kuun 15 p:ään ja lokakuun 16 p:stä kertomusvuoden loppuun. 

Kaupunginkanslian kielenkääntäjälle toimittaja K. Klingelle päätet-
siin 4) suorittaa 3,200 mk:n kuukausipalkka tammikuun 1 pistä toistai-
teksi, kuitenkin enintään kesäkuun 1 piään saakka. Toimittaja Klinge 
määrättiin 5) maaliskuun 28 p:stä alkaen kaupunginkanslian kielenkääntä-
jäksi 5,000 mk:n kuukausipalkoin. 

Rouvat H. Tapper ja R. Veijalainen palkattiin6) tilapäisiksi apulai-
siksi kaupunginkansliaan v:ksi 1940 1,500 mk:n kuukausipalkoin. 

Neiti E. Kyllöselle, joka oli toiminut tilapäisenä puhtaaksikirjoittajana 
heinäkuun 25 p:stä 31 p:ään, päätettiin 7) korvauksena suorittaa 500 mk. 

Rouva I. Kellberg päätettiin8) toistaiseksi palkata ylimääräiseksi 
puhelinhoitajaksi 1,500 mk:n kuukausipalkoin. 

Toimittaja H. Adler määrättiin 9) ylimääräisenä apulaisena kaupungin-
kansliassa hoitamaan pääasiallisesti sotapalveluksessa olevien palkka-
y.m. asioita, ollen hänelle suoritettava 3,500 mk:n kuukausipalkka helmi-
kuun 17 pistä lukien. Samoja töitä varten määrättiin 10) kaupunginkanslian 
palvelukseen kesäkuun 16 pistä lukien toistaiseksi, kuitenkin vain niin pit-
käksi aikaa kuin huoltorahaa ja sotilaskuukausipalkkoja vielä maksettiin, 
filosofianmaisteri O. Höckert ja rouvat A. Eerola ja E. Niinivaara, kaikki 
1,000 mkin kuukausipalkoin. Rouva Eerolan tilalle sittemmin otettavalle 
henkilölle päätettiin suorittaa sama palkka. Filosofianmaisteri Höckertin 
ja niinikään tilapäiseksi apulaiseksi otetun neiti A. Sinervon palkat koro-
tettiin11) syyskuun 1 pistä alkaen 1,500 mkiksi. Edellä mainittuihin töi-
hin palkattiin12) kesäkuun 1 pistä enintään vin 1940 loppuun filosofian-
maisteri M. Myrsky 1,500 mkin kuukausipalkoin. 

Apulaisvahtimestariksi määrättiin13) viksi 1940 nuorukainen R. Kaito-
saari. Tilapäiseksi apulaisvahtimestariksi päätettiin14) tammikuun 1 
pistä lukien ottaa nuorukainen J . Karttunen 600 mkin kuukausipalkoin, 
ollen hänen ruokailukustannuksensa suoritettava kaupunginhallituksen 
yleisistä käyttövaroista; kesäloman vastikkeeksi hänelle myönnettiin 15) 
280 mk. Nuorukainen A. Luukkanen määrättiin 16) painatustöiden val-
vojan asiapojaksi maaliskuun 1 pin ja toukokuun 14 pin väliseksi ajaksi 
600 mkin kuukausipalkoin. Viimeksi mainitusta päivästä lukien kaupun-
ginhallituksen palvelukseen päätettiin 17) ottaa Viipurin kaupungin-
hallituksen vahtimestari E. Koikkalainen 1,400 mkin kuukausipalkoin. 

Siivoojat S. Salenius ja A. Westerberg päätettiin 18) palkata viksi 
1940, kumpikin 900 mkin kuukausipalkoin. Edellinen määrättiin 19) 

!) Khs 5 p. jouluk. 2,319 §. — 2) Khn jsto 25 p. tammik. 3,222 §. — 3 ) S:n 28 
p. maalisk. 3,550 §, 30 p. huhtik. 3,697 §, 23 p. toukok. 3,790 §, 4 p. heinäk. 
3,943 § ja 17 p. lokak. 4,238 §. — 4) S:n 15 p. tammik.3,133 §. — 5) S:n 11 p. 
huhtik. 3,612 §. — 6) S:n 11 p. tammik. 3,098 §. — 7) S:n 1 p. elok. 3,995 §. — 8) S:n 
3 p. toukok. 3,704 §. — 9) S:n 23 p. helmik. 3,472 §; ks. tämän kert. s. 87 ja 88. — 
10) Khn jsto 13 p. kesäk. 3,871 § ja 18 p. heinäk. 3,982 §. — 1]L) S:n 29 elok. 
4,086 §. — 12) S:n 23 p. toukok. 3,790 § ja 29 p. elok. 4,086 §. — 13) S:n 11 p. 
tammik. 3,098 §. —- 14) S:n 31 p. tammik. 3,313 §. — 15) S:n 5 p. syysk. 4,093 §. — 
16) S:n 28 p. helmik. 3,482 §. — S:n 16 p. toukok. 3,735 §. — 18) S:n 11 p. 
tammik. 3,098 §. — 19) S:n 4 p. huhtik. 3,592 §. 
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lisäksi kaupunginkanslian kahvinkeittäjäksi maaliskuun 18 p:stä lukien 
350 mk:n kuukausipalkoin, joka oli suoritettava kanslian siivoamismäärä-
rahasta. 

Sairaslomaa virkasäännön mukaisin palkkaeduin myönnettiin kanslia-
sihteeri J. Stählbergille toukokuun 11 pistä 21 p:ään, notaari C. Toppe-
liukselle 2) elokuun 17 p:stä syyskuun 1 p:ään ja lokakuun 9 p:stä joulu-
kuun 14 p:ään, jona viimeksi mainittuna aikana kansliasihteeri G. Brothe-
ruksen tuli hoitaa notaari Toppeliuksen tehtäviä ja v. t. kansliasihteeri 
E. Uskin huolehtia kaupunginvaltuuston keskustelupöytäkirjan pidosta, 
kirjaaja I. Heikelille3) helmikuun 26 pistä huhtikuun 25 p:ään, kanslia-
apulainen I. Dahlströmille 4) joulukuun 2 pistä 1939 maaliskuun 31 piään 
sekä puhelinhoitaja I. Vikstedtille 5) syyskuun 1 pistä 30 piään. 

Notaari C. Toppeliukselle myönnettiin6) virkalomaa vuoden alusta 
toistaiseksi, kuitenkin enintään kesäkuun 30 piään, oikeuksin nostaa 
palkkansa lyhentämättömänä sinä aikana, jolloin hän oli maanpuolustus-
tehtävissä. 

Merkittiin tiedoksi7), että seuraavat viranhaltijat sodan päätyttyä oli-
vat palanneet virkojaan hoitamaani notaari C. Toppelius maaliskuun 
18 pinä, kielenkääntäjä K. Klinge maaliskuun 28 pinä, kirjaaja I. Heikel 
huhtikuun 1 pinä, kanslia-apulainen I. Dahlström maaliskuun 18 pinä, 
kanslia-apulainen I. Hukkataival maaliskuun 28 pinä, vahtimestarit E. 
Niemura maaliskuun 18 pinä ja R. Ahlholm maaliskuun 27 pinä sekä auton-
kuljettaja P. Aspelin toukokuun 1 pinä. 

Sotapalvelukseen kutsutun painatustöiden valvojan apulaisen V. Sten-
manin viransijaiseksi määrättiin 8) latoja E. E. Niininen 3,100 mkin kuu-
kausipalkoin toistaiseksi, kunnes edellinen jälleen voi ryhtyä virkaansa 
hoitamaan, kuitenkin enintään lokakuun 31 piään saakka, jolloin asia oli 
otettava uudelleen harkittavaksi. 

Kaupunginhallituksen autojen hoidosta ja kuljetuksesta päätettiin9), 
ottaen huomioon tästä aiheutuvan työmäärän vähentyminen, määrära-
hasta Autokulut suorittaa maaliskuun 18 pistä lukien vahtimestari E. Nie-
muralle 325 mk kuukaudessa sekä heinäkuun 1 pistä lukien vahtimesta-
reille E. Niemuralle ja P. Aspelinille kummallekin 200 mk kuukaudessa. 

V. t. kansliasihteeri T. Uski oikeutettiin10) syyskuun 1 piään saakka 
kaupunginkanslian virka-ajan päätyttyä hoitamaan Viipurin kaupungin 
lastenvalvojan virka-asiain loppuselvittelyä. 

Kaupunginhallituksen asiamiesosaston viranhaltijat. Erinäisiä kaupun-
ginhallituksen asiamiesosaston töitä laskua vastaan suorittaneen entisen 
senaattorin A. Liuksialan ilmoitettua joulukuun 31 pinä lopettavansa 
näiden töiden suorittamisen, kaupunginhallitus päätti11) julistaa asiamies-
osaston ylimääräisen lainopillisen apulaisen toimen haettavaksi. 

Sairaslomaa virkasäännön mukaisin palkkaeduin myönnettiin toimisto-
apulainen S. Holmströmille 12) marraskuun 22 pistä 1939 maaliskuun 1 

Khs 16 p. toukok. 788 §. — 2) S:n 15 p. elok. 1,460 § ja 24 p. lokak. 1,964 § 
sekä khn jsto 24 p. lokak. 4,258 §. — 3) Khn jsto 28 p. helmik. 3,481 §. — 4) S:n 
27 p. tammik. 3,267 §. — 5) Khs 29 p. elok. 1,543 §. — 6) Khn jsto 3 p. 
tammik. 3,002 § ja 15 p. tammik. 3,134 §. — 7) S:n 28 p. maalisk. 3,550 §, 4 p. 
huhtik. 3,591 § ja 3 p. toukok. 3,701 §. — 8) S:n 27 p. kesäk. 3,906 § ja 29 p. elok. 
4,066 §. — 9) S:n 11 p. huhtik. 3,617 § ja 20 p. kesäk. 3,884 §. — 10) Khs 4 p. 
heinäk. 1,208 §. — Khn jsto 19 p. jouluk. 4,417 §. — 12) Khs 26 p. tammik. 
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p:ään 1940, toimistoapulainen G. Estlanderille kesäkuun 29 p:stä heinä-
kuun 31 p:ään sijaisenaan heinäkuun aikana rouva A. Kempe sekä siivooja 
K. Niinimäelle 2) marraskuun 6 pistä joulukuun 31 prään sijaisenaan rouva 
A. Roikonen. 

Toimistoapulainen G. Estlanderille myönnettiin3) virkalomaa täysin 
palkkaeduin v:n 1939 joulukuun 1 p:stä 15 p:ään sekä palkatta joulukuun 
16 p:stä 1939 tammikuun 24 p:ään 1940. 

Toimistoapulaisten kesälomasi jäiseksi kuukauden ajaksi kesäkuun 
25 p:stä lukien päätettiin 4) ottaa rouva K. Juvonen 1,200 mk:n kuukausi-
palkoin. 

Kesälomat. Kaupunginhallitus vahvisti 5) kaupunginjohtajan ja apu-
laiskaupunginjohtajani sekä kaupunginkanslian ja kaupunginhallituksen 
asiamiesosaston viranhaltijain kesälomat. 

Kaupunginvaltuuston huoneiston siivoojaksi v:ksi 1940 määrättiin6) 
siivooja A. Vainio 300 mk:n kuukausipalkoin. 

Rahatoimisto 
Viranhaltijat. Rahatoimiston 31 palkkaluokkaan kuuluvaan vanhem-

man toimistoapulaisen virkaan valittiin 7) ekonoomi A. Kämäräinen ja 39 
palkkaluokkaan kuuluvaan nuoremman toimistoapulaisen virkaan yli-
oppilas M. Friman. 

Kirjanpito-osaston osastopäällikön L. Lahtisen tultua määrätyksi 
hoitamaan perustettavan väliaikaisen sotilasasiain huolto-osaston osasto-
päällikön virkaa, kirjanpitäjä H. Rönnberg määrättiin 8) kirjanpito-
osaston v. s. osastopäälliköksi, sijaisenaan toimistoapulainen E. Mäkinen 
sekä ylimääräinen toimistoapulainen A. Everi viimeksi mainitun sijai-
seksi, kaikki tammikuun 1 p:stä 1941 toistaiseksi oikeuksin nostaa hoita-
mansa viran peruspalkka ynnä omat ikäkorotuksensa. 

Peruuttaen aikaisemman päätöksensä 9) toiseen kaupungin virkaan siir-
tyneen toimistoapulaisen W. Hellenin avoimeksi joutuneen viran hoitami-
sesta helmikuun 1 p:stä lukien kaupunginhallitus päätti10) ottaa neidit 
M. Reinin ja L. Astikaisen tilapäisiksi apulaisiksi mainitusta päivästä lu-
kien 1,500 mk:n kuukausipalkoin. Sittemmin päätettiin 1V) neiti Astikai-
selle toukokuun 11 p:n ja kesäkuun 30 p;n väliseltä ajalta maksaa palkkaa 
1,350 mk kuukaudessa ja viimeksi mainitusta päivästä kertomusvuoden lop-
puun 1,500 mk sekä rouva M. Rein-Lehdolle toukokuun 27 p:stä enintään 
kertomusvuoden loppuun 1,500 mk kuukaudessa. 

Sotapalveluksessa olevien palkka- y. m. asioita koskevien tehtävien 
suorittamisesta aiheutuvia töitä varten rahatoimisto oikeutettiin 12) palk-
kaamaan kesäkuun 16 p:n ja heinäkuun 31 p:n väliseksi ajaksi kahdeksan 
apulaista ja viimeksi mainitusta päivästä lähtien enintään niin pitkäksi 
aikaa kuin huoltorahaa ja sotilaskuukausipalkkoja vielä maksettiin enin-
tään seitsemän apulaista, kaikki 1,000 mk:n kuukausipalkoin. 

Khs 4 p. heinäk. 1,205 §. — 2) S:n 21 p. marrask. 2,202 § ja 12 p. jou-
luk. 2,393 §. — 3) Khn jsto 6 p. helmik. 3,373 §. — 4) S:n 20 p. kesäk. 3,885 § — 
5) Khs 9 p. toukok. 734 § ja khn jsto 30 p. toukok. 3,795 §. —6) Khn jsto 11 p 
tammik. 3,098 §. — 7) Khs 20 p. kesäk. 1,113 § ja 17 p. lokak. 1,895 §. — 8) S:n 
19 p. jouluk. 2,447 §. — 9) Ks. v:n 1939 kert. s. 111. — 10) Khn jsto 6 p. helmik. 
3,355 §. — ii) S:n 18 p. heinäk. 3,981 § ja 29 p. elok. 4,086 §. — 12) S:n 13 p ke-
säk. 3,871 § ja 18 p. heinäk. 3,982 §. 
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Kaupunginhallitus myöntyi *) kaupunginkamreerin esitykseen seitse-
män virastovaratyöntekijän palkkaamisesta rahatoimistoon. 

Rahatoimisto oikeutettiin2) rahatoimenjohtajan suostumuksella 1,200 
mk:n kuukausipalkoin palkkaamaan ainakin viisi kesälomasi]'aista toimis-
ton lisääntyneiden töiden suorittamiseksi kesälomien aikana. 

Edellä mainittujen henkilöiden lisäksi rahatoimistoon päätettiin 
palkata seuraavat tilapäiset apulaiset alla mainituin kuukausipalkoin: 
L. Adler3) enintään vuoden loppuun 1,500 mk:n, A. Aranto 4) syyskuun 
1 p:stä alkaen enintään vuoden loppuun 1,200 mkin, A. Everi3) enintään 
vuoden loppuun 1,700 mk:n, G. Fagerström5) joulukuun 27 p:stä 1939 
huhtikuun 16 p:ään 1,000 mk:n, K. Halme6) toukokuun 8 pistä enintään 
elokuun 31 p:ään 1,200 mk:n, E. Horstila6) kesäkuun 1 pistä enintään 
elokuun 31 p:ään 1,500 mkin, S. Kolehmainen7) tammikuun 5 pistä 
huhtikuun 16 piään 1,000 mkin ja viimeksi mainitusta päivästä enin-
tään vuoden loppuun 1,200 mkin, L Laamanen 4) syyskuun 1 pistä enin-
tään vuoden loppuun 1,200 mkin, A. Larsson 4) syyskuun 1 pistä enintään 
vuoden loppuun 1,200 mkin, A. Leväaho 7) tammikuun 1 pistä enintään 
vuoden loppuun 1,500 mkin, L. Rapeli4) syyskuun 1 pistä enintään vuoden 
loppuun 1,200 mkin, M. Schwela 4) syyskuun 1 pistä enintään vuoden lop-
puun 1,200 mk:n; E. Tukiainen 8) tammikuun 1 pistä enintään vuoden lop-
puun 1,900 mkin, jolloin hänen palkkansa kuitenkin heinäkuun 16 pistä 
lukien korotettiin 2,000 mkiaan ja elokuun 1 pistä lukien 2,150 mkiaan, 
H. Turtiainen7) tammikuun 1 pistä enintään vuoden loppuun 1,500 mkin 
sekä P. Viinikainen7) joulukuun 18 pistä 1939 huhtikuun 1 piään 1,000 
mkin ja viimeksi mainitusta päivästä enintään vuoden loppuun 1,200 mkin 
kuukausipalkoin. 

Rahatoimistossa palkattomana harjoittelijana toimineelle herra V. 
Tommilalle myönnettiin 9) 1,000 mkin palkkio elokuulta. 

Kertomusvuodeksi määrättiin 10) rahatoimiston sisäläheteiksi lähetit 
G. Bäckström, A.-L. Heiskanen, V. Heiskanen, S. Kurki, K. Lehtinen ja 
K. Virolainen 600 mkin kuukausipalkoin sekä siivoojiksi siivoojat E. Boll-
ström, S. Bäckström ja E. Stähl 900 mkin kuukausipalkoin. Rahatoimen-
johtajan suostumuksella rahatoimisto oikeutettiin 1V) kesän ajaksi palkkaa-
maan kaksi lähettiä 500 mkin kuukausipalkoin. 

Ylivahtimestari A. V. Juseliukselle päätettiin12) maksaa 400 mkin 
kuukausipalkka avustavan työläispalkkojen kassanhoitajan tehtävien 
hoitamisesta ja vahtimestari J . Nymanille samoin 400 mkin kuukausi-
palkka rahastajan tehtävien hoitamisesta. 

Sairaslomaa virkasäännön mukaisin palkkaeduin myönnettiin kaupun-
ginkamreeri P. J. Björkille 13) lokakuun 16 pistä marraskuun 20 piään, kir-
janpitäjä B. Sandmanille14) syyskuun 6 pistä lokakuun 6 piään sijaisenaan 
toimistoapulainen H. Saarnio, toimistoapulaisille Hj. Bolinderille15) tammi-
kuun 1 pistä helmikuun 16 piään, M. Heinille16) joulukuun 16 pistä 24 
piään 1939, S. Erikssonille17) syyskuun 16 pistä maaliskuun 15 piään 1941 si-

i) Khs 17 p. lokak. 1,901 §. — 2) Khn jsto 20 p. kesäk. 3,886 §. —3) S:n 19 p. 
syysk. 4,141 §. — 4) S:n 5 p. syysk. 4,101 §. — 5) S:n 6 p. helmik. 3,358 §. — 
6) S:n 23 p. toukok. 3,790 §. — 7) S:n 6 p. helmik. 3,358 § ja 18 p. huhtik. 3,645 §. — 
8) S:n 6 p. helmik. 3,358 §, 18 p. huhtik. 3,645 §, 18 p. heinäk. 3,981 § ja 29 p. 
elok. 4,086 §. — 8) S:n 29 p. elok. 4,086 §. — 10) S:n 6 p. helmik. 3,359 §. — 
l l ) S:n 4 p. heinäk. 3,944 §. — 12) S:n 6 p. helmik. 3,359 §. — Khs 31 p. lokak. 
2,028 § ja 7 p. marrask. 2,089 §. — ") S:n 19 p. syysk. 1,677 §. — 1 5) Khn jsto 10 p. 
helmik. 3,400 §. — 16) S:n 6 p. helmik. 3,356 §. — 17) Khs 27 p. jouluk. 2,495 §. 
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jäisenään toimistoapulainen U. Törnqvist, jonka tehtäviä tilapäisen apu-
laisen A. Laamasen tuli hoitaa, E. Kähärille1) joulukuun 11 pistä tammi-
kuun 12 p:ään 1941 sijaisenaan toimistoapulainen H. Valve ja tämän sijai-
sena virastovaratyöntekijä A. Aranto, A. Rasille 2) marraskuun 25 pistä 
tammikuun 20 p:ään 1941 sijaisenaan toimistoapulainen G. Johansson ja 
tämän sijaisena tilapäinen apulainen A. Larsson, H. Törröselle3) joulu-
kuun 1 pistä 31 piään ja M. Unoniukselle 4) tammikuun 1 pistä maaliskuun 
31 piään. 

Virkalomaa synnytyksen vuoksi virkasäännön mukaisin palkkaeduin 
myönnettiin toimistoapulaisille K. Elfvengrenille 5) syyskuun 15 pistä 
tammikuun 20 piään sijaisenaan toistaiseksi rouva S. Kario, H. Hanki-
pohjalle6) helmikuun 5 pistä huhtikuun 2 piään ja E. Järviselle 7) helmi-
kuun 25 pistä huhtikuun 20 piään sekä tilapäiselle apulaiselle K. Hal-
meelle 8) elokuun 3 pistä 31 piään täysin palkkaeduin. 

Virkalomaa täysin palkkaeduin myönnettiin 9) toimistoapulainen T. 
Larssonille kolmeksi viikoksi tiedoituskeskuksen järjestämän esitelmämat-
kan tekemiseksi Skandinavian maihin. 

Palkatonta virkalomaa myönnettiin toimistoapulaisille H. Hankipoh-
jalle 10) joulukuun 1 pistä 1939 helmikuun 4 piään, M. Heinille 13-) viisi 
viikkoa tammikuun 10 pistä lukien, E. Järviselle 10) joulukuun 1 pistä 
1939 helmikuun 24 piään sekä A. Kämäräiselle 12) toistaiseksi, enintään 
maaliskuun 1 piään 1941 saakka sijaisenaan toimistoapulainen I. Törnblom, 
jonka tehtäviä tilapäisen apulaisen L. Astikaisen tuli hoitaa joulukuun 
1 pistä lukien. 

Seuraavien sotapalvelukseen kutsuttujen viranhaltijain tehtäviä hoita-
maan määrättiin 13) alla mainitut henkilöt i osastopäällikkö V. Molanderin 
neiti M. Rein 1,500 mkin, toimistoapulainen N. Puiston neiti L. Astikainen 
1,500 mkin, toimistoapulainen T. Halmeen rouva K. Halme 1,535 mkin, 
kirjanpitäjä M. Vuorisalon herra V. Tommila 1,500 mkin, toimistoapulainen 
E. Mäkisen neiti P. Viinikainen 1,000 mkin ja vahtimestari H. Nybergin 
neiti V. Heiskanen 600 mkin kuukausipalkoin. Sotapalvelukseen niinikään 
kutsutulle vahtimestari B. Nymanille ei määrätty 13) sijaista. 

Väliaikaisen sotilasasiain huolto-osaston perustaminen. Kaupungin-
hallitus päätti 14) tammikuun 1 pistä 1941 lukien perustaa rahatoimistoon 
erillisen sotilasasiain huolto-osaston, jonka tehtäviin kuului huoltorahoja, 
sotilaskuukausipalkkoja ja sotainvaliidiavustuksia koskevien anomusten 
vastaanottaminen, käsitteleminen ja vahvistaminen sekä niitä koskevista 
päätöksistä aiheutuvien toimenpiteiden täytäntöönpaneminen, johon myös 
sisältyi maksumääräysten kirjoittaminen ja tilittäminen asianomaisille 
viranomaisille. Rahatoimiston kirjanpito-osaston osastopäällikkö L. Lahti-
nen määrättiin15) hoitamaan sotilasasiain huolto-osaston osastopäällikön teh-
täviä tammikuun 1 pistä 1941 lukien enintään yhdeksi vuodeksi oikeuttaen 
hänet kyseiseltä ajalta nostamaan vakinaiseen virkaansa kuuluvan perus-
palkan ja ikäkorotusten lisäksi 1,000 mkin suuruinen kuukausipalkka. 

*) Khs 19 p. jouluk. 2,441 §. — 2) S:n 27 p. jouluk. 2,495 §. — 3) Khn jsto 
6 p. helmik. 3,356 §. — *) S:n 10 p. helmik. 3,401 §. — 5) Khs 1 p. elok. 1,363 £ 
ja 27 p. jouluk. 2,495 §. — «) S : n 29 p. maalisk. 442 §. — S:n 11 p. huhtik 
527 §. — s) Khn jsto 22 p. elok. 4,053 §. — Khs 8 p. maalisk. 328 §.—*«) Khn 
jsto 6 p. helmik. 3,354 §. — ") S:n 10 p. helmik.- 3,399 §. — Khs 5 p jouluk 
2,324 § ja 19 p. jouluk. 2,442 §. — Khn jsto 10 p. helmik. 3,402 6 — 14) Khs 
12 p. jouluk. 2,400 §. — «) sm 19 p. jouluk. 2,446 § 
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Tilastotoimisto 

Viranhaltijat. Filosofianmaisteri S. Törnroth määrättiin 1) ylimääräi-
seksi apulaisaktuaariksi 2,750 mk:n kuukausipalkoin ja filosofianmaisterit 
I. Jauhiainen ja L. Ruotsalainen sekä neiti H. Suolahti ylimääräisiksi 
toimistoapulaisiksi 1,700 mk:n kuukausipalkoin v:ksi 1940 ja 1941. Yli-
määräisiksi toimistoapulaisiksi 1,700 mk:n kuukausipalkoin määrättiin 
lisäksi herra J. Strandberg tammikuun 1 p:stä heinäkuun 1 p:ään ja neiti 
G. Sundvall v:ksi 1941. Filosofianmaistereille Törnrothille, Jauhiaiselle ja 
Ruotsalaiselle sekä neiti Suolahdelle oli maksettava kalliinajanlisäys 
kaupunginvaltuuston vahvistamien perusteiden mukaisesti. 

Sairaslomaa virkasäännön mukaisin palkkaeduin myönnettiin johtaja 
O. Bruunille 2) syyskuun 3 p:stä 21 p:ään, jona aikana aktuaari J . R. 
Torpan tuli oman virkansa ohella hoitaa johtajan virkaan kuuluvia teh-
täviä, aktuaari A. Kytömaalle 3) kesäkuun 29 p:stä heinäkuun 7 p:ään sekä 
toimistoapulaisille E. Inbergille 4) heinäkuun 1 pistä 14 p:ään, H. Mon-
tellille 5) tammikuun 15 pistä maaliskuun 15 piään ja E. Renforsille6) 
tammikuun 1 pistä helmikuun 29 piään. 

Palkatonta virkalomaa myönnettiin toimistoapulaisille B. Koskiolle 7) 
joulukuun 1 pistä 1939 maaliskuun 31 piään sijaisenaan maaliskuun ai-
kana ylimääräinen toimistoapulainen L. Ruotsalainen sekä R. Moisiolle 8) 
syyskuun ajaksi sijaisenaan toimistoapulainen A. Soura, jonka tehtäviä 
ylimääräisen toimistoapulaisen L. Ruotsalaisen tuli hoitaa. 

Sotapalvelukseen kutsutun vahtimestarin E. Gröndahlin viransijai-
seksi määrättiin 9) nuorukainen G. Smulter elokuun 1 pistä toistaiseksi, 
kuitenkin enintään siksi kuin vakinainen viranhaltija vapautui asevel-
vollisuuttaan suorittamasta, 1,000 mkin kuukausipalkoin, joka tammikuun 
1 pistä oli korotettava 1,200 mkiaan ilman kalliinajanlisäystä. 

Tilastotoimiston sotapalvelukseen kutsutuista toimihenkilöistä yli-
määräinen toimistoapulainen J. Strandberg 10) kaatui sodassa maaliskuun 
6 pinä, ylimääräinen apulaisaktuaari S. Törnroth 1:L) palasi tointansa hoi-
tamaan elokuun 1 pinä, toimistoapulainen R. Moisio 12) kesäkuun 13 pinä 
sekä toimistoapulainen P. A. Cavén 13) ja apulaisvahtimestari A. Grön-
dahl 13) toukokuun 20 pinä. 

Toimiston viranhaltijain ja palveluskunnan kesälomat vahvistettiin 14) 
sekä oikeutettiin sen johtaja tarvittaessa tekemään niihin pieniä muutok-
sia. 

Virka-aika. Merkittiin 15) tiedoksi tilastotoimiston ilmoitus, että toi-
misto huhtikuun 1 pinä oli palannut säännölliseen virka-aikaansa. 

Elintarvikkeiden y. m. säännöstelyä koskeva tilasto. Yleisistä käyttö-
varoistaan kaupunginhallitus myönsi 16) tilastotoimistolle 6,000 mk elin-

!) Khn jsto 3 p. tammik. 3,007 ja 3,008 §, 25 p. huhtik. 3,666 §, 20 p. kesåk. 
3,881 § ja 27 p. jouluk. 4,446 ja 4,447 §. — 2) Khs 12 p. syysk. 1,637 §.—3) S:n 
4 p. heinåk. 1,206 §. — 4) S:n 11 p. heinåk. 1,255 §. — 5) S:n 26 p. tammik. 48 
§. — 6 ) Khn jsto 10 p. tammik. 3,076 § ja khs 9 p. helmik. 105 §. — 7) Khs 16 p. 
helmik. 155 § ja 15 p. maalisk. 360 §. — 8) S:n 29 p. elok. 1,544 § ja khn jsto 29 p. 
elok. 4,067 §. — 9) Khs 22 p. elok. 1,512 § ja khn jsto 27 p. jonluk. 4,449 §. — 10) 
Khn jsto 4 p. huhtik. 3,594 §. — 1X) S:n 8 p. elok. 4,016 §. — 12) S:n 20 p. 
kesåk. 3,882 §. — 13) S:n 13 p. kesåk. 3,853 §. — 14) S:n 30 p. toukok. 3,797 § 
ja 14 p. marrask. 4,312 §. — 15) S:n 4 p. huhtik. 3,593 §. — 16) Khs 7 p. marrask. 
2,081 §. 
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tarvikkeiden y. m. säännöstelyä koskevan tilaston laatimisen kustantami-
seksi. 

Huoneistotilasto. Sosiaaliministeriön sosiaalisen tutkimustoimiston 
•esityksestä kaupunginhallitus suostui x) yhdessä toimiston kanssa enti-
seen tapaan toimeenpanemaan pienasuntojen vuokrain suuruutta koskevan 
tiedustelun antaen tarvittavien tietojen keräämisen tilastotoimiston tehtä-
väksi. 

Eräiden julkaisujen toimittaminen. Tilastotoimiston esitettyä, ettei 
tilastollista vuosikirjaa julkaistaisi kertomusvuonna, ettei opetuslaitosten 
tilastoa lukuvuodelta 1939/40 julkaistaisi erillisenä julkaisuna vaan että 
otettaisiin sitä koskeva selostus lukuvuotta 1940/41 koskevaan niteeseen, 
sekä että toimisto oikeutettaisiin ryhtymään v:n 1936—38 terveydenhoito-
tilaston II osan painatustöihin, kaupunginhallitus päätti 2) suostua esi-
tykseen siinä muodossa, ettei terveydenhoitotilastonkaan painatustöihin 
vielä ryhdyttäisi. 

Rautatieasemien nimitykset. Tilastotoimistoa päätettiin3) kehoittaa 
toimittamissaan julkaisuissa käyttämään rautatieasemista samoja nimi-
tyksiä kuin Suomen kulkuneuvot nimisessä julkaisussa käytettiin. 

Revisiolaitos 

Revisiotoimiston viranhaltijat. Revisioapulainen A. Fellmanille myön-
nettiin 4) hänen pyytämänsä ero virastaan heinäkuun 1 pistä lukien vali-
ten 5) hänen tilalleen ekonoomi E. Valve. Herra Valveen sittemmin ilmoi-
tettua saaneensa toisen toimen, joten hän ei katsonut voivansa ottaa revi-
sioapulaisenvirkaa vastaan, valittiin6) virkaan ylimääräinen revisioapu-
lainen K. Laukkanen. 

Kaupunginreviisori oikeutettiin 7) sijoittamaan yksi virastovaratyön-
tekijä revisiotoimistoon kertomusvuoden loppuosaksi. 

Sairaslomaa virkasäännön mukaisin palkkaeduin myönnettiin reviisori 
V. Lapille 8) tammikuun 25 pistä huhtikuun 25 piään sekä revisioapulaisille 
I. Halenille9) joulukuun 16 pistä 1939 tammikuun 15 piään, S. Lindborgille10) 
huhtikuun 5 pistä toukokuun 5 piään, toukokuun 21 pistä heinäkuun 1 
piään, heinäkuun 28 pistä elokuun 26 piään ja lokakuun 8 pistä joulukuun 
31 piään sekä L. Monnille 1:L) tammikuun 2 pistä helmikuun 29 piään. 

Virkalomaa synnytyksen vuoksi virkasäännön mukaisin palkkaeduin 
myönnettiin revisioapulainen T. Kekkoselle 12) joulukuun 29 pistä 1939 
helmikuun 23 piään. Palkatonta virkalomaa saivat revisioapulaiset T. 
Kekkonen12) joulukuun 4 pistä 28 piään 1939 ja helmikuun 24 pistä maalis-
kuun 31 piään sekä L. Monni 13) maaliskuun 1 pistä 31 piään. 

Kaupunginlakimiestä päätettiin 14) kehoittaa antamaan Uudenmaan 
lääninhallitukselle sen vaatima selitys reviisori R. Pohjavirran hänen ikä-
korotusanomuksensa epäämistä koskevan valituksen johdosta. Reviisori 

i) Khs 8 p. elok. 1,402 §. — 2) S:n 20 p. kesåk. 1,102 §.— 3) Khn jsto 28 p. 
marrask. 4,348 §. — Khs 18 p. huhtik. 547 §. — S:n 30 p. toukok 912 § ia 
15 p. elok. 1,457 §. — 6) S:n 29 p. elok. 1,546 §. — S:n 17 p. lokak. 1,903 § — 
8) S:n 16 p. helmik, 154 §. — 9) Khn jsto 12 p. tammik. 3,125 §. — 10) Khs 25 p 
huhtik. 630 §, 30 p. toukok. 913 §, 4 p. heinåk. 1,204 §, 1 p elok 1 354 S ja 
l ^ V r J 0 ^ ' l ' 8 4 4 §' ~ U) S : n 2 6 P- tammik. 47 § ja 16 p. helmik. 154 § — 
i2) Khn jsto 12 p. tammik. 3,125 § ja khs 11 p. huhtik. 516 §. — «) Khs 11 p 
huhtik. 516 §. — 14) Khn jsto 7 p. marrask. 4,297 § ja 12 p. jouluk 4 409 § 
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O. Wiherheimon samanaiheisen valituksen lääninhallitus oli hylännyt, 
mikä merkittiin tiedoksi. 

Kaupunginreviisori oikeutettiin 2) toistaiseksi hoitamaan sivutointa. 
Määrärahain ylittäminen. Revisiotoimisto oikeutettiin3) ylittämään 

v:n 1939 määrärahojaan Tarverahat ja Matkakulut vastaavasti 2,500 mk 
ja 900 mk. 

Kaupungin hallinnon ja tilien tarkastuksen järjestäminen. Asianomaisille 
laitoksille päätettiin 4) antaa tarpeelliset tiedot vuositilintarkastajain ilmoi-
tuksesta puheenjohtajansa ja sihteerinsä valitsemisesta sekä heidän jakau-
tumisestaan neljään osastoon eri hallinnonhaarojen yksityiskohtaista tar-
kastamista varten. 

Suoritetut kassantarkastukset. Pidetyt kaupunginkassan vuosineljännes-
tarkastukset eivät antaneet5) kaupunginhallitukselle muistuttamisen 
aihetta. 

Revisiotoimiston niinikään suorittamat kassaninventtaukset eivät myös-
kään antaneet6) aihetta muistutuksiin. 

Kaluston inventointi. Kaupunginhallitus päätti 7) ilmoittaa kaikille 
kaupungin lautakunnille, johtokunnille ja hallituksille, ettei kaluston, 
opetusvälineiden y.m. inventointia v:n 1939 päättyessä suoriteta; ettei 
kalustoluetteloihin merkitä poistoja; sekä että v:n 1939 kuluessa ostetut 
kalustoesineet, opetusvälineet y.m. on merkittävä yhtenä summana kalus-
toluettelon loppuun. 

Verotusvalmisteluvirasto 
Viranhaltijat. Kaupunginhallitus määräsi8) pankinjohtaja V. Sipin 

verotus valmistelu viraston tarkkailijaksi kertomusvuodeksi päättäen 9) sa-
malla ilmoittaa verotusvalmisteluvirastolle, että sisäasiainministeriön kam-
reeri T. Sundqvist valtion puolesta oli määrätty v:n 1940 alusta toistaiseksi, 
enintään mainitun vuoden loppuun, toimimaan viraston tarkkailijana 6,000 
mkrn vuosipalkoin. 

Filosofianmaisteri S. I. Orto määrättiin10) alemman palkkaluokan nuo-
remman toimistoapulaisen virkaan. 

Verotusvalmisteluvirasto oikeutettiin11) v:n 1941 alusta ottamaan pal-
velukseensa 12 käsittelijää kukin 2,500 mk:n kuukausipalkoin ja siten, 
ettei tilapäisen työvoiman määrärahaa tämän vuoksi ylitetty. 

Sairaslomaa virkasäännön mukaisin palkkaeduin myönnettiin toimisto-
apulaisille E. Lagerbergille12) joulukuun 1 pistä 1939 helmikuun 29 p:ään 
ja A. M. Lassmanille13) syyskuun 1 p:stä lokakuun 31 p:ään sekä vahti-
mestari L. Sivenille14) joulukuun 1 p:stä 1939 elokuun 31 p:ään. 

Toimistoapulainen E. Lagerberg15) sai lisäksi virkalomaa virkasäännön 
mukaisin palkkaeduin synnytyksen vuoksi maaliskuun 10 prstä huhtikuun 
30 p:ään sekä palkatonta virkalomaa maaliskuun 1 p:stä 9 p:ään ja touko-

!) Khs 4 p. heinäk. 1,214 § ja 31 p. lokak. 2,027 §. — 2) S:n 28 p. marrask. 
2,259 §. —3) Khn jsto 10 p. tammik. 3,075 §. — 4) Khs 23 p. helmik. 214 § .— 
5) S:n 8 p. maalisk. 326 §, 1 p. elok. 1,359 § ja 31 p. lokak. 2,029 §. — 6) S:n 30 
p. huhtik. 705 §. — 7) Khn jsto 3 p. tammik. 3,047 §. — 8) Khs 16 p. helmik. 164 §. — 
») Khn jsto 15 p. tammik. 3,158 §. — 1 0 ) S:n 15 p. tammik. 3,160 §. — l l ) S:n 28 
p. marrask. 4,358 §. — 12) S:n 15 p. tammik. 3,148 §. — 13) Khs 19 p. syysk. 
1,674 § ja 3 p. lokak. 1,795 §. — 14) Khn jsto 11 p. tammik. 3,104 § ja khs 23 p. 
toukok. 866 §. — *5) Khs 15 p. maalisk. 369 § ja 16 p. toukok. 795 § sekä 
khn jsto 18 p. huhtik. 3,653 §. 
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kuun 1 p:stä elokuun 31 p:ään sijaisenaan viimeksi mainittuna aikana rouva 
E. Vihmola, 

Uudenmaan lääninhallitus ilmoitti hyväksyneensä kaupunginhallituksen 
«ehdotukset1) palkankorotusten suorittamisesta erinäisille verotus valmistelu-
viraston viranhaltijoille, mikä ilmoitus päätettiin 2) toimittaa verotusval-
misteluviraston tiedoksi. 

Kiinteistökäsittelijä A. Stähle oikeutettiin3) säädetyn eroamisiän 
saavutettuaan jäämään virkaansa v:n 1941 loppuun. 

Toimistoapulainen T. Öller oikeutettiin 4) asumaan kaupungin ulko-
puolella v:n 1941 loppuun. 

Tiliraportit. Verotusvalmisteluviraston tiliraportit merkittiin5) tie-
doksi. 

Postikulut. Yleisistä käyttövaroistaan kaupunginhallitus myönsi 6) 
399: 75 mk verotusvalmisteluviraston erinäisten postikulujen peittämiseksi. 

Viranhaltijain ja työntekijäin työjärjestely-, 
palkka-, eläke-, hautausapu- y.m.s. kysymykset 

Työaika kesällä. Kaupunginhallitus päätti 7), että kaupunginkanslian, 
rahatoimiston ja revisiotoimiston virka-aika kesäkuun 1 p:n ja elokuun 
31 p:n välisenä aikana oli oleva klo 9—15.4 5, lauantaisin ilman kahvi-
taukoa klo 9—13, rahatoimistoon nähden kuitenkin niin, että tämä virka-
aika oli voimassa vain veronkannannan alkuun ja että kassat oli pidettävä 
auki entiseen tapaan muulloin paitsi lauantaisin, jolloin ne oli suljettava 
klo 13. Tilastotoimiston virka-aika määrättiin 8) edellä mainittuna kesä-
kautena olemaan klo 8. s o—11. s o ja 12.3 o—16, lauantaisin yhtäjaksoisesti 
klo 8.3 0—12.3 0. Lautakunnille myönnettiin 7) oikeus edellä olevan mukai-
sesti päättää alaistensa virastojen kesätyöajasta. 

Todistusten ja jäljennösten lunastusmaksut. Kaupunginhallitus päät t i 9) , 
e t tä kaupungin erinäisten viranomaisten antamista jäljennöksistä ja todis-
tuksista kannettavista lunastusmaksuista vahvistettua taksaa10) oli nouda-
tettava myöskin huoneen vuokralautakunnan annettaviin pöytäkirjan-
otteisiin nähden. 

Virkasäännön tulkinta. Virkasäännön 29 §:n 1 momentin tulkintaa kos-
kevan huoltolautakunnan tiedustelun johdosta kaupunginhallitus päätti11) 
ilmoittaa, että mainittua momenttia sovellettaessa oli otettava huomioon 
viranhaltijain v:n 1939 aikana mahdollisesti nauttimat sairaslomat, jos 
loma saman sairauden vuoksi oli ollut yhtäjaksoinen, sekä että samalla sai-
raudella oli ymmärrettävä diagnoosiin nähden samaa tai sen yhteydessä 
olevaa sairautta. 

Virkasäännön kesälomamääräysten tulkinta. Kaupunginhallitus päätti12) 
ilmoittaa kiinteistölautakunnalle, että, kun aikaisemmin muualla palveltu 

l) Khn jsto 19 p. tammik. 3,216 §. — 2) Khs 30 p. toukok. 921 §. — 3 ) S:n 4 
p. huhtik. 489 § ja 3 p. lokak. 1,796 §. — 4) Khn jsto 10 p. lokak. 4,229 §. — 5) Khs 
1 p. maalisk. 280 §, 21 p. maalisk. 410 §, 4 p. huhtik. 490 §, 30 p. huhtik. 700 §, 
6 p. kesäk. 971 §, 20 p. kesäk. 1,109 §, 18 p. heinäk. 1,308 § sekä khn jsto 26 
p. syysk. 4,178 §, 10 p. lokak. 4,222 § ja 19 p. jouluk. 4,425 §. — 6) Khn jsto 20 
p. kesäk. 3,888 §. — 7) Khs 23 p. toukok. 860 §. — 8) Khn jsto 6 p. kesäk. 3,830 §. — 
•) Khs 6 p. syysk. 1,584 §. — 10) Ks. v:n 1939 kunnall. asetuskok. s. 13. — Khn 
jsto 15 p. tammik. 3,146 §. — 1 2 ) Khs 26 p. syysk. 1,706 §. 
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aika voitiin laskea hyväksi ikäkorotuksia varten vain viranhaltijan ollessa, 
vakinaisena sääntöpalkkaisessa virassa, oli meneteltävä samoin kesäloma-
etuihinkin nähden. Näin ollen viranhaltija sai kesälomiin nähden laskea 
hyväkseen aikaisemmin muualla palvelemansa ajan edellytyksin, että hän 
oli vakinainen virassa ja että hän virkasäännön 26 §:n mukaan yleensä oli 
oikeutettu kesälomaan. Määrärahapalkkainen viranhaltija, joka virka-
säännön 26 §:n mukaan oli oikeutettu kesälomaan, sai sitä vastoin kesälo-
miin nähden laskea hyväkseen vain sen ajan, minkä hän oli ollut kaupungin 
palveluksessa. 

Virkojen julistaminen haettavaksi. Kaupunginhallitus oikeutti yleis-
jaostonsa päättämään avoimiksi tulleiden kaupungin virkojen haettavaksi 
julistamisesta. 

Siirtoväen ottaminen kaupungin palvelukseen. Kaupunginhallitus päätti 2) 
että kunnallisten virkojen joutuessa avoimiksi tai tilapäistä työvoimaa otet-
taessa virat mikäli mahdollista ensisijaisesti oli täytettävä rauhansopimuk-
sen johdosta tyhjennetyissä kaupungeissa vastaavanlaisissa toimissa olleilla. 

Kaupunginhallitus päätti3) ilmoittaa rakennustoimistolle sen asiasta 
tekemän tiedustelun johdosta katsovansa, ettei toimiston työsääntöjen 
1 §:ssä oleva määräys, että toimiston töihin otettiin ainoastaan Helsingin 
kaupunkikunnasta kotoisin olevia henkilöitä, estänyt toimistoa noudatta-
masta edellä mainittua ohjetta myöskin työntekijöihin nähden. 

Vapaaehtoisen väestönsiirron yhteydessä paikkakunnalta poissiirtyneet 
viranhaltijat ja työntekijät. Kaupunginhallitus päätti 4), että ne viranhal-
tijat, jotka luvatta olivat jättäneet virkatehtävänsä hoitamatta mutta 
jälkeenpäin esittäneet erikoissyyt tähän menettelyynsä, saivat jäädä toi-
miinsa ellei heidän tilalleen ollut otettu toisia, mutta että heille ei ollut 
maksettava palkkaa poissaoloajalta; jos viranhaltija oli marraskuun 1 p:n 
jälkeen ollut virantoimituksessa, mutta sen jälkeen uudelleen jättänyt 
virkatehtäviensä hoitamisen asianomaisen virastopäällikön antaman luvan 
perusteella ja sen vuoksi, ettei häntä ollut poissaoloaikanaan välttämättä 
tarvittu virastossa, hän sai täyden palkan siitä päivästä lähtien, jolloin hän 
saapui virkaansa hoitamaan, joulukuun 15 p:ään saakka, minkä jälkeen 
hänen palkkaukseensa oli sovellettava kaupunginhallituksen marraskuun 13 
p:nä 1939 päivätyssä kiertokirjeessä 5) annettuja ohjeita. 

Kaupunginhallitus päätti6), että työntekijäin sairas- ja hautausapua 
koskevien määräysten 3 §:n säännöstä, jonka mukaan työntekijän työ-
suhde oli katsottava keskeytyneeksi, jos hän asianomaisella luvalla oli jäänyt 
pois työstään enintään kahdeksi kuukaudeksi yhtäjaksoisesti, ei toistai-
seksi tarvinnut soveltaa edellä mainittuihin työntekijöihin, kuitenkin siten 
ymmärrettynä, että asianomaisen työntekijän oli tarpeen vaatiessa esimie-
hensä kehoituksesta heti tiedon saatuaan palattava työhönsä. 

Sodan ajaksi turvasäilöön otettujen työntekijäin työsuhde. Kaupungin-
hallitus hyväksyi 7) yleisten töiden lautakunnan ehdotuksen, ettei sodan 
aikana turvasäilöön otetun työntekijän työsuhdetta katsottaisi katken-
neeksi, ellei asianomaista työntekijää turvasäilössä pitämisen jälkeen ollut 
asetettu syytteeseen rikoksesta tai tuomittu rangaistukseen ja jos hänet 
sitä paitsi oli otettu takaisin kaupungin työhön, mutta että, jos työnteki-

!) Khs 8 p. elok. 1,398 §. — 2) S:n 21 p. maalisk. 396 §. — 3) S:n 4 p. huh-
tik. 501 §. — 4) Khn jsto 19 p. tammik. 3,207 §. — 5) Ks. v:n 1939 Kunnall 
asetuskok. s. 220. —6) Khs 26 p. tammik. 78 §. — 7) S:ix 23 p. toukok. 888 §. 
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jälle sitä vastoin ei oltu voitu työn puutteen tai muun, asianomaisen osasto-
päällikön harkinnasta riippuvan syyn johdosta järjestää työtä, työsuhde 
olisi katsottava katkenneeksi. 

V:n 1929 lakkoon osallistuneiden työntekijäin työsuhde. Kaupungin-
hallitus päätti kumota lakkoon lokakuun 16 p:nä 1929 osallistuneita 
kaupungin työntekijöitä koskevan kaupunginvaltuuston rankaisupäätök-
sen 2). 

Luontoisetukorvaukset. Lastensuojelulautakunnan tekemä esitys kau-
pungin viranhaltijain luontoisetukorvausten tarkistamisesta ei sillä kertaa 
aiheuttanut muita toimenpiteitä, kuin että niitä lautakuntia, joiden alai-
sissa laitoksissa olevissa ruokaloissa tarjottiin viranhaltijoille ruokaa sen 
kuulumatta heidän luontoisetuihinsa, päätettiin 3) kehoittaa harkitsemaan, 
oliko heidän ruokamaksujaan korotettava elintarpeiden hinnan nousun 
vuoksi. 

Viransijaisuusmääräysten tulkinta. Kaikille kaupungin lautakunnille 
johtokunnille ja hallituksille päätettiin 4) ilmoittaa, että kaupunginhalli-
tuksen v. 1939 antamat määräykset 5) viranhaltijain siirtämisestä toisiin 
toimiin koskivat myös siirtoa toisesta toimesta toiseen samassa virastossa. 

Sairaalahallituksen tiedusteltua, saiko viranhaltijoille, jotka joutuivat 
sijaisina hoitamaan omia virkojaan korkeampipalkkaisia virkoja, suorittaa 
näiden ylempipalkkaisten virkojen pohjapalkkaa, kaupunginhallitus päätti6) 
vastata, ettei tällainen menettely sillä hetkellä voinut tulla kysymykseen. 
Edellä mainitun päätöksen kaupunginhallitus sittemmin päätti 7) peruut-
taa määräten, että tammikuun 1 p:stä 1941 lukien jälleen oli noudatettava 
sen asiasta v. 1933 tekemää päätöstä 8). 

Kaupunginhallitus päätti 9), että kaupungin palveluksessa viransijaisina 
tilapäisesti toimiville henkilöille, joille maksettavan palkan suuruus mää-
rättiin kussakin yksityisessä tapauksessa viransijaista otettaessa sellaisin 
kaupunginhallituksen v. 1936 päättämin rajoituksin10), että palkan tuli 
olla vähintään 10 % hoidetun viran pohjapalkkaa alempi, saatiin vastedes 
harkinnan mukaan suorittaa hoidettavan viran pohjapalkka ja sen vakinai-
selle hoitajalle myönnetty kalliinajanlisäys kokonaisuudessaan. Tätä pää-
töstä ei kuitenkaan saanut soveltaa taannehtivasti, mutta voivat lautakun-
nat ja virastot harkintansa perusteella, mikäli katsoivat sen tarpeelliseksi, 
ryhtyä toimenpiteisiin aikaisemman päätöksen muuttamiseksi siten, että 
kyseisten viransijaisten palkka tämän mukaisesti korotettiin vielä jälellä 
olevalta virantoimitusajalta. 

Sotapalvelukseen kutsuttujen kaupungin viranhaltijain sijaisille makset-
tava palkka. Kaupunginhallitus päätti11) kehoittaa kaikkia kaupungin lauta-
kuntia, johtokuntia, hallituksia ja laitoksia maksamaan sotapalvelukseen 
kutsuttujen viranhaltijain sijaisten palkat toistaiseksi niiltä tileiltä, joilta 
asianomaisten sotapalvelukseen kutsuttujen palkka maksettiin, sekä kun-
kin vuosineljänneksen lopussa pyytämään kaupunginhallitukselta määrä-
rahaa viransijaisten palkkaamista varten. 

Erinäisten viranhaltijain ja työntekijäin palkankorotus. Hyläten Suo-
men kunnantyöntekijäin liiton esityksen palkkojen sitomisesta elinkustan-

Khs 22 p. elok. 1,527 §. — ») Ks. v:n 1929 kert. s. 89. — K h s 1 9 
syy sk 1,667 §. — *) Khn jsto 3 p. tammik. 3,010 §. — «) Ks. v:n 1939 Kunnall 
asetuskok. s 221. — 6) Khn jsto 10 p. helmik. 3,415 §. — Khs 27 p. joulut 

§ ' ~ L K s - v : n 1 9 3 3 k e r t - s- 1 4 9- — 9) Khs 17 p. lokak. 1,892 §. — 10) Ks v a 
1936 kert. s. 150. — u) Khn jsto 19 p. tammik. 3,189 § ' 
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nusindeksiin, kaupunginhallitus päätti kehoittaa teknillisten laitosten 
hallitusta, yleisten töiden lautakuntaa, puhtaanapitolautakuntaa ja 
kiinteistölautakuntaa kiireisesti antamaan lausunnon kysymyksestä alem-
pien palkkojen korottamisesta. 

Sittemmin kaupunginhallitus päätti2) korottaa vahvistettuja työnteki-
jäin alempia tuntipalkkoja määrätyn nimikkeen kohdalla heinäkuun 15 
p:stä lukien siten, että 9: 70 mk korotettiin 10 mk:ksi, 9: 50 mk 9: 80 mk:ksi, 
9: 20 mk 9: 60 mk:ksi, 9 mk 9: 50 mk:ksi, 8: 50 mk 9: 30 mk:ksi, 8 mk 
8: 80 mk:ksi, 7: 50 mk 8: 20 mk:ksi, 7 mk 7: 70 mkiksi ja 5: 20 mk 5: 70 
mk:ksi. 

Niille sääntöpalkkaisille ja määrärahapalkkaisille viran- ja toimenhalti-
joille, joiden peruspalkat olivat 1,500 mk kuukaudessa tai pienemmät, pää-
tettiin 2) samasta päivästä lukien maksaa kalliinajanlisäyksenä 10 % perus-
palkasta tämän vaikuttamatta ikäkorotusten määrään ja niille, joiden pe-
ruspalkat olivat 1,900—1,600 mk kuukaudessa 100 mk kuukaudessa, kui-
tenkin huomioonottaen, ettei kenenkään kokonaispalkka, ikäkorotukset 
mukaanluettuina, tämän kautta noussut yli 2,000 mk:n kuukaudessa ja että 
ne, joilla oli luontoisetuina joko asunto tai ruoka saivat ja ne, joilla oli 
luontoisetuina sekä asunto että ruoka saivat y2 tällaisesta kalliinajanli-
lisäyksestä. Edellä mainittu päätös päätettiin viran- ja toimenhaltijain 
osalta heti panna täytäntöön ja aikanaan alistaa kaupunginvaltuuston hy-
väksyttäväksi. 

Sen johdosta, että eräät kaupungin virastot olivat jo kertomusvuoden 
aikana elintarvikkeiden hinnannousun johdosta korottaneet määräraha-
palkkaisten viranhaltijain palkkoja, kaupunginhallitus päätti3) oikaista 
edellistä päätöstään, mikäli se koski määrärahapalkkaisia viranhaltijoita, 
siten, että tästä päätöksestä aiheutuva mainittuun ryhmään kuuluvien 
viranhaltijain palkkain korottaminen jätettiin asianomaisten virastojen 
itsensä päätettäväksi huomioiden heille mahdollisesti jo kertomusvuoden 
aikana sen johdosta myönnetyt palkankorotukset. 

Puolustuslaitoksen toimiin siirtyneiden kaupungin viranhaltijain palkat. 
Kaupunginhallitus päätti4) puolustuslaitoksen toimiin siirtyneiden kaupun-
gin viranhaltijain palkoista seuraavaa: 

Niille kaupungin palveluksessa oleville sääntöpalkkaisille viran- tai toi-
menhaltijoille, jotka oli määrätty maanpuolustustoimiin tai valtion sota-
sairaaloihin ja joille siitä maksettiin kuukausipalkkaa valtion varoista, ei 
kaupunki helmikuun 1 p:stä alkaen suorita palkkaa. Myöhemmän anomuk-
sen perusteella voidaan heille kuitenkin osittain tai kokonaan, huoltovel-
vollisuudesta riippuen, korvata se tulojen menetys, joka heille aiheutui 
sen johdosta, että heidän puolustuslaitokselta saamansa palkkio, päivärahat 
ja luontoisedut yhteenlaskettuina alittivat heidän kaupungilta saamansa 
palkkaedut. Erityisten syiden perusteella voidaan osa tästä korvauksesta 
suorittaa ennakolta. 

Edellä olevaa oli sovellettava myöskin muihin kuukausipalkkaa nautti-
viin viran- tai toimenhaltijoihin, jos he välittömästi ennenkuin olivat saa-
neet määräyksen ryhtyä maanpuolustustoimiin olivat yhtäjaksoisesti olleet 
kaupungin palveluksessa vähintään kolme kuukautta. Sitä vastoin se ei 
koskenut niitä, jotka oli kutsuttu suorittamaan asevelvollisuuttaan parail-

Khs 4 p. heinäk. 1,231 §. — 2) S:n 18 p. heinäk. 1,342 §. — 3) Khs 1 p 
elok. 1,389 § ja khn jsto 8 p. elok. 4,027 §. — 4) Khs 9 p. helmik. 152 §. 
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laan käytävän sodan aikana eikä suojeluskunta- ja lottapalvelukseen kut-
suttuja, joihin nähden aikaisemmat päätökset edelleen jäivät voimaan. 

Kaupunginhallitus päätti1), että niihin kaupungin viranhaltijoihin 
nähden, jotka oli kutsuttu suojeluskunnan, palokunnan tai Lotta Svärd 
järjestön palvelukseen, oli kertomusvuoden alusta lukien sovellettava samo-
ja palkkausmääräyksiä, jotka oli vahvistettu sotapalvelukseen kutsuttujen 
viranhaltijain palkkojen suhteen. 

Sotapalvelukseen kutsutuille kaupungin viranhaltijoille ja työntekijöille 
suoritettavat palkat. Kaupunginhallitus päätti 2) huomauttaa huoltolauta-
kunnalle, että kaupunginvaltuuston päätöksen 3) mukaisesti kaikkien mui-
den kaupungin palveluksessa olevien henkilöiden, paitsi sääntöpalkkaisten 
viranhaltijain, palkkaus sinä aikana, jona he olivat asevelvollisuuttaan 
suorittamassa sodan tai reserviharjoitusten aikana, oli, mikäli he olivat 
jatkuvasti ennen sotapalvelukseen menoaan olleet kaupungin palveluksessa 
vähintään kolme kuukautta, määrättävä yksinomaan kunkin huoltovelvol-
lisuuden mukaisesti. 

Ohjeeksi asevelvollisuuttaan suorittamaan sodan tai reserviharjoitusten 
aikana kutsuttujen kaupungin viranhaltijain ja muiden kaupungin palve-
luksessa olevien palkkojen maksamista koskevan valtuuston päätöksen3) 
soveltamisesta kaupunginhallitus päätti4) ilmoittaa kaikille kaupungin 
lautakunnille, johtokunnille ja hallituksille, että huoltovelvolliseksi katso-
taan henkilö, jolla on huollettavanaan puoliso, joka ei ole ansiotyössä, 
lapsi tai kasvattilapsi. 

Tehdyn tiedustelun johdosta siitä, oliko alokkaina asevelvollisuuttaan 
suorittaville kaupungin palveluksessa oleville henkilöille maksettava palk-
kaa kaupungin varoista, kaupunginhallitus päätti5) ilmoittaa kaikille kau-
pungin lautakunnille, johtokunnille ja hallituksille, että heille oli maksettava 
täysi palkka joulukuulta 1939 sekä v:n 1940 alusta lukien palkkaa valtuus-
ton päätöksen 3) mukaisesti. 

Kaupunginhallitus päätti6), että sotapalvelusta suorittavalle kaupungin 
työntekijälle, milloin hänelle tosiasiallisesti suoritettiin valtion varoista 
kuukausipalkkaa sotapalvelusajalta, oli kaupungin puolesta maksettava 
palkanlisäystä siten, että palkka nousi siihen määrään, minkä kaupungin 
tehtyjen päätösten mukaisesti tuli hänelle suorittaa. 

Suomenkielisten kansakoulujen taloudenhoitajalle päätettiin 7) hänen 
asiasta tekemänsä tiedustelun johdosta ilmoittaa, että sotapalvelukseen 
kutsutuille kaupungin viranhaltijoille oli niissä tapauksissa, jolloin heistä 
ei ollut pitkään aikaan saatu tietoja, suoritettava palkat voimassa olevien 
yleisten määräysten mukaisesti laskettuina siksi kuin asianomainen joko 
vapautettiin sotapalveluksesta tai saatiin virallinen tieto hänen kaatumi-
sestaan tai häviämisestään. 

Kaupunginhallitus päätti8) kaupunginvaltuuston antaman valtuutuk-
sen 3) nojalla, että kaupungin virasta, toimesta tai työstä asevelvollisuus-
lain nojalla sotapalvelukseen kutsutulle edelleen maksetaan palkkaa samo-
jen perusteiden mukaisesti kuin aikaisemmin virkasäännön 28 §:n perus-
teella. Mikäli mainitunlainen henkilö joutuu asevelvollisuuttaan suoritta-

*) Khn jsto 3 p. tammik. 3,009 §. — 2) Khs 13 p. kesäk. 1,057 §. —3) Vrt. tä-
män kert. s. 7. — 4) Khn jsto 19 p. tammik. 3,169 §. — 5) S:n 6 p. helmik. 
3,349 §. — ®) Khs 16 p. helmik. 167 §. — 7) Khn jsto 11 p. huhtik. 3,627 §. — 
8) Khs 20 p. kesäk. 1,112 §. 
Kunnall. kert. 1940 1 
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maan kesälomansa aikana, maksetaan hänelle kesäloman ajalta täysi palkka 
vaikka hän muuten virkasäännön 28 §:n mukaisesti saisi pienemmän palkan, 
jonka lisäksi hän saa nostaa kesäloman ajalta n.s. sotilaspalkkaa, mikäli sitä 
valtion varoista hänelle suoritetaan, mutta jos hän vapautuu sotapalveluk-
sesta siksi ajoissa, että hän voimassa olevien määräysten mukaan saa kesä-
lomansa vapaa-ajan muodossa, on hänelle kesäloma-ajalta maksettavasta 
palkasta tehtävä eri esitys kaupunginhallitukselle. 

Sairauden aikaiset viransijaisuuspalkat. Seuraavien viranhaltijain 
sijaisille myönnettiin alla mainitut palkat kertomusvuoden talousarvioon 
tätä tarkoitusta varten merkitystä määrärahasta, joissakin tapauksissa 
vastaavalta edellisen vuoden ja eräässä tapauksessa seuraavan vuoden ti-
liltä: 

Virasto tai laitos 
Virkavapaa, 
viranhaltija 

Sairasloma 
kesti 

Sijaiselle 
myönnetty-

palkka, 
mk 

Kaupunginkanslia 
Rahatoimisto 

S:n 
S:n 
S:n 
S:n 
S:n 

Maistraatti 
S:n 
S:n 
S:n 

Raastuvanoikeus 
S:n 

S:n 
S:n 
S:n 

S:n 
S:n 
S:n 

Kaupunginviskaalin-
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Poliisilaitos 
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S:n 
Terveydenhoitolauta-

kunnan toimisto 
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Björk, J. H. E. i8) 
Sjöholm. F. K. 19) 
Tulonen, L. M. 20) 

Heitto, A. 2i) 
Kesti, I. 22) 
Sipola, A. 23) 
Ehrström, K. 24) 

Notaari 
Kaupunginkamreeri 
Kirjanpitäjä 
Toimistoapulainen 

Apulaisaktuaari 
Toimistoapulainen » 

Tarkkaaj a-apulainen 
Oikeusneuvosmies 
Kiinteistönotaari 

Toimistoapulainen 

Kaupunginpal veli j a » 

Kaupunginviskaali 

Haavuri 
Palokorpraali 
Palomies 
Päivystäjä 

9 / — ho _14 / 
/12 1,000 kk. 

15/ _ 
/10 -21/ 111 3,000 

6 / 9 - -*Uo 3,200 
V i - - 1 6 / 2 2,835 

- 1 2 / I 41 2,100 
2 5 / n - - 2 0 / i 41 1,900 
V i - -

 1U 5,130 
27 / li ~ - 3 1 / , 7,800 
1 8 / n - -23/n 304 
2 9 / s - -4 /4 288 
V » - - 3 0 / , 3,060 

1 3 / 4 - " 3 / 5 
4,536 

3/ — / 6 - 3 0 / , 1,500 

13/ — 12 -V5 4,212 6I — / 8 - 1 3 / 8 
400 »/.-""/e 700 

i . / -22/T 9,720 
1 8 / 4 - - 3 1 / 5 

2,682 
1 7 / 6 - - 1 6 / « 1,800 
29 / 

/ 2 - 2 5 / 5 
13,674 

V . - ""/g 3,528 5/ — ¡2 "4/4 4,000 
1 6 / i o -

_31 / 
/12 3,750 

2 4 / 5 -
_18 / 

/ 6 1,482 

*) Khn jsto 24 p. lokak. 4,258 §. — 2) S:n 28 p. marrask. 4,365 §. — 3) S:nl9 p. 
syysk. 4,141 §. — 4) S:n 10 p. helmik. 3,400 §. — 5) S:n 19 p. jouluk. 4,422 § — 
6) S:n 27 p. jouluk. 4,453 §. — 7) S:n 10 p. helmik. 3,401 §. — 8) S:n 9 p. 
toukok. 3,720 § ja 27 p. kesäk. 3,917 §. — 9) S:n 5 p. jouluk. 4,387 §. — 10) S:u 
18 p. huhtik. 3,650 §. — ii) S:n 9 p. toukok. 3,721 §. — i2) S:n 18 p. huhtik. 
3,648 §. — i3) S:n 13 p. kesäk. 3,863 §. — S:n 23 p. helmik. 3,456 § ja 28 p 
maalisk. 3,566 §. — i5) S:n 29 p. elok. 4,078 §. — i6) S:n 13 p. kesäk 3 864 § — 
17) S:n 27 p. tammik. 3,279 §. — «) S:n 25 p. huhtik. 3,675 § ja 9 p toukok 
3,718 §. — 19) S:n 30 p. toukok. 3,814 §. — S:n 4 p. huhtik. 3,607 §, 16 p tou-
kok. 3,742 § ja 30 p. toukok. 3,811 §. — 21) S:n 23 p. toukok. 3,775 §. — 22) S-n 
23 p. helmik. 3,464 §. — 23) S:n 5 p. jouluk. 4,383 §. — 2*) S:n 13 p. kesäk 3,862 § 
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Virasto tai laitos 
Virkavapaa 
viranhaltija 

Sijaiselle 
Sairasloma myönnetty-

kesti palkka, 
mk 

13u—13u 3,420 
1 5 / 4 - V 7 8,550 
Vii-3 1 /12 4,988 

27 / 30 / / 3 /4 2,244 
12 / 31 / 

19 112 5,117 
16 / 31 / 

/ 8 18 1,035 

1 / 31 / 
/ 7 /12 10,200 

16 / 15 / / 9 /10 1,890 
12 / 31 / 

¡8 112 8,757 

15/xi 23/li 585 
x/l - 3 1 / l 300 

le/s—15/4 
300 

20 / 11 16 18 2,646 
1 3 / l l -1 3 / l2 2,30 ) 
' / i l - l / l . 2,320 

15/s 19 le 1,632 
1918-18/l2 5,760 

' 12/7 —"/T 960 
1,311 

. 4/ll 17/12 3,010 
4/ 3/ / 3 / 4 400 

14 / 31 / 
111 l12 3,475 

26/s - 1 9 / i o 3,667 
16/, -u/9 2,800 
14 / 30 / 

15 16 3,447 
20 / 19 / 

¡11 112 2,300 
13 / 15 / 

/ 5 16 1,980 
23/l0-17/l2 3,360 

9/I 29/2 2,474 
21/„ - 4/ll 2,240 
18 / 31 / ho /10 700 
27 / 7 / 

Il 12 180 
1 7 / i o - 9 /u 1,375 
10/l - 1 9 / l 540 

2/l - 3 1 / 5 
8,250 

Terveydenhoitolauta-
kunnan toimisto 
S:n 
S:n 

Maidontarkastamo 
Tuberkuloosihuolto-

toimisto 
S:n 

S:n 
Sielullisesti sairaiden 

vastaanottoasema 
S:n 

Sielullisesti sairaiden 
huoltotoimisto ja kes-
kuskodit 
S:n 
S:n 

Kouhihammasklinikka 

S:n 

Terveystoimisto 

S:n 

S:n 
Huoltoviraston yleinen 

toimisto 
S:n 
S:n 
S:n 
S:n 
S:n 
S:n 
S:n 
S:n 
S:n 
S:n 
S:n 
S:n 
S:n 

Blomstedt, J. O. 

Salminen, H. 2) 
Päivähonka, M. 3) 
Karlsson, S. 4) 
Hellström, E. 5) 

Vallinheimo, E. 6) 

Wasastjerna, E. 7) 
Itäkannas, E. 8) 

Saarinen, E. 9) 

Heikel, N. l0) 

Fristedt, I. X1) 
Levonius, T. 12) 
Aspelund, E. 13) 

Vihma, T. 14) 

Könni, E. 15) 

Sjöström, E. 16) 

Sundholm, A. 17) 
Ek, I. i8) 

Eklund, E. 19) 
Falck, A. 19) 
Kaukoranta, A. 20) 
Rehbinder, H. 18) 
Sarjanen, I. 20) 
Korpela, H. 21) 
Niiranen, T. 22) 
Saxell, A. 23) 
Ölander, A. 21) 
Airos, V. S. V. 22) 
Arvo, L. 21) 
Helenius, E. G. 22) 
Wass, K. 2*) 

Aluelääkäri 

Desinfioitsija 
Diakonissa 
Pesijä 
Ylihoitajatar 

Laboratoriohoita j a-
tar 

» 

Osastonhoita j atar 

Sairaanhoita j atar 

Ylihoitajatar 
Sairaanhoitaj atar » 

Kouluhammas-
lääkäri 

Vahtimestari 

Toimistoapulainen 

Sairaanhoitaj atar 

Siivooja 
Kodissakävijä 

Toimistoapulainen 

Vahtimestari 

x) Khn jsto 9 p. toukok. 3,722 § ja 4 p. heinäk. 3,956 §. — 2) S:n 21 p. marrask. 
4,337 § ja 19 p. jouluk. 4,423 §. — 3) S:n 18 p. huhtik. 3,655 § ja 9 p. toukok. 
3,723 §. — 4) S:n -26 p. syysk. 4,163 §, 17 p. lokak. 4,250 §, 21 p. marrask. 4,336 § 
ja 19 p. jouluk. 4,423 §. — 5) S:n 22 p. elok. 4,054 §. — 6) S:n 11 p. heinäk. 
3,974 § ja 26 p. syysk. 4,163 §. — 7) S:n 26 p. syysk. 4,163 §. — 8) S:n 11 p. 
heinäk. 3,973 §. — 9) S:n 5 p. jouluk. 4,385 §. — 10) S:n 18 p. huhtik. 3,651 ja 
3,652 §. — ii) S:n 11 p. heinäk. 3,975 § ja 22 p. elok. 4,055 §. — 12) S:n 5 p. jou-
luk. 4,386 §. — 13) S:n 5 p. jouluk. 4,384 §. — 14) S:n 30 p. toukok. 3,804 §, 19 p. 
syysk. 4,143 § ja 26 p. syysk. 4,163 §. — S:n 1 p. elok. 4,009 §. — 16) S:n 17 p. 
lokak. 4,248 § ja 21 p. marrask. 4,335 §. — 17) S:n 18 p. huhtik. 3,654 §. — i8) S:n 
12 p. jouluk. 4,407 §. — 19) S:n 12 p. syysk. 4,114 §. — 20) S:n 6 p. kesäk. 
3,841 §. — 2i) S:n 14 p. marrask. 4,322 §. — 22) S:n 10 p. helmik. 3,396 §. — 
23) S:n 10 p. lokak. 4,223 § ja 14 p. marrask. 4,322 §. — 24) S:n 10 p. helmik. 
3,396 §, 4 p. huhtik. 3,599 § ja 23 p. toukok. 3,778 §. 
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Sijaiselle 

Virasto tai laitos 
Virkavapaa 

Virka 
Sairasloma myönnetty-

Virasto tai laitos viranhaltija Virka kesti palkka, 
mk 

Huoltoviraston yleinen Valve, P. J. i) Vahtimestari 11 / 20 / In In 650 
toimisto 
S:n Airos, I. 2) Siivooja 24 / 28 / 

/ 9 / 9 75 
S:n Blomqvist, D. 3) » 3 / 10 / /e / 6 100 
S:n Schrader, A. » 7 / l l - 2 5 / u 387 

Huoltoviraston asiamies- Bergman, P. J. 4) Toimistoapulainen 24/l - 3 1 / l 380 
toimisto 
S:n Matinsalo, H. 5) » 2 / l2- 2 6 / l 41 3,827 
S:n Patokoski, H. 6) » 8/l - 1 2 / 4 4,536 

Huoltoviraston kassa- ja Järvinen, H. 7) Kassanhoitaja 1 9 / » - 3 1 / 1 2 6,140 
tilitoimisto 

Kunnalliskoti Koivisto, A. 8) Hoitajatar 5 / i239-1 5 /2 3,621 
S:n Pircklen, N. 9) » 6/9 - 1 3 / » 459 

S:n Sarjas, S.10) » / S 0 / 5 - 6 / , 
l 26/e V 7 

357 
306 

S:n Varjonen, A..11) » " / n 39-10/4 5,916 
S:n Varjonen, J. 4) Vartija 22/x - 1 9 / 2 1,568 
S:n Jaatinen, A. 9) Ylimääräinen yöhoi-

taja 
1 / 24 / 

/ 9 19 1,224 

S:n Rantala, A. 9) » 6/ 2/ / 9 /10 1,377 
S:n Aaltonen, A. 9) Leipoja 1 / 30 / 

/ 9 / 9 855 
S:n Ekholm, A. 12) Keittäjä 2/ 9/ 

/10 /10 270 
S:n Lehtiniemi, H. 1S) Keittiöapulainen 16/4 - u U 855 
S:n Koivusalo, E. 10) Siivooja 16/s 28/e 1,226 
S:n Leskinen, A. 10) » 2 , / 5 — 3 / e 86 
S:n Liikanen, H. 14) » 2,565 
S:n Rantanen, H. 10) » 22/5 - 3 1 / 5 

285 
S:n Toivainen, M. 7) » f 7 / 9 - 1 2 / 9 

l 2 6 / 9 - 5 / U 
171 

1,169 
S:n Malmi, H. 9) Pesuapulainen 12/9 - 2 2 / 9 285 
S:n Virtanen, V. 13) Siivooja 25 / 14 / 

/ 3 / 4 599 
Tervalammen työlaitos Hautaviita, N. 15) Vartij ainesimies 20 / 19 / 

h i lo 6,615 
Työtuvat Gartz, M. 16) Käsity önopettaj a 1 / 31 / 

¡2 /3 2,250 
Lastensuo j elu virasto Ramstedt, M. 17) Kodissakävijä 15 / 30 / 

/ 5 / 6 3,105 
S:n Magnusson, I. 18) Toimistoapulainen 9 / 31 / 

/12 /12 1,575 
Lastenhoidonneuvolat Parviala, H. 19) Hoitajatar 16/9 - 2 9 / 9 1,170 
Sofianlehdon pikkulasten- Henriksson, H. 20) Osastonhoitaj atar Vi - 3 1 / i 1,890 

koti 
S:n Heide, C. 21) Lastenhoitaja 5 / 27 / 

/12 /12 1,120 
Reijolan lastenkoti Pertto, T. 22) » 2 2 / 2 - 8 / S 720 
Oikeusaputoimisto Lindegren, S. 23) Toimistoapulainen Vt —15/i 650 
Kotitalouslautakunta Ilvonen, R. 24) Siivooja 2 4 / , - 1 4 / s 600 

Khn jsto 12 p. jouluk. 4,407 §. — 2) S:n 10 p. lokak. 4,223 §. — 3) S:n 1 p. 
elok. 4,011 §. — 4) S:n 10 p. helmik. 3,396 §. — 5) S:n 12 p. jonluk. 4,407 §. — 
6) S:n 10 p. helmik. 3,396 § ja 4 p. huhtik. 3,599 §. — 7) S:n 10 p. lokak. 4,223 §, 
14 p. marrask. 4,322 § ja 12 p. jouluk. 4,407 §. — 8) S:n 31 p. tammik. 3,331 § 
ja 10 p. helmik. 3,396 §. — 9) S:n 10 p. lokak. 4,223 §. — 10) S:n 1 p. elok. 
4,010 §. — 1X) S:n 11 p. tammik. 3,115 § ja 4 p. huhtik. 3,599 §. — 12) S:n 14 p. 
marrask. 4,322 §. — 13) S:n 23 p. toukok. 3,777 §. — 14) S:n 1 p. elok. 4,010 §, 
12 p. syysk. 4,114 § ja 10 p. lokak. 4,223 §. — S:n 12 p. syysk. 4,114 §. — 
16) S:n 23 p. helmik. 3,463 § ja 4 p. huhtik. 3,599 §. — 17) S:n 6 p. kesåk. 
3,840 §. — 18) S:n 27 p. jouluk. 4,455 §. — 19) S:n 3 p. lokak. 4,196 §. — 20) S:n 
25 p. tammik. 3,237 §. — 21) S:n 20 p. jouluk. 4,437 §. — 22) S:n 4 p. huhtik 
3,605 §. — 23) S:n 25 p. tammik. 3,241 §. — 24) S:n 12 p. syysk. 4,113 §. 
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Sijaiselle 

Virasto tai laitos 
Virkavapaa 

Virka 
Sairasloma myönnetty-

Virasto tai laitos viranhaltija Virka kesti palkka, 
mk 

Kaupunginkir j asto Humppila, H. Amanuenssi 16/4 -30U 5,175 
S:n Petra, A. 2) » 2/9 - 3/ll / ••/*—*•/« 

l 2 8 / 9 - 1 0 / io 

4,140 

S:n Pettersson, A. 3) » 

2/9 - 3/ll / ••/*—*•/« 
l 2 8 / 9 - 1 0 / io 

2,070 
1,035 

S:n Therman, E. 4) » 21/io-20/141 2,070 kk. 
S:n Laine, K. A. 5) Talonmies 8 / 15 / 

111 112 1,668 
S:n Ristimäki, S. 4) Siivooja 12/ 9/ 

/10 ¡11 900 
Kaupu nginorkester i Levin, N. 6) Jäsen i e/9 - 7/io 2,048 
Kiinteistötoimisto Länsivaara, M. 7) Toimistoapulainen 24/l - e/2 650 

S:n Milan, J. 8) » 7 / 18 / 12 12 600 
S:n Blomqvist, C. G. 9) Ovenvartija ' /H- 2 0 / ! ! 714 
S:n Grönroos, F. A.10) » 4/2 -

30/* 2,580 
S:n Lindqvist,G.A.A. » 28/, -26/„ 2,958 
S:n Kuikka, J. 12) Korkeasaaren ak- 8 / 24 I 18 18 308 Kuikka, J. 12) 

vaariorakennuk-
sen vartija 

8 / 24 I 18 18 

S:n Lampinen, H. 13) Hallipalvelija 1 2 /1 l-3 0 /12 2,499 
S:n Laine, F. E. 14) Talonmies 3/x - 2/« 7,599 

S:n Lehti, J. V. 15) » f e u - 2 0 u 
l " / s - 1 / « 

663 
918 

S:n Törnroos, M. 16) f> 1 6 /U- 1 6 / 1 2 
f 8 /4-3°/4 

1,710 
997 

S:n Kuronen, P. 17) Lämmittäjä W / l l - * / l , \ 
l 6 /x2- 1 5 / l 2 / 

1,026 

Malmgren, A.18) 

W / l l - * / l , \ 
l 6 /x2- 1 5 / l 2 / 

1,026 

S:n Malmgren, A.18) » 4/l - 4/3 
|13/2.17/aja18/2 

1,400 
153 

S:n Palenius, E. A.19) 1 4 / 2 - 4 / a 
1 22/4 

969 
51 

S:n Salmi, E. 20) t> / 6 / a - 3 / 3 \ 201 s—10U 
1,001 

725 
S:n Venho, E. J. 21) » 28/7 _25 / s 1,408 
S:n Jakovleff, L. 22) Siivooja U / 9 - 2 1 / 9 182 
S:n Johansson, E. 23) » 28/I339~22/I 546 
S:n Lahtinen, A. M) » 1 8 / i i - 5/12 

470 
S:n Niinimäki, K. 25) » 6ht— x/i 41 809 
S:n Sohlberg, L. 26) » Vi - l / , 1,314 
S:n Winqvist, A. 27) » u / 1 1 3 9 - « / 1 694 

Rakennustoimisto Haglund, O. V. 28) Varastopäällikkö 29/4 - 2 9 / s 3,000 
S:n Gleisner, L. 29) Toimistoapulainen 1 9/II-2 4/I2 

252 

!) Khn jsto 23 p. toukok. 3,776 § ja 1 p. elok. 4,006 §. — 2) S:n 3 p. lokak. 
4,198 § ja 17 p. lokak. 4,245 §. — 3) S:n 6 p. kesåk. 3,839 § ja 31 p. lokak. 
4,285 §. — 4) S:n 31 p. lokak. 4,285 §. — 5) S:n 27 p. jouluk. 4,456 §. —6) S:n 10 p. 
lokak. 4,226 §. — 7) S:n 28 p. helmik. 3,493 §. — 8) S:n 28 p. helmik. 3,492 §.— 
9) S:n 21 p. marrask. 4,334 §. — 10) S:n 28 p. maalisk. 3,559 §. — X1) S:n 22 p. elok. 
4,056 §.— i2) S:n 29 p. elok. 4,079 §. — 13) S:n 11 p. tammik. 3,103 §. — 14) S:n 
11 p. tammik. 3,102 §, 23 p. helmik. 3,460 §, 28 p. maalisk. 3,563 §, 18 p. huhtik. 
3,649 § ja 16 p. toukok. 3,743 §. — 15) S:n 25 p. huhtik. 3,677 §, 30 p. toukok. 
3,813 § ja 13 p. kesåk. 3,865 . — 16) S:n 5 p. jouluk. 4,388 §. — 17) S:n 25 p. 
huhtik. 3,676 § ja 19 p. jouluk. 4,421 §. — ") S:n 25 p. tammik. 3,240 §. — 
19) S:n 28 p. maalisk. 3,558 § ja 9 p. toukok. 3,719 §. — 2°) g:n 23 p helmik 
3,462 §, 28 p. maalisk. 3,560 § ja 5 p. syysk. 4,100 §. — 21) S:n 29 p. elok. 4,080 § — 
22) S:n 26 p. syysk. 4,164 §. — 23) S:n 11 p. tammik. 3,108 §. — 2*) S:n 19 p 
jouluk. 4,421 §. — 25) S:n 21 p. marrask. 4,333 §, 28 p. marrask. 4,364 § ja 27 p 
jouluk. 4,454 §. — 26) S : n n p tammik. 3,109 §. — 27) S : n n p tammik. 3,107 § 
ja 28 p. maalisk. 3,562 §. — 28) S : n 2S p. toukok. 3,779 §. — 29) s . n 1 2 p j o u -
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Sijaiselle 

Virasto tai laitos 
Virkavapaa 

Virka 
Sairasloma myönnetty 

Virasto tai laitos viranhaltija Virka kesti palkka, 
mk 

Rakennustoimisto Lagus, C. Toimistoapulai nen 2 3 / 9 - 1 8 / n 187 
S:n Olander, E. 2) » 3/2 - 2/s 1,500 
S:n Pettersson, K. 3) Vahtimestari 23u - 5/5 607 
S:n Kekonen, T. 4) Rakennu smestari Vi - 3 1 / , 19,064 
S:n Raekallio, E. 5) » V» - 3 1 / a 2,734 
S:n Vikström, T. 6) Konemestari 10U — " / « 10,176 

Puhtaanapitolaitoksen Nyström, V. 7) Kirjanpitäjä 17 u - 3 1 / 5 1,000 
tilivirasto 
S:n Ståhlberg, A. 8) Toimistoapulainen Vi239- V. 6,000 
S:n Sundberg, K. 9) » v . - V. 1,600 

S:n Pelkonen, U. O. 10) Vahtimestari / Vi239-29/2 
X V 7 - 3 1 / l 2 

2,400 
6,400 

Teurastamo Troberg, V. ") Tarkastuseläinlää- *U 30/e 7,128 
käri 

*U 30/e 

S:n Heinonen, I. 12) Toimistoapulainen v . - 3 1 / , 3,420 

S:n Berglund, I. 13) Trikiinintutkij a / 22/2 - 3 1 / 3 
\ Vi - 3 1 / i 

V, - 8/7 

1,989 
1,530 

S:n Halme, H. 14) Tarkastusapulainen 

/ 22/2 - 3 1 / 3 
\ Vi - 3 1 / i 

V, - 8/7 1,938 
S:n Valovirta, B. 15) Siivooja 4/9 - 1 8 / 9 475 

Viransijaisuuspalkat muun syyn kuin sairauden takia myönnetyn virka-
vapauden ajalta. Sijaispalkkoja virkavapaustapauksia varten- oli kerto-
musvuoden talousarvioon merkitty 300,000 mk, joka määräraha ei kuiten-
kaan riittänyt, koska sotapalvelukseen oli kutsuttu suuri joukko kaupungin 
viranhaltijoita, joiden tilalle oli palkattava sijaisia. Tarkoitusta varten 
käytettiin 1,855,916: 95 mk, joka jakautui eri virastojen ja laitosten kesken 
seuraavasti: 

Kaupunginhallitus 16) 20,000: — 
Kaupunginkanslia 17) ... 15,750: — 
Tilastotoimisto 18) 7,900: — 
Maistraatti 19) 1,907: — 
Raastuvanoikeus 20) 43,607: — 
Syyttäjistö 21) 8,056: — 
Poliisilaitos 22) 6,933: 35 
Holhouslautakunta 23) ... 7,865: — 
Palolaitos 24) 4,726: — 

Mk 

Terveydenhoitolautakun-
nan toimisto 25) 31,104; 

Terveydenhoitolautakun-
nan eläinlääkintäosas-
to 25) 33,891 

Tuberkuloosihuoltotoi-
misto 25) 6,400 

Sielullisesti sairaiden vas-
taanottoasema 25) 9,405 

!) Khn jsto 17 p. lokak. 4,251 § ja 31 p. lokak. 4,286 §. — 2) S:n 28 p. hel-
mik. 3,496 §. — 3) S:n 16 p. toukok. 3,744 §. — 4) S:n 15 p. tammik. 3,154 §, 
10 p. helmik. 3,394 § ja 30 p. toukok. 3,812 §. — 5) S:n 28 p. maalisk. 3,567 §. — 
6) S:n 27 p. kesåk. 3,916 § ja 1 p. elok. 4,008 §. — 7) S:n 20 p. kesåk. 3,903 §. — 
8) S:n 19 p. tammik. 3,214 § ja 28 p. maalisk. 3,565 §. — 9) S:n 28 p. maalisk. 
3,564 §. — 10) S:n 19 p. tammik. 3,213 §, 4 p. heinåk. 3,955 §, 19 p. syysk. 4,144 § 
ja 14 p. marrask. 4,320 §. — X1) S:n 13 p. kesåk. 3,859 §. — 12) S:n 13 p. kesåk. 
3,861 §. — 13) S:n 15 p. tammik. 3,152 § ja 28 p. maalisk. 3,561 §. — 14) S:n 13 
p. kesåk. 3,860 §. — 15) S:n 24 p. lokak. 4,264 §. — 16) S:n 14 p. marrask 
4,309 §. — 17) S:n 5 p. syysk. 4,095 §. — 18) S:n 29 p. elok. 4,067 §, 3 p lo-
kak. 4,189 § ja 27 p. jouluk. 4,448 §. — 19) S:n 28 p. maalisk. 3,570 §. — 20) S:n 
11 p. tammik. 3,105 § ja 4 p. huhtik. 3,601 §. — 21) S:n 6 p. helmik. 3,363 § 
ja 25 p. huhtik. 3,678 §. — 22) S:n 27 p. tammik. 3,293 § ja 18 p. huhtik. 3,656 § — 
23) S:n 25 p. tammik. 3,243 § ja 27 p. kesåk. 3,920 §. — 24) S:n 18 p. huhtik 
3,658 §. — 25) S:n 18 p. huhtik. 3,656 §. 
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Mk 

Terveystoimisto 9,000: — 
Veneeristen tautien po-

liklinikka 2) 43,783: 50 
Marian sairaala 3) 325,594: 85 
Kulkutautisairaala3) .. 125,862: 95 
Kivelän sairaala3) .... 320,192:90 
Nikkilän sairaala 4) .... 252,137: 95 
Tuberkuloosisairaala3) 130,477: 50 
Huoltovirasto 5) 89,671:30 
Kunnalliskoti6) 49,489:35 
Tervalammen työlai-

tos 7) 60,807: 10 

Lastensuojelu virasto 8) 
Työnvälitystoimisto 9) 
Suomenkieliset kansa-

koulut 10) 
Ruotsinkieliset kansa-

koulut 
Kiinteistötoimisto 12).. 
Rakennustoimisto 13) . 
Teurastamo 14) 
Kaasulaitos 15) 

Mk 

9,966: — 
4,300: — 

1,414: — 

13,456 
75,299 

1,727 
93,938 
51,255 

Yhteensä 1,855,916 

20 

95 

Kansaneläkelain edellyttämien vakuutusmaksujen maksuunpano, kannanta 
ja tilitys. Kansaneläkelaitoksen sitä koskevan tiedustelun johdosta kaupun-
ginhallitus ilmoitti olevansa halukas lähettämään joulukuun 19 ja 20p:nä 
mahdollisesti järjestettäviin kansaneläkelain mukaisia vakuutusmaksujen 
maksuunpanoja, kannantaa ja tilitystä koskeviin opastustilaisuuksiin kau-
punginkamreeri P. J. Björkin ja apulaiskaupunginkamreeri. E. Jernströ-
min. Verotusvalmisteluvirastoa päätettiin 16) kehoittaa lähettämään edellä 
mainittuihin tilaisuuksiin tarpeelliseksi katsomansa henkilöt. 

Myönnetyt eläkkeet. Voimassa olevien eläkesääntöjen määräysten mu-
kaisesti myönnettiin alla mainituille viranhaltijoille ja työntekijöille elin-
kautiset eläkkeet, joiden kuukausimäärät olivat seuraavat: 

Virasto tai laitos, jossa 
eläkkeensaaja viimeksi 

on toiminut 
Eläkkeensaaja 

Eläkkeensaajan 
siihenastinen virka 

tai toimi 

Ajankohta, 
josta alkaen 
eläke mak-

setaan 

Eläkemää-
rä kuukaut-
ta kohden, 

mk 

Revisiotoimisto Lappi, V. 17) Reviisori 19 i/9 40 2,436 
Raastuvanoikeus Ekman, F. O. 18) Ylimääräinen neu-

vosmies 
19 1/3 40 2,277 

Tuberkuloosihuolto- Qvarnström, E. F.i9) Alilääkäri 19 i/8 40 2,805 
toimisto 

19 i/8 40 

i) Khn jsto 18 p. huhtik. 3,656 §. — 2) S:n 25 p. tammik. 3,225 § 18 p 
huhtik. 3,656 § ja 17 p. lokak. 4,249 §.—3) S:n 23 p. toukok. 3,780 §, 3 p. lokak. 
4,200 § ja 7 p. marrask. 4,305 §. — 4) S:n 23 p. toukok. 3,780 §, 3 p. lokak. 
4,200 §, 17 p. lokak. 4,246 § ja 7 p. marrask. 4,305 §. — 5) S:n 31 p. tammik. 
3,331 §, 16 p. toukok. 3,745 §, 6 p. kesåk. 3,842 §, 1 p. elok. 4,003 § ja 24 p 
lokak. 4,265 §. — 6) S:n 3 p. tammik. 3,014 §, 10 p. helmik. 3,397 § 16 p tou-
kok. 3,745 §, 1 p. elok. 4,003 § ja 24 p. lokak. 4,265 §. — 7) S:n 16 p. toukok 
3,745 § ja 1 p. elok. 4,003 §. — 8) S:n 30 p. toukok. 3,819 §. — ») S-n 12 p' 
syysk. 4,119 §. — i°) S:n 3 p. tammik. 3,023 §, 6 p. helmik. 3,361 § 17 p hel-
mik. 3,446 § ja 23 p. toukok. 3,781 §. — n) S:n 3 p. tammik. 3,015 § 4 p'huh-
tik. 3,604 § ja 26 p. syysk. 4,167 §. — 12) S:n 25 p. tammik. 3,252 ja 3 253 § 
27 p. tammik. 3,276 §, 23 p. helmik. 3,459 §, 18 p. huhtik. 3,657 §, 3 p toukok 
3,708 §, 27 p. kesåk. 3,922 §, 1 p. elok. 4,004 §, 19 p. syysk. 4 146 S 26 v 
syysk. 4,168 § ja 31 p. lokak. 4,284 §. — i«) S:n 10 p. helmik. 3,410 § ia 16 d 
toukok. 3,744 §. — S:n 15 p. tammik. 3,153 §, 28 p. maalisk. 3,569 § ja 27 
P7 jouluk. 4,457 §. — ") S:n 4 p. huhtik. 3,610 §. — «) S:n 10 p. lokak. 4,231 § — 

k^kVsio § §' ~ 18) S:n 12 p' ma ' 3,512 1 ~ 19) å:n 20 P 
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Virasto tai laitos, jossa 
eläkkeensaaja viimeksi 

on toiminut 
Eläkkeensaaja 

Eläkkeensaajan 
siihenastinen virka 

tai toimi 

Ajankohta, 
josta alkaen 
eläke mak-

setaan 

Eläkemää-
rä kuukaut-
ta kohden, 

mk 

Sairaalain tilivirasto Streng, E. Inventtausapulainen 19 41 1,490 
Marian sairaala Hemming, A. 2) Siivooja 19 2 40 424 
Kulkutautisairaala Strandberg, I. 3) Osastonhoitaj atar 19 40 1,553 
Kivelän sairaala Ehrnrooth, E. H. 4) Johtaja 19 40 3,056 

S:n Fogel, V. C. 5) Sairaanhoitaj atar 19 40 1,302 
S:n Kölhi, H. 6) » 19 41 717 
S:n Nyström, A. 7) » 19 40 715 
S:n Tolvanen, E. 8) » 19 40 1,302 
S:n Penkari, J. T. 9) Yövartija 19 2 40 524 

Nikkilän sairaala Mielonen, S. 10) Sairaanhoitaj atar 19 40 1,178 
S:n Ojantäkäinen, H. n ) » 19 40 787 
S:n Åkerholm, V. 12) » 19 40 1,302 

Tuberkuloosisairaala Ilmonen, L. 13) Osastonhoitaj atar 19 o 40 1,482 
Kunnalliskoti Saarenheimo, O. 14) » 19 ¡40 1,553 

S:n Vuolu, B. 15) Hoitajatar 19 40 1,302 
Kullatorpan lastenkoti Wright, A. 16) Lastenhoita j atar 19 40 777 
Bengtsärin koulukoti Ekholm, E. 17) Hoitajatar 19 40 715 

S:n Mäkynen, F. M. 18) Suutarimestari 19 40 833 
Suomenkieliset kansa- Ojanne, T. 19) Toimistoapulainen 19 40 938 

koulut 
S:n Johansson, F. 20) Opettaja 19 40 21) 2,148 
S:n Konttinen, I. 22) » 19 o 40 

21) 1,914 
S:n Lindeqvist, A. 23) » 19 40 21) 1,856 
S:n Makkonen, E. 24) » 19 40 21) 2,148 
S:n Maleva, H. 25) » 19 40 21) 1,802 
S:n Paasikallio, O. 26) » 19 40 21) 1,914 
S:n Pohjola, A. 27) Lämmittäjä 19 040 1,430 
S:n Ahola, O. 28) Siivooja 19 40 630 
S:n Karvinen, A. 29) » 19 40 581 

Ruotsinkieliset kansa- Ekberg, L. 30) Opettaja 19 40 ai) 2,148 
koulut 
S:n Fredenberg, S. 31) » 19 40 21) 1,914 
S:n Lönnroos, J. 32) Vahtimestari 19 40 1,391 

Lastentarhat Mether, M. 33) Odettaja 19 40 1,670 
S:n Nordman, H. 34) » 19 40 1,670 
S:n Stoltzenberg, L. 35) » 19 40 1,670 
S:n Gustafsson, E. 36) Ylikeittäjä 19 40 633 

Kaupunginmuseo Salin, O. B. 37) Vahtimestari 19 40 1,248 

Khn jsto 14 p. marrask. 4,318 §. — 2) S:n 5 p. jouluk. 4,378 §. — 3) S:n 
23 p. toukok. 3,771 §. — 4) S:n 23 p. toukok. 3,772 §. — 5) S:n 4 p. heinäk. 
3,951 §. — 6) S:n 5 p. jouluk. 4,377 §. — 7) S:n 10 p. helmik. 3,389 §. — 8) S:n 
23 p. toukok. 3,770 §. — 9) S:n 14 p. marrask. 4,317 §. — 10) S:n 23 p. toukok. 
3,769 §. — S:n 4 p. heinäk. 3,945 §. — 12) S:n 4 p. heinäk. 3,950 §. — 13) S:n 
3 p. lokak. 4,192 §. — 14) S:n 29 p. elok. 4,074 §. — 15) S:n 23 p. toukok. 3,768 §. — 
16) S:n 12 p. maalisk. 3,510 §. — 17) S:n 4 p. heinäk. 3,949 §. — 18) S:n 30 p. 
toukok. 3,810 §. — 19) S:n 4 p. heinäk. 3,948 §. — 20) S:n 31 p. lokak. 4,280 §. — 
21) Tästä vähennetään asianomaiset 3 valtion varoista myönnetyn eläkkeen määrä. — 
22) Khn jsto 29 p. elok. 4,072 §. — 23) S:n 28 p. maalisk. 3,557 §. — 24) S:n 31 p. 
lokak. 4,280 §. — 25) S:n 29 p. elok. 4,073 §. — 26) S:n 31 p. lokak. 4,280 §. — 
27) S:n 6 p. kesäk. 3,836 § ja 14 p. marrask. 4,319 §. — 28) S:n 25 p. huhtik. 
3,672 §. — 29) S:n 4 p. heinäk. 3,952 §. — 30) S:n 27 p. kesäk. 3,914 §. — 31) S:n 
30 p. toukok. 3,806 §. — 32) S:n 6 p. kesäk. 3,838 §. — 33) S:n 6 p. helmik. 
3,369 §. — 3 4 ) S:n 4 p. heinäk. 3,953 §. — 35) S:n 16 p. toukok. 3,740 §. —36) S:n 
30 p. toukok. 3,808 §. — 37) S:n 6 p. kesäk. 3,837 §. 
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Virasto tai laitos, jossa 
eläkkeensaaja viimeksi 

on toiminut 
Eläkkeensaaja 

Eläkkeensaajan 
siihenastinen virka 

tai toimi 

Ajankohta, 
josta alkaen 
eläke mak-

setaan 

Eläkemää-
rä kuukaut-
ta kohden, 

mk 

Kaupunginmuseo Salin, H. i) Siivooja 19 i / u 4 0 328 
Kiinteistötoimisto Andersin, J. W. 2) Toimistopäällikkö 19 i/i 4 1 3,056 

S:n Wuoristo, A. L. 3) Vaakitsija 19 i/6 40 2,429 
S:n Laine, F. E. 4) Talonmies 19 i/9 40 1,176 
S:n Winqvist, A. 5) Siivooja 19 i/2 40 260 

Kiinteistötoimiston hoi- Lähde, J. K. 6) Muonamies 19 i / u 4 0 559 
dossa olevat maatilat 

Lähde, J. K. 6) 19 i / u 4 0 

Rakennustoimisto Lemström, K. V. 7) Kalustonhoita j a 19 22/9 40 619 
S:n Lydman, A. J. 8) Työnjohtaja 19 i/9 40 966 
S:n Juutilainen, T. 9) Sähköasentaj a 19 6/* 40 807 
S:n Lindgren, A. F. 10) Muurari 19 i/1240 609 
S:n Forssell, A. R. n ) Työntekijä 19 1/12 39 596 
S:n Haavisto, E. 12) » 19 25/7 40 716 
S:n Helenius, J. A. 13) » 19 i/3 40 1,107 
S:n Hellman, V. 14) » 19 15/2 40 814 
S:n Henriksson, I. 15) t> 19 1I1 40 341 
S:n Kivi, K. F. 16) » 19 1l9 40 936 
S:n Korhonen, J. 17) » 19 2I11 40 1,295 
S:n Koskinen, V. 18) » 19 1% 40 997 
S:n Laine, T. E. 19) » 19 16/3 40 981 
S:n Lampinen, J. 20) » 19 i/1 239 1,098 
S:n Lehto, M. 21) » 19 1I1 40 593 
S:n Lindström, S. 22) » 19 12/s 39 826 
S:n Niiles, T. 23) » 19 27/i 40 521 
S:n Ojanen, J. K. 24) » 19 i/4 40 1,332 
S:n Pöntinen, E. E. 25) » 19 3/12 39 746 
S:n Rajala, J. B. 26) » 19 7/2 40 742 
S:n Rosenström, G. E. 27) » 19 9/2 40 641 
S:n Selin, M. L. 28) » 19 l ö/12 40 927 
S:n Valo, O. F. 29) » 19 i/1 040 803 
S:n Virtanen, J. 30) » 19 23/4 40 1,207 
S:n Vähänissi, K. 31) » 19 22/3 40 737 
S:n Petterson, H. 32) Siivooja 19 I/jl 40 343 

Puhtaanapitolaitos Helander, E. 33) Työntekijä 19 26/5 40 480 
S:n Huvinen, H. 34) » 19 5/3 40 1,129 
S:n Lehto, A. 35) » 19 1/1 40 562 
S:n Railio, A. S. 36) » 19 15 ¡1 40 761 
S:n Ukkola, I. 37) » 19 V12 39 550 
S:n Löfman, M. 38) Siivooja 19 19/6 40 777 
S:n Nyström, S. A. 39) » 19i6/2 40 520 

i) Khn jsto 7 p. marrask. 4,298 §. — 2) S:n 26 p. syysk. 4,165 §. — 3) S:n 
4 p. huhtik. 3,602 §. — 4) S:n 29 p. elok. 4,077 §. — 5) S:n 23 p. helmik. 3,461 §. — 
6) S:n 21 p. marrask. 4,332 §. — 7) S:n 12 p. syysk. 4,112 §. — 8) S:n 5 p. syysk. 
4,097 §. — 9 ) S:n 27 p. kesäk. 3,911 §. — 10) S:n 28 p. maalisk. 3,552 §. — n) S:n 
25 p. huhtik. 3,673 §. — 12) S:n 27 p. kesäk. 3,912 §. — 13) S:n 12 p. maalisk. 
3,524 §. — 14) S:n 12 p. maalisk. 3,514 §. — 15) S:n 3 p. toukok. 3,706 §. — 
16) S:n 19 p. syysk. 4,142 §. — 17) S:n 21 p. marrask. 4,330 §. — 18) S:n 28 p, 
maalisk. 3,556 §. — 19) S:n 28 p. maalisk. 3,553 §. — 20) S:n 16 p. toukok. 
3,738 §. — 21) S:n 28 p. helmik. 3,483 §. — 22) S:n 11 p. tammik. 3,113 §. — 
23) S:n 28 p. helmik. 3,484 §. — 24) S:n 16 p. toukok. 3,739 §. — 25) S:n 27 p. 
tammik. 3,282 §. — 26) S:n 12 p. maalisk. 3,513 §. — 27) S:n 12 p. maalisk. 
3,511 §. — 28) S:n 21 p. marrask. 4,331 §. — 29) S:n 17 p. lokak. 4,240 §. — 
30) S:n 16 p. toukok. 3,741 §. — 31) S:n 18 p. huhtik. 3,646 §. — 32) S:n 28 p. 
maalisk. 3,554 §. — 33) S:n 30 p. toukok. 3,809 §. — 34) S:n 28 p. maalisk. 
3,555 §. — 35) S:n 17 p. helmik. 3,427 §. — 36) S:n 17 p. helmik. 3,426 §. — 37) S:n 
10 p. helmik. 3,388 §. — 3 8 ) S:n 20 p. kesäk. 3,891 §. — 39) S:n 25 p. huhtik. 3,671 §. 
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Virasto tai laitos, jossa 
eläkkeensaaja viimeksi 

on toiminut 
Eläkkeensaaja 

Eläkkeensaajan 
siihenastinen virka 

tai toimi 

Ajankohta, 
josta alkaen 
eläke mak-

setaan 

Eläkemää-
rä kuukaut-
ta kohden, 

mk 

Satamahallintotoimisto Voss-Lager lund, E. x) Toimistoapulainen 19 i 5 40 743 
S:n Kolehmainen,K.V. 2) Lämmittäjä 19 i 2 40 800 

Vesijohtolaitos Mäkinen, K. K. 3) Asemapäivystäj ä 19 i 40 1,995 
S:n Lindblad, U. O. 4) Apulaisasema- 19 i s 40 1,553 

päivystäjä 
Kaasulaitos Aaltonen, K. 5) Uuninlämmittäjä 19 15 8 40 696 

S:n Tamlander, J. M. 6) » 19 25 40 1,041 
S:n Kjellin, F. E. 7) Viilaaja 19 1 i 40 1,365 
S:n Lahti, A. 8) Hevosmies 19 1 40 893 
S:n Ahonen, V. 9) Työntekijä 19 1 40 977 

'; S:n Aunio, E. A. 10) » 19 1 3 40 499 
S:n Hammar, A. n)' » 19 1 

12 702 
S:n Toivonen, T. E. 12) » 19 1 n 39 489 

Sähkölaitos Häggqvist, W. 13) Mittarintarkastaj a 19 1 9 40 882 
S:n Söderholm, J. E. 14) Konemestari 19 1 9 40 2,183 
S:n Aalto, V. 15) Asemapäivystäj ä 19 1 s 40 2,148 
S:n Laaksonen, A. 16) Sähköyliasentaj a 19 1 

9 40 2,058 
S:n Luukkonen, J. 17) Sähkö koneasentaj a 19 1 i 40 1,370 
S:n Metsola, K. O. 18) Sorvaaja 19 1 ii 40 994 
S:n Säde, J. E. 19) Putkityöntekij ä 19 1 u 40 1,377 
S:n Drake, O. 20) Siivooja 19 1 

3 40 614 
1 Vesijohtolaitos Forsberg, F. E. 21) Työntekijä 19 1 i 40 694 

Rakennustoimiston tapaturmaisesti loukkaantuneelle työntekijälle G. 
Honkaselle22) määrättiin 23) marraskuun 18 p:stä 1939 heinäkuun 1 p:ään 
1940 suoritettavaksi 597 mk:n suuruinen kuukausieläke, josta oli vähennet-
tävä hänelle mainitulta ajalta maksettava kuukausittainen 280 mk:n suurui-
nen elinkorko. Vakuutus oy. Pohjolan vahvistettua mainitun elinkoron 
841: 85 mk:ksi vuosineljännekseltä päätettiin 24) hänelle suorittaa 317 
mk:n suuruinen kuukausieläke maaliskuun 1 p:stä 1940 lukien. 

Samoin päätettiin 25) suorittaa rakennustoimiston työntekijälle K. V. 
Laaksolle 26) helmikuun 1 p:stä toukokuun 31 p:ään 1940 1,092 mk:n suu-
ruinen kuukausieläke, josta oli vähennettävä hänelle mainitulta ajalta 
suoritettava 533 mk:n elinkorko. Kesäkuun 1 p:stä 1940 toukokuun 31 
p:ään 1941 oli 27) hänen edellä mainitusta kuukausieläkkeestään vähennet-
tävä hänen 426 mk:ksi vahvistettu kuukausittainen elinkorkonsa. 

Puhtaanapitolaitoksen työntekijälle V. Aaltoselle myönnettiin 28) tou-
kokuun 21 p:stä lokakuun 12p:ään 1940 835 mk:n suuruinen kuukausieläke, 
josta kuitenkin oli vähennettävä hänen elinkorkonsa määrä 284: 45 mk. 

Khn jsto 16 p. toukok. 3,737 §. — 2) S:n 25 p. tammik. 3,227 §. — 3) S:n 
4 p. huhtik. 3,603 §. — 4) S:n 22 p. elok. 4,051 §. — *) S:n 22 p. elok. 4,050 § — 

,6) S:n 27 p. kesåk. 3,913 §. — 7) S:n 12 p. maalisk. 3,516 §. — 8) S:n 3 p tam-
mik. 3,019 §. — 9) S:n 30 p. toukok. 3,807 §. — 10) S:n 11 p. huhtik. 3,621 § — 

S:n 3 p. tammik. 3,017 §. — 12) S:n 3 p. tammik. 3,018 §. — 13) S:n 22 p 
elok. 4,049 §. — 14) S:n 13 p. kesåk. 3,857 §. — 15) S:n 3 p. toukok. 3,705 § — 
16) S:n 29 p. elok. 4,075 §. — 17) S:n 31 p. tammik. 3,321 §. — S:n 17 p. lo-
kak. 4,241 §. — «) S:n 3 p. lokak. 4,193 §. — 20) S:n 12 p. maalisk. 3,515 §. — 
21) S:n 3 p. tammik. 3,020 §. — 22) Vrt. v:n 1938 kert. s. 136 ja v:n 1939 kert. 
s. 134. — 23) Khn jsto 15 p. tammik. 3,145 §. — 24) S:n 17 p. helmik. 3,443 §. — 
25) S:n 12 p. maalisk. 3,517 §. — 26) Ks. v:n 1939 kert. s. 133. — 27) Khn isto 
4 p. heinåk. 3,946 §. — 28) S:n 20 p. kesåk. 3,892 § 
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Työntekijä Aaltosen valitettua mainitusta päätöksestä korotettiin L) 
hänen kuukausieläkkeensä 997 mk:aan edellä mainitulta ajalta ja samoin 
vähennyksin. Lokakuun 13 pistä 1940 lokakuun 12 piään 1941 määrät-
tiin 2) hänen edellä mainitusta eläkkeestään vähennettäväksi 142 mkiksi 
vahvistettu kuukausittainen elinkorko. 

Eräitä käsiteltyjä eläkeanomuksia koskevat valitukset. Kaupunginlaki-
miestä päätettiin3) kehoittaa antamaan Uudenmaan lääninhallitukselle 
selitys raastuvanoikeuden entisen neuvosmiehen B. Åkermanin eläkeano-
muksen epäämistä koskevasta valituksesta. 

Merkittiin tiedoksi että Uudenmaan lääninhallitus oli hylännyt ne eläke -
anomusten epäämistä koskevat valitukset, joita olivat tehneet ylikeittäjä 
E. Gustavsson 4), työntekijä V. Hellman 5), veistokalustonhoitaja J. 
Kivi6) ja työntekijä A. F. Metsola 7), sekä että korkein hallinto-oikeus 
niinikään oli hylännyt rikosasiainnotaari A. Candolinin8) ja tarkastus-
konstaapeli J. M. Helinin 9) samaa tarkoittavat valitukset. 

Hautausavut. Kaupunginhallitus päätti 10) hyväksyä yleisten töiden 
lautakunnan tekemän esityksen, että työntekijäin perikunnalle myön-
nettävää hautausapua määrättäessä kuukausipalkka oli laskettava kerto-
malla asianomaisen tuntipalkka työtuntien keskimääräisellä luvulla kuu-
kaudessa (== 200) ja että mikäli oli kysymys urakalla työskennelleistä 
työntekijöistä, kuukausipalkka oli laskettava kolmen edellisen kuukauden 
keskimääräisen kuukausiansion perusteella siihen kuitenkaan lukematta 
ylityötä. 

Sodassa kaatuneen kaupungin työntekijän perikunnalle hautausapu 
oli suoritettava lyhentämättömänä 11). 

Hautausapua myönnettiin kertomusvuoden talousarvioon tätä tarkoi-
tusta varten merkitystä määrärahasta seuraavien henkilöiden kuolinpesille 
alla mainitut määrät i 

Mk 
Rahatoimikamarin talonisän-

nöitsijän K. Gustavsonin12) 2,073 
Rahatoimiston toimistoapu-

laisen H. Adlerin 13) 3,500 
Rahatoimiston toimistoapu-

laisen A. Rönnbäckin 14) ... 1,500 
Verotusvalmisteluviraston 

kanslia-apulaisen W. Ide-
stamin 15) .. 1,500 

Tilastotoimiston toimistoapu-
laisen J. V. Strandber-
gin l 6) 1,700 

Toisen kaupunginvoudin 
konttorin ulosottoapulaisen 
S. F. Fristedtin 17) 3,397 

Rikostuomioiden toimeen-
panokonttorin ulosottoapu-
laisen J. E. Olemuksen .. 3,078: 25 

Raastuvanoikeuden oikeus-
neuvosmiehen A. Allardtin19) 5,360: — 

Raastuvanoikeuden kaupun-
ginpalvelijan S. I. Lunde-
niuksen 20) 2,795: 80 

Raatihuoneen arkiston apu-
laisaktuaarin B. Nylun-
din21) 3,125 

Terveydenhoitolautakunnan 
siivooj an E. Lauraeuksen22) 1,500 

Kulkutautisairaala ylilää-
kärin M. Björkstenin 16) .... 3,023 

Khn jsto 29 p. elok. 4,076 § — 2) S:n 24 p. lokak. 4,263 §. — 3) Khs 17 
p. lokak. 1,896 § sekä khn jsto 7 p. marrask. 4,300 § ja 28 p. marrask. 4,361 §. — 
4) Khn jsto 22 p. elok. 4,052 §. — 5) S:n 18 p. heinäk. 3,987 §. — 6 ) S:n 1 p. elok. 
3,998 §. — 7) S:n 27 p. kesäk. 3,915 §. — 8) Khs 6 p. kesäk. 970 §. — 9) Khn 
jsto 28 p. helmik. 3,495 §. — 10) Khs 17 p. lokak. 1,902 §. — S:n 9 p. tou-
kok. 746 § ja 23 p. toukok. 861 §. — 12) Khn jsto 4 p. huhtik. 3,597 §. — 
13) S:n 27 p. jouluk. 4,450 §. — 14) S:n 4 p. heinäk. 3,942 §. — 15) S:n 10 p. 
lokak. 4,219 §. — 16) S:n 11 p. huhtik. 3,619 §. — *7) S:n 12 p. maalisk. 3,531 §. — 
18) S:n 25 p. tammik. 3,251 §. — 19) S:n 14 p. marrask. 4,315 §. — 20) S:n 23 p. 
toukok. 3,765 §. — 21) S:n 18 p. heinäk. 3,983 §. — 22) S:n 1 p. elok. 3,999 §. 
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Mk 
Kulkutautisairaalan autonkul-

jettajan T. G. Frankin *) ... 1,612 
Kulkutautisairaalan rengin T. 

O. Falkin 2) .. 1,508 
Kivelän sairaalan sairaanhoi-

tajattaren L. Arimon 3) .... 2,108 
Kivelän sairaalan rengin U.V. 

Onnelan4) . .. 1,500 
Nikkilän sairaalan sairaanhoi-

tajattaren E. Miettisen 5) .. 2,244 
Nikkilän sairaalan maatalous-

töiden ohjaajan G. A. Sjö-
bergin6) 2,244 

Nikkilän sairaalan lämmittä-
jän K. A. Mattssonin 7) .... 1,881 

Huolto viraston apulaisen A. 
A. Lahden8) 1,660 

Huoltoviraston vahtimestarin 
G. E. Heleniuksen 4) 1,944 

Kunnalliskodin sikalan rehu-
mestarin G. Viljasen 9) 1,500 

Kunnalliskodin pesijän I. Vei-
jolinnan 9) 1,500 

Työlaitoksen toimistoapu-
laisen H. Salmenlinnan x) 2,508 

Lastensuojelu viraston vahti-
mestarin H. Manner-
stedtin *) 1,500: — 

Sofianlehdon pikkulastenko-
din osastonhoitajattaren 
S. Häklin 10) 2,436: — 

Bengtsärin koulukodin suu-
tarin F. M. Mäkysen X1) ..... 1,500: — 

Suomenkielisten kansakou-
lujen opettajan J. E. Kun-
naksen 12) 1,500: — 

Suomenkielisten kansakoulu-
jen opettajan V. Niemen l3) 3,425: — 

Suomenkielisten kansakoulu-
jen vahtimestarin J. E. 
Salakarin 14) 2,356: — 

Suomenkielisten kansakoulu-
jen lämmittäjän V. A. Tuo-
misen 14) 2,508: — 

Ruotsinkielisten kansakoulu-
jen opettajan G. Jansson-
Knutsin 15) 3,610: — 

Mk 
Ruotsinkielisten kansakoulu-

jen siivoojan H. Blomqvis-
tin 16) 1,500:-

Valmistavan poikain ammatti-
koulun opettajan T. W. Sö-
derströmin ") 3,610 

Lastentarhain johtajan S. L. 
Wendellin 18) 1,667 

Lastentarhain opettajan A. 
Geitlinin19) 1,588 

Kaupunginkirjaston amanu-
enssin K. Färlingin 20) 2,244 

Kaupunginkirjaston amanu-
enssin E. Kytömaan21) 3,036 

Kaupunginkirjaston valvojan 
E. Willmanin 9) 1,500 

Kaupunginkirjaston siivoojan 
A. Lahtisen 22) 1,500 

Kaupunginorkesterin jäsenen 
M. Rostamon21) 3,730 

Halli- ja torikaupan valvojan 
M.Heinosen6) 3,250 

Hakaniemen kauppahallin 
kaitsijan K. E. Palmin 23)... 2,508 

Kiinteistötoimiston ovenvarti-
jan F. A. Grönroosin6) .... 1,500 

Kiinteistötoimiston ovenvar-
tijan G. A. A. Lindqvistin24) 2,375 

Kulosaaren sillan siltavarti-
jan W. Örtenin 2°) 2,000 

Kiinteistötoimiston talonmie-
hen V. B. Bäcklundin 25) ... 170O 

Kiinteistötoimiston virutus-
huoneiden vahtimestarin J. 
F. Blomqvistin 7) 1,500: — 

Kiinteistötoimiston puutar-
hurin O. Laineen 26) 1,500: — 

Kiinteistötoimiston alaisten 
maatilain muonamiehen A. 
Nordforsin 27) 1,500: — 

Rakennustoimiston rakennus-
mestarin V. Bredenber-
gin 28) 3,600 

Rakennustoimiston rakennus-
mestarin T. Lampilan 29) ... 2,400 

Rakennustoimiston rakennus-
mestarin E. Raekallion 3 °)... 4,100 

*) Khn jsto 18 p. huhtik. 3,644 §. — 2) S:n 4 p. huhtik. 3,597 §. — 3) S:n 23 
p. helmik. 3,465 §. — 4) S:n 30 p. toukok. 3,802 §. — 5) S:n 28 p. marrask. 
4,366 §. — 6) S:n 25 p. huhtik. 3,670 §. — 7) S:n 11 p. heinäk. 3,970 §. — 
8) Khs 28 p. marrask. 2,263 §. — 9) Khn jsto 26 p. s y y s k . 4,162 §. — 10) S:n 
30 p. huhtik. 3,698 §. — 1X) S:n 24 p. lokak. 4,268 §. — 12) S:n 6 p. helmik. 
3,366 §. — 13) Khs 23 p. toukok. 863 §. — 14) Khn jsto 6 p. kesäk. 3,835 §. — 
15) S:n 1 p. elok. 4,000 §. — 16) S:n 19 p. jouluk. 4,418 §. — 17) S:n 16 p. tou-
kok. 3,736 §. — 18) S:n 27 p. kesäk. 3,910 §. — 19) S:n 5 p. syysk. 4,096 §. — 
20) S:n 28 p. maalisk. 3,551 §. — 2i) S:n 4 p. heinäk. 3,941 §. — 22) S:n 23 p. 
helmik. 3,467 §. — 23) S:n 31 p. lokak. 4,278 §. — 24) S:n 12 p. syysk. 4,110 §. — 
25) S:n 11 p. tammik. 3,101 §. — 26) S:n 19 p. syysk. 4,139 §. — 27) S:n 23 p. 
helmik. 3,466 §. — 28) S:n 16 p. toukok. 3,747 §. — 29).S:n 11 p. huhtik. 3,619 § 
ja 30 p. toukok. 3,801 §. — 30) S:n 11 p. huhtik. 3,619 §. 



II. Kaupunginhallitus ' 109 

Mk 
Rakennustoimiston kirvesmie-

hen J. Hautalan 1,500 
Rakennustoimiston kirvesmie-

hen J. K. H. Ojasen 2) 1,500 
Rakennustoimiston työnteki-

jän W. Halinin3) 1,500 
Rakennustoimiston työnteki-

jän A. Hanganpään 4) 1,500 
Rakennustoimiston työnteki-

jän J. Huttusen5) 1,500 
Rakennustoimiston työnteki-

jän A. Kolarin6) .. 1,500 
Rakennustoimiston työnteki-

jän J. R. Laineen 7) 1,500 
Rakennustoimiston työnteki-

jän N. Lehtisen 8) 1,500 
Rakennustoimiston työnteki-

jän K. Nevalan 9) 1,500 
Rakennustoimiston työnteki-

jän J. Pikkaraisen 10) ...... 1,500 
Rakennustoimiston työnteki-

jän S. Rissasen 1X) .. 1,500 
Rakennustoimiston työnteki-

jän L. Räsäsen 12) 1,800 
Puhtaanapitolaitoksen ajurin 

O. Karjalaisen 7) . . . . . . . . . . 1,500 
Puhtaanapitolaitoksen ajurin 

V. Kauppisen 13) 1,500 
Puhtaanapitolaitoksen ajurin 

K. F. Nymanin 8) 1,500 
Puhtaanapitolaitoksen talli-

miehen A. Leanderin 14) ... 1,500 
Puhtaanapitolaitoksen työn-

tekijän F. J. Aaltosen 15) .. 1,500 
Puhtaanapitolaitoksen työn-

tekijän H. Airaksisen 16) .. 1,500 
Puhtaanapitolaitoksen työn-

tekijän J. V. Johansso-
nin 17) 1,500 

Puhtaanapitolaitoksen työn-
tekijän A. Lindroosin 18) .. 1,500 

Puhtaanapitolaitoksen työn-
tekijän J. Saaren x l) 1,500 

Puhtaanapitolaitoksen työn-
tekijän J. Salmisen 9) 1,500 

Puhtaanapitolaitoksen työn-
tekijän H. R. Ähmanin 8) 1,500 

Mk 

Satamahallintotoimiston sih-
teerin A. G. Kivilinnan 19) 5,160:-

Satamahallintotoimiston il-
moitustoimiston esimiehen 
E. V. Grandellin 20) 1,500: -

Satamahallintotoimiston tar-
kastuskonstaapelin J. M. 
Helinin 21) 1,500: -

Satamahallintotoimiston sa-
tamakonstaapelin J. E. 
Nordbergin 22) 1,203 

Satamahallintotoimiston vah-
timestarin K. A. Rantasen23) 2,508 

Vesijohtolaitoksen rakennus-
mestarin K. F. Ekin 24) .. 2,277 

Vesijohtolaitoksen vartijan A. 
Levanin 25) 1,500 

Vesijohtolaitoksen työnteki-
jän F. E. Forsbergin 26) .... 1,500 

Kaasulaitoksen toimitusjoh-
tajan J. E. R. Brandtin 27) 11,580 

Kaasulaitoksen esimiehen F. 
E. Högbergin 28) 4,600 

Kaasulaitoksen kaasumestarin 
V. A. Nymanin 29) 5,080 

Kaasulaitoksen työntekijän V. 
Ahosen30) 1,500 

Kaasulamppujenhoitajan E. 
Palosen31) 1,500 

Sähkölaitoksen kamreerin K. 
G. Weckmanin 3 2) 2,939 

Sähkölaitoksen rahastajan J. 
Lindbergin32) 1,640 

Sähkölaitoksen työntekijän A. 
Toivon33) 1,500 

Sähkölaitoksen työntekijän J. 
D. Uramon34) 1,500 

Teurastamon tarkastusapulai-
sen H. Halmeen35) 2,244 

Teurastamon vaakaajan K. 
E. Öhbergin 32) 2,052 

Teurastamon työntekijän T. 
E. Mämmelän 36) 1,800 

Eläkkeellä olleen kaapelimes-
tarin E. Karttusen32) 1,632 

Eläkkeellä olleen kivityönte-
kijän K. Koskisen32) 1,500 

Khn jsto 11 p. tammik. 3,111 §. — 2) S:n 31 p. lokak. 4,278 §. — 3) S:n 
26 p syysk. 4,162 §. — 4) S:n 10 p. helmik. 3,392 §. — 5) S:n 28 p. marrask. 
4,366 §. — 6) S:n 12 p. syysk. 4,110 §. — 7) S:n 16 p. toukok. 3,736 §. — 8) S:n 
4 p. huhtik. 3,597 §. — 9) S:n 18 p. huhtik. 3,644 §. — 10) S:n 4 p. heinåk. 
3,941 §. — i r) S:n 28 p. maalisk. 3,551 §. — 12) S:n 30 p. toukok. 3,815 §. — 
13) S:n 27 p. kesåk. 3,910 §. — 14) S:n 31 p. lokak. 4,278 §. — 15) S:n 12 p. maa-
lisk. 3,509 §. — 16) S:n 18 p. heinåk. 3,984 §. — 17) S:n 3 p. lokak. 4,190 §. — 
18) S:n 3 p. tammik. 3,021 §. — 19) S:n 28 p. helmik. 3,497 §. — 20) S:n 18 p. 
heinåk. 3,983 §. — 21) S:n 13 p. kesåk. 3,855 §. — 22) S:n 25 p. tammik. 3,246 §. — 
23) S:n 6 p. kesåk. 3,835 §. — 24) S:n 17 p. lokak. 4,244 §. — 25) S:n 25 p. tam-
mik. 3,247 §. — 26) S:n 8 p. elok. 4,024 §. — 27) S:n 19 p. tammik. 3,215 §. — 
28) S:n 27 p. tammik. 3,273 §. — 29) S:n 3 p. lokak. 4,191 § ja 17 p. lokak. 4,243 §. — 

30) S:n 18 p. heinåk. 3,985 §. — 31) S:n 25 p. tammik. 3,250 §. — 32) S:n 18 p. 
huhtik. 3,644 §. — 33) S:n 5 p. syysk. 4,096 §. — 34) S:n 5 p. jouluk. 4,395 §. — 
85) S:n 4 p. heinåk. 3,941 §. — 36) S:n 11 p. huhtik. 3,632 § ja 15 p. elok. 4,045 §. 
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Virastojen kaluston y.m. hankinta ja kunnossapito 

Tukholman kaupungin lähettämät kuorma-autot. Yleisistä käyttövarois-
taan kaupunginhallitus myönsi *) Suomen automobiili klubille 2,872 mk 
neljän Tukholman kaupungin Helsingin kaupungille lähettämän kuorma-
auton vastaanottamisesta ja Helsinkiin kuljettamisesta aiheutuvien kus-
tannusten peittämiseksi. 

Kaluston y. m. osto sekä erinäiset korjaukset. Talousarvion pääluokan 
Yleinen kunnallishallinto lukuun Erinäiset hallintomenot sisältyvästä 
kaluston hankintamäärärahasta osoitettiin seuraavat rahamäärät: 

Virasto tai laitos, johon kalusto V:n 1940 
oli hankittava määrärahasta, 

mk 

Kaupunginkanslia 2) 15,145: — 
Rahatoimisto3) 81,795: — 
Revisiotoimisto 4) 9,339: 50 
Verotusvalmistelu-

virasto5) 18,700: — 
Ensimmäisen kaupungin-

voudin konttori6) 2,025: — 
Raatihuone 7) 3,239: 45 

Virasto tai laitos, johon kalusto V:n 1940 
oli hankittava määrärahasta,. 

mk 

Terveydenhoitolautakun-
nan toimisto 8) 7,000: — 

Huoltovirasto 9) 30,905: — 
Lastensuojelu virasto 10).. 6,200: — 
Kiinteistötoimisto 13-) . 53,853: 10 
Rakennustoimisto 12) ... 37,541:75 
Satamahallintotoimisto13) 9,600: — 

Samasta määrärahasta myönnettiin 5,474: 05 mk14) ratsastushallista 
kaupungin tarkoituksiin varatun huoneen kalustamiseen sekä 64,450" 
mk 15) kaluston hankkimiseen kaupungin tarpeisiin. Työnvälitystoimis-
tolle v. 1939 osoitetun 16) kaluston hankintamäärärahan käyttämättä, 
oleva osa, 6,353:25 mk, siirrettiin17) toimiston käytettäväksi kertomus-
vuonna. 

Talousarvion edellä mainittuun lukuun sisältyvästä kertomusvuoden 
kaluston kunnossapitomäärärahasta osoitettiin rahatoimiston kaluston 
korjaustöiden maksamiseen 600 mk 18) ja rakennustoimiston 2,000 mk 19). 
Työnvälitystoimistolle v. 1939 myönnetty 16) kaluston kunnossapitomää-
räraha, 1,060 mk, siirrettiin 17) toimiston käytettäväksi v. 1940. 

Konttorikoneiden hoito. Kaupunginhallitus päätti20) kehoittaa kaikkia 
kaupungin virastoja ja laitoksia sopimaan Oy. Mercedes ab:n kanssa kirjoi-
tuskoneidensa hoitamisesta v:n 1941 aikana entisin ehdoin. Samalla 
päätettiin kehoittaa virastoja ja laitoksia lähettämään kaikki koneiden hoi-
toa ja korjausta koskevat laskut painatustöiden valvojalle, joka näiden 
perusteella laatii yhdistelmän konttorikoneiden hoito- y. m. kustannuk-
sista. 

!) Khn jsto 25 p. huhtik. 3,669 §. — 2) S:n 18 p. huhtik. 3,641 §, 16 p. 
toukok. 3,733 § ja 19 p. jouluk. 4,416 §. — 3) S:n 23 p. helmik. 3,471 §, 25 p. 
huhtik. 3,688 §, 9 p. toukok. 3,726 §, 20 p. kesäk. 3,897 §, 26 p. syysk. 4,172 §, 
17 p. lokak. 4,242 §, 24 p. lokak. 4,266 §, 31 p. lokak. 4,288 § ja 19 p. jouluk. 
4,424 §. — 4) S:n 7 p. marrask. 4,296 §. — 5) S:n 28 p. marrask. 4,359 §. — 
6) S:n 30 p. toukok. 3,799 §. — 7) S:n 4 p. heinäk. 3,939 §. — 8) S:n 3 p. lokak. 
4,213 §. — 9) S:n 1 p. elok. 4,002 §, 10 p. lokak. 4,225 §, 31 p. lokak. 4,283 § 
ja 14 p. marrask. 4,325 §. — 10) Sn 27 p. kesäk. 3,919 §. — S:n 27 p. kesäk. 
3,929 ja 3,930 § ja 28 p. marrask. 4,351 §. — 12) S:n 23 p. helmik. 3,474 § ja 3 p. 
lokak. 4,204 §. — 13) S:n 3 p. toukok. 3,714 § ja 7 p. marrask. 4,303 §. — 14) S:n 
19 p. syysk. 4,153 §. — 15) S:n 20 p. kesäk. 3,898 § ja 19 p. syysk. 4,152 §. — 
16) Ks. v:n 1939 kert. s. 137. — 17) Khn jsto 15 p. tammik. 3,149 §. — 18) S:n 
17 p. lokak. 4,242 §. — 19) S:n 10 p. tammik. 3,084 §. — 20) S:n 5 p. jouluk 4,375 § 
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Puhelimet. Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa kiinteistölautakunnan 
myymään ratsastushallin puhelinvaihteen Raitiotie ja omnibus oy:lle 
50,155 mk:n hinnasta ehdoin, että ostaja omalla kustannuksellaan huolehti 
vaihteen poistamisesta sen entisestä sijoituspaikasta, sekä myöntää kiin-
teistölautakunnan käytettäväksi kahden puhelinosuuden ostamista var-
ten 8,400 mk talousarvion pääluokan Tuloa tuottavat pääomamenot määrä-
rahasta Puhelinosuuksia ja esitettävän laskun mukaan kyseisten puheli-
mien asentamiseksi tarvittavan määrärahan pääluokan Yleinen kunnallis-
hallinto erinäisiin hallintomenoihin sisältyvästä määrärahasta Puhelin-
maksut. 

Kaupunginhallitus hyväksyi2) lisäksi joukon puhelimien hankki-
mista ja siirtoja, puhelinmaksujen suorittamista y. m. koskevia esityksiä 
myöntäen tarvittavat varat talousarvion pääluokan Yleinen kunnallis-
hallinto erinäisiin hallintomenoihin sisältyvästä määrärahasta Puhelin-
maksut ja pääluokan Tuloa tuottavat pääomamenot määrärahasta Puhe-
linosuuksia. 

Kaikkiaan käytettiin määrärahoista Puhelinmaksut ja Puhelinosuuk-
sia vastaavasti 550,211: 85 mk ja 47,250 mk. 

V ali o kunnat^komiteat ja opintomatkat 

Valiokunnat, komiteat y. m. Kaupunginhallitus päätti3) asettaa komi-
tean tutkimaan edelleen eri mahdollisuuksia kunnantyöntekijäin palkka-
kysymyksen j ärj estämiseen sitomatta palkkoj a elinkustannusindeksiin, 
valiten siihen kaupunginjohtajan ja apulaiskaupunginjohtajien lisäksi 
kaupunginvaltuuston puheenjohtajan E. Rydmanin sekä kaupunginhalli-
tuksen jäsenet Suolahden ja Räisäsen varamiehinään vastaavasti jäsenet 
Tulenheimo ja Salmela-Järvinen. 

Kaupunginhallitus päätti 4) asettaa komitean laatimaan ehdotusta 
tarpeellisista toimenpiteistä kaupungin tilinpäätöksen j ouduttamiseksi 
valiten sen puheenjohtajaksi rahatoimenjohtaja J. Helon sekä jäseniksi 
kaupunginkamreeri P. J. Björkin, apulaiskaupunginkamreeri E. Järn-
strömin ja osastopäällikkö L. Lahtisen. 

Kaupunginhallitus katsoi tarpeelliseksi ennen tili- ja vastuuvapauden 
myöntämistä Ab. M. G. Stenius oy:n hallitukselle v:lta 1939 tarkemmin 
perehtyä yhtiön tileihin asettaen tätä varten komitean5), johon valittiin 
kaupunginvaltuuston puheenjohtaja E. Rydman sekä vtt Railo ja Tulen-
heimo. 

Terveydenhoitolautakunnan anomukseen komitean asettamisesta rottien 
hävittämistä tutkimaan suostuttiin6) kehoittaen kuitenkin lautakuntaa 
pyytämään myöskin puhtaanapitolautakuntaa valitsemaan komiteaan 
edustajansa. 

x) Khs 17 p. lokak. 1,909 §. — 2) S:n 27 p. kesäk. 1,141 § sekä klm jsto 15 
p. tammik. 3,135 §, 25 p. tammik. 3,236 §, 31 p. tammik. 3,306 ja 3,307 §, 6 p. 
helmik. 3,350 §, 12 p. maalisk. 3,506 §, 4 p. huhtik. 3,609 §, 9 p. toukok. 3,725 
23 p. toukok. 3,762 §, 13 p. kesäk. 3,873 §, 20 p. kesäk. 3,902 §, 4 p. heinäk. 
3,967 §, 18 p. heinäk. 3,989 §, 3,993 §, 8 p. elok. 4,031 §, 12 p. syysk. 4,115 ja 
4,132 §, 19 p. syysk. 4,156 ja 4,157 §, 3 p. lokak. 4,205 ja 4,208 §, 24 p. lokak. 
4,274 §, 7 p. marrask. 2,083 § ja 27 p. jouluk. 4,452 §. — 3) Khs 18 p. heinäk. 
1,342 §. — 4) Khn jsto 20 p. kesäk. 3,899 §. — 5) Khs 19 p. syysk. 1,661 §. — 
6) Khn jsto 21 p. marrask. 4,345 §. 
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Naistenklinikan laajennustöiden tarkastamista varten päätettiin 
asettaa komitea, jonka puheenjohtajaksi valittiin sosiaali- ja opetusasiain 
johtaja J. W. Keto sekä jäseniksi professori F. Langenskiöld, sairaalatar-
kastaja M. Saarenheimo ja kaupunginarkkitehti G. Taucher. 

Kertomusvuodeksi päätettiin2) asettaa työttömyyskomitea valiten 
siihen kaupunginjohtaja, rahatoimenjohtaja, teknillinen johtaja, kau-
pungininsinööri, huoltotoimen toimitusjohtaja, työnvälitystoimiston joh-
taja sekä vtt Salovaara ja Tulenheimo. 

Liikealan työttömien kursseja järjestämään asetettavaan toimikuntaan 
valittiin 3) kaupungin puolesta vt Railo. 

Yleishyödyllisten yritysten ja laitosten sekä raittiusseurain ja -järjestö-
jen avustusmäärärahan jakamista valmistelevaan valiokuntaan valittiin4) 
puheenjohtajaksi sosiaali- ja opetusasiain johtaja J. W. Keto sekä muiksi 
jäseniksi rahatoimenjohtaja J. Helo, teknillinen johtaja E. Moring ja 
vtt Tulenheimo ja Udd sekä viimeksi mainitun kuoltua hänen tilalleen 
vt Nyberg. 

Kaupunginhallitus päätti 5) sallia kansanhuoltolautakunnan asettaa 
komitean harkitsemaan kysymystä ruoan- y. m. jätteiden keräämisestä 
uutta jalostusta varten mutta määräsi, että komitean tuli rajoittaa tehtä-
vänsä Helsingin kaupungin ruoanjätekysymyksen sekä muun jätekysy-
myksen tutkimiseen tarkoituksin lähiaikoina aikaansaada helpotusta 
kaupungin elintarvikkeiden ja muiden tärkeimpien kulutustarvikkeiden 
saantiin. Kansanhuoltolautakuntaa päätettiin samalla kehoittaa aikanaan 
tekemään kaupunginhallitukselle ilmoitus komitean kustannuksista, jotka 
suoritettaisiin määrärahasta valiokunta- ja komiteamenot. Kansanhuolto-
ministeriön asetettua syyskuun 13 p:nä edellä mainitun komitean6) ja 
valittua siihen puheenjohtajaksi tullihallituksen kemistin Y. Talvitien 
sekä jäseniksi insinööri L. Alangon ja konsuli M. Huttusen, kaupungin-
hallitus" ministeriön kehoituksesta omasta puolestaan valitsi siihen kaksi 
jäsentä, nimittäin puhtaanapitolaitoksen johtajan B. Axin ja kaupungin-
eläinlääkäri W. Ehrströmin. 

Sosiaali- ja opetusasiain johtaja J. W. Keto, toimistopäällikkö S. Pura-
nen ja vt Udd valtuutettiin 7) ostamaan autoja halkojen kuljettamista 
varten kaupunkiin. Jäsen Uddin kuoltua valittiin 8) hänen tilalleen toimi-
tusjohtaja T. Salmio. 

Kaupunginhallitus päätti9) asettaa toimikunnan tarkemmin valmistele-
maan opetusministeriön retkeilylautakunnan esitystä kunnallisen retkeily-
lautakunnan asettamisesta Helsinkiin. Toimikunnan jäseniksi valit-
tiin kaupunginjohtaja ja sosiaali- ja opetusasiain johtaja sekä vtt Railo, 
Tulenheimo ja Tötterman. 

Ennen eduskuntatalon ympäristöalueen asemakaavoituksen lopullista 
ratkaisemista kaupunginhallitus päätti10) valmistaa asiantuntijoille tilai-
suuden lausunnon antamiseen asiasta laadituista eri ehdotuksista sekä 
tässä tarkoituksessa pyytää toimikuntaan, jonka yhdessä kaupungin-
johtajan ja apulaiskaupunginjohtajain kanssa tuli laatia esitys asiasta, 

!) Khs 15 p. elok. 1,486 §. — 2) S:n 21 p. maalisk. 395 §. — 3) S:n 3 p. lokak. 
1,789 §; ks. myös tämän kert. s. 159. — 4) Khs 26 p. tammik. 63 § ja 27 p ke-
säk. 1,197 §. — 5) S:n 22 p. elok. 1,538 §. — 6) Khn jsto 13 p. syysk. 4,133 § 
sekä khs 19 p. syysk. 1,697 § ja 26 p. syysk. 1,736 §. — 7) Khs 23 p. helmik. 
201 §. — 8) S:n 16 p. toukok. 789 §. — 9) S:n 3 p. lokak. 1,785 §. — 10) S:n 7 p 
marrask. 2,091 §. ^ 
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professori 0. I. Meurmanin sekä arkkitehdit B. Jungin, Y. Lindegrenin 
ja M. Välikankaan; toimikunta oikeutettiin käyttämään teknillistä apua. 

Kiinteistölautakunta oikeutettiin antamaan Herttoniemen tehdas-
kortteli- j a ölj ysatama-alueen lopullisen rakennus j är j estysehdotuksen 
laatiminen sen komitean tehtäväksi, jonka lautakunta aikoinaan asetti 
valmistelemaan alkuperäistä rakennusjärjestysehdotusta. 

Kiinteistölautakuntaa päätettiin 2) kehoittaa asettamaan rakennus-
suunnitelmakomitea käsittelemään Ruotsista saapuvien 150 lahjatalon 
vastaanottamisesta aiheutuvia rakennuskysymyksiä sekä valitsemaan ko-
miteaan kiinteistöjohtaja E. von Frenckell, toimistonjohtaja Y. Harvia, 
arkkitehti L. Pajamies, vt Railo ja toimistopäällikkö J. Savolainen. 

Kaupunginhallitus päätti3) asettaa ratsastushallin tallirakennusten 
vastaanottamiseksi komitean valiten siihen kiinteistöjohtaja E. von 
Frenckellin, kaupunginarkkitehti G. Taucherin sekä vt Uddin ja oikeut-
taen komitean työssään käyttämään asiantuntijoiden apua. 

Ratsastushallin lopputarkastusta suorittamaan päätettiin4) asettaa 
komitea, jonka puheenjohtajaksi määrättiin kiinteistöjohtaja E. von 
Frenckell sekä jäseniksi lämpöteknikko Y. Laaksonen, vanhempi insi-
nööri H. Relander, majuri M. Sawela, kansanpuistojen isännöitsijä K. 
Soinio, kaupunginarkkitehti G. Taucher ja arkkitehti M. Välikangas; 
tarkastustilaisuuteen päätettiin myöskin kutsua rakennusmestari O. Vilamo. 

Siirtoväen karjan pitämisestä ratsastushallissa aiheutuneiden mah-
dollisten vahinkojen toteamiseksi kaupunginhallitus päätti5) toimi-
tuttaa tarkastuksen kiinteistöjohtaja E. von Frenckellin puheenjohdolla 
sekä poliisikomisario T. Sainion ja kaupunginarkkitehti G. Taucherin toi-
miessa jäseninä, kutsuen tilaisuuteen talousneuvos O. Vilamon ja kehoit-
taen Uudenmaan lääninhallitusta sekä Uudenmaan läänin kansanhuolto-
piiriä lähettämään tarkastukseen edustajansa. 

Kiinteistöjohtaja E. von Frenckell, insinööri H. A. Relander, majuri 
M. Sawela ja kaupunginagronoomi A. J . Tamminen valittiin 6) vastaan-
ottamaan heinäkuun 19 p:nä kaupungin puolesta Talin laukkarata siihen 
liittyvine kilpailupaikkoineen. 

Kaupungin ja valtion välillä suoritettavaa olympiakisojen kustannusten 
jakoa koskevaa välienselvittelyä varten laadittavia laskelmia kaupungin 
puolesta tarkastamaan valittiin 7) vt P. Railo. 

Katujen jalkakäytävien päällystämisestä ja johtojen sijoittamisesta 
jalkakäytäviin annettujen määräysten täydentämiskysymystä harkitse-
maan asetetun komitean edesmenneen puheenjohtajan tilalle valittiin 8) 
kaupungininsinööri A. Linnavuori sekä edesmenneiden jäsenten B. Brandtin 
ja A. Marsion ja toimestaan eronneen jäsenen V. Andersinin tilalle 
valittiin vastaavasti kaasulaitoksen toimitusjohtaja T. Sjölund, sähkö-
laitoksen toimitusjohtaja R. Brummer ja kiinteistötoimiston toimisto-
päällikkö J . A. Savolainen. 

Kaupungin edustajaksi HAKA osuuskunnan piirustuskilpailun pal-
kintolautakuntaan päätettiin 9) valita kiinteistötoimiston toimistopäällikkö 
J. A. Savolainen. 

V Khn jsto 20 p. kesäk. 3,901 §. — 2) Khs 30 p. toukok. 943 §. — 3 ) S:n 1 p. 
maalisk. 269 §. — 4) Khn jsto 17 p. elok. 4,046 § ja khs 22 p. elok. 1,524 §. — 
5) Khs 16 p. toukok. 803 a §; ks. myös tämän kert. s. 211 ja 220. — 6) Khs 13 p. 
heinäk. 1,330 — 7) S:n 16 p. toukok. 811 §. — 8) S:n 10 p. lokak. 1,870 §. — 
») S:n 29 p. elok. 1,563 §. 
Kunnall. kert. 1940 ® 
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Määrättyään v. t. kiinteistöjohtajan T. Grotenfeltin mainitun viran-
sijaisuutensa ajaksi kaupungin edustajaksi kysymystä m. m. Helsingin 
tavara-aseman vastaisesta sijoittamisesta tutkimaan asetettuun komite-
aan kaupunginhallitus sittemmin määräsi kiinteistöjohtaja E. von 
Frenckellin hänen tilalleen kyseisen viransijaisuusajan päätyttyä. 

Kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriön ilmoitus valtion asetta-
man Helsingin tavara-aseman sijoittamiskomitean vapauttamisesta tehtä-
västään merkittiin 2) tiedoksi. 

Kaupunginhallitus päätti3) asettaa komitean kiireisesti valmista-
maan suunnitelmaa Degerön alueiden käyttämisestä satama-, teollisuus-
ja asuntotarkoituksiin sekä Herttoniemen radan johtamisesta sinne, minkä 
lisäksi komitean tuli koettaa jouduttaa uuden radan rakentamista Itä-
Suomeen joko suunnassa Helsinki—Kouvola tai mahdollisesti Helsinki— 
Lahti—Heinola—Mikkeli. Tämän komitean jäseniksi, jonka tuli saada 
työnsä valmiiksi kesään mennessä ja joka oikeutettiin käyttämään apunaan 
asiantuntijoita ja sihteeriä, valittiin kaupunginjohtaja, kaikki apulais-
kaupunginjohtajat, apulaisasemakaava-arkkitehti B. Aminoff, satamalai-
toksen toimitusjohtaja K. W. Hoppu, satamarakennuspäällikkö S. Ran-
delin ja vtt Salmio ja Salovaara. Komitean sittemmin antama mietintö 
päätettiin4) hyväksyä sekä yhtyä sen mukaisesti valtioneuvostolle tehtä-
vään anomukseen ja valtuuttaa kaupunginjohtaja allekirjoittamaan ano-
mus. Yleisistä käyttövaroistaan kaupunginhallitus myönsi5) yhteensä 
39,896 mk komitean menojen peittämiseksi. 

Kaupunginjohtaja A. Tulenheimo päätettiin6) valita kaupungin edus-
tajaksi Helsinki—Lahti—Heinola—Mikkeli—Savonlinna ratasuuntaa poh-
tivan neuvottelukokouksen asettamaan ratatoimikuntaan. 

Kaupunginhallitus päätti 7) asettaa komitean valmistelemaan kysy-
mystä vesisäiliöiden tai vesikaivojen rakentamisesta kaupungin keski-
osiin valiten sen jäseniksi teknillisen johtajan E. Moringin sekä palopääl-
likkö W. Bergströmin, katurakennuspäällikkö R. Granqvistin, toimitus-
johtaja K. Huhtalan, vesijohtolaitoksen toimitusjohtajan J. W. Lilljan 
ja insinööri V. Virtalan. Tarpeellisten tutkimustöiden suorittamiseksi 
komitean käytettäväksi myönnettiin 8) 20,000 mk kaupunginhallituk-
sen yleisistä käyttövaroista. 

Teurastamon jäähdytyslaitoskomitean käyttämälle asiantuntijalle, pro-
fessori E. Hubendickille kaupunginhallitus päätti9) esittää kiitoksensa 
hänen lämpimästä suhtautumisestaan Suomen kansan kohtaloihin sekä 
lisäksi ryhtyä toimenpiteisiin Suomen valkoisen ruusun kunniamerkin 
myöntämiseksi hänelle. 

Komitea- y. m. palkkiot. Valiokunta- ja komiteamenoja varten talous-
arvioon merkitystä määrärahasta, joissakin tapauksissa v:n 1939 vastaa-
valta tililtä, maksettiin seuraavat palkkiot: 

!) Khs 30 p. toukok. 914 §; ks. v:n 1939 kert. s. 139. — 2) Khs 4 p. heinäk. 1,209 §. — 
») S:n 21 p. maalisk. 396 §. — 4) S:n 1 p. elok. 1,352 §. — 5) S:n 25 p. huhtik. 632 §, 
11 p. heinäk. 1,258 § ja 15 p. elok. 1,456 §. — 6 ) S:n 18 p. huhtik. 555 §. — 7) Khn 
jsto 15 p. tammik. 3,163 § ja 6 p. helmik. 3,379 §. — 8) Khs 26 p. tammik. 66 §; 
ks. myös tämän kert. s. 241. — 9) Khs 27 p. jouluk. 2,522 §. — 10) Khn jsto 25 p. 
tammik. 3,230 §. — S:n 22 p. elok. 4,047 §. 

Mk 

Virkasääntökomitea10) 
Palkkavaliokunta 1 x)... 

200: — 
800: — 
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Mk 

Uusintatarkastukseen kutsuttujen, nosto väen II luokkaan kuu-
luvien, vuosina 1919—1897 syntyneiden nostomiesten vapau-
tusanomuksia käsittelevä komitea 1) 11,550: — 

Vuokransovittelulautakunta 2) 4,900: — 
Palokunnan päällystön lukumäärän lisäämistä ja työkomennus-

kunnan perustamista palokuntaan valmisteleva komitea3) 3,425: — 
Elintarvikehuoltoon kuuluvia kysymyksiä selvittelevä komi-

tea4) 5,992:30 
Jätekomitea 5) 11,150: — 
Työttömyyskomitea6) 500: — 
Tivolikomitea 7) 1,400: — 
Kansakoulujen historiakomitea 8) 2,800: — 
Kansakoulutalojen rakentamista tutkiva komitea 9) 4,500: — 
Rakennusjärjestyskomitea 10) 3,750: — 
Herttoniemen teollisuus- ja öljysatama-alueen rakennusjär-

jestystä laativa komitea 11) 1,200: — 
Puhtaanapitolaitoksen keskusaseman sij oituspaikkakysymystä 

pohtiva komitea 12) 3,650: — 
Teurastamon jäähdytyslaitoskomitea 13) 3,800: — 
Teurastamon katseimusmiehet 14) 7,725: — 
Asutuslautakunta 15) 550: — 
Anniskeluoikeusanomuksia käsittelevä komitea 16) 4,900: — 
Evakuoimissuunnitelman laatimisessa käytetyt asiantuntijat 17) 600: — 

Rahatoimistoa päätettiin 18) kehoittaa pitämään teurastamon jäähdy-
tyslaitoskomitean käyttämille asiantuntijoille maksetut erät toistaiseksi 
ennakkomaksuj en tilillä. 

Matka-apurahat. Kaupunginsihteri E. Mantere, jolle opintomatkan 
tekemiseksi Skandinavian maihin myönnetty 6,000 mk:n matka-apuraha 
oli siirretty kertomusvuonna käytettäväksi19), oikeutettiin20) käyttämään 
4,000 mk siitä kunnallis- ja kiinteistöhallinnon järjestelyä koskevien 
kysymysten tutkimista varten Tukholmassa. 

Kaupunginhallitus suostui 21) rahatoimiston osastopäällikön L. Lahti-
sen anomukseen, että hänelle myönnetty 4,000 mk:n matka-apuraha saa-
taisiin siirtää kertomusvuonna käytettäväksi. Elintarvikekeskuksen toi-
mitusjohtajalle E. Sarkialle myönnetyn 4,000 mk:n matka-apurahan siir-
tämiseen kertomusvuoden kesällä käytettäväksi, mikäli olosuhteet sen 
sallivat, kaupunginhallitus niinikään suostui 22). 

Kertomusvuoden opintomatkastipendimäärärahasta myönnettiin 23) 
12,000 mk kansanhuoltolautakunnan puheenjohtajan ja toimistopäällikön 

*) Khn jsto 11 p. huhtik. 3,636 §. — 2) S:n 27 p. kesäk. 3,938 §. —3) S:n 19 
p. syysk. 4,158 §. — 4) S:n 18 p. heinäk. 3,991 ja 3,992 §. — 5) S:n 7 p. marrask. 
4,307 §. — 6) S:n 10 p. tammik. 3,082 §. — 7) S:n 27 p. kesäk. 3,908 §. — 8) S:n 
3 p. tammik. 3,048 §. — 9) S:n 28 p. marrask. 4,369 §. — 10) S:n 3 p. tammik. 
3,037 § ja 27 p. kesäk. 3,931 §. — n) S:n 10 p. lokak. 4,233 §. — 12) S:n 4 p. 
tammik. 3,063 § ja 27 p. jouluk. 4,461 §. — 13) S:n 19 p. jouluk. 4,432 §. — 14) S:n 
6 p. kesäk. 3,848 §. — 15) S:n 15 p. elok. 4,035 §. — 16) S:n 11 p. tammik. 3,119 §. — 
17) S:n 28 p. marrask. 4,354 §. — 18) Khs 14 p. marrask. 2,191 §; ks. myös tämän 
kert. s. 249. — 19) Ks. v:n 1939 kert. s. 142. — 20) Khs 26 p. syysk 1 704 § — 
21) S:n 9 p. helmik. 119 §. — 22) S:n 30 p. huhtik. 704 §. — 23) S:n 6 p. syysk 
1,614 §. ; y y y 
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lähettämiseksi Tukhomaan, Göteborgiin ja Malmöhön tutustumaan sikä-
läisen kansanhuoltohallinnon järjestelyyn pääasiallisesti polttoainekysy-
mystä silmälläpitäen. Sosiaali- ja opetusasiain johtajan esitys hänen 
osallistumisestaan edellä mainittuun matkaan virkamatkana hyväksyt-
tiin ja myönnettiin 2) kaupunginhallituksen yleisistä käyttövaroista 
7,444: 60 mk hänen matkalaskunsa suorittamiseen. 

Kertomusvuoden opintomatkastipendimäärärahasta myönnettiin3) li-
säksi 1,000 mk kansakoulunopettaja J. Henrikssonille tutkimusmatkaa 
varten maan suojelukasvatuslaitoksiin, 3,000 mk talousopettaja M. Koi-
vistolle opintomatkan tekemiseksi Ruotsiin ja 5,814 mk kaasulaitoksen 
jollekin insinöörille tutkimusmatkaa varten Ruotsiin. 

Yleisten töiden lautakuntaa päätettiin 4) kehoittaa suorituttamaan 
kaupunginhallituksen arkkitehti M. Välikankaalle hänen tekemästään 
opintomatkasta tutustumaan Saksan, Tanskan ja Ruotsin uusimpiin 
ratsastuslaitoksiin kaupunginkassasta myöntämän ennakon määrän, 9,000 
mk, ratsastushallia varten varatuista määrärahoista. 

Kaupunginhallituksen yleisistä käyttövaroista myönnettiin edellä jo 
mainitun lisäksi seuraavat matka-apurahat: kaupunginkamreeri P. J. 
Bj orkille osanottoa varten Örebrossa pidettävään kaupunginkamreerien 
kokoukseen 2,500 mk5) ; Helsingin kaupungin palveluksessa oleville 
Suomen kaupunkien tili virkamiesten yhdistyksen jäsenille, jotka osallis-
tuivat yhdistyksen Turussa pidettävään vuosikokoukseen, 434 mk henki-
löä kohden eli yhteensä enintään 8,680 mk6); urheilulautakunnan pu-
heenjohtajalle U. Töttermanille osallistumista varten Föreningen Sveriges 
idrottsplatser nimisen yhdistyksen Norrköpingissä pidettävään kokouk-
seen 2,000 mk 7); sekä eräille kaupungin teknillisille virkailijoille ja väes-
tönsuojelutoimiston toimistoinsinöörille C.-H. Nyströmille osanottoa var-
ten Suomen kunnallisteknillisen yhdistyksen Lahdessa pidettävään vuosi-
kokoukseen 324 mk henkilöä kohden eli yhteensä 12,960 mk 8). Teknilli-
nen johtaja E. Moring määrättiin osallistumaan viimeksi mainittuun 
vuosikokoukseen laskien se virkamatkaksi ja myöntäen 9) hänen matka-
laskunsa suorittamiseen 604 mk määrärahasta Matkakustannukset. 

Matkakertomukset. Tilastotoimiston arkistoon lähetettiin säilytettä-
viksi ne matkakertomukset, joita kaupungin myöntämin matka-apura-
hoin tekemistään matkoista olivat laatineet sosiaali- ja opetusasiain joh-
taja J. W. Keto10), kansanhuoltolautakunnan puheenjohtaja J. Laakso10), 
kansanhuoltolautakunnan toimistopäällikkö V. Saura10), Nikkilän sairaa-
lan alilääkäri E. Gustavson11), apulastentarha Aulan johtajatar T. Särki-
järvi12), kiinteistötoimiston nuorempi insinööri V. Meriluoto13), rakennus-
toimiston rakennusmestarit A. Rokkonen14) ja K. Salonen15), kaasulaitok-
sen kamreeri O. Forsman 16) sekä teurastamon apulaisjohtaja J. Sjö-
lund 17). 

!) Khs 6 p. syysk. 1,586 §. — 2 ) Khn jsto 26 p. syysk. 4,159 §. —3) Khs 6 p. 
kesåk. 994 §, 28 p. marrask. 2,316 § ja 5 p. jouluk. 2,346 §. — 4) S:n 9 p. toukok. 
752 §. — 5) S:n 8 p. elok. 1,412 §. — 6) S:n 7 p. marrask. 2,086 §. — 7) S:n 
19 p. syysk. 1,688 §. — 8) S:n 22 p. elok. 1,530 §. — 9) Khn jsto 5 p. syysk. 
4,092 §. — 10) Khs 17 p. lokak. 1,935 §. — 1X) S:n 20 p. kesåk. 1,138 § ja 27 p. 
kesåk. 1,190 §. — 12) Khn jsto 3 p. tammik. 3,046 § ja 4 p. tammik. 3,066 §. — 
13) Khs 18 p. heinåk. 1,328 § ja 1 p. elok. 1,367 §. — 1 4 ) Khn jsto 3 p. tammik. 
3,044 §. — 15) S:n 10 p. tammik. 3,087 § ja 11 p. tammik. 3,118 §. — 16) Khs 
11 p. huhtik. 535 §. — 17) S:n 21 p. maalisk. 425 § ja 29 p. maalisk. 454 §. 
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Kaupungin edustus, juhlatilaisuudet y.m. 

Kaupungin järjestämät edustustilaisuudet. Kaupunginhallitus päätti 1), 
että Helsingin kaupunki järjestää helsinkiläisille rintamamiehille juhlan 
heinäkuun 21 p:nä myöntäen tarkoitukseen yleisistä käyttövaroistaan 
50,000 mk; samoista käyttövaroista myönnettiin 2) tarkoitukseen myö-
hemmin vielä 62,801: 65 mk. 

Kaupunginhallitus päätti3) ryhtyä toimenpiteisiin sodassa kaatu-
neiden kaupungin työntekijäin muistojuhlan järjestämiseksi Koiton salissa 
myöntäen tarkoitukseen yleisistä käyttövaroistaan enintään 60,000 mk; 
sittemmin hyväksyttiin 4) mainituista käyttövaroista maksettavaksi yh-
teensä 49,820: 50 mk. 

Yleisistä käyttövaroistaan tai käyttövaroistaan kaupungin edustusti-
laisuuksia varten kaupunginhallitus seuraavasti myönsi varoja erilaisten 
edustustilaisuuksien järjestämiseen alla mainituille yksityisille henki-
löille, kokouksille y. m. s.: 

kaupunginjohtaja A. Tulenheimolle hänen 60-vuotispäivänsä johdosta 
5,959:25 mk5) ; 

satamalautakunnan eroavalle puheenjohtajalle I. Lindforsille 4,883: 30 
mk6); 

kaupungin- ja kauppalanjohtajien kokouksen osanottajille 3,064 mk 7); 
Suomen kaupunkien ja kauppalain sihteerien yhdistyksen vuosikokouk-

sen osanottajille 7,123 mk 8) ; 
Lahden kaupunginvaltuuston jäsenille 8,380 mk 9); 
Suomen teknikkojen seuran ja Tekniska föreningen i Finland nimisten 

yhdistysten yhteisen kokouksen osanottajille 9,496: 50 mk 10); 
ratatoimikunnan jäsenille 3,484 mk 1:L); 
erinäisille skandinavialaisille virkamiehille 643: 20 mk 12); 
eräille Ruotsin kunnallisvirkamiehille 245: 50 mk 13); 
eräälle Tukholman kaupungin edustajalle 3,483 mk1 4) ; 
Tukholman kaupunginkanslian päällikölle E. Hildebrandille 280: 75 

mk 15); 
Tukholman asemakaavakonttorin asemakaavajohtajalle A. Lilienbergille 

yhteensä 3,491 mk 16); 
Västeråsin kaupungin eräille edustajille 2,310 mk 17); 
Ruotsin ulkoministerin puolisolle rouva M. Sandlerille 536: 30 mk18); 
Viron väestönsuojelupäällikölle Varomalle ja Tallinnan kaupungin 

rakennusinsinöörille Valamaalle 422: 80 mk 19); 
Saksan kauppakamarin valtuuskunnan jäsenille 2,884: 75 mk 20); 
Danzigin kaupungin kauppakamarin puheenjohtajalle 218: 50 mk 21); 

!) Khs 20 p. kesäk. 1,107 §. — 2) S:n 1 p. elok. 1,353 § ja 21 p. marrask. 
2,222 §. — 3) S:n 17 p. lokak. 1,893 §. — 4) Khn jsto 5 p. jouluk. 4,372 §. — 
5) S:n 24 p. lokak. 4,260 §. — 6) S:n 18 p. huhtik. 3,640 §. — 7) S:n 15 p. elok. 
4,033 ja 4,034 §. — 8) S:n 12 p. syysk. 4,107 §, 3 p. lokak. 4,187 § ja 10 p. lokak. 
4,214 §. — 9) Khs 3 p. lokak. 1,788 § sekä khn jsto 10 p. lokak. 4,215 ja 
4,216 §. — 10) Khs 19 p. syysk. 1,662 § sekä khn jsto 17 p. lokak. 4,237 § ja 24 p. 
lokak. 4,261 §. — 11) Khn jsto 18 p. huhtik. 3,639 §. — 12) S:n 28 p. maalisk. 3,547 §. — 
13j S:n 27 p. jouluk. 4,442 §. — 14) S:n 14 p. helmik. 3,420 §. — 15) S:n 3 p. lokak. 
4,186 §. — 16) S:n 18 p. huhtik. 3,640 § ja 5 p. syysk. 4,091 §. — *7) S:n 8 p. elok. 
4,013 §. — 18) S:n 29 p. elok. 4,064 §. — 19) S:n 9 p. toukok. 3,717 §.— 20) Khs 
21 p. marrask. 2,203 § ja khn jsto 27 p. jouluk. 4,443 §. — 21) Khn jsto 28 p. marrask. 
4,353 §. 
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Suomen—Ruotsin—Saksan maaottelun j ohtohenkilöille tarvittavat 
varat 1); 

saksalaiselle nyrkkeilijäjoukkueelle 175 mk 2); sekä 
eräille ulkomaisille vieraille 2,321:50 mk3). 
Lisäksi kaupunginhallitus osoitti4) yleisistä käyttövaroistaan olym-

piatoimikunnan edustuskuluihin 36,995: 80 mk, minkä rahamäärän käy-
töstä sittemmin saapui tilitys5). 

Sen johdosta, että kaupunginhallitus kertomusvuoden loppuun men-
nessä tuli toimineeksi 10 vuotta, päätettiin6) hallituksen tammikuun 3 p:nä 
pidettävän kokouksen yhteydessä järjestää yksinkertainen juhlatilaisuus, 
jonka tarkempi suunnittelu jätettiin hallituksen yleisjaoston tehtäväksi. 

Liputus. Kaupunginhallitus päätti 7) järjestää liputuksen erinäisiin 
juhlatilaisuuksiin sekä myöntää joillekin yksityisille yhdistyksille oikeuden 
lainata kaupungin lippuja ja lipputankoja y.m. Liputuksen y.m.s. kului-
hin kaupunginhallitus myönsi yleisistä käyttövaroistaan yhteensä 2,594: 50 
mk sekä yleisten töiden pääluokkaan sisältyvistä käyttövaroistaan lippu-
tankojen pystyttämiseen 5,878: 75 mk. 

2. Rahatointa koskevat asiat 

Tilinpäätös. Kaupunginhallitus päät t i 8) hyväksyä rahatoimiston 
tekemän v:n 1939 tilinpäätöksen. 

Obligatiolainat. Hyväksyen kaupunginhallituksen esityksen uuden 
obligatiolainan ottamisesta kaupunginvaltuusto oli päättänyt alistaa lai-
nanottoa koskevan päätöksensä valtioneuvoston tutkittavaksi ja vah-
vistettavaksi sekä valtuuttaa kaupunginhallituksen ryhtymään kaikkiin 
päätöksestä aiheutuviin toimenpiteisiin ja täysillä valtuuksilla edusta-
maan kaupunkia lainanottoa koskevissa neuvotteluissa ja päätösten teossa 
sekä kaupungin puolesta allekirjoittamaan kaikki tarpeelliset laina- ja 
vastuusitoumukset ynnä muut asiakirjat 9). Tämän valtuuston pää-
töksen kaupunginhallitus päätti10) puoltolauseineen lähettää Uudenmaan 
lääninhallitukselle sekä antaa rahatoimistolle tehtäväksi ryhtyä täytän-
töönpanotoimenpiteisiin, joihin sisältyi väliaikaisen todistuksen alle-
kirjoittaminen, ollen lainaehdoista aikanaan tehtävä eri esitys kaupun-
ginhallitukselle . 

Hyväksyen kaupunginhallituksen esityksen v:n 1935 kolmannen 3 
%:n obligatiolainan konverttaamisesta kaupunginvaltuusto alisti tämän 
päätöksensä valtioneuvoston tutkittavaksi ja vahvistettavaksi sekä val-
tuutti kaupunginhallituksen ryhtymään kaikkiin päätöksestä aiheutu-
viin toimenpiteisiin 9). Lainanottoa varten rahatoimenjohtaja laati eh-
dotuksen lainaehdoiksi, jonka kaupunginhallitus hyväksyi1:L) eräin muu-
toksin. Edelleen kaupunginhallitus päätti i v j puoltolauseineen lähettää 

!) Khs 29 p. elok. 1,545 §. — 2) Khn jsto 27 p. jouluk. 4,443 §. — 3 ) S:n 11 
p. huhtik. 3,615 §. — 4) Khs 1 p. elok. 1,375 §. — 5) S:n 11 p. heinäk. 1,285 §. — 
6) S:n 19 p. jouluk. 2,437 §. — 7) S:n 29 p. elok. 1,545 § sekä khn jsto 31 p. 
tammik. 3,312 §, 13 p. kesäk. 3,872 §, 1 p. elok. 3,996 §, 22 p. elok. 4,062 §, 29 p. 
elok. 4,065 §, 3 p. lokak. 4,188 §, 7 p. marrask. 4,295 § ja 5 p. jouluk. 4,374 §.— 
8) Khs 17 p. lokak. 1,904 § ja 24 p. lokak. 1,975 §. — 9 ) Ks. tämän kert. s. 11. — 
10) Khs 28 p. marrask. 2,273 §. — S:n 28 p. marrask. 2,274 §. 
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Uudenmaan lääninhallitukselle konverttaamista koskevan valtuuston 
päätöksen sekä antaa rahatoimistolle tehtäväksi ryhtyä täytäntöönpano-
toimenpiteisiin, joihin sisältyy väliaikaisten todistusten allekirjoittami-
nen. 

Obligatioiden arvonta. V:n 1940 joulukuun 2 p:nä arvottiin kaupungin 
v:n 1935 toisesta 5 y2 %:n obligatiolainasta 10 obligatiota ä 25,000 mk 
ja 21 obligatiota ä 10,000 mk. Arvottavaksi määrätyn obligatiomäärän 
sijasta kaupunki lunasti seuraavat määrät kaupungin obligatiolainoihin 
kuuluvia obhgatioita: v:n 1909 4 %:n lainasta 55 obligatiota ä 2,515 mk, 
v:n 1917 4 y2 %:n lainasta 27 obligatiota ä 10,000 mk, 24 obligatiota 
ä 5,000 mk ja 29 obligatiota ä 1,000 mk, v:n 1933 kolmannesta 4 % 
%:n lainasta 112 obligatiota ä 10,000 mk ja 96 obligatiota ä 5,000 mk, 
v:n 1934 ensimmäisestä 4 y2 %:n lainasta 36 obligatiota ä 10,000 mk ja 
38 obligatiota ä 5,000 mk, v:n 1934 toisesta 5 %:n lainasta 17 obli-
gatiota ä 25,000 mk, 125 obligatiota ä 10,000 mk ja 161 obligatiota ä 
5,000 mk, v:n 1934 kolmannesta 4 y2 %:n lainasta 8 obligatiota ä 
100,000 mk ja 3 obligatiota ä 50,000 mk, v:n 1935 ensimmäisestä 5 x/2 
%:n lainasta 166 obligatiota ä 10,000 mk, v:n 1935 toisesta 5 x/2 %:n 
lainasta 47 obligatiota ä 25,000 mk ja 105 obligatiota ä 10,000 mk, 
v:n 1935 neljännestä 5 y2 %:n lainasta 100 obligatiota ä 10,000 mk ja 
40 obligatiota ä 5,000 mk, v:n 1935 vidennestä 5 %:n lainasta 31 obliga-
tiota ä 50,000 mk, v:n 1936 ensimmäisestä 4 y2 %:n lainasta 100 obliga-
tiota ä 1,000 Ruotsin kruunua, v:n 1936 toisesta 5 %:n lainasta 62 obli-
gatiota ä 25,000 mk, 62 obligatiota ä 10,000 mk ja 62 obligatiota ä 
5,000 mk, v:n 1937 ensimmäisestä 4 y2 %:n lainasta 65 obligatiota ä 
25,000 mk, 67 obligatiota ä 10,000 mk ja 65 obligatiota ä 5,000 mk, 
v:n 1939 enimmäisestä 4 y2 %:n lainasta 44 obligatiota ä 25,000 mk, 43 
obligatiota ä 10,000 mk ja 32 obligatiota ä 5,000 mk sekä v:n 1939 toi-
sesta 5 %:n lainasta 56 obligatiota ä 25,000 mk, 57 obligatiota ä 10,000 
mk ja 56 obligatiota ä 5,000 mk. 

Provisiot, kulut y. m. nimisestä määrärahasta päätettiin rahatoi-
men johtaja J. W. Helolle suorittaa 521 mk hänelle Brown Harriman & Co 
nimisen toiminimen toisen johtajan Van Dyke Wightin täällä käynnin 
johdosta järjestetyistä päivällisistä aiheutuneiden menojen peittämiseksi. 

Asunto oy. Antinkatu 23 nimisen yhtiön, jonka talo oli vaurioitunut 
pommituksessa, anomukseen sen kaupungin lahjoitusrahastoista saaman 
381,800 mk:n suuruisen lainan pysyttämisestä yhä edelleen päätettiin 2) 
suostua. 

Antinkatu 32 oy:lle, jonka rakennukset olivat pommituksessa vau-
rioituneet, kaupunginhallitus päätti3) myöntää 4,920,000 mk:n suuruisen 
lainan laaditun velkakirjaluonnoksen mukaisin ehdoin Sotavahinkoyhdis-
tyksen 5 %:n velkakirjoja vastaan samalle määrälle, ollen laina makset-
tava takaisin helmikuun 1 p:ään 1946 mennessä. 

Rahatoimenjohtaja ilmoitti samassa yhteydessä, että verotasausrahas-
tossa oli 37,670,000 mk:n arvosta konvertattaviksi päätettyjä obligatioita, 
ja että vaihtamalla niitä 12,670,000 mk:n arvosta kaupungin hallussa ole-
viin v:n 1939 ensimmäisen 4 y2 %:n lainan obligatioihin, 9,000,000 mk:n 
arvosta v:n 1934 toisen 5 %:n lainan obligatioihin ja 16,000,000 mk:n 

!) Khn jsto 11 p. huhtik. 3,618 §. — 2) Khs 19 p. jouluk. 2,440 §. —3) S:n 
27 p. jouluk. 2,498 §. 
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arvosta v:n 1939 toisen 5 %:n lainan obligatioihin, voitaisiin näin vapau-
tuvat konvertattavat obligatiot myydä ja siten vapauttaa varoja 
käyttörahastoon. Kaupunginhallitus hyväksyi rahatoimenjohtajan esi-
tyksen. 

HAKA osuuskunnan muodostamien asunto-osakeyhtiöiden lainat. Kau-
punginhallitus päätti 2), että Helsingin asuntokeskuskunta HAKA:n muo-
dostamille asunto-osakeyhtiöille myönnettyjen lainain viimeisistä eristä 
saatiin suorittaa mainituille yhtiöille kaupungin vesi-, kaasu- ja sähkö-
laitoksen laskujen maksamiseksi yhteensä enintään 100,000 mk. 

Alistettuaan tutkittavakseen kiinteistölautakunnan päätöksen kaupun-
gin hallussa m.m. vakuutena olevien, yhteensä 25,495,000 mk:n määräisten 
kiinnitettyjen haltijavelkakirjojen luovuttamisesta Helsingin asuntokes-
kuskunta HAKA:lle kaupunginhallitus päätti3) suostua kyseisen päätök-
sen täytäntöönpanemiseen. 

Bad Grankulla oyille myönnetyn lainan vakuus. Bad Grankulla oy:n 
sille kaupungin lahjoitusrahastoista myönnettyjen lainain vakuutta koske-
van anomuksen johdosta kaupunginhallitus päätti 4) ilmoittaa tyytyvänsä 
kaupungin hallussa oleviin panttivelkakirjoihin, määrältään yhteensä 
1,575,000 mk. 

Omakotilainat. Kaupunginhallitus teki joukon lainain välittämistä 
valtion omakotilainarahastosta sekä tälläisten lainain siirtämistä myö-
hemmäksi koskevia päätöksiä 5). 

Kiinnityksen siirtämisestä myöhemmäksi tehtiin edellisten lisäksi joukko 
päätöksiä 6). 

Akordisofiimukset. Asunto oy. Helsinginkatu 10:n7) ja asutustilallinen 
J. Pulkkasen8) tekemiin akordianomuksiin päätettiin suostua. 

Lykkäys eräiden maksujen suorittamisessa myönnettiin Suomalainen 
ooppera oy:lle 9), työnjohtaja V. Veneskoskelle10), rakennusmestari S. 
Tulenheimolle11), rouva L. Limmoselle12), Asunto oy. Sturenkatu 23:lle13), 
vahtimestari O. Kiviselle14), Asunto-osuuskunta Nelikulmalle15), Bostads 
ab. Åbovägen 55 nimiselle yhtiölle 16), Asunto oy. Töölönkatu 19:lle 17), 
konemestari J . E. Pietilälle 18), rehtori R. Ilmonille 19), Asunto-osuuskunta 
Käpylälle 20), Asunto oy. Turuntie 112:lle 21), Helsingin makasiini oy:lle 22) 
ja liikemies E. Toivoselle 23). 

Myöhästymiskorko määrättiin yleensä maksettavaksi 6 %:n mukaan, 
myöskin vesi ja puhtaanapitomaksujen 24) osalta. 

Gammelstadens ungdomsförening niminen nuorisoliitto vapautettiin 25) 
suorittamasta 315: 20 mk:n suuruista erääntynyttä vesimaksun korkoa. 

Khs 27 p. jouluk. 2,498 §. — 2) Khn jsto 12 p. maalisk. 3,546 §. — 3) Khs 9 p. 
helmik. 118 §. — 4) S:n 31 p. lokak. 2,019 §. — 5) Khn jsto 3 p. toukok. 3,711 § sekä 
khs 13 p. kesäk. 1,052 §, 1 p. elok. 1,355 §, 8 p. elok. 1,408 ja 1,409 §, 22 p. 
elok. 1,518 §, 12 p. syysk. 1,643 §, 14 p. marrask. 2,166 §, 21 p. marrask. 2,209 §, 
28 p. marrask. 2,266 §, 12 p. jouluk. 2,401 § ja 19 p. jouluk. 2,443 §. — 6) Khn 
jsto 23 p. toukok. 3,767 §, 4 p. heinäk. 3,961 §, 24 p. lokak. 4,269 §, 21 p. mar-
rask. 4,339 § ja 12 p. jouluk. 4,411 ja 4,412 §. — 7) Khs 21 p. maalisk. 411 §.— 
8) S:n 30 p. huhtik. 702 §. — 9) S:n 16 p. helmik. 194 §. — 10) S:n 29 p. maalisk. 
440 § ja 6 p. syysk. 1,588 §. — X1) S:n 18 p. huhtik. 558 §. — 12) S:n 18 p. huhtik. 
561 §. — i3) S : n 3 0 p> h u h t i k 6 9 7 § _ i4) S : n 9 p toukok. 741 §. — 15) S:n 6 p. 
kesäk. 973 §. — ") S:n 4 p. heinäk. 1,222 §. — 17) S:n 11 p. heinäk. 1,263 §. — 
18) S:n 8 p. elok. 1,419 §. — 19) S:n 6 p. syysk. 1,589 §. — 20) S:n 24 p. lokak. 
1,971 §. — 2i) S : n 1 7 p l o k a k 1 9 0 0 __ 22) S : n 28 p. marrask. 2,270 §. — 
23) S:n 27 p. jouluk. 2,494 §. — 24) S:n 23 p. toukok. 865 §. — 25) S:n 3 p. lokak. 
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Kaupungille tehty lahjoitus. Ulkoasiainministeriön ilmoitus, että se 
oli postisiirtotilinsä kautta maksanut kaupunginhallitukselle Seinen depar-
tementin Helsingin kaupungille lahjoittamat 500,000 Ranskan frangia eli 
467,500 mk, merkittiin tiedoksi päättäen lähettää kiitoskirjelmä Sei-
nen departementin valtuuston presidentille R. Bosille. 

Palkkion myöntäminen M. G. Stenius oy:n prokuristille. Kaupungin-
hallitus oikeutti 2) M. G. Stenius oy:n johtokunnan suorittamaan yhtiön 
varoista kaupunginkamreeri P. J. Björkille palkkiona siitä tarkastus- ja 
tutkimustyöstä, minkä hän yhtiön prokuristina oli suorittanut kaupungin 
ja yhtiön entisten osakkaiden välien selvittämiseksi, 3,000 mk huhtikuulta 
ja toukokuulta 1939 sekä 1,000 mk kuukaudessa kesäkuun 1 p:stä 1939 
lukien kertomusvuoden loppuun eli yhteensä 25,000 mk. 

Raitiotie ja omnibus oy:n osakkeiden lunastaminen. Kaupunginhalli-
tus päätti3) lunastaa kaikki yksityisten hallussa olevat Raitiotie ja omni-
bus oy:n osakkeet, mikäli niitä oli saatavissa, 6,860 mk:n hinnasta kappa-
leelta sekä merkitä tätä tarkoitusta varten 171,500 mk:n suuruisen,määrä-
rahan v:n 1941 talousarvioon. 

Postisiirtoliikkeen käytäntöönotto. Kaupunginhallitus päätti4) peri-
aatteellisesti hyväksyä postisiirtoliikkeen käytäntöönottamisen soveltu-
vin osin kaupungin rahaliikkeessä kehoittaen rahatoimistoa käyttämään 
sitä mahdollisimman suuressa laajuudessa sekä tekemään tarpeen vaa-
tiessa sitä koskevia esityksiä. 

Kunnallisverotus. Kaupungin kassavaratilanteen vahvistamiseksi sekä 
tilaisuuden tarjoamiseksi veronmaksajille suorittaa kertomusvuoden verot 
ennakolta useammissa erissä, kaupunginhallitus päätti5) periaatteelli-
sesti ja siten, että ennakolta maksetuista veroista suoritettiin n. 6 %:n 
korko, hyväksyä kunnallisverojen ennakolta perimisessä noudatettavaksi 
seuraavat suuntaviivat: 

Verojen suorittamisesta annetaan kuitti tai muu maksua osoittava 
todiste, jota seuraavassa nimitetään vero todisteeksi. 

Verotodisteet annetaan määrätyille juriidisille tai fyysillisille henki-
löille, joiden nimi siis esiintyy todisteessa. Todisteiden ostajista pidetään 
luetteloa. 

Todisteenostaja voi siirtää todisteen toiselle, mutta siirto on, ollakseen 
pätevä, ilmoitettava rahatoimistolle. 

Verotodisteet ovat käytettävissä vain v:n 1940 kunnallisverojen suo-
rituksessa. 

Verotodisteista suoritetaan korkoa siten, että niitä myytäessä annetaan 
alennusta riippuen siitä, miten kauan ennen veronkantoa todiste lunaste-
taan. 

Verotodisteet kirjoitetaan 100, 500 ja 1,000 mk:n määrille, ja ne numeroi-
daan kukin sarja erikseen. 

Kaupunginhallitus valtuutti6) yleisjaostonsa ryhtymään tarpeellisiin 
toimenpiteisiin asiassa. 

Kaupunginhallitus oikeutti 7) rahatoimiston myymään yleisölle kerto-
musvuonna liikeeseen laskettujen veronmaksutodisteiden asemesta Suomen 
markoiksi konvertatun v:n 1935 kolmannen kruunulainan obligatioita, 
joissa, kun niitä käytettiin maksuvälineenä kunnallisveroja suoritettaessa, 

!) Khs 28 p. marrask. 2,258 §. — 2) S:n 19 p. jouluk. 2,459 §. — 3) S:n 19 p. 
syysk. 1,684 §. — 4) Khn jsto 10 p. lokak. 4,227 §. — 5) Khs 16 p. helmik. 166 §. — 
6) S:n 16 p. helmik. 166 §. — 7) S:n 12 p. jouluk. 2,403 §. 
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tuli olla veronmaksu vuoden lokakuun 2 p:n jälkeen erääntyvät korko-
kupongit. 

Rahatoimenjohtaja o i k e u t e t t i i n m ä ä r ä ä m ä ä n kertomusvuoden kun-
nallisveron eri osien kantoajat sitä silmälläpitäen, että kanto tapahtuisi 
pääasiallisesti samoina aikoina kuin edellisenä vuonna. 

Verotusvalmisteluviraston ilmoitettua taksoituslautakunnan laskeneen 
veroäyrien lukumäärän kertomusvuonna toimitettavassa kunnallisvero-
tuksessa 43,700,439:ksi, kaupunginhallitus määräsi 2) äyriltä maksetta-
van veromäärän alustavasti 8: 50 mk:ksi, josta määrästä ensimmäisessä 
kannannassa perittäisiin 2: 50 mk ja muissa 2 mk. Sitten kun oli saatu 
tietää tutkijalautakunnan alentaneen edellä mainitun veroäyrimäärän 
43,413,230:ksi, kaupunginhallitus lopullisesti vahvisti3) veroäyrin suu-
ruutta koskevan päätöksensä. 

Kaupunginhallitus hyväksyi4) Mankan kartano oy:if tarjoaman va-
kuuden yhtiön kunnallisverojen suorittamiseksi. 

Talousarvio. Seuraavat kaupunginhallituksen jäsenet määrättiin5) 
asianomaisen apulaiskaupunginjohtajan ohella osallistumaan alla mai-
nittujen lautakuntain, johtokuntain ja hallitusten v:n 1941 talousarvion 
käsittely kokouksiin: jäsen von Schantz kiinteistölautakunnan, jäsen 
Nybergh yleisten töiden lautakunnan, jäsen Salovaara teknillisten laitosten 
hallituksen ja jäsen Räisänen satamalautakunnan kokouksiin. 

Ehdotus talousarvion laatimista koskevaksi kaikille kaupungin halli-
tuksille, lauta- ja johtokunnille sekä laitoksille lähetettäväksi kierto-
kirjeeksi hyväksyttiin6). 

Talousarvioehdotuksen käsittely määrättiin 7) tapahtuvaksi kolmessa 
lukemisessa. 

Talousarvion laatimisessa suoritetusta ylityöstä päätettiin 8) maksaa 
18,000 mk. 

3. Oikeus- ja järjestystointa koskevat asiat 

Maistraatti. Maistraatille ja kiinteistölautakunnalle päätettiin 9) il-
moittaa, että asemakaava-arkkitehti B. Brunila oli vapautettu maistraa-
tin lisäjäsenen toimesta ja hänen tilalleen v:ksi 1940 määrätty toimisto-
arkkitehti V. Tuukkanen. 

Kaupunginpalvelija A. Welin oikeutettiin10) asumaan kaupungin ulko-
puolella v:n 1941 loppuun. 

Kaupunginhallitus päätti11) kaupunginvaltuustolle puoltaa maistraatin 
kesälomasijaisten määrärahan ylittämistä 2,225 mk sekä oikeuttaa mais-
traatin vapaasti määräämään viransijaisten kesälomapalkkiot, mikäli 
nykyistä määrärahaa ei ylitetty. Lisäksi maistraatti oikeutettiin 12) ylit-
tämään samaa määrärahaa 500 mk kesälomasi jäisen palkkaamiseksi 
kahdeksi viikoksi kaupunginpalvelija V. Gillbergille, päättäen aikanaan 
tehdä valtuustolle esitys vastaavan lisämäärärahan myöntämisestä. 

*) Khs 16 p. toukok. 798 §. — 2) S:n 4 p. heinäk. 1,223 §. — 3) S:n 26 p. 
syysk. 1,711 §. — 4) S:n 14 p. marrask. 2,159 §. — 5) S:n 15 p. elok. 1,463 §.— 
6) S:n 16 p. toukok. 797 §. — 7) S:n 31 p. lokak. 2,072 a §. — 8) Khn jsto 12 p. 
jouluk. 4,410 §. — 9) S:n 19 p. tammik. 3,190 §. — 10) S:n 26 p. syysk. 4,161 §. — 

Khs 8 p. elok. 1,400 §. — 12) S:n 11 p. heinäk. 1,254 §. 
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Kaupunginhallitus päätti1), että vekseliprotestitoimituksista aiheutu-
neet autokulut kertomusvuonna suoritetaan maistraatin tarverahoista, 
joihin tarvittaessa voitiin anoa lisämäärärahaa. 

Maistraatin esityksestä kaupunginhallitus päätti2), että koska ensim-
mäisen ja toisen julkisen notaarin virkain uudelleenjärjestelyn mukaan 
kaupungin m. m. tuli ostaa mainittujen viranhaltijain virantoimituksessa 
tarvittavat leimamerkit, niin heidät oikeutettiin yhteisesti mainittua tar-
koitusta varten pitämään 1,000 mk:n määräistä ennakkokassaa. 

Korkeimman oikeuden vahvistettua marraskuun 2 p:nä 1938 valtuuston 
esityksestä 3) muutoksen maistraatin ja raastuvanoikeuden kokoonpanoa ja 
toimintaa koskeviin voimassa oleviin määräyksiin, kaupunginhallitus 
päätti 4) puoltaa tämän johdosta laadittua ehdotusta maistraatin työjär-
jestyksen muuttamisesta sellaisin huomautuksin, että kannetut maksut 
olisi määrättävä maksettaviksi rahatoimistoon kahdesti kuukaudessa ja 
-että maksujen kannannassa olisi soveltuvissa kohdin noudatettava kaupun-
ginhallituksen vahvistamia ohjeita 5) lunastusmaksujen kannannassa 
noudatettavasta menettelytavasta. 

Kunnallisvaalit. Suomen sosiaalidemokraattisen puolueen puoluetoimi-
kunta oli valtuustolle jättämässään kirjelmässä ehdottanut toimenpitei-
siin ryhtymistä sellaisen muutoksen aikaansaamisesta kunnalliseen vaali-
lakiin ja kunnallislakeihin, että kunnallisvaalit toimitettaisiin lokakuun 
1 ja 2 p:nä, sunnuntain sattuessa kuukauden kahtena ensimmäisenä arki-
päivänä, että uuden valtuuston toimikausi alkaisi marraskuun 1 p:nä sekä 
että uusi valtuusto hyväksyisi marras- tai joulukuussa pidettävässä kokouk-
sessa seuraavan vuoden talousarvion ja valitsisi kunnalliset lauta- ja johto-
kunnat taksoituslautakuntaa lukuunottamatta. Uudenmaan lääninhalli-
tukselle tämän johdosta annettavassa lausunnossaan kaupunginhallitus 
päätti6) esittää, että kunnallisvaalien toimittamisen ajankohtaa ei muu-
tettaisi, että kunnallisvaalit määrättäisiin toimitettaviksi kahtena päivänä, 
että tehtäisiin mahdolliseksi otteella äänestäminen asianomaisen kunnan 
alueella ja että kunnallisten lautakuntain vaalit kaupunki- ja kauppala-
kunnissa määrättäisiin toimitettaviksi valtuuston tammikuussa pidettä-
vässä kokouksessa. 

Ensimmäisen kaupunginvoudin suoritettava korkohyvitys. Erään en-
simmäisen kaupunginvoudin perimän, maksettavaksi tuomitun kaupungin 
saatavan tilittämisen myöhästymisen johdosta kaupunginhallitus päätti 7) 
kehoittaa ensimmäistä kaupunginvoutia suorittamaan kaupungille korko-
hyvityksenä 833: 55 mk. 

Toisen kaupunginvoudin konttori. Ulosottoapulainen H. Lassila oikeu-
tettiin 8) säädetyn eroamisiän saavutettuaan jäämään virkaansa maaliskuun 
1 p:ään 1941. 

V:n 1939 käyttövaroistaan arvaamattomiin vuokriin ja vuokrankorotuk-
siin kaupunginhallitus myönsi9) 1,300 mk toisen kaupunginvoudin konttorin 
tilapäisen huoneiston joulukuun 5—31 p:n vuokran maksamiseen sekä kerto-
musvuoden vastaavista varoista 9,000 mk tämän huoneiston vuokran suo-

Khs 27 p. kesäk. 1,157 §. — 2) S:n 4 p. heinäk. 1,220 §. —3) Ks. v:n 1932 
kert. s. 108 ja v:n 1938 Kunnall. asetuskok. s. 75. — 4) Khs 15 p. maalisk. 359 §. — 
ö) Ks. v:n 1939 kert. s. 118. — 6) Khs 13 p. jouluk. 2,432 §. — S:n 15 p. maa-
lisk. 367 §. — 8) S:n 21 p. maalisk. 393 § ja 3 p. lokak. 1,787 §'. — 9) Khn jsto 
3 p. tammik. 3,003 §. 
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rittamiseen 1,500 mk:n mukaan kuukaudelta toistaiseksi, enintään kesäkuun 
30 p:ään. 

Rakennustarkastuskonttorin insinöörille L. Veisteelle myönnettiin 1) 
sairaslomaa virkasäännön mukaisin palkkaeduin kahdeksi kuukaudeksi 
syyskuun 9 p:stä lukien ilman sijaista. 

Raastuvanoikeus. Merkittiin 2) tiedoksi, että ylimääräinen neuvosmies 
F. O. Ekman oli pyynnöstä saanut eron virastaan helmikuun 26 p:stä lukien 
sekä että kanslisti F. Heimo maaliskuun 1 p:nä oli määrätty hoitamaan 
näin avoimeksi tullutta virkaa. 

Vanhempi oikeusneuvosmies A. A. Kyti, nuorempi oikeusneuvosmies-
K. B. Waselius, nuorempi toimistoapulainen L. Kyrklund sekä kaupungin-
palvelijat K. G. Björk, H. Lindström, S. Lundenius ja O. Sandström oikeu-
tettiin3) asumaan kaupungin ulkopuolella v:n 1941 loppuun. 

Raastuvanoikeus oli huhtikuun 21 p:stä 1939 lukien myöntänyt rikos-
asiainnotaari A. Candolinille eron virastaan sen vuoksi, että häntä kor-
keimman oikeuden oikeussihteerinä oli kielletty hoitamasta kyseistä vir-
kaa mainitun vuoden tammikuun 1 p:stä lukien, jolloin kaupunginhallitus 
päätti 4) suorittaa hänelle kolmen kuukauden irtisanomisajalta ainoastaan 
yhden kesälomakuukauden palkan, mikä johtui myöskin siitä, ettei valit-
taja raastuvanoikeuden päätöksen johdosta ollut kärsinyt mitään vahin-
koa, sillä kaupungin virkasäännön mukaan maksetaan, sairaustapauksia 
lukuunottamatta, palkka ainoastaan virkaansa hoitavalle viranhaltijalle, 
kun taas valittaja oli edellä mainitun kiellon johdosta anonut paitsi virka-
eroa myöskin virkavapautta siksi kuin ero myönnettäisiin. Rikosasiainno-
taari Candolinin tästä tekemän valituksen johdosta kaupunginlakimiehelle 
oli annettu tehtäväksi jättää selvitys Uudenmaan lääninhallitukselle. 
Valittajan myöhemmin laatiman kirjelmän johdosta lääninhallitukselle 
annettavassa selityksessä kaupunginlakimiestä kehoitettiin 5) huomautta-
maan kyseiseen anomukseen sovellettavista kaupungin virkasäännön sään-
nöksistä, joiden mukaan valittajan käsitystä asian järjestämisestä ei voitu 
hyväksyä. Lääninhallituksen lausuttua päätöksessään syyskuun 21 p:ltä, 
että koska valittajalta, myöntämällä hänelle virkaero oli evätty oikeus 
nauttia hänen pyytämäänsä kolmen kuukauden irtisanomisaikaa, niin 
lääninhallitus velvoitti kaupungin suorittamaan hänelle korvausta kahden 
kuukauden ajalta yhteensä 8,420 mk kuitenkin hyläten hänen korko-
vaatimuksensa. Kaupunginlakimiehelle annettiin6) tehtäväksi valittaa 
tästä lääninhallituksen päätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Ent. 
rikosasia innotaari Candolinin myöskin valitettua lääninhallituksen pää-
töksestä hänen korkovaatimuksensa hylkäämiseen osalta, korkein hallinto-
oikeus vaati kaupunginhallitukselta selitystä, joka kaupunginlakimiehen 
tällöin päätettiin7) antaa laatia lääninhallitukselle asiasta aikaisemmin 
annetun selityksen mukaisesti. 

Yhteisen raastuvanoikeuden ilmoitus sen ylimääräisen IX osaston toi-
minnan lakkauttamisesta helmikuun 1 p:stä lukien toistaiseksi merkit-
tiin 8) tiedoksi päättäen samalla huomauttaa raastuvanoikeudelle, että 
sotapalvelukseen kutsuttujen viranhaltijain sijaisille oli väliaikaisesti 
suoritettava palkat asianomaiselta palkkatililtä ja että sijaisten palkkoi-

Khs 12 p. syysk. 1,638 §. — 2) Khn jsto 19 p. tammik. 3,186 §. — 3) S:n 
6 p. helmik. 3,352 §. — 4) Ks. v:n 1939 kert. s. 155. — 5) Khn jsto 4 p. heinäk. 
3,962 §. — •) Khs 24 p. lokak. 1,973 §. — *) S:n 14 p. marrask. 2,162 §. — 
8) Khn jsto 19 p. tammik. 3,187 §. 
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hin käytettyjä eriä oli vuosineljänneksittäin pyydettävä kaupunginhalli-
tukselta. 

Yleisten töiden pääluokkaan sisältyvistä käyttövaroistaan kaupungin-
hallitus myönsi 12,000 mk vanhan raatihuoneen toisen lämpö johtokatti-
lan uusimiseen sekä 3,300 mk2) raastuvanoikeuden arkiston kolmen väli-
oven päällystämiseen pellillä ja varustamiseen automaattisilla sulkemis-
laitteilla. 

Poliisilaitos. Käyttövaroistaan arvaamattomiin vuokriin ja vuokran-
korotuksiin kaupunginhallitus myönsi 97,148 mk3) vuokran maksami-
seen kertomusvuonna erinäisiin poliisilaitoksen tarpeisiin luovutettavista 
Helsingin ratsastushallin huonetiloista, 4,122 mk4) II poliisipiirille Rata-
kadun 10:stä luovutetusta huoneistosta, 3,943: 30 mk, josta 93: 30 mk 
v:n 1939 määrärahasta 5), VI poliisipiirille Runeberginkadun 58:sta vuokra-
tusta autotallista sekä 63,833:35 mk6), josta 3,833:35 mk v:n 1939 
määrärahasta, osoite- ja passitoimistolle Siltavuorenkadun 10:stä vuokra-
tuista huoneistoista. 

Käyttövaroistaan polttoaineiden hinnan nousun varalta kaupungin-
hallitus myönsi7) 465,000 mk:n lisäyksen poliisihuoneistojen lämpömäärä 
rahaan. 

Kiinteistöjen pääluokkaan sisältyvästä yleisten töiden lautakunnan 
käytettäväksi merkitystä korjausmäärärahasta kaupunginhallitus myönsi 
19,300 mk8) lisätilan järjestämiseksi poliisilaitoksen osoitetoimistolle 
Etelärannan talosta n:o 10 sekä 20,200 mk 9) erään väliseinän rakentami-
seksi Aleksanterinkadun 22—24:ssä olevaan rikospoliisin huoneistoon. 

Yleisten töiden pääluokkaan sisältyvistä kaupunginhallituksen käyttö-
varoista myönettiin 22,300 mk 10) kuulusteluhuoneen rakentamiseksi ri-
kospoliisin käyttöä varten Aleksanterinkadun talon n:ot 22—24 ullakolle 
sekä 12,900 mk1 1) erinäisten muutostöiden suorittamiseksi huoltopoliisin 
huoneistossa. 

Kaupunginhallitus päätti12) oikeuttaa yleisten töiden lautakunnan 
suorittamaan eräitä muutostöitä 13) laaditun laajennetun ohjelman mukai-
sesti Sofiankadun 3:ssa olevan entisen ratsutallin toisessa kerroksessa 
sekä kehoittaa lautakuntaa töiden päätyttyä tekemään esityksen tar-
peellisen lisämäärärahan myöntämisestä. 

Merkittiin 14) tiedoksi Uudenmaan lääninhallituksen anomus, että 
kaupungin osuus poliisilaitoksen v:n 1939 menoista, 7,469,934: 70 mk, 
suoritettaisiin lääninrahastoon heinäkuun kuluessa. 

Poliisilaitoksen kalustomäärärahasta myönnettiin 15) vuoden varrella 
poliisilaitoksen käytettäväksi yhteensä 37,500 mk. 

V:n 1939 yleisistä käyttövaroistaan kaupunginhallitus myönsi 16) ra-
kennustoimiston varasto-osastolle 71,238: 50 mk poliisilaitokselle hanki-
tun hiekan ja paperipussien maksamiseksi peruuttaen aikaisemman pää-
töksensä 230,676 mk:n myöntämisestä samaan tarkoitukseen. 

!) Khs 12 p. syysk 1,651 §. — 2) S:n 23 p. toukok. 874 §. — 3) S:n 6 p. 
syysk. 1,596 §. — 4) S:n 18 p. huhtik. 581 ja 582 §. — 5) S:n 26 p. tammik. 74 §, 
21 p. maalisk. 415 §, 13 p. kesäk. 1,065 § ja 6 p. syysk. 1,597 §. — 6) S:n 26 p. 
tammik. 74 §. — 7) S:n 27 p. jouluk. 2,504 §. — 8) S:n 21 p. marrask. 2,224 §. — 
9) S:n 5 p. jouluk. 2,332 §. — i°) S:n 10 p. lokak. 1,856 §. — S:n 30 p. toukok. 
939 §. — 12 )S:n 19 p. jouluk. 2,462 §. — Vrt. tämän kert. s. 23 ja 62. — Khs 
18 p. huhtik. 557 §. — l5) Khs jsto 19 p. tammik. 3,180 §, 13 p. kesäk. 3,854 § 
ja 5 p. jouluk. 4,376 §. — 16) S:n 10 p. tammik. 3,085 §. 
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Poliisilaitoksen rikospoliisiosaston pidättämien henkilöiden ruoka-
annoksen hinta päätettiin korottaa 3: 25 mk:ksi. 

Holhouslautakunta oikeutettiin 2) ylittämään v:n 1939 määrärahaansa 
Kesälomasijaiset 90 mk. 

Vuokransovittelulautakunta. Kansanhuoltoministeriön taholta esite-
tyn toivomuksen mukaisesti kaupunginhallitus päätti3) asettaa lauta-
kunnan, jonka tehtävänä oli antaa lausuntoja ja tehdä sovitteluehdotuksia 
vuokranantajani ja vuokralaisten välisistä, vallitsevan tilanteen aiheutta-
mista erimielisyyksistä. Lautakunta määrättiin lähinnä sosiaali- ja opetus-
asiain johtajan alaiseksi. Sen puheenjohtajaksi valittiin pankinjohtaja 
A. Linturi sekä varsinaisiksi jäseniksi toimittaja H. Lehti ja filosofian-
maisteri H. Vasara ja varajäseniksi toimittaja R. Paasio ja kunnallisneu-
vosmies Y. Similä. 

Vuokransovittelulautakunnan sittemmin ilmoitettua kesäkuun 15 p:nä 
lopettaneensa päivittäiset vastaanottonsa tarpeettomina, kaupunginhalli-
tus päätti 4) lakkauttaa sen toiminnan ja vapauttaa sen jäsenet tehtävis-
tään. 

Huoneenvuokralautakunta. Kaupunginkanslian vahtimestari P. Aspelin 
määrättiin 5) toimimaan huoneenvuokralautakunnan vahtimestarina eri 
palkkioin, mikä sittemmin vahvistettiin 6) 700 mk:ksi kuukaudessa. 

Munkkiniemen yhdyskunnan järjestyssääntöehdotus. Munkkiniemen 
yhdyskunnan valtuuston jätettyä Uudenmaan lääninhallituksen vahvis-
tettavaksi laadituttamansa Munkkiniemen yhdyskunnan järjestyssääntö-
ehdotuksen kaupunginhallitus päätti7) lääninhallitukselle tämän johdosta 
ilmoittaa, ettei kaupunki katsonut voivansa antaa ehdotuksesta asiallista 
lausuntoa mutta ettei se myöskään tahtonut vastustaa ehdotuksen hyväksy-
mistä, koska kyseinen järjestyssääntöehdotus suunnitellun alueliitoksen 
jälkeen joka tapauksessa tulisi saatettavaksi sopusointuun kaupungin 
poliisijärjestyksen kanssa. 

4. Liikennettä koskevat asiat 

Liikenneturvallisuuden lisääminen. Liikenneonnettomuuksien jatkuvasti 
lisäännyttyä kaupunginhallitus päätti 8) esittää poliisilaitokselle, että ajo-
liikennettä kaupungin alueella olisi entistä tarkemmin valvottava ja auton-
kuljettajia kehoitettava entistä enemmän käyttämään merkinantotorvea. 

Eräs yhteenajokysymys. Puhtaanapitolaitoksen autonkuljettaja K. 
Hyvärinen, jonka Turun hovioikeus toukokuun 17 p:nä oli velvoittanut 
suorittamaan kaupungille korvauksen hänen ajamansa puhtaanapitolaitok-
sen kasteluauton sekä Raitiotie ja omnibus oy:n linja-auton yhteenajossa 
vahingoittuneen kasteluauton korjauskuluista ja kaupungin oikeudenkäynti-
kuluista, vapautettiin9) suorittamasta kyseisiä korvauksia eli 1,842:80 
mk kasteluauton korjauskuluja ja 100 mk oikeudenkäyntikuluja sekä pää-

' .tettiin lisäksi, että ensiksi mainittu määrä sen sijaan korvataan kaupungin 
autovakuutusrahastoon, jos määrä on puhtaanapitolaitokselle siitä suori-
tettu, kaupunginhallituksen yleisistä käyttövaroista. 

Khn jsto 27 p. kesäk. 3,907 §. — 2) S:n 19 p. tammik. 3,210 §. —3) Khs 
11 p. tammik. 35 §. — 4) S:n 27 p. kesäk. 1,200 §. — 5) S:n 27 p. kesäk. 1,143 §; 
vrt. tämän kert. s. 75. — 6) Khn jsto 8 p. elok. 4,032- §. — 7) Khs 14 p mar-
rask. 2,155 §. — 8) S:n 31 p. lokak. 2,053 §. — S:n 6 p. syysk. 1,608 §; ks. 
myös v:n 1939 ker t. s. 157. 
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Vuokra-autojen yötaksan käytäntöönottaminen. Kaupunginhallitus päät-
ti maistraatille annettavassa lausunnossaan puoltaa autoilijain asetta-
man järjestelytoimikunnan esitystä autojen yötaksan käytäntöönottami-
sesta. 

Vuokra-autojen lukumäärän rajoittaminen. Helsingin vuokra-autoilijat 
nimisen yhdistyksen tehtyä maistraatille vuokra-autojen lukumäärän rajoit-
tamista koskevan anomuksen, kaupunginhallitus päätti 2) maistraatille 
annettavassa lausunnossaan ilmoittaa yhtyvänsä poliisimestarin asiasta 
antamaan epäävään lausuntoon. 

Vuokra-autoasemat. Yrjönkadulle Kalevankadun risteykseen, Töölön-
tullinkadulle Turuntien risteykseen ja Keskuskadulle Aleksanterinkadun 
risteykseen päätettiin 3) järjestää vuokra-autoasemat. 

Kaupungin moottoriajoneuvojen polttoaineiden hankinta ja jakelu. Kau-
punginhallitus päätti 4) tehdä kansanhuoltoministeriölle käytettävissä ole-
van bensiinimäärän jakelua kaupungin hallintoelimille ja laitoksille koske-
van ilmoituksen. 

Teknillinen johtaja oikeutettiin 5) sosiaali- ja opetusasiain johtajan 
kanssa neuvoteltuaan tekemään kansanhuoltolautakunnalle esitys kuukau-
sittaisen bensiinimäärän jakamisesta. 

Kaupungin virastoja ja laitoksia päätettiin6) kehoittaa pitämään ben-
siinin ostokupongeista tarkkaa kirjanpitoa, josta tuli käydä selville saadut 
kuponkimäärät sekä kenelle ja milloin ne oli jaettu. Bensiinin ostokuponkien 
jakoa oli mahdollisuuksien mukaan valvottava niin tarkoin, ettei kaupun-
gin laitoksissa niiden suhteen päässyt esiintymään väärinkäytöksiä. 

Kaupunginhallituksen tehtyä7) metsähallitukselle esityksen mahdollisim-
man suuren alennuksen myöntämisestä kaupungin laitosten metsähallituk-
selta tilaamista puuhiilistä, metsähallituksen liikenneosasto ilmoitti, että 
toistaiseksi myönnetään 10 %:n alennus vähittäismyyntihinnoista tilat-
taessa vaunulastittain puuhiiliä kaupungin eri laitoksille. Kaupunginhallitus 
päätti 8) tällöin kehoittaa rakennustoimistoa huolehtimaan autohiilien tila-
uksista ja niiden jakelusta kaupungin eri laitoksille. Rakennustoimiston 
sittemmin ilmoitettua metsähallituksen veloittaneen eri tavalla eräistä 
samaan tilaukseen perustuvista hiilimääristä sekä osittain supistaneen myön-
nettävän alennuksen 4 %:iin, kaupunginhallitus päätti9) tehdä siitä huo-
mautuksen metsähallitukselle, joka tällöin ilmoitti hintoihin nähden nou-
dattaneensa kansanhuoltoministeriön hintoja ja sen määräystä valtion ja 
kunnan laitoksille tulevan alennuksen vahvistamisesta marraskuun 1 p:stä 
lukien 4 %:ksi, sekä nyt epäselvyyden poistamiseksi suostuvansa muutta-
maan jo toimitettujen vaunulastien yksikköhinnat aikaisempien mukaisiksi, 
mutta kieltäytyvänsä enää toimittamasta uusia lähetyksiä tähän tilauk-
seen 10). 

Raitiotie ja omnibus oy.. Keskus- ja Kaivokadun risteyksestä Kaivo-
kadun puolelle siirretyn omnibuspysäkin uusi paikka vahvistettiin 11). 

Raitiotie ja omnibus oy. oikeutettiin12) väliaikaisesti leventämään Hei-
kinkadun raitiotiepääaseman lounais- ja koillispuolella olevia korokkeita 
2 m:n levyisillä puukorokkeilla, kuitenkin vain niiden nykyiseltä eli 84 m:n 

!) Khs 9 p. helmik. 128 §. — 2) S:n 19 p. jouluk. 2,456 §. — 3) S:n 6 p. 
kesäk. 975 §. — 4) Khn jsto 12 p. syysk. 4,129 §. — 5) S:n 3 p. lokak. 4,206 §. — 
6) S:n 19 p. jouluk. 4,430 §. — 7) Khs 26 p. syysk. 1,729 §. — 8) S:n 10 p. lokak. 
1,875 §. — 9) S:n 5 p. jouluk. 2,341 §. — 10) S:n 19 p. jouluk.» 2,477 §. — 
l l ) S:n 6 p. kesäk. 975 §. — 12) S:n 13 p. kesäk. 1.064 §. 
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pituudelta, sekä väliaikaisesti jatkamaan Lasipalatsin kohdalla olevan ase-
man molempia korokkeita puukorokkeilla 15 m eteläänpäin. Yhtiön ehdo-
tus Aleksanterinkadulta tulevien raitiotievaunujen pysähdyttämisestä Van-
han ylioppilastalon edustalle sitä vastoin evättiin. 

Kaupunginhallitus päätti 1) maistraatille puoltaa Raitiotie ja omnibus 
oy:n anomusta saada puuhiilikaasutinlaitteilla varustetuilla omnibusautoilla 
ryhtyä ylläpitämään liikennettä naistenklinikan—Topeliuksenkadun—Töö-
löntorin—Töölönkadun—Museokadun—Heikinkadun—Erottajan—Etel. 
Esplanaadikadun—Kauppatorin linjalla, jota liikennöitäisiin kuudella sa-
mantyyppisellä omnibusvaunulla, joita aikaisemmin oli käytetty kaupunki-
liikenteessä. Päivittäinen liikennöimisaika olisi n. 171/2 tuntia klo 6.10— 
23.4 s välisenä aikana kautta vuoden ja vaunu vuorojen väliaika 5 minuuttia. 
Ajomaksu tulisi olemaan 2 mk, oikeuttaen siirtolippu enintään kahteen 
maksuttomaan siirtoon kaikille muille kaupunkilinjoille ja oikeuttaen 
raitiotiesiirtolippu 1 mk:n lisämaksuin siirtoon kyseiselle linjalle. Maistraa-
tin oikeutettua Raitiotie ja omnibus oy:n lokakuun 8 p:nä aloittamaan 
kyseisen linjan liikennöimisen, havaittiin edullisemmaksi suunnata linja 
Erottajalta lähtien kulkemaan pitkin Bulevardia, Fredrikinkatua, Arkadian-
katua ja Runeberginkatua Töölöntorille. Kun liikenne Erottajan ja Kaup-
patorin välisessä osassa aikaisin aamulla ja iltaisin työajan päätyttyä oli 
varsin vähäistä, oli yhtiö maistraatille jättämässään liikenneluvan muutta-
mista koskevassa anomuksessaan samalla pyytänyt oikeutta saada harkin-
tansa mukaan jättää liikennöimättä tämän linjan pääteosan mainittuina 
aikoina päivästä. Kaupunginhallitus päätti 2) maistraatille puoltaa ano-
muksen hyväksymistä. 

Kaupunginhallitus päätti3) maistraatille puoltaa Raitiotie ja omnibus-
oy:n anomusta saada yhdellä puuhiilikaasutinlaitteella varustetulla 25 
henkilön omnibusautolla ryhtyä ylläpitämään liikennettä Munkkiniemen— 
Erottajan linjalla siten, että pääteasemana olisi Seurasaaren silta. Kulku-
vuoroja olisi määrätyn aikataulun mukaisesti Erottajan asemalta kaikkiaan 
12 klo 8. io—0.2o välisenä aikana ja Seurasaaren pääteasemalta yhteensä 
8 klo 8.3 0—24.oo välisenä aikana. Ajomaksu olisi 2 mk muulloin paitsi 
klo 23.3 0 jälkeen 4 mk, oikeuttaen lippu siirtoon. Siirtolippu varsinaisilta 
kaupunkilinjoilta oikeuttaisi 1 mk:n lisämaksuin jatkamaan matkaa tällä 
linjalla. 

Kaupunginhallitus päätti4) maistraatille puoltaa Raitiotie ja omnibus 
oy:n anomusta saada aluksi yhdellä, myöhemmin kahdella puuhiilikaasutin-
laitteilla varustetulla omnibusautolla ryhtyä ylläpitämään liikennettä Olym-
piakylän—Sörnäisten sillan linjalla. Liikennöimisaika olisi päivittäin klo 
6.20—8.4 0 ja klo 16.2 0—18.4 0 vaunuvuorojen väliajan ollessa 20 minuuttia 
yhden vaunun ja 10 minuuttia kahden vaunun ollessa liikenteessä sekä klo 
10.3 0—14.oo ja 20.3 0—24.oo vaunuvuorojen väliajan ollessa 30 minuuttia 
yhden vaunun ja 15 minuuttia kahden vaunun ollessa liikenteessä. Ajomaksu 
tulisi olemaan 2 mk ja oikeuttaisi siirtolippu maksuttomaan siirtoon kaikille 
muille kaupunkilinjoille enintään kaksi kertaa. Raitiotiesiirtolippu kel-
paisi siirtoon tälle linjalle 1 mk:n lisämaksuin. Klo 23.3 o jälkeen perittäi-
siin 100 %:lla korotettu yöliikennemaksu. 

Kaupunginhallituksella ei puolestaan ollut 5) mitään muistuttamista 

*) Khs 3 p. lokak. 1,801 §. —- 2) S:n 7 p. marrask. 2,092 §. — 3) S:n 3 p 
lokak. 1,803 §. — 4) S:n 10 p. lokak. 1,858 §. — 5) S:n 26 p. syysk. 1,723 §. 
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Raitiotie ja omnibus oy:n päätöstä vastaan järjestää syyskuun 30 p:stä 
alkaen erinäisiä yövuoroja kaksinkertaisin maksuin. 

Puolustusministeriön tiedusteltua, pitikö kaupunginhallitus sodanaikai-
sen nestemäisten polttoaineiden puutteen vallitessa välttämättömänä, että 
Kirkkokadun—naistenklinikan ja Eiran—Kruununhaan omnibuslinjoja yhä 
edelleen liikennöitiin, kaupunginhallitus päätti x) asiasta annettavassa lau-
sunnossaan ilmoittaa, että kun Raitiotie ja omnibus oy:n puolesta paraikaa 
käytiin Tukholmassa neuvotteluja 100,000 litran suuruisen kaasuöljymäärän 
luovuttamisesta yhtiölle joko maksutta tai huomattavasti alennettuun hin-
taan ja koska yhtiön liikenteessä olevat omnibus vaunut pyrittiin huhtikuun 
kuluessa saamaan varustetuiksi kaasugeneraattoreilla, olisi suotavaa, että 
asianomaiset viranomaiset vielä harkitsisivat mahdollisuutta kaupungin 
sisäisen omnibusliikenteen jatkamisen sallimiseksi siksi kuin toimenpiteet 
vaunujen muuttamiseksi puuhiilikäyttöä varten oli toteutettu. Raitiotie ja 
omnibus oy:tä päätettiin samalla kehoittaa mikäli mahdollista lisäämään 
r aitiotieliikennett ä. 

Merkittiin2) tiedoksi Raitiotie ja omnibus oy:n ilmoitus esikaupunki-
linja-autojen taksan korottamisesta heinäkuun 1 p:stä lukien. 

Kaupunginhallitus päätti3) esittää Raitiotie ja omnibus oy:lle, että 
kaupungin virkamiehille myönnettävät raitiotievuosikortit määrättäisiin 
kelpaamaan kaikilla linjoilla ja että niiden hinta vahvistettaisiin 1,200 
mk:ksi. 

Raitiotie ja omnibus oy. oikeutettiin 4) jakamaan seuraaville seurakun-
nille ja hyväntekeväisyysjärjestöille v:ksi 1941 alla mainittu määrä mak-
suttomia vuosilippuja: Helsingin evankelis-luterilaisille seurakunnille 8, 
Helsingin kaupunkilähetykselle 7, Invaliidiliitto Tähtisisarille 1, Kenraali 
Mannerheimin lastensuojeluliitolle 1, Maitopisarayhdistykselle 3, Pelastus-
armeijalle 10, Sokeain keskusliitolle 3, Sokeain ystävät yhdistykselle 1 ja 
Suomen sokeain hierojain yhdistykselle 1. V:ksi 1942 haluttavia vapaa-
lippuja koskevat anomukset oli jätettävä kaupunginhallitukselle syyskuun 
kuluessa. 

Päämajan anomus invaliidien oikeuttamisesta maksutta käyttämään 
kaupungin raitioteitä ja linja-autoja ei antanut5) kaupunginhallitukselle 
toimenpiteen aihetta siihen katsoen, että Raitiotie ja omnibus oy. jo oli 
myöntänyt anotun oikeuden kertomusvuoden ajaksi. 

Helsingin suojeluskuntapiirin piiriesikunnan esitys sotakoirien kulje-
tuksen sallimisesta raitiotievaunujen etusillalla sekä Raitiotie ja omnibus 
oy:n ilmoitus epäävästä suhtaumisestaan asiaan merkittiin6) tiedoksi. 

Kaupunginhallitus päätti7) ilmoittaa Raitiotie ja omnibus oy:lle, että 
sen v:n 1939 virrankulutukseen sisältyvä sotakulumäärä, 256,070: 70 mk, 
oli maksettava sellaisenaan. 

Sähkölaitoksen sekä Raitiotie ja omnibus oy:n välisen, v. 1937 tehdyn 
virranhankintasopimuksen mukaisesti yhtiön oli raitiotieliikenteen yllä-
pitämiseksi tarvittavasta sähköenergiasta suoritettava kWh:lta korvaus, 
joka vastasi sähkölaitoksen omia kustannuksia lisättyinä 50 %:lla, kuiten-
kin siten, ettei mainittu korvaus saanut ylittää 75 p kWh:lta. Kun yliraja 
kertomusvuonna todennäköisesti tulisi ylitetyksi, teknillisten laitosten hal-

!) Khs 16 p. helmik. 173 §. — 2) S:n 27 p. kesäk. 1,173 §. — 3) S:n 31 p. 
lokak. 2,072 a §. — 4) S:n 27 p. jouluk. 2,499 §. — *) S:n 18 p. heinäk. 1,318 §. — 
«) S:n 11 p. heinäk. 1,281 §. — 7) S:n 11 p. huhtik. 536 §. 
Kunnall. kert. 1940 9 
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litus esitti, että kaupunginhallitus sopisi yhtiön kanssa siitä, ettei tätä enim-
mäishintaa sellaisenaan sovellettaisi kertomusvuonna eikä sen jälkeen tois-
taiseksi, vaan että yhtiö maksaisi raitiotiekäyttöön saamastaan energiasta 
yksikköhinnan mukaan, joka muuten lasketaan kuten sopimus määrää, 
mutta jota sovelletaan myöskin siinä tapauksessa, että edellä mainittu 
enimmäishinta täten laskettuna tulee ylitetyksi. Asia ei sillä kertaa antanut1) 
kaupunginhallitukselle muuta toimenpiteen aihetta kuin että sähkölaitosta 
päätettiin kehoittaa aikanaan ilmoittamaan kaupunginhallitukselle, mihin 
määrään sen kustannukset yhtiölle hankitusta virrasta nousivat sopimuksen 
mukaisia laskuperusteita noudattaen. Sittemmin kaupunginhallitus päätti 2) 
saattaa yhtiön tietoon sähkölaitoksen arviolaskelmat raitioteiden tarvitse-
man voimavirran kustannuksista v. 1940 ja 1941, joiden mukaan virran 
hinta edelliseltä vuodelta tulisi olemaan 97 p ja jälkimmäiseltä 112 p 
kWh:lta. Raitiotie ja omnibus oy. päätti esitetyn selvityksen nojalla ja 
vaikkakin sen ja sähkölaitoksen välinen virranhankintasopimus edellytti 
kahden vuoden molemminpuolista irtisanomisaikaa suostua edellä maini-
tuilta vuosilta maksamaan sopimuksessa määriteltyjen laskuperusteiden 
mukaisen virran hinnan luopuen sopimuksessa määritellystä 75 p:n enim-
mäishinnasta kWh:lta. Merkiten yhtiön tätä koskevan ilmoituksen tiedoksi 
kaupunginhallitus päätti3) ilmoittaa sille, että kaupungin ja yhtiön väli-
sessä sopimuksessa määriteltyjen laskuperusteiden mukainen virranhankin-
ta olisi myöskin sovittava noudatettavaksi v. 1942 luopuen sopimuksessa 
määritellystä enimmäishinnasta sekä että kyseinen sopimus mikäli se koski 
mainittua enimmäishintaa oli päätetty irtisanoa tammikuun 1 p:ään 1943 
mennessä. 

Raitiotie ja omnibus oy. oli vapaaehtoisten sopimusten perusteella v:n 
1939 lokakuun aikana jättänyt kaksi kuorma-autoaan puolustusvoimien 
käyttöön. Kaupunginhallitus päätti 4) vastauksena yhtiön asiasta tekemään 
tiedusteluun ilmoittaa, että yhtiön sen mielestä oli luovuttava niiden käyttö-
korvausmaksujen perimisestä. 

Linja autoliikenteen päätekohdat. Kaupunginhallituksella ei puolestaan 
ollut 5) mitään huomauttamista väestönsuojelukeskuksen tekemää esi-
tystä vastaan linja-autoaseman länsipuolella olevia laitureita n:ot 32—39 
liikennöivien linja-autojen päätekohtain siirtämisestä Rautatientorille 
sekä Rautatientorilta Malmille suuntautuvan linja-autoliikenteen pääte-
kohdan siirtämisestä Vilhonkadun kulmaukseen. 

Kaupunginhallitus päätti6), että sodan aikana väliaikaisesti Rauta-
tientorille sijoitettu paikallisiinja-autoliikenteen päätekohta palautetaan 
takaisin linja-autoasemalle huhtikuun 1 p:stä lukien myöntäen korokkei-
den siirtämiseen 500 mk liikennejärjestelyä varten varatuista käyttö-
varoistaan. 

Korokkeet, liikennemerkit y.m. Merkittiin 7) tiedoksi tie- ja vesirakennus-
hallituksen kiertokirje, joka sisälsi täydennyksen liikennemerkkien asetta-
misesta aikaisemmin annettuihin ohjeisiin,^sekä päätettiin lähettää se yleis-
ten töiden lautakunnalle tarpeellisiin toimenpiteisiin ryhtymistä varten 
kehoituksin aikanaan ilmoittaa kaupunginhallitukselle tarpeellisesta merk-
kien muuttamisesta aiheutuvista kustannuksista. Saatuaan tämän ilmoi-

!) Khs 13 p. kesäk. 1,078 §. — 2) S:n 5 p. jouluk. 2,338 §. — 3) S:n 27 p. 
joulu k. 2,513 §. — 4) S:n 16 p. helmik. 157 §. — 5) S:n 1 p. maalisk. 285 §. — 
6) S:n 29 p. maalisk. 448 §. — 7) S:n 17 p. lokak. 1,905 §; ks. myös Kunnall. 
asetuskok. s. 98 ja v:n 1938 Kunnall. asetuskok. s. 207. 
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tuksen kaupunginhallitus osoitti tarkoitukseen 6,500 mk liikennejärjes-
telyä varten varatuista käyttövaroistaan. 

Kaupunginhallitus päätti ^ muuttaa Hämeentien ja Mäkelänkadun kul-
massa olevat Hämeenlinnan ja Lahden kulkusuuntia Hämeentielle osoitta-
vat tienviitat osoittamaan mainittuja kulkusuuntia Mäkelänkadulle, ollen 
kustannukset, 400 mk, suoritettava liikennejärjestelyä varten kaupungin-
hallituksen käytettäväksi varatuista varoista, sekä poistaa pysyväisesti 
Bulevardin ja Hietalahdenrannan sekä Annan- ja Salomonkadun risteyk-
sissä olevat, kiertosuuntaa osoittavat liikennemerkit. 

Rakennustoimistoa päätettiin 3) kehoittaa heti poistamaan Pohj. Maka-
siini- ja Fabianinkadun kulmassa olevat liikennekorokkeet. 

Pysäköimispaikkain järjestäminen Hyrylän maantielle. Tie- ja vesi-
rakennushallituksen pyydettyä kaupunkia rakentamaan pysäköimispai-
kat 4) Helsingin—Hyrylän maantien Oulunkylässä olevaan osaan oikeut-
taen kaupunginhallituksen veloittamaan tie- ja vesirakennushallitukselta 
enintään vahvistettuun suunnitelmaan liittyvän kustannusarvion määrän 
eli 14,200 mk, kaupunginhallitus päätti 5) ilmoittaa tie- ja vesirakennushal-
litukselle kaupungin ottavan kyseisen työn suorittaakseen ainoastaan edel-
lyttäen, että valtio korvasi sen kustannukset 47,000 mk:aan saakka. 

Liikennelaskenta. Kaupunginhallitus päätti6) kertomusvuoden syksyllä 
toimeenpanna kaupungissa liikennelaskennan osoittaen sitä varten 8,000 mk 
yleisistä käyttövaroistaan. 

Oy. Huolintakeskus ab:n auton sallittu kokonaispaino. Maistraatille an-
nettavassa lausunnossaan kaupunginhallitus päätti 7) puoltaa erikoisluvan 
myöntämistä Oy. Huolintakeskus ab:lle saada käyttää auton perävaunua, 
jonka kokonaispaino oli 7,200 kg. 

Autokilpailut. Kaupunginhallitus päätti 8) suostua Suomen automo-
biili klubin anomukseen saada järjestää puukaasulla käyvien henkilö- ja 
kuorma-autojen kilpailut, ehdoin että klubi itse järjesti Kauppatorin liput-
tamisen. 

5. Palotointa koskevat asiat 

Uusi palojärjestys. Merkittiin 9) tiedoksi Uudenmaan lääninhallituksen 
heinäkuun 2 p:nä vahvistaneen Helsingin kaupungin uuden palojärjestyk-
sen. 

Palohenkilökunnan palkkakysymykset. Palomestari A. Harneen viran-
sijaiselle, palokersantti H. Virranteelle päätettiin10) suorittaa 2,000 mk:n 
suuruinen kuukausipalkka tammikuun 20 p:stä toistaiseksi. 

Kaupunginhallitus päätti11), että niiltä palokunnan rakennuksissa asu-
vilta palolaitoksen viranhaltijoilta, jotka oli määrätty sodan aikana asu-
maan muualla ja joiden huoneistot sinä aikana olivat olleet käyttämättö-
minä, alennetaan joulukuun 1 p:n 1939 ja maaliskuun 15 p:n 1940 välisen 
ajan korvaus vuokrasta 20 %:lla ja lämmöstä 50 %:lla sekä vapautetaan 
heidät samaksi ajaksi suorittamasta korvausta valosta, keittämiseen käy-
tettävästä kaasusta, sähköstä tai puista sekä lämpimästä vedestä. 

!) Khs 21 p. marrask. 2,217 §. — 2) S:n 6 p. kesäk. 975 §. — 3) S:n 31 
p. lokak. 2,052 §. — 4) Ks. v:n 1939 kert. s. 161. — 5) Khs 30 p. toukok. 
949 §. — 6) S:n 31 p. lokak. 2,051 §. — 7) S:n 12 p. syysk. 1,650 §. — 8) S:n 
14 p. marrask. 2,183 §. — 9) S:n 1 p. elok. 1,377 §.— 10) Khn jsto 10 p. heimik. 
3,409 §. — ") Khs 25 p. huhtik. 656 §. 
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Kahden palokorpraalin suoritettavat luontoisetukorvaukset vahvistet-
tiin 1). 

Kaupunginhallitus päätti 2) pyytää palolautakunnalta lausuntoa ehdo-
tuksesta sota-aikana suoritettavista palkoista y.m. etuisuuksista palokun-
taan kuuluville, joiksi luettiin vakinaiseen palokuntaan kuuluvat, puhtaana-
pitolaitoksesta palokuntaan määrätyt ja ruiskulaivain miehistö, jotka joko 
nauttivat kuukausipalkkaa tai olivat kaupungin vakinaisia työntekijöitä, 
palokuntaan komennetut nostoväkeen kutsutut, tilapäiset palomiehet ja 
vapaaehtoisesti ilmoittautuneet, myös vapaaehtoisesta palokunnasta siir-
tyneet, sekä vapaaehtoiseen palokuntaan kuuluvat, jotka kutsun saatuaan 
ottivat osaa palosammutukseen. Samalla palolautakuntaa päätettiin kehoit-
taa tekemään esitys palokunnan varastojen mahdollisesti tarpeelliseksi käy-
västä täydentämisestä. 

Kaupunginhallituksen käyttövaroista väestönsuojelua varten myönnet-
tiin 3) yhteensä 77,080 mk tilapäisten palomiesten palkkain suorittamiseen 
v:n 1939 joulukuulta sekä kertomusvuoden tammi- ja helmikuulta. 

Palosuo jelumiehille suoritettavia päivärahoja varten palopäällikön 
käytettäväksi talousarvion ulkopuolella avattavalta tililtä Ylimääräisen 
palohenkilökunnan aiheuttamat menot myönnetystä4) 18,000 mk:n suu-
ruisesta erästä käytetyt 17,725 mk päätettiin 5) siirtää v:n 1939 tilille Väes-
tönsuojelua varten kaupunginhallituksen käytettäväksi. 

Kaupunginhallitus päätti6) periaatteellisesti, että niille väestönsuoje-
lun sammutusjoukkoihin vapaaehtoisesti ilmoittautuneille, eri majoitus-
paikkoihin kasarmoiduille palomiehille, joilla ei ollut palkkaa tai muita 
tuloja, maksetaan 10 mk:n päiväraha. Näiden päivärahain suorittamiseen 
myönnettiin sittemmin kaupunginhallituksen käyttövaroista väestönsuo-
jelua varten maaliskuun ajalta 8,660 mk 7) sekä myöhemmin tammikuun 
1 p:n ja maaliskuun 1 p:n väliseltä ajalta 5,770 mk 8). 

Käyttövaroistaan väestönsuojelua varten kaupunginhallitus myönsi9) 
yhteensä 104,715 mk päivärahan suorittamiseksi palokuntaan komenne-
tuille nostoväen miehille tammikuun 1 p:n ja maaliskuun 19 p:n väliseltä 
ajalta. 

Suomen kunnantyöntekijäin keskustoimikunnan tiedustelun johdosta, 
eikö palolaitoksen miehistölle ollut maksettava korvausta pidennetystä 
työajasta lokakuun 12 p:n ja marraskuun 19 p:n 1939 välisenä aikana, 
kaupunginhallitus, joka ei katsonut voivansa myöntää rahallista kor-
vausta pidennetystä työajasta, päätti10) palolautakunnan ehdotuksen mu-
kaisesti, että palopäällikkö saa pidennetyn työaj an korvaukseksi lokakuun 
12 p:n ja 26 p:n väliseltä ajalta, jolloin palolaitoksen miehistö oli ollut pois-
tumiskiellon alainen, vähitellen myöntää ylityötä tehneille palomiehille 
pidennettyä työaikaa vastaavan ylimääräisen loman, edellyttäen, ettei siitä 
aiheutunut kaupungille mitään kustannuksia. 

Kaupunginhallitus päätti 1:L) suostua Helsingin vakinaisten palomiesten 
yhdistyksen anomukseen yhden viikon ylimääräisen loman myöntämisestä 
palokunnassa palveleville 16 viipurilaiselle palomiehelle, kuitenkin niin, 

l) Khn jsto 4 p. heinäk. 3,957 §. — 2) Khs 21 p. maalisk. 390 §. — 3) Khn 
jsto 3 p. tammik. 3,041 §, 19 p. tammik. 3,192 § ja 29 p. elok. 4,087 §. — 4) Ks 
v:n 1939 kert. s. 162. — 5) Khs 23 p. helmik. 229 §. — 6) S:n 23 p heimik 
223 §. — 7) S:n 4 p. huhtik. 504 §. — 8) S:n 16 p. toukok. 813 §. — 9) S:n 9 p. 
helmik. 135 §, 15 p. maalisk. 365 § ja 4 p. huhtik. 505 §. — 10) S:n 13 p. kesäk 
1,075 §. — S:n 12 p. jouluk. 2,412 §. 
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että lomat myönnettäisiin vasta sen jälkeen kun vakinaisen miehistön n.s. 
sotalomat olivat päättyneet, mutta ottaen kuitenkin erittäin kiireellisten 
tapausten sattuessa huomioon mahdolliset poikkeukset. Samalla myönnet-
tiin määrärahasta Sijaispalkat virkavapaustapauksissa 5,400 mk neijän 
viransijaisen palkkaamiseksi heille. 

Helsingin vapaaehtoinen palokunta. Kaupunginhallitus päätti tois-
taiseksi vahvistaa niiden Helsingin vapaaehtoiseen palokuntaan kuuluvien 
päivärahat, jotka palvelivat vakinaisessa palokunnassa eivätkä nauttineet 
palkkaa tai muita tuloja, 25 mk:ksi upseereille, 20 mk:ksi aliupseereille ja 
10 mk:ksi palosotilaille. Kaupunginhallituksen käyttövaroista väestönsuo-
jelua varten myönnettiin 2) vapaaehtoiselle palokunnalle tilitys velvolli-
suuksin yhteensä 36,930 mk kyseisten päivärahain suorittamiseen vuoden 
alusta lomauttamispäivään saakka. 

Kaupunginhallitus päätti3), että Helsingin vapaaehtoiseen palokuntaan 
kuuluville palosammutustyöhön osallistuville palokuntalaisille oli sen li-
säksi, mitä palolaissa on säädetty, suoritettava 10 mk päivärahaa ja annet-
tava vapaa muonitus palopäivältä. Samalla päätettiin kehoittaa vapaa-
ehtoista palokuntaa aikanaan esittämään laskelma näin aiheutuvista menois-
ta sekä väestönsuojelukeskusta huolehtimaan mahdollisesti tarvittavasta 
muonituksesta. 

Käyttövaroistaan väestönsuojelua varten kaupunginhallitus myönsi 4) 
Helsingin vapaaehtoiselle palokunnalle tilitysvelvollisuuksin 60,000 mk:n 
suuruisen avustuksen käytettäväksi sen varustusten täydentämiseen eh-
doin, että hankitut varusteet sodan päätyttyä luovutettiin kaupungin palo-
kunnalle. Lisäksi päätettiin, että kaupunki vakuuttaa kaupungin palokun-
nan käyttöön luovutetut vapaaehtoisen palokunnan paloautot. 

Palkkamäärärahan ylittäminen. Palolautakunta oikeutettiin 5) ylittä-
mään palolaitoksen määrärahaa Sääntöpalkkaiset virat enintään 55,000 mk. 

Vapautus moottoriajoneuvoveron suorittamisesta. Merkittiin6) tiedoksi 
valtiovarainministeriön päätös erään palolaitoksen kuorma-auton vapautta-
misesta säädetystä moottoriajoneuvoverosta ehdoin, että sitä käytettiin 
ainoastaan palokunnan omaan liikenteeseen. 

Palolaitoksen uudishankinnat. Palolautakunta oikeutettiin 7) hankki-
maan uusi Packard-merkkinen sairaidenkuljetusauto 155,000 mk:n hin-
nasta, ollen kaupunginvaltuustolle aikanaan tehtävä esitys palolaitoksen 
kaluston hankintamäärärahan tarpeellisesta ylittämisestä. 

Kaupunginhallitus päätti 8) myöntyä palopäällikön esitykseen, että palo-
laitoksen kaluston hankintamäärärahaan pelastustikapuuauton ostamista 
varten sisältyvä 600,000 mk:n erä saataisiin käyttää kahden paloauton ja 
yhden kuorma-auton hankkimiseen, sekä aikanaan tehdä kaupunginvaltuus-
tolle esityksen tämän toimenpiteen hyväksymisestä. Sittemmin kaupungin-
hallitus suostui 9) palolautakunnan esitykseen, että edellä mainitusta erästä 
saataisiin käyttää 32,450 mk 2,200 litr/min:n vesipumpun hankkimiseen 
erääseen kaupungin paloautoon. 

Palolautakunta oikeutettiin 10) enintään 360,000 mk:lla ylittämään 
palolaitoksen määrärahaa Kaluston hankinta väestönsuojelun sammutus-

!) Khs 9 p. helmik. 141 §. — 2) S:n 9 p. helmik. 141 §, 1 p. maalisk. 278 § ja 
11 p. huhtik. 517 §. — 8 ) S:n 15 p. maalisk. 362 §. — 4) S:n 9 p. helmik. 136 §. — 
5) S:n 5 p. jouluk. 2,340 §. — •) S:n 4 p. heinäk. 1,234 §. 7) S:n 6 p. kesäk. 
989 §. — ®) S:n 16 p. helmik. 184 §. — 9) S:n 8 p. maalisk. 325 §. — 10) S:n 
9 p. helmik. 134 §. 



134 II. Kaupunginhallitus ' 134 

joukkojen letkuvaraston täydentämiseksi sekä päätettiin aikanaan tehdä 
kaupunginvaltuustolle esitys tämän toimenpiteen hyväksymisestä. 

Kaupunginhallitus myöntyi x) palolautakunnan esitykseen Volvo-
xnerkkisen kuorma-autonalustan hankkimiseen 84,000 mk:n hinnasta. 

Palolaitoksen määrärahasta Väestönsuojelutarpeet kaupunginhallituk-
sen käytettäväksi myönnettiin alla mainittuihin tarkoituksiin seuraavat 
rahamäärät: moottoriruiskujen hankkimiseen palokunnalle enintään 135,000 
mk 2); palopäällikön esittämien letkuliittimien hankkimiseen 25,600 mk3); 
sodan aikana hankittujen naamarikoteloiden maksamiseen 3,750 mk ja 
letkujen ynnä niiden suukappaleiden hinnan suorittamiseen 12,195 mk 4); 
erinäisten palokunnan tarpeisiin hankittujen varusteiden maksamiseen 
23,714: 90 mk5); erinäisten palopäällikön hankkimien tarvikkeiden maksa-
miseen 71,114:60 mk6); kaasuvarusteiden hankkimiseen palokunnalle 
144,250 mk 7); ja erinäisten väestönsuojelutarvikkeiden hankkimiseen 
palokunnalle yhteensä 459,464:90 mk ja 1,886:85 Ruotsin kruunua8); 
sekä väestönsuojelun sammutus joukoille hankittavien autoparistojen hin-
nan suorittamiseen 61,320 mk, letkuliittimien maksamiseen 37,600 mk ja 
kaasusuodattimien maksamiseen 13,500 mk6). Lisäksi kaupunginhallitus 
päätti 9), että ellei erästä Ruotsista luvattua palokuntalaissarkaerää saa-
taisi ilmaiseksi, niin se voitiin ostaa käyttämällä edellä mainittua määrä-
rahaa. 

Kaupunginhallituksen käyttövaroista väestönsuojelua varten myön-
nettiin eräiden palokunnan hankkimien varusteiden maksamiseen 311,720 
mk10), tanskalaiseen moottoriruiskuun ja ruotsalaiseen ruiskuun hankittu-
jen liittimien y. m. kaluston hinnan suorittamiseen 7,905 mk 1V) sekä 
50 puusängyn hankkimiseen väestönsuojelun sammu tus joukoille 5,000 
mk 12). 

Kaupungille lahjoitetut paloautot. Kaupunginhallitus päätti 13) vastaan-
ottaa The Finland Fund nimisen englantilaisen järjestön lähinnä kaksi 
paloautoa tarkoittavan lahjoituksen ja sitoutua vastaamaan sen palo-
miehistön matkoista Tukholmaan ja takaisin sekä ylläpidosta Tukholmassa 
ja täällä sekä kehoittaa väestönsuojelukeskusta vastaanottamaan Kunin-
kaallisen Tanskan Automobiiliklubin lähettämän paloruiskuauton. 

Palokaivojen ja varavesisäiliöiden rakentaminen. Kaupunginhallituksen 
käyttövaroista väestönsuojelua varten myönnettiin 14) 10,000 mk palo-
avantojen järjestämiseksi kaupungin vesialueiden rannoille. 

Kaupunginhallitus hyväksyi 15) palokaivojen rakentamista kaupungin 
keskiosiin koskevaa kysymystä valmistelemaan asetetun komitean ehdotuk-
sen palokaivojen rakentamisesta sekä Yleinen insinööritoimisto oy:n 
tarjouksen niiden rakentamisesta 264,000 mk:aan päättyvine kustannus-
arvioineen. Tarkoitusta varten myönnettiin rakennustoimiston käytettä-
väksi 290,000 mk kaupunginhallituksen käyttövaroista väestönsuojelua 
varten. 

!) Khs 9 p. helmik. 133 §. — 2) S:n 26 p. tammik. 81 §. — 3) S:n 23 p. hel-
mik. 224 §. — 4) S:n 16 p. toukok. 814 §. — 5) S:n 16 p. helmik. 183 §. —6) S:n 
18 p. huhtik. 592 §. — 7) S:n 8 p. maalisk. 303 §. — 8) Khn jsto 19 p. tammik. 
3,193 §, 27 p. tammik. 3,288 § ja 17 p. helmik. 3,447 §. — 9) Khs 26 p. tammik. 
82 §. — 10) Khn jsto 15 p. tammik. 3,141 §. — Khs 21 p. maalisk. 417 §. — 
12) S:n 1 p. maalisk. 279 §. —13) S:n 9 p. helmik. 117 § ja 16 p. toukok. 786 §. — 
14) Khn jsto 12 p. tammik. 3,128 §. — 15) Khs 23 p. helmik. 209 §; ks. myös tä-
män kert. s. 114 ja 241. 
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Samoista käyttövaroista myönnettiin 210,000 mk vara vesisäiliöiden 
järjestämiseksi palokuntaa varten kysymystä valmistelemaan asetetun 
komitean ehdotuksen mukaisesti. 

Kaupunginhallitus päätti 2), että sodan päättymisestä huolimatta oli 
jatkettava väestönsuojelutarkoituksessa aloitettua vesisäiliöiden tai -kai-
vojen rakentamista kaupungin keskiosiin. 

Kaupunginhallituksen käyttövaroista väestönsuojelua varten myön-
nettiin 3) vesijohtolaitokselle 1,968: 50 mk sen suorituttamista palovaivojen 
tutkimuksista. 

Kauko avustus. Merkittiin 4) tiedoksi Uudenmaan lääninhallituksen mää-
räys palokaluston ja -miehistön asettamisesta Hangon kaupungin käytettä-
väksi. 

Merkittiin5) tiedoksi palomiehistön lähettämistä Hankoon koskeva 
väestönsuoj elukeskuksen kirj elmä. 

Palokaluston lainaaminen. Palolaitoksen varastosta päätettiin6) tois-
taiseksi luovuttaa poliisilaitoksen käytettäväksi 6 moottoriruiskua ja n. 10 
vesilaatikkoa. 

Palopäättystökoulu. Merkittiin 7) tiedoksi, että sisäasiainministeriö oli 
päättänyt peruuttaa antamansa määräyksen 8) palopäällystökoulun liittä-
misestä Helsingin kaupungin vakinaiseen palokuntaan, koska koulun kau-
koavustus-, kokeilu- ja opetustoiminta oli saatava käyntiin. 

Piirinuohoojat. Kaupunginhallituksen valitettua korkeimpaan hallinto-
oikeuteen piirinuohoojain O. V. Michelsonin ja A. Nevalaisen erottamista 
koskevasta Uudenmaan lääninhallituksen päätöksestä 8), korkein hallinto-
oikeus katsoi oikeaksi kumota lääninhallituksen valituksenalaisen päätök-
sen, koska sen mielestä lääninhallituksen ei olisi pitänyt mainitsemistaan 
syistä vetäytyä tutkimasta kaupunginhallituksen ja palolautakunnan vali-
tusta. Asian lopulliseksi selvittämiseksi korkein hallinto-oikeus otti asian 
välittömästi tutkittavakseen, ja ilmoitti tällöin katsovansa, että, koska palo-
lautakunta joulukuun 30 p:nä 1933'annetun palosäännön 29 §:n säännöksen 
mukaisesti hyväksyy nuohoojan toimittamaan nuohousta kaupungissa eikä 
maistraatin toimivaltaan ole kuulunut peruuttaa tällaista hyväksymistä, 
niin kaupunginhallitus ja palolautakunta eivät olleet esittäneet syytä sen 
lopputuloksen muuttamiseen, mihin maistraatti oli päätöksessään tullut 9). 

Helsingin nuohoojain ammattiosaston irtisanottua lokakuun 15 p:nä 
sen ja Nuohoojamestariyhdistyksen välisen työehtosopimuksen, kaupungin-
hallitus päätti10) pyytää sosiaaliministeriötä kiinnittämään huomiota asiaan, 
jottei syntyisi työseisausta. 

6. Terveyden- ja sairaanhoitoa koskevat asiat 

Terveydenhoito sekä sairaanhoito s ai r a ai ai n 
ulkopuolella 

Kotieläinten pitäminen kaupungissa. Uudenmaan lääninhallitus päätti 
kesäkuun 19 p:nä väliaikaisesti muuttaa Helsingin kaupungin terveyden-

!) Khs 23 p. helmik. 231 §. — 2) S:n 15 p. maalisk. 385 §. — 3) Khn jsto 
11 p. huhtik. 3,635 §. — 4) Khs 26 p. tammik. 84 §. — 5) S:n 23 p. helmik. 212 § — 

6) S:n 8 p. elok. 1,390 §. — 7) S:n 4 p. huhtik. 500 §. — 8) Ks. v:n 1939 kert 
s. 164. — 9) Khs 30 p. huhtik. 725 §. — 10) S:n 28 p. marrask. 2,295 §. 
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hoitojärjestyksen 131 §:n kuulumaan seuraavasti: Asemakaavaan ja raken-
nussuunnitelmaan otetuilla tonteilla älköön pidettäkö nautakarjaa, lam-
paita, vuohia, sikoja tai kanoja ja muuta siipikarjaa. Terveydenhoitolauta-
kunta voi kuitenkin määräämillään ehdoilla antaa luvan tällaisten eläinten 
pitämiseen. Muutoksesta, joka oli vahvistettu olemaan voimassa v:n 1941 
loppuun, kaupunginhallitus päätti kuuluttaa asianmukaisessa järjestyk-
sessä, minkä ohessa muutos oli julkaistava kunnallisessa asetuskokoel-
massa 2). 

Myyntikerman rasvaprosentti. Kaupunginhallitus päätti 3) tehdä kau-
punginvaltuustolle esityksen terveydenhoitojärjestyksen 65 §:n väliaikai-
sesta muuttamisesta kertomusvuodeksi siten, että myyntikerman rasvapitoi-
suus 15 %:n asemesta sai olla 10 %. Samalla terveydenhoitolautakunta 
oikeutettiin sallimaan myydä 10 %:n kermaa jo ennen väliaikaisen muutok-
sen vahvistamista. Edellä mainittu kaupunginhallituksen päätös peruu-
tettiin 4) kuitenkin sittemmin. 

Ensimmäisen kaupunginlääkärin sairasloma. Ensimmäiselle kaupungin-
lääkärille F. Hisingerille myönnettiin 5) sairaslomaa täysin palkkaeduin 
kahdeksi kuukaudeksi joulukuun 1 p:stä alkaen. Terveydenhoidontarkastaja 
G. Schwanck määrättiin mainittuna aikana oman virkansa ohella hoita-
maan ensimmäisen kaupunginlääkärin virkaa 2,200 mk:n suuruisin lisä-
palkoin kuukaudessa. Terveydenhoitolautakunnalle päätettiin samalla 
ilmoittaa, ettei kaupunginhallituksella ollut mitään sitä vastaan, että ter-
veydenhoitolautakunnan ja sen toimiston tilapäisen työvoiman tililtä suo-
ritettiin 100 mk päivässä tilapäiseksi apulaiseksi kutsuttavalle lääkärille. 

Terveydenhoidontarkastajanviran hoitaminen. Lääketieteenlisensiaatti A. 
Schwanck määrättiin 6) hoitamaan sotapalvelukseen kutsutun terveyden-
hoidontarkastajan G. Schwanckin virkaa tammikuun aikana 4,000 mk:n 
palkoin. 

Kesälomasi jäiset. Terveydenhoitolautakunta oikeutettiin 7) ensimmäi-
sen kaupunginlääkärin ja terveydenhoidontarkastajan kesälomien aikana 
palkkaamaan tilapäistä sunnuntaiapua terveydenhoitolautakunnan ja sen 
toimiston tilapäisen työvoiman määrärahasta suoritettavin 100 mk:n 
palkoin päivältä. 

Erään auton korjauskustannusten suorittaminen. Terveydenhoitolauta-
kunnalle päätettiin 8) ilmoittaa, ettei kaupunginhallituksella ollut mitään 
sitä vastaan, että lautakunta aputililtä Väestönsuojelu, matka- ja kulje-
tuskustannukset maksoi puolet Helsingin maidontarkastusyhdistyksen sen 
käytettäväksi sodan ajaksi luovuttaman auton korjauskustannuksista eli 
3,225: 50 mk. 

Aluelääkärit. Lääketieteentohtori O. F. Hästesko määrättiin 9) tammi-
kuun 1 p:n ja 22 p:n väliseksi ajaksi 2,394 mk:n palkkioin hoitamaan sota-
palvelukseen kutsutun eteläisen alueen aluelääkärin virkaa. 

Töölön aluelääkärille R. Lagukselle myönnettiin 10) sairaslomaa tammi-
kuun 1 p:n ja 15 p:n väliseksi ajaksi sijaisenaan lääketieteenlisensiaatti 
B. Enqvist 1,596 mk:n palkoin. 

Lääketieteenlisensiaatti L. Nyqvist määrättiin u ) hoitamaan maanpuo-

Khs 4 p. heinäk. 1,248 §. — 2) Ks. Kunnall. asetuskok. s. 46. — 8) Khs 
9 p. helmik. 151 §. — 4) S:n 30 p. toukok. 964 §. — 5) S:n 28 p. marrask. 2,313 
§. — 6) S:n 26 p. tammik. 87 §. — 7) S:n 27 p. kesäk. 1,199 §. — 8) S:n 19 p. 
syysk. 1,695 §. — 9) S:n 26 p. tammik. 90 §. — 10) S:n 26 p. tammik. 89 §. — 
n ) S:n 8 p. maalisk. 348 § ja khn jsto 12 p. maalisk. 3,529 §. 
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lustustehtäviin kutsutun pohjoisen alueen aluelääkärin virkaa maalis-
kuun 1 p:stä toistaiseksi, kuitenkin enintään huhtikuun loppuun, 500 mk:n 
kuukausipalkoin. 

Alilääkäri A. Nikula määrättiin *) tammikuun 1 p:stä lukien toistaiseksi 
hoitamaan sotapalvelukseen kutsuttujen Sörnäisten ja Hermannin alue-
lääkärien virkoja 3,420 mk:n kuukausipalkoin. 

Pasilan aluelääkärille J. Blomstedtille myönnettiin 2) jatkettua sairas-
lomaa virkasäännön mukaisin palkkaeduin maaliskuun 26 p:stä lukien 
toukokuun loppuun sijaisenaan lääketieteenkandidaatti K. Malmio. Kun 
lääketieteenkandidaatti Malmio sittemmin ei voinutkaan hoitaa kyseistä, 
viransijaisuutta muuta kuin maaliskuun 13 p:stä huhtikuun 12 p:ään, 
niin terveydenhoitolautakunta määräsi lääketieteenlisensiaatti A. 
Schwanckin hoitamaan aluelääkärin virkaa Käpylässä ja lääketieteenlisen-
siaatti E. Nystenin aluelääkärin virkaa Pasilassa kahden viikon ajaksi huhti-
kuun 15 p:stä lukien. Kaupunginhallitus määräsi3) sittemmin heidät hoita-
maan näitä virkoja huhtikuun 29 p:stä lukien toukokuun loppuun peruut-
taen samalla päätöksensä lääketieteenkandidaatti Malmion määräämisestä 
hoitamaan aluelääkärin virkaa huhtikuun 12 p:stä lukien toukokuun lop-
puun. 

Makkaratehtaiden valvojat. Terveydenhoitolautakunta oikeutettiin4) 
terveydenhoitolautakunnan toimiston eläinlääkintäosaston tilapäisen työ-
voiman määrärahaa käyttäen palkkaamaan kaksi tilapäistä makkaratehtai-
den valvojaa siksi ajaksi, jolloin vakinaiset valvojat olivat sotapalveluk-
sessa. 

Terveydenhoitolautakunnan toimiston eläinlääkintäosasto. Professori O. 
von Hellens määrättiin 5) hoitamaan sotapalvelukseen kutsutun kaupungin-
eläinlääkärin W. Ehrströmin virkaa tammikuun 1 p:stä lukien toistaiseksi 
7,110 mk:n kuukausipalkoin. 

Kaupunginhallitus päätti6) sallia terveydenhoitolautakunnan toimiston 
eläinlääkintäosaston v:n 1939 määrärahan Tilapäistä työvoimaa ylittämi-
sen 29,535 mk sekä aikanaan alistaa päätöksensä kaupunginvaltuuston 
hyväksyttäväksi. 

Terveydenhoitolautakunta oikeutettiin 7) ostamaan Oy. Autokori-
rakenne ab:ltä siltä aikaisemmin vuokraamansa perävaunu teuraskarjan 
y.m. kuljettamista varten kokeilutarkoituksin käyttäen tähän terveyden-
hoitolautakunnan toimiston eläinlääkintäosaston v:n 1939 määrärahaa 
Autotakavaunujen hankkiminen. 

Eläintenhuoltolaitos. Poliisilaitoksen eläinlääkärin H. Söderlundin, jonka 
kanssa rahatoimikamari tammikuussa 1930 oli tehnyt sopimuksen 8) eläin-
tenhuoltolaitoksen hoitamisesta, kuoltua, kaupunginhallitus oikeutti9) 
terveydenhoitolautakunnan tekemään samanlaisen sopimuksen apulais-
kaupungineläinlääkäri B. Österholmin kanssa. 

Elintarpeiden takavarikoimisasema. Kaupunginhallitus päätti10) maa-
talousministeriöltä anoa Etel. Makasiinikadun talossa n:o 1 sijaitsevan val-
tion lihantarkastamon luovuttamista kaupungille päättäen, jos anomukseen 
suostuttiin, luovuttaa kyseisen rakennuksen elintarpeiden takavarikoimis-
aseman käyttöön. 

!) Khs 26 p. tammik. 90 §. — 2) S:n 18 p. huhtik. 596 §. —») S:n 9 p. tou-
kok. 775 §. — 4) S:n 11 p. huhtik. 540 §. — 5) S:n 26 p. tammik. 88 §. — fl) S:n 
26 p. tammik. 92 §. — 7) S:n 18 p. huhtik. 602 §. — 8) Ks. v:n 1930 kert. s. 
79 §. — 9) Khs 7 p. marrask. 2,102 §. — 10) S:n 19 p. jouluk. 2,478 §. 



138 II. Kaupunginhallitus ' 138 

Maidontarkastamo. Maidontarkastamon toimistoapulainen I. Nybergh 
oikeutettiin x) säädetyn eroamisiän saavutettuaan edelleen jäämään vir-
kaansa syyskuun 30 p:ään 1941. 

Asuntojentarkastus. Asuntojentarkastustoimisto oikeutettiin 2) palkkaa-
maan kaksi virastovaratyöntekijää kertomusvuoden loppuun saakka. Hei-
dän palkkaamisekseen myönnettiin 3) 3,960 mk. 

Ammattientarkastus. Ammattientarkastajat S. H. Lehmuskallio ja E. 
Sundbäck, joiden viisivuotistoimikaudet päättyivät tammikuun 31 p:nä, 
määrättiin 4) edelleen entisin palkkaetuinensa hoitamaan näitä virkojaan 
siksi kuin ne vakinaisesti täytettiin, ollen tämä päätös aikanaan alistettava 
kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi. Terveydenhoitolautakuntaa pää-
tettiin kehoittaa julistamaan kyseiset virat haettaviksi. 

Terveydenhoitolautakunnalle päätettiin 5) ilmoittaa, että insinööri 
G. Winklerin valitsemista ammattientarkastajaksi koskeva kaupungin-
valtuuston päätös6), josta oli tehty valitus6) Uudenmaan lääninhalli-
tukselle, oli saavuttanut lainvoiman ja pantu täytäntöön. 

Sairaslomaa virkasäännön mukaisin palkkaeduin myönnettiin 7) am-
mattientarkastaja E. Sundbäckille heinäkuun 17 p:n ja elokuun 16 p:n 
väliseksi ajaksi. 

Ammattientarkastaja S. H. Lehmuskallio määrättiin 8) oman virkansa 
ohella hoitamaan sotapalvelukseen kutsutun ammattienylitarkastajan K. 
Suhosen virkaa siksi kuin hän itse jälleen voi ryhtyä sitä hoitamaan, kui-
tenkin enintään kesäkuun 11 p:ään saakka. 

Ammattientarkastaja S. Lautsolle myönnettiin 9) palkatonta virka-
vapautta tammi-toukokuun ajaksi. Terveydenhoitolautakunnan ilmoitettua 
määränneensä Viipurin kaupungin entisen ammattientarkastajan K. Pokin 
viransijaisena hoitamaan edellä mainittua virkaa huhtikuun 29 p:n ja 
toukokuun 12 p:n välisenä aikana, kaupunginhallitus määräsi10) hänet 
edelleen hoitamaan sitä viimeksi mainitusta päivästä heinäkuun 13 p:ään. 
Ammattientarkastaja Lautson sittemmin pyydettyä eroa virastaan kesä-
kuun 1 p:stä lukien, terveydenhoitolautakuntaa päätettiin11) kehoittaa 
julistamaan kyseinen virka haettavaksi. 

Ammattientarkastuksen määrärahaa Tilapäistä työvoimaa päätettiin12) 
sallia ylittää 297: 50 mk. 

Tuberkuloosihuolto. Lääketieteenlisensiaatti E. Qvarnström määrät-
tiin 13) hoitamaan sotapalvelukseen kutsutun tuberkuloosilääkärin A. V. 
Wirran virkaa tammikuun 1 p:stä lukien toistaiseksi 1,600 mk:n kuukausi-
palkoin. 

Tuberkuloosilääkäri A. V. Wirta määrättiin 14) yhdessä kaupunginarkki-
tehdin kanssa arvioimaan tuberkuloosihuoltotoimiston huonetiloille niiden 
puolustuslaitoksen käytössä olon aikana aiheutuneita vahinkoja. Saatuaan 
tiedon vahinkojen suuruudesta kaupunginhallitus päätti15), ettei niistä 
vaadita valtiolta korvausta. 

Kaupunginhallitus päätti16), että vuokra vaatimus puolustuslaitoksen 

Khs 30 p. toukok. 966 § ja 7 p. marrask. 2,104 §. — 2) S:n 31 p. lokak. 
2,018 §. — 3) Khn jsto 5 p. jouluk. 4,389 §. — 4) Khs 16 p. helmik. 192 §. —-
5) S:n 18 p. huhtik. 544 §. — 6) Ks. v:n 1939 kert. s. 36. — 7) Khs 1 p. elok. 
1,384 §. — 8) S:n 11 p. huhtik. 539 §. — 9) S:n 16 p. helmik. 193 § ja 11 p. 
huhtik. 542 §. — 10) S:n 23 p. toukok. 893 §. — X1) S:n 23 p. toukok. 903 §. — 
i a) S:n 7 p. marrask. 2,101 §. — 13) S:n 26 p. tammik. 93 §. — 14) S:n 6 p. 
syysk. 1,613 §. — 15) S:n 21 p. marrask. 2,232 §. — 16) S:n 18 p. heinäk. 1,348 §. 
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hallussa yhä edelleen olevien tuberkuloosihuoltotoimiston huoneistojen 
osalta oli tehtävä sitten kun ne oli luovutettu takaisin kaupungin hallin-
taan. 

Merkittiin *) tiedoksi, että Kiljavannummen parantola oli otettu puolus-
tuslaitoksen käyttöön joulukuun 28 p:stä 1939 lukien. 

Kaupunginhallitus suostui 2) sairaalahallituksen esitykseen, että Kilja-
vannummen parantolalle Kivelän sairaalasta ja tuberkuloosisairaalasta lai-
natuista vaatteista ja kalustoesineistä ei perittäisi vuokraa. 

Merkittiin3) tiedoksi, että Mjölbollstadin parantolan hoitomaksu v. 
1941 tuli olemaan 30 mk osakaskuntain lähettämiltä potilailta ja 20 mk 
itsemaksavilta potilailta sekä osakaskuntain suoritettava paikkaosuusmaksu 
3,640 mk paikkaa kohden. 

Sielullisesti sairaiden huolto. Sielullisesti sairaiden huoltotoimiston mää-
rärahaa Tilapäistä työvoimaa päätettiin 4) sallia ylittää 242: 40 mk. 

Sielullisesti sairaiden keskuskotien lämpömäärärahoihin kaupungin-
hallitus myönsi 5) yhteensä 7,500 mk:n suuruisen lisäyksen käyttövarois-
taan polttoaineiden hinnan nousun varalta. 

Yleisistä käyttövaroistaan kaupunginhallitus myönsi6) 1,674 mk sie-
lullisesti sairaiden miesten Leppävaarassa olevan keskuskodin vesijohdon 
korjaamiseen. 

Kouluhammasklinikka. Terveydenhoitolautakuntaa päätettiin 7) ke-
hoittaa tavallisessa järjestyksessä täyttämään viisi kouluhammaslääkärin 
virkaa ja yksi apulaiskouluhammaslääkärinvirka, jotka ennen sotaa oli 
julistettu haettaviksi sekä yksi huhtikuun 1 p:nä avoimeksi tuleva koulu-
hammaslääkärin virka. 

Sittemmin päätettiin 8) suostua terveydenhoitolautakunnan esityksiin, 
että keskusklinikan kouluhammaslääkärin A. Teräsvuoren erottua touko-
kuun 1 p:stä lukien avoimeksi tullut kouluhammaslääkärin virka sekä Alek-
sis Kiven kouluun perustetun haaraklinikan johtajaksi siirretyn Vallilan 
haaraklinikan entisen kouluhammaslääkärin H. Groundstroemin avoimeksi 
tullut entinen virka saataisiin toistaiseksi jättää täyttämättä. 

Terveydenhoitolautakunta oli määrännyt kouluhammaslääkäriksi kol-
meksi vuodeksi lokakuun alusta lukien odontologianlisensiaatti S. Lampi-
nen-Vesterlundin, joka kuitenkin, ennenkuin hän ennätti ryhtyä virkaansa 
hoitamaan, sairastui ja pyysi virkavapautta kahdeksi kuukaudeksi. Ter-
veydenhoitolautakunta ei kuitenkaan katsonut voivansa myöntää hänelle 
sairaslomaa, vaan oikeutti hänet vastaanottamaan viran vasta joulukuun 
alussa, sekä määräsi hammaslääkäri M. Heinäsuon hoitamaan virkaa mar-
raskuun loppuun saakka. Kaupunginhallitus hyväksyi 9) terveydenhoito-
lautakunnan toimenpiteen asiassa. 

Kouluhammasklinikan apulaisesimies W. Cederberg oikeutettiin 10) 
säädetyn eroamisiän saavutettuaan edelleen jäämään virkaansa v:n 1941 
loppuun. 

Työskentelypaikan järjestämiseksi Vallilan haaraklinikan klinikka-
apulaiselle kaupunginhallitus myönsi11) 5,500 mk yleisten töiden pääluok-
kaan sisältyvistä käyttövaroistaan. 

!) Khn jsto 4 p. tammik. 3,067 §. — 2) Khs 19 p. syysk. 1,694 §. — 3) S:n 
7 p. marrask. 2,119 §. — 4) S:n 7 p. marrask. 2,101 §. — 5) S:n 12 p. jouluk. 
2,425 §. — 6) S:n 18 p. huhtik. 583 §. — 7) S:n 15 p. maalisk. 379 §. — 8) S:n 9 
p. toukok. 777 ja 778 §. — 9) S:n 7 p. marrask. 2,103 §. — 10) S:n 3 p. lokak. 
1,830 §. — S:n 22 p. elok. 1,533 §. 
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Käyttövaroistaan polttoaineiden hinnan nousun varalta kaupungin-
hallitus myönsi *) 900 mk:n lisäyksen kouluhammasklinikan lämpömäärä-
rahaan. 

Kaupunginhallitus päätti2) suostua siihen, että Lapinlahden haara-
klinikkaa henkilökuntineen käytettiin ensimmäisessä sotasairaalassa hoi-
dettavien potilaiden hammashoitoon ehdoin, että sairaala hankki ja kustansi 
tarvittavat lääkkeet ja hammastäytetarvikkeet sekä suoritti kaupungille 
korvauksen klinikan suoranaisista menoista. 

Terveystoimisto. Terveystoimiston apulaislääkäri M. Edgren-Gylling 
määrättiin3) sotapalvelukseen kutsutun toimiston lääkärin C. Thesleffin 
viransijaiseksi kertomusvuoden alusta lukien toistaiseksi, kuitenkin enin-
tään huhtikuun loppuun, 3,600 mk:n kuukausipalkoin. 

Veneeristen tautien poliklinikka. Kaupunginhallitus määräsi 4) lääke-
tieteentohtori T. E. Olinin hoitamaan sotapalvelukseen kutsutun venee-
risten tauiien poliklinikan lääkärin Y. Salmisen virkaa tammikuun 1 p:stä 
kesäkuun 10 p:ään 4,365 mk:n kuukauspalkoin. 

Desinfioimislaitos. Kaupunginhallitus hyväksyi5) terveydenhoito-
lautakunnan ehdotuksen 50 mk:n suuruisen kertamaksun vahvistamisesta 
desinfioimislaitoksen cyanihuoneen käyttämisestä sotilaiden vaatteiden 
puhdistamiseen. 

Poliisilaitoksen sairashuolto. Toinen kaupunginlääkäri O. Elo määrät-
tiin 6) oman virkansa ohella hoitamaan poliisilääkärin virkaa joulukuun 
1 p:stä 1939 alkaen 1,625 mk:n kuukausipalkoin. 

Terveydenhoitolautakunta oikeutettiin 7) ylittämään poliisilaitoksen 
sairashuollon määrärahaa Tilapäistä työvoimaa 781: 65 mk. 

Korvapoliklinikka. Kaupunginhallitus päätti 8) ilmoittaa terveyden-
hoitolautakunnalle, ettei sillä ollut mitään sitä vastaan, että terveyden-
hoitolautakunta oli määrännyt Norjan alamaisen tohtori Ch. Thurmann-
Nielsenin hoitamaan korvapoliklinikan vastaanottoja maaliskuun 12 
p:stä alkaen siksi kuin toisin määrättiin, sekä että hänelle suoritettiin las-
kua vastaan 3,600 mk:n kuukausipalkka mainitun poliklinikan avustus-
määrärahasta. 

Lastenpoliklinikka. Terveydenhoitolautakunnan ilmoitettua, että las-
tenpoliklinikan toiminta Unioninkadun talossa n:o 45 oli lopetettu ja että 
poliklinikan johtaja D. von Wendt sen sijaan oli lupautunut vastaanotta-
maan vähävaraisia helsinkiläisiä lapsia Marian sairaalassa 25 mk:n korvauk-
sin lasta kohden, kaupunginhallitus päätti 9) hyväksyä tämän järjestelyn. 

Etuannit. Eräille terveydenhoitolautakunnan alaisille viranhaltijoille 
myönnettävien etuantien suuruudet vahvistettiin 10). 

Sairaalat 
Lääkärien kutsuminen puolustusviranomaisten määräämiin tehtäviin. 

Sairaalahallituksen pyydettyä selvitystä siitä, ketkä oli käsitettävä sellai-

*) Khs 12 p. jouluk. 2,425 §. — 2) Khn jsto 23 p. helmik. 3,478 § ja khs 1 
p. maalisk. 270 §. — s) Khs 26 p. tammik. 85 § ja 8 p. maalisk. 348 § sekä khn 
jsto 12 p. maalisk. 3,529 §. — 4) Khn jsto 4 p. tammik. 3,068 §, khs 8 p. maa-
lisk. 348 § ja 11 p. heinäk. 1,299 § sekä khn jsto 12 p. maalisk. 3,529 §. — 5) Khs 
26 p. tammik. 86 §. — 6) Khn jsto 27 p. tammik. 3,293 §. 7) Khs 7 p mar-
rask. 2,101 §. — 8) S:n 21 p. maalisk. 426 §. — 9) S:n 26 p. tammik. 91 §. — 
10) S:n 11 p. tammik. 37 §. 
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siksi asevelvollisuuttaan suorittaviksi, joita kaupunginvaltuuston virka-
säännön 28 §:ään hyväksymässä, reserviharjoituksiin kutsuttujen palk-
kausta koskevassa lisäyksessä tarkoitettiin, kaupungihallitus päätti 
ilmoittaa sairaalahallitukselle, että mainittu lisäys koski kaikkia kaupungin 
sairaalain lääkäreitä, jotka puolustus viranomaisilta olivat saaneet mää-
räyksen maanpuolustustehtäviin, sellaisia lukuunottamatta, jotka olivat 
täyttäneet 60 vuotta tai jotka aikaisemmin oli kokonaan vapautettu ase-
velvollisuuden suorittamisesta. 

Yksityisen lääkärinvastaanoton harjoittaminen virka-asunnoissa. Kau-
punginhallitus päätti 2) esittää, että kaupunginvaltuusto hyväksyisi sai-
raalahallituksen esityksen yksityisen lääkärinvastaanoton harjoittamisen 
sallimisesta virka-asunnoissa, kuitenkin siten rajoitettuna, ettei kaupungin 
sairaalain palveluksessa olevat lääkärit saaneet yksityisessä vastaanotos-
saan käyttää sairaalain välineitä. 

Sairaalain hoitohenkilökunnan talvilomat. Sairaalahallitus oikeutettiin 3) 
kertomusvuonna myöntämään sairaalain hoitohenkilökunnalle talvilomat 
joko kesälomien jatkona tai erillisinä ennen vuoden loppua. 

Kun edellä mainittua alettiin soveltaa käytäntöön, kävi ilmi, että puo-
lustuslaitos oli myöntänyt osalle sotasairaalain hoitajattaria eri pituisia 
lomia, minkä johdosta kaupunginhallitus päätti 4), että myönnettäessä 
talvilomia sairaalain hoitohenkilökunnalle, oli kaupungin myönnettävistä 
lomista vähennettävä asianomaisten valtion palveluksessa nauttimat loma-
ajat. 

Sairaalain henkilökunnan sodanaikaiset palkat. Kaupunginhallitus 
päätti 5) kehoittaa niitä lauta- ja johtokuntia, joiden alaisia sääntöpalkkai-
sia sairaanhoitajia tai muita sääntöpalkkaisia toimihenkilöitä kertomus-
vuonna oli ollut puolustuslaitoksen sairaanhoitajattarina, maksamaan 
heille asianomaiselta palkkatililtä kaupungin maksettavan palkan ja puo-
lustuslaitoksen maksaman palkan välisen erotuksen, jolloin jälkimmäiseen 
oli paitsi rahapalkkaa luettava päiväraha ja luontoisedut laskettuina 20 
mk:n mukaan päivältä. 

Sairaalain viranhaltijain luontoisetukorvaukset. Kaupunginhallitus 
päätti6), että niiden kaupungin sairaalain sairasosastojen viranhaltijat, 
joilla oli oikeus asua sairaalan ulkopuolella mutta jotka olivat joutuneet 
sairasosastojensa siirron vuoksi toiselle paikkakunnalle ja asumaan sikä-
läisissä sairaaloissa, oli vapautettava suorittamasta luontoisetukorvausta 
nauttimastaan asuntoedusta. 

Eräiden sairaalahallituksen alaisten viranhaltijain suoritettavat luon-
toisetukorvaukset vahvistettiin 7). 

Kalliinajanlisäyksen maksaminen tilapäiselle työvoimalle. Alistettuaan 
tutkittavakseen sairaalahallituksen syyskuun 20 p:nä tekemän päätöksen 
kalliinaj anlisäyksen maksamisesta sairaalahallituksen alaisten laitosten 

Khs 21 p. maalisk. 419 §. — 2) S:n 10 p. lokak. 1,881 §. — ») S:n 9 p. 
toukok. 779 §. — 4) S:n 16 p. toukok. 828 §. — 5) S:n 7 p. marrask. 2,099 §. — 
6) Khn jsto 28 p. helmik. 3,502 §. — 7) S:n 11 p. tammik. 3,120 §, 25 p. tam-
mik. 3,264 §, 31 p. tammik. 3,324 §, 6 p. helmik. 3,383 §, 17 p. helmik. 3,441 §, 
23 p. helmik. 3,476 §, 4 p. huhtik. 3,598 §, 25 p. huhtik. 3,683, 3,684 ja 3,685 §, 
23 p. toukok. 3,783 ja 3,784 §, 30 p. toukok. 3,825 ja 3,826 §, 13 p kesäk 3,867, 
3,868, 3,869, 3,870, 3,876 ja 3,877 §, 4 p. heinäk. 3,958 ja 3,964 §, 19 p. syysk. 
4,148 §, 3 p. lokak. 4,211 §, 7 p. marrask. 4,299 § sekä 5 p. jouluk! 4,379, 4,380, 
4,381, 4,382, 4,399 ja 4,400 §. 
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tilapäiselle työvoimalle, kaupunginhallitus huomauttaa sen mainitun 
päätöksensä johdosta sairaaloille lähetettävän kiertokirjeen johdosta seu-
raavaa: Sairaalahallitus oli päättänyt, että kalliinajanlisäystä saatiin 
maksaa sen alaisissa laitoksissa palvelevalle tilapäiselle työvoimalle, johon 
kaupunginhallituksen asiasta antaman selityksen mukaisesti luettiin paitsi 
varsinaiselta tilapäisen työvoiman momentilta palkattuja myöskin kaikki 
virkaatoimittavat sekä kaikki viransijaiset, siitä alkaen kuin asianomai-
nen oli ollut kaupungin palveluksessa yhtäjaksoisesti kolme kuukautta. 
Kaupunginhallituksen mielestä määräys kolmen kuukauden yhtäjak-
soisesta palveluksesta ei ollut oikea, vaan oli pääpaino pantava sille, 
että tilapäisesti palkatun viranhaltijan asema oli sääntöpalkkaiseen ver-
rattavissa. Edelleen sairaalahallitus mainitsi, että vakinainen viranhaltija, 
joka määrättiin hoitamaan ylempään palkkaluokkaan kuuluvaa virkaa, 
sai ehdoin, että kalliinajanlisäys voi kaupunginvaltuuston asiasta antamien 
määräysten puitteissa tulla kysymykseen, lukea hyväkseen omaan vaki-
naiseen virkaansa kuuluvan kalliinajanlisäyksen. Kaupunginhallitus 
mainitsi, ettei viransijaiselle ollut maksettava kalliinajanlisäystä vaan oli 
viransijaista otettaessa erikseen sovittava hänen kanssaan palkasta, jolloin 
voitiin tarpeen mukaan ottaa huomioon myös muille maksettavaa kalliin-
ajanlisäystä vastaava lisäys. Sairaalahallitusta päätettiin kehoittaa 
tekemään kiertokirjeen sisältöön vastaavat muutokset. 

Päivystyksen järjestäminen sairaaloissa. Sen jälkeen kun oli suoritettu 
tutkimuksia tehdyn esityksen johdosta toimenpiteisiin ryhtymisestä sai-
raalain päivystysjärjestelmän muuttamiseksi, kaupunginhallitus päätti 2): 
että tällä kertaa tyydytään siihen selvitykseen, jonka sairaalain talouden-
hoitajat olivat hankkineet sairaaloissa suoritetun päivystyksen laajuudesta; 
että entinen päivytysjärjestelmä pysytetään pääasiallisesti ennallaan; sekä 
että sairaalahallitus oikeutetaan ehdollisesti merkitsemään määrärahat 
v:n 1941 talousarvioehdotukseensa siten, että Marian sairaalan apumiesten 
päivystysvuoroista maksetaan palkkiona 20 mk sekä kaikkien sairaalain 
konemestarien ja lämmittäjä-mekaanikkojen tai heihin verrattavan kone-
henkilökunnan päivytysvuoroista 25 mk kerralta. 

Sotilaspotilaiden vaatteiden pesu ja korjaus. Kaupunginhallitus päätti3) 
oikeuttaa sairaalahallituksen pesettämään ja korjauttamaan sotasairaa-
loiksi muodostetuissa kaupungin sairaaloissa hoidettavien sotilaspotilaiden 
vaatteet rasittaen korjausmenoilla sairaalain kaluston kunnossapitotiliä 
sekä antamaan vapaaehtoiselle lisätyövoimalle sairaaloissa ruoan merkiten 
tästä aiheutuvat menot tilapäisen työvoiman tilille. Samalla sairaalahalli-
tusta päätettiin kehoittaa, mikäli mahdollista, järjestämään edellä mainittu-
jen menojen kirjanpito siten, että ne myöhemmin voitiin selvittää. 

Sairaalamaksut. Lääkintöhallitus oli ilmoittanut kuntien sairaaloille 
suorittavansa sairaalamaksut valtion toimesta kotipaikkakunnaltaan siir-
rettyjen tai valtion kehoitusta noudattaen. kodeistaan siirtyneiden ilmei-
sesti varattomien henkilöiden hoidosta kunnan sairaaloissas amojen perus-
teiden mukaisesti kuin kunnan omat potilaat suorittivat halvimmassa 
maksuluokassa, ei kuitenkaan enempää kuin 20 mk hoitopäivältä, ja hoi-
dosta kulkutautisairaaloissa 20 mk vuorokaudelta. Tämän johdosta kau-

l) Khs 10 p. lokak. 1,879 §. — 2) S:n 15 p. maalisk. 377 §. — 3) S:n 1 p 
maalisk. 290 §. 
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punginhallitus päätti 1) ilmoittaa lääkintöhallitukselle, että Helsingin kau-
punki puolestaan tyytyy lääkintöhallituksen lupaamaan maksuun, sekä 
ettei ollut ryhdyttävä muihin toimenpiteisiin mainitun maksun ja taksan 
mukaisen maksun välisen erotuksen perimiseksi. 

Puolustusministeriön lääkintäosasto oli ilmoittanut suorittavansa kau-
pungin sairaaloissa sekä diakonissalaitoksella, jotka kaikki kuuluivat osina 
ensimmäiseen sotasairaalaan, hoidetuista puolustuslaitoksen potilaista 40 
mk:n päivämaksun, mainittujen sairaalain edelleen jäädessä kaupungin 
hallintaan ja kaupungin suorittaessa kuten siihenkin asti kaikki niiden 
menot. Kun mainittu maksu kuitenkaan ei vastannut todellisia hoitokus-
tannuksia, niin kaupunginhallitus päätti2) ehdottaa, että valtio suostuisi 
maksamaan kyseisistä potilaista 65 mk:n suuruisen hoitomaksun päivältä. 

Lääkintöhallituksen ilmoitettua, että ilmahyökkäyksissä vammoja 
saaneiden potilaiden hoitokustannukset kunnallisissa ja yksityisissä sai-
raaloissa maksetaan valtion varoista noudattaen valtion sairaalain yleisille 
osastoille vahvistettuja maksuperusteita, joiden mukainen hoitomaksu oli 
20 mk vuorokaudelta, sairaalahallitus tiedusteli, miten tällöin oli menetel-
tävä ulkokuntalaisten potilaiden osalta, joiden kaupungin sairaalain tak-
san mukaan muuten tuli suorittaa 40 mk. Kaupunginhallitus päätti3) 
vastata, että 20 mk:n maksuun oli tyydyttävä myöskin ulkokuntalaisten 
osalta. 

Tampereen yleisen sairaalan taloudenhoitajan pantua Helsingin kau-
pungin maksettavaksi mainitussa sairaalassa hoidetun helsinkiläisen työn-
tekijän T. I. Henrikssonin hoitomaksut marras- ja joulukuulta 1939, 360 mk, 
minkä saatavan perimiseksi sittemmin oli toimitettu ulosmittaus, Helsin-
gin huoltolautakunta valitti tästä maksuunpanosta ja ulosmittauksesta 
Hämeen lääninhallitukselle, koska työntekijä Henrikssonia ei ollut toimi-
tettu sairaalaan Helsingin kaupungin toimesta eikä hänen puolestaan ollut 
annettu mitään maksusitoumusta. Hämeen lääninhallitus kumosi huhti-
kuun 10 p:nä maksuunpanon ja vapautti Helsingin kaupungin suoritta-
masta riidanalaista sairaalamaksua. Tampereen yleisen sairaalan talou-
denhoitaja valitti tällöin korkeimpaan hallinto-oikeuteen, jolle annetta-
van selityksen laatimisen kaupunginhallitus päätti 4) uskoa kaupungin-
lakimiehelle. 

Poliklinikkamaksut. Kaupunginhallitus hyväksyi 5) huhtikuun 1 p:stä 
lukien noudatettavaksi poliklinikkamaksujen kannannan järjestelyä kos-
kevan sairaalahallituksen ehdotuksen: että poliklinikkamaksujen käteis-
kantoa varten hyväksyttäisiin mallinmukaiset kuittilomakkeet; että maksu-
jen kantajaksi määrättäisiin poliklinikanhoitajatar, joka määrätyllä tavalla 
tilittäisi kantamansa varat taloudenhoitajalle; että maksut tapaturma-
vakuutusyhtiöiden korvattavasta lääkärinhoidosta edelleen perittäisiin 
lääkärikunnan ja yhtiöiden keskenään sopimien perusteiden mukaisesti, 
ollen asianomaisen lääkärin kirjoitettava niistä lasku, jossa mainittiin 
lääkärille ja sairaalalle tulevat korvaukset erikseen sekä niiden yhteis-
summa, minkä jälkeen laskut päivittäin oli toimitettava taloudenhoitajan 
konttoriin perimistoimenpiteisiin ryhtymistä varten; sekä että päivittäin 
annettaisiin taloudenhoitajalle luettelo poliklinikan kautta sairaalaan 

!) Khs 9 p.helmik. 145 §. — 2) S:n 9 p. helmik. 143 §. — 8) S:n 1 p. maa-
lisk. 294 §. — 4) S:n 11 p. heinäk. 1,295 §. — 5) Khn jsto 31 p. tammik. 3,338 §. 
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otetuista potilaista sekä heidän suorittamistaan poliklinikkamaksuista, 
joilla oli hyvitettävä asianomaisen potilaan tiliä. 

Sairaaloin lämmitys. Kaupunginhallitus päätti antaa kaupungin 
lämpöteknikolle tehtäväksi määrätä hänen sopiviksi katsominsa keinoin 
toimeenpantavaksi sairaaloissa sellaisia rajoituksia lämmön ja lämpi-
män veden käytön suhteen kuin vallitseva polttoainepula edellytti ja sai-
raiden hoitoa vaarantamatta oli mahdollista. Edelleen päätettiin kehoit-
taa kansanhuoltolautakuntaa mahdollisuuksiensa mukaan toimittamaan 
halkoja sairaaloille. 

Sairaalahallitukselle päätettiin 2) ilmoittaa, että Oy. G. H. H. nimistä 
yhtiötä vastaan ei voitu ryhtyä toimenpiteisiin erään hiilenhankintasopi-
muksen täyttämättä jättämisen johdosta. 

Kiljavannummen parantolaan siirretty irtaimisto. Sodan alussa lähetet-
tiin Kivelän sairaalasta ja tuberkuloosisairaalasta irtaimistoa, etupäässä 
vaatteita, Kiljavannummen parantolaan, joka silloin käsitettiin kaupungin 
tukisairaalaksi, käytettäväksi kaupungin sairaalain ja Suomen punaisen 
ristin sairaalan kunnallisten osastojen potilaiden siirron varalta. Kun 
parantola sittemmin liitettiin neljänteen sotasairaalaan, niin tämä ilman 
muuta otti haltuunsa ja käyttöönsä edellä mainitun irtaimiston, jota kui-
tenkin ensimmäiseen sotasairaalaan kuuluvat kaupungin omatkin sai-
raalat sittemmin olisivat tarvinneet, minkä johdosta sairaalahallitus teki 
esityksen sen palauttamisesta niille. Asia merkittiin tiedoksi sekä päätet-
tiin 3) kehoittaa sairaalahallitusta ilmoittamaan kaupunginhallitukselle 
sen vastaisesta kehittymisestä. 

Englannista saapunut sairaalatarvikelahjoitus. Englantilaiselle liike-
miehelle J. Mutimerille, joka oli lahjoittanut Helsingin kaupungille eri-
näisiä kalustoesineitä, lääkeaineita, röntgenfilmejä ja sairaanhoitotarvik-
keita n. 100,000 mk:n arvosta sekä johtaja B. Snellmanille, joka oli avusta-
nut asian järjestämisessä, päätettiin 4) esittää kaupungin kiitokset. 

Sairaalain sodanaikaisten menojen korvaaminen. Lääkintöhallituksen 
lähetettyä puolustuslaitokselle kuuluvien menojen korvaamista silmällä-
pitäen kunnallisten mielisairaalain ja tuberkuloosisairaalani ylilääkäreille 
niiden sodanaikaisia menoja y.m. koskevan kyselykaavakkeen, kaupungin-
hallitus päätti 5) antaa vastauksensa Kivelän sairaalan mielisairaiden osas-
ton ja Nikkilän sairaalan sekä tuberkuloosisairaalan osalta sairaalahalli-
tuksen esittämällä tavalla, ollen vuokra vaatimus puolustuslaitoksen hal-
linnassa yhä edelleen olevien tuberkuloosisairaalan huoneistojen suhteen 
tehtävä sitten kun ne jälleen oli luovutettu kaupungin hallintaan. 

Marian sairaala. Sairaalahallitus oikeutettiin6) julistamaan haetta-
vaksi ja täyttämään Marian sairaalan kirurgisen osaston alilääkärin-
virka ja apulaislääkärin virka sekä lastenosaston apulaislääkärinvirka. 

Marian sairaalan johtajalle ja ylilääkärille H. Bardylle, joka oli puolus-
tuslaitoksen asioissa matkustanut ulkomaille, myönnettiin 7) virkavapautta 
täysin palkkaeduin helmikuun 27 pistä maaliskuun 16 p:ään sijaisenaan 
sisätautien osaston ylilääkäri F. Saltzman ilman eri korvausta. 

Lastenosaston apulaislääkäri A. Talvitie määrättiin 8) oman virkansa 
ohella hoitamaan sotapalvelukseen kutsutun saman osaston ylilääkärin 

i) Khn jsto 15 p. tammik. 3,166 §. — 2) Khs 23 p. helmik. 226 §. — 3) S:n 23 
p. helmik. 228 §. — 4) Khn jsto 26 p. syysk. 4,183 §. — 5) Khs 18 p. heinäk. 
1,348 §. — 6) S:n 23 p. toukok. 898 § ja 4 p. heinäk. 1,239 §. — 7) S:n 21 p. 

maalisk. 423 §. — 8) S:n 9 p. helmik. 150 §. 
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P. Heiniön virkaa joulukuun 9 p:stä 1939 lukien toistaiseksi, siksi kuin 
tämä itse jälleen voi ryhtyä sitä hoitamaan, kuitenkin enintään kertomus-
vuoden maaliskuun 5 p:ään saakka, oikeuksin nostaa ylilääkärin virkaan 
kuuluva palkka. 

Marian sairaala oikeutettiin palkkaamaan virastovaratyöntekijä 
kertomusvuoden loppuun saakka. 

Kirurgisen osaston alilääkäri A. Pelkonen oikeutettiin 2) hoitamaan 
sivutointa v:n 1942 loppuun. 

Yövartijat J. F. Bergström ja K. Siltala oikeutettiin 3) säädetyn eroa-
misiän saavutettuaan edelleen jäämään virkoihinsa edellinen huhtikuun 
29 p:ään ja jälkimmäinen elokuun 26 p:ään 1941. 

Kaupunginhallitus päätti 4) ilmoittaa sairaalahallitukselle, ettei sillä 
ollut mitään sitä vastaan, että hierojatar S. Halldinin palkka korotettiin 
1,774 mk:sta 1,995 mk:aan kuukaudessa tammikuun 1 p:stä 1941 lukien 
sekä sairaanhoitajatar- ja oppilasasuntolan lämmittäjän F. V. Lindvallin 
palkka 500 mkrsta 700 mk:aan kuukaudessa kertomusvuoden marraskuun 
1 p:stä lukien. 

Sairaalahallitus oikeutettiin 5) myöntämään sisätautien osaston apu-
laislääkärille C.-A. Hernbergille kertomusvuonna ylimääräistä kesälomaa 
korvauksena siitä kesälomasta, jota hänelle ei edellisenä vuonna ollut 
voitu järjestää. Samalla sairaalahallitukselle päätettiin huomauttaa, että 
tällainen menettelytapa voi ainoastaan poikkeuksellisissa olosuhteissa ja 
pakottavien syiden perusteella sekä kaupunginhallituksen suostumuksella 
tulla kysymykseen. 

Marian sairaalan suursiivoukseen v:n 1939 toukokuun 1 p:n ja syyskuun 
1 p:n välisenä aikana osallistunut siivooja A. Ukkonen oli väittäen tämän 
työn olleen kausiluontoista, työntekijäin kesälomalain määräyksiin vedo-
ten vaatinut, että hänelle maksettaisiin ylimääräinen korvaus kolmelta 
työpäivältä, koska työsuhde oli keskeytymättä jatkunut neljä kuukautta. 
Sairaalahallitus tiedusteli tämän johdosta kaupunginhallituksen mielipi-
dettä asiasta pyytäen samalla selvitystä myöskin siitä, oliko kesälomasi-
jaisten palvelua, joka tapahtui touko- ja lokakuun välisenä aikana, pidet-
tävä kausiluontoisena työnä, joka oikeutti työntekijäin kesälomalain mu-
kaisen loman saantiin, kiinnittäen lisäksi kaupunginhallituksen huomiota 
siihen seikkaan, että kaupungin virkasäännön mukaisesti viranhaltija, 
joka erosi palveluksesta oltuaan vähintään kuusi kuukautta toimessa sen 
ajan jälkeen, jona kesälomia yleensä myönnettiin, oli oikeutettu erotes-
saan saaman virkasäännön mukaisen kesäloman, kun taas työntekijäin 
kesälomalain mukaisesti työntekijä siinä tapauksessa, että työnantaja 
irtisanoi työsopimuksen, oli oikeutettu, jos työsuhde oli keskeytymättä 
jatkunut vähintään kuusi kuukautta, saamaan lain mukaisen lomakor-
vauksen riippumatta siitä, mihin aikaväliin ehtona olevat kuusi kuukautta 
sattuivat. Kaupunginhallitus päätti6) tällöin sairaalahallitukselle ilmoit-
taa seuraavaa: Siivooja Ukkonen ei ollut oikeutettu saamaan lomakor-
vausta, koska hän itse oli irtisanoutunut kaupungin palveluksesta eikä 
työsuhde siis ollut päättynyt työntekijäin kesälomalain 8 §:ssä mainitulla 
tavalla, jonka määräyksiä yleensäkään ei ollut sovellettava sairaalain 

!) Khs 31 p. lokak. 2,018 §. — 2) S:n 5 p. jouluk. 2,352 §. — 3) S:n 1 p. 
maalisk. 292 § ja 3 p. lokak. 1,821 §. — 4) S:n 5 p. jouluk. 2,350 ja 2,351 §. — 
5) S:n 4 p. heinäk. 1,246 §. — 6) S:n 21 p. maalisk 420 § 
Kunnall. kert. 1940 10 
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suursiivoustöihin, joita miltei poikkeuksetta voitiin suorittaa vuoden-
ajasta riippumatta. Mitä tuli sairaalahallituksen huomautukseen virka-
säännön ja työntekijäin kesälomalain määräysten erilaisuudesta, niin työn-
tekijät tosin olivat lain mukaan viranhaltijoita edullisemmassa asemassa 
sikäli, että viranhaltijoihin nähden tehty aikarajoitus ei koskenut työnteki-
jöitä, mutta toisaalta viranhaltija virkasäännön mukaan sai lomakor-
vauksen myöskin siinä tapauksessa, että hän itse irtisanoutui kaupungin 
palveluksesta. Kaupunginhallituksen mielestä ei ollut syytä määräysten 
yhdenmukaistamiseen kumoamalla viranhaltijoiden suhteen voimassa ole-
vaa aikamääräystä. 

Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa yleisten töiden lautakunnan käyt-
tämään talousarvioon tarkoitusta varten merkittyä määrärahaa lämpimän 
veden valmistajan hankkimiseen Marian sairaalan kirurgiselle osastolle 
42,500 mk:n hinnasta, asentamiskustannusten noustessa arviolta 6,700 
mk: aan. 

Kaupunginhallitus hyväksyi 2) sairaalahallituksen esityksen Marian 
sairaalan Munkkiniemen osaston laajentamisesta 30 potilaspaikalla. 

Kulkutautisairaala. Kulkutautisairaala oikeutettiin3) palkkaamaan 
virastovaratyöntekijä kertomusvuoden loppuun saakka. 

Sairaanhoidon pääluokkaan sisältyvistä kaupunginvaltuuston käyttö-
varoista myönnettiin 4) 59,550 mk Hyvinkään parantolan laskujen suoritta-
miseksi sinne kulkutautisairaalasta lähetettyjen potilaiden hoidosta ollen 
päätös aikanaan alistettava valtuuston hyväksyttäväksi. Kyseisten poti-
laiden sittemmin kaupungille suoritettavat hoitomaksut oli merkittävä 
kulkutautisairaalan asianomaiselle tulotilille. 

Yleisistä käyttövaroistaan kaupunginhallitus myönsi 5) 920 mk erään 
kulkutautisairaalasta Fiskarsin sairaalaan siirretyn paratyfuspotilaan hoi-
dosta esitetyn laskun maksamiseen. 

Kulkutautisairaalassa 31 vuorokautta lokakuun 8 p:stä lukien hoide-
tun, Jämsässä lapsihalvaukseen sairastuneen opiskelija K. Kankareen 
1,240 mk:n suuruisen sairaalamaksun6), jota Jämsän kunta oli kieltäyty-
nyt suorittamasta, Hämeen lääninhallitus kesäkuun 11 p:nä velvoitti 
mainitun kunnan suorittamaan 200 mk:n suuruisine uloshakukuluineen. 

Lääkintöhallitus oli tiedustellut, halusiko kaupunki sijoittaa kulku-
tautisairaalaan hengityskojeen, mutta koska sitä koskevista ehdoista ei 
päästy yksimielisyyteen, niin kaupunginhallitus päätti 7) ilmoittaa, ettei 
kaupunki katsonut voivansa sitä vastaanottaa. 

Sairaalahallitus valtuutettiin 8) hankkimaan puuhiilikaasutin erääseen 
kulkutautisairaalan kuorma-autoon käyttäen mainitun sairaalan määrä-
rahaa Kaluston kunnossapito. Määrärahan ylittämisestä päätettiin aika-
naan tehdä esitys kaupunginvaltuustolle. 

Sähkölaitosta päätettiin 9) kehoittaa toimittamaan kulkutautisairaa-
lalle sen kevääseen mennessä tarvittava kivihiilimäärä, n. 850 tonnia. 

Kaupunginhallitus päätti10) kehoittaa rakennustoimistoa ryhtymään 
niihin toimenpiteisiin, joita mahdollinen halkolämmitykseen siirtyminen 

*) Khs 25 p. huhtik. 668 §. — 2) S:n 8 p. maalisk. 343 §. — 3) S:n 31 p. lo-
kak. 2,018 §. — 4) S:n 9 p. helmik. 144 §. — 5) Khn jsto 6 p. helmik. 3,382 S. — 
6) Khs 20 p. kesäk. 1,137 §. — 7) S:n 29 p. elok. 1,571 §, 10 p. lokak. 1,877 ja 
24 p. lokak. 2,006 §. — 8) S:n 23 p. toukok. 897 §. — 9) Khn jsto 15 p. tammik. 
3,167 §. — Khs 8 p. maalisk. 350 §. 
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kulkutautisairaalassa edellytti, myöntäen tarkoitusta varten 122,000 
mk yleisten töiden pääluokkaan sisältyvistä käyttövaroistaan. 

Yleisten töiden pääluokkaan sisältyvistä käyttövaroistaan kaupun-
ginhallitus myönsi 22,000 mk 2) kulkutautisairaalan sodanaikaisten pommi-
tusvaurioiden korjaamiseen sekä 6,600 mk3) sen rakennusten sodan aikana 
purettujen, laudoista tehtyjen ullakkokomeroiden rakentamiseksi uudel-
leen. 

Kivelän sairaala. Kivelän sairaalan johtajan ja sisätautien osaston yli-
lääkärin A. Vesan anottua virkaeroa marraskuun 16 p:stä lukien kaupun-
ginhallitus päätti 4) sallia sairaalahallituksen julistaa hänen virkansa haetta-
vaksi. Johtaja-ylilääkäri Vesalle myönnettiin 5) anomuksesta palkatonta 
virkavapautta syyskuun 16 p:n ja marraskuun 16 p:n väliseksi ajaksi 
määräten alilääkäri U. Ahava samana aikana hoitamaan sisätautien osas-
ton ylilääkärin virkaa ja mielisairaiden osaston ylilääkäri S. E. Donner 
johtajan tehtäviä. Alilääkäri Ahava oikeutettiin tällöin nostamaan yli-
lääkärinviran peruspalkka ynnä omat ikäkorotuksensa sekä ylilääkäri 
Donner johtaja-ylilääkärin- ja ylilääkärinvirkain peruspalkkain välinen 
erotus, mitkä määrät oli suoritettava virkavapaan viranhaltijan säästy-
neestä palkasta. Kaupunginhallitus päätti kaupunginvaltuustolle puoltaa 
virkaeron myöntämistä. 

Kaupunginhallitus päätti6) sallia Kivelän sairaalan mielisairaiden 
osaston vastavalitun ylilääkärin S. E. Donnerin vasta kesäkuun 1 p:nä 
ryhtyä uutta virkaansa hoitamaan ja vielä kertomusvuoden toukokuun 
ajan työskennellä Nikkilän sairaalassa nostaen uuden virkansa palkan 
Nikkilän sairaalan palkkamomentilta. 

Sairaalahallitus oikeutettiin julistamaan haettavaksi ja täyttämään 
Kivelän sairaalan sisätautien osaston syyskuun 1 p:nä avoimeksi tuleva 
apulaislääkärin virka 7) ja silmätautien osaston heinäkuun 1 p:nä avoimeksi 
tuleva apulaislääkärin virka 8). 

Sairaalahallitus oikeutettiin 9) julistamaan haettavaksi ja täyttämään 
mielisairaiden osaston apulaislääkärin viransijaisuus elokuun 16 p:n ja 
joulukuun 17 p:n väliseksi ajaksi, jolloin apulaislääkäri K. von Bagh 
nautti palkatonta virkavapautta opintomatkan tekemiseksi ulkomaille. 

Alihoitajatar H. Puuskarille myönnettiin 10) palkatonta virkavapautta 
kahdeksi vuodeksi syyskuun 2 p:stä lukien osallistumista varten sairaan-
hoitaj atarkoulun täydennyskursseihin. 

Sairaalahallitus oikeutettiin X1) palkkaamaan sairaalan konttoriin vi-
rasto"varatyöntekijä marraskuun 1 p:stä lukien kertomusvuoden loppuun. 

Kaupunginhallitus epäsi 12) yövartija Y. J. Penkarin anomuksen saada 
edelleen jäädä virkaansa säädetyn eroamisiän saavutettuaan. 

Sairaalahallituksen ehdotus Kivelän sairaalan v. t. johtajan ja mieli-
sairaiden osaston ylilääkärin vastaanoton siirtämisestä klo 11.3 o—12.3 o 
väliseksi ajaksi hyväksyttiin 13). 

Kivelän sairaalaan rauhanteon jälkeen siirrettyjen Viipurin kaupungin 
mielisairaalan potilaiden hoitomaksujen perimistä sekä heitä seuranneen 

!) Khs 16 p. toukok. 827 §. — 2) S:n 6 p. kesäk. 990 §. — 3) S:n 30 p. tou-
kok. 961 §. — 4) S:n 22 p. elok. 1,536 §. — 5) S:n 19 p. syysk. 1,696 §. — S:n 
23 p. toukok. 901 §. — 7) S:n 4 p. heinäk. 1,239 §. — 8) S:n 13 p. kesäk/ 1,086 §. — 
9) S:n 18 p. heinäk. 1,350 §. — 10) S:n 24 p. lokak. 2,005 §. — n ) S:n 24 p. lo-
kak. 2,008 § ja 31 p. lokak. 2,018 §. — 12) S:n 4 p. heinäk. 1,237 §. — 13) S:n 
3 p. lokak. 1,822 §. 
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viipurilaisen hoitohenkilökunnan nauttimien luontoisetujen korvaamista 
koskevan sairaalahallituksen esityksen johdosta kaupunginhallitus päätti x) 
sen valtionavun lisäksi, minkä Kivelän sairaalan mielisairaiden osasto 
tuli saamaan Viipurin kaupungin mielisairaspotilaiden hoitopäivien osalta, 
tyytyä siihen, että Viipurin kaupungin hoitokunta suoritti kyseisten poti-
laiden hoidosta 15 mk vuorokaudelta, sekä jättää hoitohenkilökunnan 
luontoisetukorvaukset perimättä. 

Kivelän sairaalan konemestarin kesäloma sijaisena palvellut G. G. Tall-
gren oli mainittuna palvelusaikanaan tehnyt itsensä syypääksi väären-
nykseen ja kavallukseen ostamalla väärennettyä tilauslippua käyttäen 
Sähkö oy. Siemens nimiseltä toiminimeltä sairaalan laskuun keittolevyjä 
1,200 mk:n arvosta sekä mitään tilauslippua käyttämättä Oy. Sähkö-Köri 
abilta erilaisia sähkötarvikkeita 1,090: 10 mk:n arvosta, jättäen toimitta-
matta sairaalaan kaiken ostamansa. Kaupunginhallitus päätti 2) tämän 
johdosta kehoittaa sairaalahallitusta ilmoittamaan Sähkö oy. Siemensille, 
ettei kaupunki maksa sen esittämää laskua, koska se lain mukaan ei ollut 
kyseisestä kaupasta vastuussa, sekä suorittamaan Oy. Sähkö-Köri ab:lle 
sen esittämän laskun määrän. Lisäksi annettiin kaupunginhallituksen 
asiamiesosastolle tehtäväksi ilmoittaa asia poliisilaitoksen rikospoliisi-
osastolle tarpeellisiin toimenpiteisiin ryhtymistä varten sekä syytteen 
nostamiseksi. Asiasta oli tehtävä ilmoitus Uudenmaan lääninhallitukselle. 

Yleisten töiden lautakunta oikeutettiin 3) käyttämään Kivelän sairaalan 
uuden ruumishuoneen töihin tarkoitusta varten v:n 1939 talousarvion 
pääluokan tuloa tuottamattomat pääomamenot lukuun Talorakennukset 
merkityn määrärahan lisäksi 80,000 mk sekä päätettiin tehdä kaupungin-
valtuustolle esitys näiden varain merkitsemisestä v:n 1941 talousarvioon. 

Yleisten töiden lautakuntaa päätettiin 4) kehoittaa ryhtymään toimen-
piteisiin Kivelän sairaalan tulipalossa tuhoutuneen lautavajan ja vanhan 
ruumishuoneen poistamiseksi. 

Helsingin yliopistoa päätettiin 5) kehoittaa suorittamaan sopimuksen-
mukainen korvaus Kivelän sairaalan opetusosaston käyttämisestä. Sit-
temmin kaupunginhallitus päätti6) tyytyä siihen, että kertomusvuonna 
suoritettiin korvaus vain kolmelta vuosineljännekseltä. 

Koska oli havaittu, että yliopisto oli palkannut Kivelän sairaalan 
opetusosastolle ainoastaan yhden apulaislääkärin sopimuksenmukaisten 
vähintään neljän lääkärin sijasta, kaupunginhallitus päätti 7) kehoittaa 
yliopistoa huolehtimaan osaston lääkärinhoidon järjestämisestä sopimuk-
senmukaiselle kannalle sekä samoin noudattamaan sopimukseen sisältyvää 
määräystä, että kyseisellä osastolla toimivien lääkärien, heidän sijaistensa 
ja mahdollisten amanuenssien nimityksistä oli ilmoitettava sairaalahalli-
tukselle. 

Kaupunginhallitus hyväksyi 8) laaditun ehdotuksen yliopiston kanssa 
tehtäväksi sopimukseksi Kivelän sairaalan ruumishuoneen käyttämisestä 
antaen lopullisen sopimuksen laatimisen kaupunginlakimiehelle tehtä-
väksi. 

Nikkilän sairaala. Merkittiin 9) tiedoksi lääkintöhallituksen hyväksy-
neen kaupunginvaltuuston päätöksen Viipurin kaupungin mielisairaalan 

i) Khs 30 p. toukok. 954 §. — 2) S:n 10 p. lokak. 1,882 § — 3) S:n 27 p 
kesäk. 1,182 §. — 4) S:n 3 p. lokak. 1,823 §. — «) S:n 4 p. heinäk. 1,243 § — 
6) S:n 10 p. lokak. 1,884 §. — 7) S:n 1 p. elok. 1,383 §. — 8) S:n 17 p. lokak 
1,936 §. — 9) S:n 4 p. heinäk. 1,251 §. 
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johtajan E. K. Backmanin valitsemisesta Nikkilän sairaalan ylilääkäriksi 
ja johtajaksi. 

Sairaalahallitus oikeutettiin 1) julistamaan haettavaksi ja täyttämään 
syyskuun 17 p:nä avoimeksi tuleva Nikkilän sairaalan perhehoidon yli-
hoitajattaren virka. 

Sairaanhoitajatar A. Annalalle, joka heinäkuun 18 p:stä 1938 oli nautti-
nut sairaslomaa, myönnettiin 2) jatkettua lomaa kertomusvuoden loppuun. 

Kaupunginhallitus p ä ä t t i 3 ) e t t ä alilääkäri E. Gustafssonille saatiin 
maksaa täysi palkka siltä yhden kuukauden ajalta, joka hänelle myönnet-
tiin virkavapautta röntgendiagnostiikkaan perehtymistä varten. 

Alilääkäri R. Lenck oikeutettiin 4) oman virkansa ohella hoitamaan 
Nikkilän kylään tilapäisesti sijoitetun sotilasosaston lääkärin virkaa enin-
tään kertomusvuoden loppuun. 

Puuseppä G. A. Backman oikeutettiin 5) säädetyn eroamisiän saavutet-
tuaan edelleen jäämään virkaansa v:n 1941 loppuun. 

Sairaalan entiselle hoitajattarelle E. Riuttalalle päätettiin6) nautti-
matta jääneen talviloman vastikkeeksi maksaa kahden viikon palkkaa 
vastaava rahakorvaus sairaalan asianomaisesta palkkamäärärahasta. 

Sen vapaaöiden sodanjälkeistä supistamista koskevan, Nikkilän sai-
raalan hoitohenkilökunnan lääkintöhallitukselle tekemän valituksen joh-
dosta annettavassa lausunnossaan kaupunginhallitus päätti 7) pääasialli-
sesti ilmoittaa, ettei asian ratkaisu kuulunut lääkintöhallitukselle. 

Kaupunginhallitus päätti suostua sairaalahallituksen esitykseen, että 
sairaalan ulkopuolella asuville Nikkilän sairaalan 8) viranhaltijoille myön-
nettäisiin oikeus tilapäissairauksien sattuessa saada hoitoa henkilökun-
nalle tätä varten varatuissa huoneissa ilman, että tämä aiheutti muutoksia 
asianomaisen vahvistettuihin luontoisetuihin. Vaikka ei näihin olisi kuu-
lunut ruokaa sairaalan puolesta, oli siitä joka tapauksessa suoritettava 
säännönmukainen korvaus sairaalalle. 

Nikkilän sairaala oikeutettiin ottamaan huolehtiakseen paikkakunnalle 
sijoitetun sotaväen 9) sekä Sipoon pitäjässä olevaan Savijarven kartanoon 
sijoitetun lastensiirtolan10) vaatteiden pesusta 2 mk:n korvauksin vaate-
kilolta ja ehdoin, että vastaavasti puolustuslaitos ja Suomen huolto kustan-
sivat tarvittavat pesuaineet. 

Kaupunginhallitus hyväksyi 1V) Nikkilän sairaalan taloudenhoitajan 
toimenpiteen myydä sairaalan vanha kuorma-auto. 

Yleisten töiden pääluokkaan sisältyvistä käyttövaroistaan kaupungin-
hallitus myönsi12) yhteensä 108,000 mk höyrykattilan, yleiskeittiökoneen ja 
astiainpesukoneen hankkimiseksi Nikkilän sairaalaan. 

Sairaalahallitusta päätettiin13) kehoittaa järjestämään polkupyörien 
säilytyspaikka sairaalan F-rakennuksen kellarikerrokseen y. m. ja aika-
naan ilmoittamaan tarvittavan määrärahan suuruus. 

Yleisten töiden lautakuntaa pääte tain14) kehoittaa laadituttamaan 
piirustukset ja kustannusarvio erinäisten muutostöiden suorittamisesta 
sairaalan hallintorakennuksessa. 

!) Khs 4 p. heinäk. 1,241 §. — 2) S:n 7 p. marrask. 2,106 §. — 3) S:n 19 p. 
syysk. 1,693 §. — 4) S:n 25 p. huhtik. 670 §. — 5) S:n 7 p. marrask. 2,109 §. — 
6) S:n 17 p. lokak. 1,932 §. — 7) S:n 30 p. toukok. 955 §. — 8) S:n 5 p. jouluk. 
2,353 §. — 9) S:n 25 p. huhtik. 674 §. — 10) S:n 7 p. marrask. 2,107 §. — a i) S:n 
5 p. jouluk. 2,359 §. — 12) S:n 9 p. helmik. 148 §. — 13) S:n 5 p. jouluk. 2,355 §. — 
14) S:n 5 p. jouluk. 2,360 §. 
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Rakennustoimistoa päätettiin *) kehoittaa vahvistamaan sairaalan 
rakennusten tarkoitukseen sopivat huoneet väestönsuojina käytettä-
viksi. 

Tuberkuloosisairaala. Tuberkuloosisairaalan sairaanhoitajattarelle M. 
Kinnuselle, joka jo oli nauttinut kokonaisen vuoden sairaslomaa, kaupun-
ginhallitus päätti 2) sallia myöntää kuuden kuukauden jatketun sairas-
loman. Samalla päätettiin ilmoittaa sairaalahallitukselle, että virkasään-
nön 28 §:n määräys yli vuoden kestävästä virkavapaudesta koski myöskin 
sairaslomia sekä että lomia myöntävien viranomaisten oli hankittava kau-
punginhallituksen suostumus milloin oli kysymys yli vuoden kestäreen 
sairasloman jatkamisesta. 

Käsityönohjaaja E. Wallin oikeutettiin3) säädetyn eroamisiän saavu-
tettuaan edelleen jäämään virkaansa toukokuun 21 p:ään 1941. 

Kaupunginhallitus päätti4) suostua sairaalahallituksen esitykseen, 
että sairaalan ulkopuolella asuville tuberkuloosisairaalan viranhaltijoille 
myönnettäisiin oikeus tilapäissairauksien sattuessa saada hoitoa henkilö-
kunnalle. tätä varten varatuissa huoneissa ilman, että tämä aiheutti muu-
tosta asianomaisen vahvistettuihin luontoisetuihin. Vaikka ei näihin olisi 
kuulunut ruokaa sairaalan puolesta, oli siitä joka tapauksessa suoritettava 
säännönmukainen korvaus sairaalalle. 

Sairaalahallituksen ja sen tiliviraston viranhaltijat oikeutettiin 5) 
sodan aikana tilapäisesti maksutta asumaan tuberkuloosisairaalassa, ollen 
ruoasta, vuodevaatteista ja pesusta, jos sellaista haluttiin käyttää hyväksi, 
suoritettava vahvistettu korvaus sairaalalle. 

Tuberkuloosisairaalan läntisen siipirakennuksen itäpäässä olevat 
ullakkotilat, yhteensä n. 270 m2, päätettiin 6) sallia luovuttaa ensimmäiselle 
sotasairaalalle 3 mk:n vuokrin m2:ltä kuukaudessa. 

Ensimmäisen sotasairaalan esikunnan hallussa olleiden tuberkuloosi-
sairaalan röntgentutkimushuoneen ja lääkärin kansliahuoneen vuokra 
määrättiin 7) 100 mk:ksi kuukaudessa. 

Sairaanhoitajatar koulu. Kaupunginhallitus päätti8), että kesäkuun 
16 p:nä avoimeksi tuleva sairaanhoitajatarkoulun apulaisjohtajattaren 
virka saatiin julistaa haettavaksi ja täyttää. 

Kaupunginhallitus hyväksyi 9) sairaalahallituksen ehdotuksen sairaan-
hoitajatarkoulun helmikuun 16 p:nä alkavan kurssin laajentamisesta si-
ten, että sille 30 oppilaan sijasta saataisiin ottaa 42 oppilasta sekä huhti-
kuun 22 p:nä alkavan ylimääräisen kurssin järjestämiseen niinikään 42 
oppilaalle, jolloin molempien kurssien valmistavat oppijaksot sotatilanteen 
johdosta kestäisivät vain 2 kuukautta koulun johtosäännön edellyttämien 
4 viikon asemesta. Päätös oli aikanaan alistettava kaupunginvaltuuston 
hyväksyttäväksi. Sittemmin merkittiin 10) tiedoksi lääkintöhallituksen 
hyväksyneen koulun kurssien laajentamisen sekä valmistavan oppijakson 
opetusohjelman muutetussa muodossaan. 

Helsingin kaupungin sairaanhoitajattarien lepokotiyhdistyksen ylläpitä-
mälle kesäkodille myönnettiin 1X) kaupunginhallituksen yleisistä käyttö-
varoista 5,000 mk:n suuruinen avustus. 

Khs 3 p. tammik. 3,050 §. — 2) S:n 13 p. kesäk. 1,091 §. — 3) Khn jsto 31 
p. tammik. 3,341 §. — 4) Khs 5 p. jouluk. 2,353 §. — 5) Khn jsto 31 p. tammik. 
3,340 §. — 6) Khs 19 p. syysk. 1,692 §. — 7) S:n 7 p. marrask. 2,108 §. — 8) S:n 25 
p. huhtik. 671 §. — 9) S:n 9 p. helmik. 146 §. — 10) S:n 23 p. helmik. 227 §, 13 
p. kesäk. 1,083 § ja 4 p. heinäk. 1,244 §. — n ) S:n 9 p. toukok. 774 § 
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Naistenklinikka. Saatuaan naistenklinikassa suoritettuja laajennus-
ja korjaustöitä tarkastamaan asettamansa komitean antaman lausunnon 
kaupunginhallitus päätti huomauttaa lääkintöhallitukselle komitean 
mainitsemista seikoista sekä ilmoittaa, ettei kaupungin käytettäväksi 
ainakaan vielä syyskuun alussa voitu luovuttaa valtion ja kaupungin väli-
sen sopimuksen edellyttämiä 125 naistentauti- ja 100 synnytyspaikkaa. 

Sotilaspotilaiden tultua siirretyiksi pois naistenklinikasta lääkintö-
hallitus ilmoitti, että kaupungin potilaita voitiin vastaanottaa sinne marras-
kuun alusta lukien. Sairaalahallitusta päätettiin 2) tällöin kehoittaa laa-
timaan ehdotus sairaalan rakentamisesta tehdyn sopimuksen mukaiseksi 
kaavakkeeksi, josta ilmenivät kaupungin etuoikeutetuilla paikoilla hoi-
dettujen kaupungin potilaiden hoitopäivät päivittäisine vaihtumisineen ja 
jossa tuli olla asianomaisen päivän kohdalla potilaan järjestysnumeroin 
varustettu merkintä hänen ottamisestaan sairaalaan tai poistumisestaan 
sieltä, sekä suorittamaan naistenklinikan ylläpitokustannuksia koskevien 
laskutusten tarkastus. Edelleen kaupunginhallitus päätti merkitä v:n 
1941 talousarvioehdotukseen 390,400 mk kaupungin osuutta varten nais-
tenklinikan kertomusvuoden ylläpitokustannuksista. 

Suomen punaisen ristin sairaala. Kaupunginhallitus päätti3) puoltaa 
Suomen punaisen ristin sairaalan anomusta Punaisen-Ristin kujan 
käyttämisestä halkovarastopaikkana, sekä, jos maistraatti suostui ano-
mukseen, periä kyseisen alueen vuokrana 1:50 mk m2:ltä kuukaudessa. 

Rakennustoimiston varasto-osasto oikeutettiin 4) 5,000 mk:n hinnasta 
myymään Suomen punaisen ristin sairaalalle Marian sairaalan vanha 
höyrykeittopata. 

Diakonissalaitos. V:n 1939 käyttövaroistaan väestönsuojelua varten 
kaupunginhallitus myönsi5) 285,080 mk kaupungin sairaalain kirurgisiksi 
varapaikoiksi varattujen diakonissalaitoksen 241 sairaspaikan6) mainitun 
vuoden kustannusten suorittamiseen. Kertomusvuoden kustannuksiin 
myönnettiin tämän 7) vuoden vastaavista varoista 886,520 mk. 

Kyseisistä hoitopaikoista päätettiin 8) luopua huhtikuun 1 p:stä lukien. 
Valtionavut. Lääkintöhallitus ilmoitti v:n 1939 vakinaisen valtionavun 

lisäksi myöntäneensä Nikkilän sairaalalle sinne perustettujen uusien sai-
raspaikkani osalta valtionapua 181,456 mk9) . Kaupungin sairaalain 
kertomusvuoden käyttö- ja kunnossapitokustannuksiin saatiin10) valtion-
apua Kivelän sairaalan mielisairaiden osaston kustannuksiin 821,072 mk, 
Nikkilän sairaalan kustannuksiin 3,539,790 mk, josta 619,190 mk perhe-
hoitoa varten, ja tuberkuloosisairaalan kustannuksiin 791,550 mk. Saata-
vasta määrästä oli 1,312,800 mk vielä nostamatta vuoden vaihteessa. 

Kaupunginlakimiestä päätettiin11) kehoittaa tekemään lääkintöhalli-
tukselle anomus valtionavun myöntämisestä tuberkuloosisairaalan länti-
sen siipirakennuksen ja laajennetun kattilahuoneen kaluston uudishan-
kintakustannuksiin. 

Sairaalain sodanaikaisten menojen korvaamista puolustuslaitoksen 
osalta koskevan, lääkintöhallitukselle antamansa esityksen yhteydessä 

!) Khs 22 p. elok. 1,537 §. — 2) S:n 7 p. marrask. 2,110 §. — 3) S:n 15 p. 
elok. 1,476 §. — 4) Khn jsto 27 p. kesäk. 3,935 §. — 5) S:n 31 p. tammik. 3,343 §. — 
«) Ks. tämän kert. s. 38. — 7) Khs 15 p. elok. 1,480 §. — 8) S:n 15 p. maalisk. 
380 §. — 9) S:n 4 p. huhtik. 508 §. — 10) S:n 18 p. huhtik. 600 §, 25 p. huhtik. 
669 §, 22 p. elok. 1,534 §, 17 p. lokak. 1,933 §, 21 p. marrask. 2,230 § ja 27 p. 
jouluk. 2,524 § sekä khn jsto 27 p. tammik. 3,290 §. - 1 1 ) Khs 25 p. huhtik. 675 § 
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kaupunginhallitus päätti ilmoittaa lääkintöhallitukselle pitävänsä koh-
tuullisena, että tuberkuloosi- ja mielisairaaloille tuleva valtionapu hoito-
päivistä maksettiin huolimatta siitä, oliko vahvistettua paikkalukua yli-
tetty tai siirtopotilaita hoidettu varsinaisten potilaiden asemesta, kuten 
tuberkuloosisairaalassa oli tehty. 

7. Huoltotointa koskevat asiat 

Varsinainen huoltotoimi 

Huoltovirasto. Huoltolautakunta oikeutettiin 2) julistamaan haetta-
viksi huoltoviraston yleisen toimiston 42 palkkaluokkaan kuuluva toi-
mistoapulaisen virka ja vahtimestarin virka sekä asiamiestoimiston 40 
palkkaluokkaan kuuluva toimistoapulaisen virka. 

Kaupunginhallitus päätti3) suostua jatketun sairasloman myöntämi-
seen huhtikuun 13 p:n ja heinäkuun 31 p:n väliseksi ajaksi asiamiestoimis-
ton toimistoapulaiselle H. Patokoskelle, joka yhtäjaksoisesti v:n 1939 
huhtikuun 13 p:stä alkaen oli nauttinut sairaslomaa. 

Kaupunginhallitus myönsi4) yleisistä käyttövaroistaan 1,600 mk pal-
kan suorittamiseksi yleisen toimiston toimistoapulaiselle H. Rakeelle 
joulukuulta 1939, jonka ajaksi hänelle oli takautuvasti myönnetty sairas-
lomaa täysin palkkaeduin. 

Huoltovirasto oikeutettiin 5) palkkaamaan 10 virastovaratyöntekijää 
kertomusvuoden loppuun saakka. 

Asiamiestoimiston apulaisasiamiehen I. Arpian palkka hänen toimies-
saan v. t. asiamiehenä päätettiin 6) suorittaa entisen suuruisena viranhalti-
jain siirtämisestä toisiin toimiin annetuista määräyksistä huolimatta. 

Kodissakävijä O. Nisulan valitettua Uudenmaan lääninhallitukselle 
kaupunginhallituksen päätöksestä v:n 1939 maaliskuun 2 p:ltä evätä hänen 
anomuksensa saada ikäkorotusta varten lukea hyväkseen sen ajan, jonka 
hän ennen tammikuun 1 p:ää 1939, jolloin hänen virkansa vakinaistettiin, 
oli ylimääräisenä toiminut huoltolautakunnan palveluksessa, lääninhalli-
tus heinäkuun 31 p:nä hylkäsi valituksen perusteettomana 7). Kodissa-
kävijä Nisulan sen jälkeen valitettua mainitusta lääninhallituksen päätök-
sestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen, kaupunginhallitus antoi 8) kau-
punginlakimiehelle tehtäväksi antaa oikeudelle selityksen asiasta. 

Apulaisjohtaja J. G. Jakobsson oikeutettiin 9) hoitamaan sivutointa 
v:n 1942 loppuun. 

Apulaisjohtaja J . G. Jakobsson oikeutettiin 10) asumaan kaupungin 
ulkopuolella v:n 1942 loppuun. 

Käyttövaroistaan polttoaineiden hinnan nousun varalta kaupungin-
hallitus myönsi n ) 4,000 mk:n lisämäärärahan huoltolautakunnan ja huolto-
viraston yleisen toimiston lämpömäärärahaan. 

i) Khs 18 p. heinäk. 1,348 §. — 2) S:n 1 p. elok. 1,357 §. — 3) S:n 30 p. 
toukok. 916 §. — 4) Khn jsto 28 p. maalisk. 3,578 § ja 23 p. toukok. 3,782 §. — 
5) Khs 10 p. lokak. 1,850 § ja 31 p. lokak. 2,018 §. —6) Khn jsto 15 p. tammik. 
3,144 §; ks. v:n 1939 kert. s. 178. — 7) Khs 15 p. elok. 1,464 §. — 8) S:n 26 
p. syysk. 1,709 §. — 9) S:n 12 p. jouluk. 2,399 §. — i°) Khn jsto 12 p. jouluk. 
4,406 §. — ii) Khs 19 p. jouluk. 2,439 §. 
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Kunnalliskoti ja sen työlaitos. Huoltolautakunta oikeutettiin ju-
listamaan haettaviksi kunnalliskodin varastokirjanpitäjän, osastonhoita-
ja t taan, hoitajan ja sikalan rehumestarin virat sekä työlaitoksen ylem-
män palkkaluokan nuoremman toimistoapulaisen viran. 

Hyväksyen huoltolautakunnan toimenpiteen palkata kertomusvuoden 
syyskuun 1 p:stä lukien kunnalliskotiin sijoitetun Viipurin kaupungin 
kunnalliskodin osaston osastonhoitaj attareksi Viipurin kunnalliskodin 
osastonhoitajattaren ja siivoojiksi kolme saman kunnalliskodin siivoojaa 
kaupunginhallitus päätti 2) huoltotoimen pääluokkaan sisältyvistä käyttö-
varoistaan myöntää 16,000 mk mainitun henkilökunnan kertomusvuoden 
palkkoihin. 

Huoltolautakuntaa päätettiin3) kehoittaa suorittamaan kunnallisko-
din lääkärille G. Töttermanille, joka sodan aikana oli ollut puolustuslaitok-
sen tehtävissä, asianomaiselta palkkatililtä kaupungin hänelle maksetta-
van palkan ja puolustuslaitoksen maksaman palkan välisen erotuksen, 
jolloin jälkimmäiseen oli, paitsi rahapalkkaa, luettava päiväraha ja luon-
toisedut laskettuina 20 mk:n mukaan päivältä. 

Huoltotoimen pääluokkaan sisältyvistä kaupunginvaltuuston käyttö-
varoista kaupunginhallitus myönsi4) huoltolautakunnalle 691,318:90 mk 
sodan johdosta kaupungista evakuoitujen kunnalliskodin hoidokkien 
huollon korvaamiseksi asianomaisille kunnille. 

Alistettuaan tutkittavakseen kunnalliskodin johtokunnan päätök-
sen, että kunnalliskodista Lohjalle evakuoidut äidit ja lapset otettaisiin 
takaisin kunnalliskotiin, kaupunginhallitus päätti 5) kehoittaa johtokuntaa 
olemaan siirtämättä heitä Helsinkiin sekä tutkimaan mahdollisuuksia las-
ten siirtämiseksi Ruotsiin taikka äitien ja lasten siirtämiseksi kauem-
maksi Sisä-Suomeen. 

Kunnalliskodin johtokunta oikeutettiin6) myymään kunnalliskodin 
vanha mikroskooppi 3,000 mk:n hinnasta ja poistamaan se kalustoluet-
telosta. 

Puuhiilikaasuttimien hankkimiseksi kunnalliskodin kuorma-autoon ja 
henkilöautoon kaupunginhallitus osoitti7) yhteensä 56,000 mk kunnallis-
kodin kaluston hankintamäärärahasta. 

Kaupunginhallitus päätti 8) siirtää toistaiseksi kunnalliskodin sairaa-
lan potilashissin asennustyöt. 

Yleisten töiden lautakunnan ilmoitettua Oulunkylään, kunnalliskodin 
haaraosaston alueelle rakennettavan saunan rakennuskustannusten ko-
hoamisesta kaupunginhallitus päätti 9), että sauna oli viipymättä raken-
nettava ja että lautakunnan tuli tehdä eri anomus lisämäärärahan myöntä-
misestä. 

Käyttövaroistaan väestönsuojelua varten kaupunginhallitus niitä ylit-
täen myönsi 10) 63,100: 50 mk huoltolautakunnan käytettäväksi eräiden 
kunnalliskodissa ja työlaitoksessa sodan aikana suoritettujen väestön-
suojelutöiden kustannusten maksamiseen. 

Kaupunginhallitus hyväksyi n ) huoltolautakunnan esityksen, että kau-

Khs 30 p. toukok. 915 § ja 1 p. elok. 1,357 §. — 2) S:n 26 p. syysk. 
1,707 §. — 3) S:n 7 p. marrask. 2,099 §. — 4) Khn jsto 31 p. tammik. 3,330 §. — 
5) Khs 1 p. maalisk. 267 §. — 6) Khn jsto 27 p. jouluk. 4,451 §. — 7) Khs 1 
p. elok. 1,356 § ja 19 p. syysk. 1,691 §. — «) S:n 19 p. syysk. 1,671 §. — 9) S:n 
29 p. elok. 1,548 §. — 10) S:n 17 p. lokak. 1,898 §. — 1X) S:n 14 p. marrask. 
2,160 §. 
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pungin saatua korvauksena kunnalliskodissa ja työlaitoksessa tapahtu-
neista sotilasmajoituksista 329,995: 15 mk, saataisiin alla mainituilla mää-
rillä hyvittää seuraavia kunnalliskodin ja työlaitoksen menotilejä, joita 
sotilasmajoituksen vuoksi oli jouduttu rasittamaan: kunnalliskodin tilejä 
Lämpö 241,077:30 mk:lla, Valaistus 33,398:55 mk:lla, Vedenkulutus 
44,114: 90 mk:lla, Kaluston hankinta 3,349: 65 mk:lla, Kaluston kunnossa-
pito 1,265 mk:lla, Pienempiä rakennuskorjauksia 2,219: 25 mk:lla ja Seka-
laista 2,392:50 mk:lla sekä työlaitoksen tilejä Kaluston hankinta 1,644 
mk:lla, Kaluston kunnossapito 434 mk:lla ja Pienempiä rakennuskorjauksia 
100 mk:lla. 

Tervalammen työlaitos. V:n 1939 talousarvion pääluokkaan Tuloa 
tuottamattomat pääomamenot sisältyvästä määrärahasta Tervalammen 
työlaitoksen navettarakennusta varten myönnettiin x) laitoksen johtajalle 
E. Isotalolle 7,000 mk:n palkkio hänen suorittamastaan Tervalammen 
työlaitoksen navetanrakennustoimikunnan sihteerintyöstä. 

Merkittiin 2) tiedoksi rakennustoimikunnan selostus navetan rakenta-
misvaiheista ja -kustannuksista. 

Puukaasuttimen hankkimiseen Tervalammen työlaitoksen henkilö-
autoon kaupunginhallitus myönsi 28,000 mk3) ja puuhiilikaasuttimen 
hankkimiseen sen kuorma-autoon 28,000 mk 4) sekä kuorma-auton perä-
vaunun ostamiseksi laitokselle 15,000 mk 5) v:n 1937 talousarvion pää-
luokan Tuloa tuottamattomat pääomamenot perushankintoihin sisälty-
vien, työlaitoksen irtaimiston hankintaan varattujen käyttövarainsa jään-
nöksestä, joka oli siirretty kertomusvuonna käytettäväksi. 

Kaupunginhallitus päätti6) Tervalammen työlaitoksen johtokunnan 
mielipiteen mukaisesti, ettei sopimusta laitoksen kuorma-auton luovuttami-
sesta puolustuslaitoksen käyttöön voitu hyväksyä. 

Halkojen hakkuuta varten Tervalammen tilan metsistä kaupungin-
hallitus myönsi 7) 50,000 mk:n suuruisen ennakkomäärän kaupungin-
kassasta. 

Sotapalvelukseen kutsuttujen henkilöiden omaisten avustusten kirjaami-
nen. Huoltolautakunnan sotapalvelukseen kutsuttujen henkilöiden omai-
sille suoritettavista avustuksista maksamien ennakkojen kirjaamistavasta 
päätettiin 8), jos kohta nämä menot oikeastaan olisi ollut kirjattava erik-
seen, käytännöllisistä syistä suostua siihen, että kyseiset erät merkittiin 
Hoito huoltolautakunnalle kuulumattomissa laitoksissa ja yksityisissä 
kodeissa sekä suoranaisia avustuksia nimiselle menomomentille ja hyvi-
tettiin vastaavaa tulomomenttia rahatoimiston ilmoittamilla perityillä 
erillä, kuitenkin siten, että tilinpäätöksessä oli erillisessä alaviitteessä 
ilmoitettava, mihin määrään tällaiset ennakkosuoritukset olivat nousseet. 

Siirtotyömailla olevien työntekijäin paikallislisien maksaminen. Huolto-
lautakunta oikeutettiin 9) suorittamaan siirtotyömailla olevien työnteki-
jäin paikallislisät tulo- ja menoarvion ulkopuolella olevalta tililtä, jota oli 
hyvitettävä valtion suorittamalla osuudella, ollen puuttuvan osan peittä-
misestä aikanaan tehtävä eri esitys kaupunginhallitukselle. 

Kaupungin varoista myönnetyt avustukset. Helsingin vapaan huollon 

!) Khn jsto 11 p. tammik. 3,117 §. — 2) Khs 19 p. syysk. 1,670 §. — 3 ) S:n 
3 p. lokak. 1,817 §. — 4) S:n 15 p. elok. 1,466 §. — 5) S:n 12 p. syysk. 1,640 §. — 
+) S:n 19 p. syysk. 1,669 §. — 7) S:n 9 p. helmik. 121 §. — 8) S:n 23 p. 
lielmik. 230 §. — 9) S:n 8 p. maalisk. 330 §. 
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keskukselle päätettiin 1) vuokravapaasti valoineen ja lämpöineen luo-
vuttaa n. 200 m2:n suuruinen huoneistotila toisen kaupunginvoudin kontto-
rista siihen saakka kunnes kaupunki itse sitä tarvitsi. 

Yleisistä käyttövaroistaan kaupunginhallitus myönsi 2) 10,000 mk:n 
suuruisen apurahan Helsingin vapaan huollon keskuksen toimistokus-
tannusten suorittamiseen. 

Huoltolautakuntaa päätettiin3) kehoittaa maksamaan Helsingin so-
keaintalo-säätiölle sitä varten huoltotoimen pääluokkaan merkitty avus-
tus. 

Kaupunginhallitus päätti 4) suostua Sokeain ystävät nimisen yhdis-
tyksen anomukseen sille F. J. von Beckerin rahastosta maksettavan avus-
tuksen käyttämisestä hierontaopetuksen järjestämiseen sodassa näkönsä 
menettäneille. 

Lahjoitusrahastojen korkovaroista myönnetyt avustukset. Julistettuaan 5) 
haettaviksi A. Uhlénin avustusrahaston korkovaroista jaettavat tilapäiset 
avustukset, yhteensä 6,000 mk, päättäen jättää loput korkovaroista, 
1,133:25 mk, v. 1941 käytettäviksi, kaupunginhallitus myönsi6) yhden 
1,500 mk:n ja yhden 1,000 mk:n avustuksen sekä 7 500 mk:n avustusta. 

Julistettuaan 7) ne haettaviksi kaupunginhallitus päätti 8) myöntää 
A. Liljebladin ja Osk. Durchmanin lahjoitusrahastojen korkovaroista 
30 1,000 mk:n avustusta. 

Julistettuaan 9) ne haettaviksi kaupunginhallitus päätti8) myöntää 
N. ja R. Forsténin lahjoitusrahastosta 12 1,000 mk:n avustusta, jättäen 
jälelle jäävät korkovarat, 950 mk, v. 1941 käytettäviksi. 

Kaupunginhallitus päätti10) korottaa A. S. Arosinin testamentti-
rahaston korkovaroista suoritettavat avustukset kertomusvuodesta alkaen 
700 mk:n suuruisiksi. 

Kunnollisen palvelusväen palkitsemisrahaston korkotuotto, mihin oli 
lisättävä edellisten vuosien säästyneet korot, myönnettiin lx) ent. palvelija 
A. M. Laxille elinkautisena avustuksena, joka maksettaisiin vuosittain 
helmikuussa edellisen vuoden tilinpäätöksen osoittamin määrin. 

I rt oi ai s- ja alkoholistihuolto 

Kansliahuoneisto. Yleisten töiden pääluokkaan sisältyvistä käyttö-
varoistaan kaupunginhallitus myönsi12) 1,350 mk kahden väliseinän ja oven 
järjestämiseksi irtolais- ja alkoholistihuoltokanslian Siltasaarenkadun 5 
b:ssä olevaan huoneistoon. 

Töiden järjestäminen siirtoväkeen kuuluville. Kaupunginhallitus myön-
tyi13) huoltolautakunnan esitykseen siirtoväkeen kuuluvien irtolaisten ja 
alkoholistien ottamisesta irtolaisille ja alkoholisteille järjestettyihin töi-
hin. 

Tuntipalkat. Kaupunginhallitus päätti14), että irtolaisille ja alkoholis-
teille järjestettävissä töissä edelleen oli maksettava alimpana tuntipalk-
kana 5: 50 mk ja ylimpänä 7 mk. 

!) Khs 26 p. tammik. 54 §. — 2) Khn jsto 31 p. tammik. 3,323 § .— 3 ) Khs 
1 p. maalisk. 281 §. — 4) S:n 30 p. toukok. 918 §. — 5) S:n 13 p. kesåk. 1,056 §. — 
6) S:n 10 p. lokak. 1,848 §. — 7) S:n 31 p. lokak. 2,025 §. — 8) S:n 19 p. jouluk. 
2,445 §. — 9) S:n 31 p. lokak. 2,024 §. — 10) S:n 27 p. jouluk. 2,497 §. — 

Khn jsto 3 p. tammik. 3,013 §. — 12) S:n 10 p. lokak. 4,224 §. — 13) Khs 
10 p. lokak. 1,849 § — 14) Khn jsto 11 p. tammik. 3,114 §. 
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Työttömyyshuolto 

Huoltolautakunnan alaiset työtuvat. Huoltolautakunnan alaisten työ-
tupain johtokunnan laadittua suunnitelman työtupa- ja kurssitoiminnan 
järjestämisestä 110 työttömälle naiselle puolustuslaitoksen kiireellisten 
tilausten toimittamiseksi kaupunginhallitus päätti1): oikeuttaa johtokun-
nan toteuttamaan suunnitelmansa; anoa sosiaaliministeriöltä enintään 
45,000 mk:n suuruista apurahaa kyseisestä toiminnasta aiheutuvien kus-
tannusten peittämiseen; oikeuttaa johtokunnan käyttämään armeijan 
intendentuurille luovutettavista valmisteista maksettavat korvaukset 
suunnitelmassa mainittujen palkkojen y. m. menojen suorittamiseen, mitkä 
korvaukset siten tileissä huomioitaisiin työtupain tuloina; sekä oikeuttaa 
johtokunnan käyttämään työtupain virkailijakuntaa näin järjestetyn työ-
tupa- ja kurssitoiminnan hoidossa ja ohjauksessa. Sittemmin merkittiin 2) 
tiedoksi sosiaaliministeriön myöntäneen sille tarvittavien koneiden siirtä-
miseen valtion tarkoitukseen luovuttamaan oppikouluun, valojohtojen 
ja lamppujen asentamiseen sekä työpalkkoihin y. m. kuluihin yhteensä 
45,000 mk:n suuruisen avustuksen, josta 25,000 mk suoritettaisiin heti ja 
loput ministeriön saatua tilityksen valtion suoritettavista kustannuksista. 

Kaupunginhallitus hyväksyi3) huoltolautakunnan esityksen, että Puna-
vuorenkadun kansakouluun maaliskuun 1 p:n ja toukokuun 31 p:n väli-
seksi ajaksi järjestettäisiin työtupain alaosasto 100 työttömälle naiselle, 
jotka valittaisiin samassa järjestyksessä kuin työtupain C-osastolle, ollen 
työntekijöille suoritettava 3: 50 mk:n tuntipalkka. Tarkoitukseen myön-
nettiin samalla 235,000 mk naisten opinto- ja ammattikursseja varten 
varatuista kaupunginhallituksen käyttövaroista. Sittemmin kaupungin-
hallitus päätti 4), että alaosaston toimintaa oli entisin tuntipalkoin jat-
kettava enintään kesäkuun loppuun, sikäli kuin tarkoitukseen myönnetyt 
varat riittivät. 

Naisten opinto- ja ammattikursseja varten varatuista käyttövaroistaan 
kaupunginhallitus myöhemmin myönsi 5) 320,000 mk työtupain alaosaston 
järjestämiseksi työtupien yhteydessä olevassa Hämeentien 39:n huoneis-
tossa 3: 50 mk:n tuntipalkoin 100 työttömälle naiselle, jotka otettaisiin 
samassa järjestyksessä kuin työtupain C-osastolle. 

Kaupunginhallitus hyväksyi6) huoltolautakunnan esityksen, että sen 
alaisissa työtuvissa syyskuun 1 p:stä alkaen maksettaisiin kalliinajan-
lisäyksenä A- ja B-osastoilla 4 mk niille, joiden palkka työtulosten perus-
teella laskettuna oli alle 15 mk, 3 mk niille, joiden palkka oli 15—18 mk, 
ja 2 mk niille, joiden palkka oli yli 18 mk, huomioonottaen kuitenkin, että 
kokonaispalkka työntekijää ja työpäivää kohden näillä osastoilla ei keski-
määrin saanut nousta yli 18 mk:n. C-osastolla maksettava alin tunti-
palkka, 4 mk, korotettiin samalla 50 p:llä ja sama 50 p:n korotus päätettiin 
suorittaa myöskin erikoistöissä korkeammalla tuntipalkalla työskentele-
ville. Urakkatyöntekijöille päätettiin samoin maksaa 50 p:n korotus tosi-
asiallista työtuntia kohden laskettuna, urakkapalkkain muuten pysyessä 
ennallaan. 

Huoltolautakunnan esityksen johdosta kalliinajanlisäyksen maksami-
sesta työtupain C-osaston alaosaston työntekijöille ja opettajille kaupun-

!) Khn jsto 31 p. tammik. 3,319 §. — 2) Khs 16 p. helmik. 165 §. — 3) S:n 
23 p. helmik. 213 §. — 4) S:n 23 p. toukok. 867 §. — 5) S:n 8 p. elok. 1,410 §. — 
®) S:n 29 p. elok. 1,549 §. 
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ginhallitus päätti x) myöntää mainitun alaosaston työntekijäin tuntipalk-
koihin 50 p:n kalliinajanlisäyksen sekä saman osaston käsityönopettajille 
100 mk:n suuruisen kalliinajanlisäyksen kuukaudessa syyskuun 1 p:stä 
lukien, elleivät he jo olleet tulleet osallisiksi aikaisemmin myönnetystä 
kalliinaj anlisäyksestä. Tarkoitukseen kaupunginhallitus samalla myönsi 
38,700 mk naisten opinto- ja ammattikursseja varten varatuista käyttö-
varoistaan. 

Kaupunginhallitus päätti 2) suostua työtupain johtokunnan esitykseen 
työtuville saapuneen, 600,000 mk:n arvosta puolustusministeriön omista-
mia kankaita ja työtarpeita käsittävän, Suvilahdenkadun 4:ssä olevaan 
kasarmirakennukseen sijoitetun varaston palo vakuuttamisesta neljän 
kuukauden ajaksi. 

Merkittiin tiedoksi, että elintarvikekeskus maaliskuun 23 p:stä alkaen 
oli korottanut työtuville toimitettavien ruoka-annosten hinnan 7: 15 
mk:sta 8 mk:aan3) sekä heinäkuun 1 p:stä lukien 8: 50 mk:aan 4). 

Eräiden työtupain työntekijäin valitus ruoka-annosten laadusta ja 
niistä perittävien elintarvikekuponkien määristä ei antanut 5) kaupun-
ginhallitukselle toimenpiteen aihetta. 

Kaupunginhallitus suostui6) huoltolautakunnan esitykseea eräälle 
työtupain työntekijälle kuuluvan mutta väärälle henkilölle suoritetun 
palkkion, 493: 05 mk:n, jättämisestä kaupungin vahingoksi. 

Kaupunginlakimiehelle päätettiin7) antaa tehtäväksi ilmoittaa työ-
tupien työnjohtajan V. Kaarnilar^ väärennysrikoksista poliisilaitoksen 
rikospoliisiosastolle syytteen nostamista varten sekä esittää kaupungin-
valtuustolle, että se hyväksyisi huoltolautakunnan toimenpiteen työnjoh-
taja Kaarnilan virasta pidättämiseksi ja tekisi Uudenmaan lääninhalli-
tukselle kaupunkien kunnallislain 52 §:ssä säädetyn ilmoituksen asiasta. 

Yleisten töiden lautakunnalle myönnettiin8) kaupunginhallituksen käyttö-
varoista työttömyyden varalta 46,000 mk töiden järjestämistä varten 
työttömille naisille. 

Viljelyspalstatoiminta. Kaupunginhallitus päätti9), että viljelyspalsta-
toimintaa edelleen oli jatkettava kehoittaen kiinteistölautakuntaa varaa-
maan tarkoitukseen entisen alueen Oulunkylän aseman luota tai, jos se 
oli luovutettava muihin tarkoituksiin, n. 6 ha:n suuruisen alueen mah-
dollisimman helposti liikennöitävältä paikalta. Samalla kaupunginhal-
litus määräsi viljelyspalstatoimikunnan johtamaan kertomusvuoden vil-
jelyspalstatoimintaa sekä huolehtimaan varastossa olevien perunain jake-
lusta. 

Kaupunginhallitus suostui 10) periaatteellisesti viljelyspalstatoimikun-
nan esitykseen, että entisen alueen lisäksi varattaisiin vähintään 5 ha:n 
suuruinen alue peltomaata mahdollisimman helposti liikennöitävältä pai-
kalta, kehoittaen toimikuntaa yksissä neuvoin kiinteistötoimiston kanssa 
tarkemmin sopimaan paikasta. 

Käyttövaroistaan työttömyyden varalta kaupunginhallitus myönsi 1X) 
viljelyspalstatoimikunnan käytettäväksi yhteensä 57,000 mk. 

!) Khs 19 p. syysk. 1,668 §. — 2) S:n 9 p. toukok. 743 §. — 3) Khn jsto 12 
p. maalisk. 3,532 §. — 4) Khs 11 p. heinäk. 1,262 §. — 5) S:n 28 p. marrask. 
2,264 §. — 6 ) S:n 31 p. lokak. 2,021 §. — 7) S:n 14 p. marrask. 2,167 §; ks. myös 
tämän kert. s. 000. —8) Khs 14 p. marrask. 2,165 §. — 9) Khn jsto 15 p. tammik. 
3,159 §. -X-. 10) Khs 16 p. toukok. 793 §. — n ) S:n 18 p. huhtik. 559 § ja 1 p. 
elok. 1,358 §. 
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Työtilaisuuksien varaaminen kaupungin työntekijöille. Kaupungin-
hallitus päätti x), että luovutettaessa tontteja yleishyödyllisille yhtymille, 
oli otettava huomioon, että sopiva määrä kaupungin työntekijöitä oli 
otettava rakennustöihin kaupunginhallituksen sitä vaatiessa ja että muilta 
paikkakunnilta olevia työntekijöitä ei ilman kaupunginhallituksen lupaa 
saanut mainittuihin töihin ottaa. Samalla päätettiin, että Helsingissä ta-
pahtuvaa jälleenrakennustyötä varten saatiin myöntää lyhytaikaista, 
viiden vuoden kuluessa takaisinmaksettavaa rahoitusluottoa edellä maini-
tuin ehdoin 6 %:n korkoa ja täyttä vakuutta vastaan, mikäli käyttöra-
rahaston varoja oli tähän käytettävissä, yhteensä kuitenkin enintään 
10,000,000 mk. 

Töiden järjestäminen Ässä-rykmentti nimisen yhdistyksen jäsenille. 
Ässä-rykmentti nimisen yhdistyksen tehtyä anomuksen eräiden työttö-
mien jäsentensä ottamisesta kaupungin palvelukseen kaupunginhallitus 
oikeutti 2) puhtaanapitolaitoksen työnvälitystoimiston välityksellä otta-
maan töihinsä 20 näistä. Sittemmin kaupunginhallitus päätti3) kehoit-
taa rakennustoimistoa tilaisuuden tullen ottamaan kyseisiä miehiä töihinsä 
työnvälitystoimiston välityksellä. 

Köyhäinhoidolliset varatyöt. Rakennustoimiston puisto-osastoa päätet-
tiin 4) kehoittaa menoarvioon sisältyvillä työmäärärahoilla panemaan 
käyntiin osaston mahdollisiksi ilmoittamat tilapäiset työt kaupungin 
puistoissa 20—25 työttömälle* naiselle sekä katurakennusosastoa sijoitta-
maan 25 työtöntä naista rikkaruohojen poistamista urheilukentiltä käsittä-
viin töihin n. kahden kuukauden ajaksi 90,000 mk:n kustannuksin, minkä 
suuruisen määrärahan kaupunginhallitus myönsi käyttövaroistaan työttö-
myyden varalta. 

Käyttövaroistaan työttömyyden varalta kaupunginhallitus edelleen 
myönsi5) 130,000 mk kiinteistölautakunnan käytettäväksi maankääntä-
mis-, siivous- ja metsänperkaustöiden järjestämiseksi kansanpuistoissa 
32 työttömälle naiselle. 

Kiinteistölautakunnan käytettäväksi köyhäinhoidollisten töiden jär-
jestämiseen kaupunginhallitus myönsi6) käyttövaroistaan erinäisiä avus-
tustöitä varten 650,000 mk sekä ennakkona kaupunginkassasta 400,000 
mk, joilla varoilla sittemmin järjestettiin halonhakkuu-, metsänperkaus-
ja tietöitä Tuurholmassa, Stansvikissä ja Herttoniemessä ja kaupungin 
tiloilla olevia yleisiä teitä kunnostettiin. Samojen töiden jatkamiseksi 
myönnettiin 7) kiinteistölautakunnan käytettäväksi n. kolmen kuukauden 
aikana v. 1941 230,000 mk kaupunginhallituksen mainitun vuoden käyttö-
varoista erinäisiä avustustöitä varten. 

Töiden järjestäminen siirtoväelle. Valtioneuvosto oli kesäkuun 14 p:nä 
vahvistanut siirtoväen työhön sijoittamisen perusteet, joiden mukaan 
kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriön tehtävänä oli valvoa ja ohjata 
työhön sijoitusta sekä tarkkailla, että siirtoväelle maksettiin valtioneu-
voston päätöksen edellyttämät palkat. Kulkulaitosten ja yleisten töi-
den ministeriön tämän johdosta lähettämä siirtoväen työhön sijoittamista 
koskeva kiertokirje merkittiin 8) tiedoksi. 

Töiden järjestäminen vapautuneille vangeille. Vapautuneille vangeille 
Khs 19 p. jouluk. 2,448 §. — 2) S:n 26 p. syyks. 1,726 §. — 3) S:n 3 p. 

lokak. 1,813 §. — 4) S:n 12 p. syysk. 1,645 §. — 5) S:n 26 p. syysk. 1,710 §. — 
6) S:n 25 p. huhtik. 634 §, 24 D. lokak. 1,987 ja 7 p. marrask. 2,088 §. — 7) S:n 
27 p. jouluk. 2,509 §. — 8) S:n 11 p. heinäk. 1,260 §. 
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järjestettäviä töitä varten vuoden vaihteessa myönnettyjen varain tultua 
kulutetuiksi loppuun kaupunginhallitus päätti1), että kiinteistötoimiston 
maatalousosaston halonhakkuutöihin sijoitettujen vankien palkka oli 
suoritettava mainitulle osastolle halonhakkuuta varten myönnetyistä 
varoista. 

Käyttövaroistaan erinäisiä avustustöitä varten kaupunginhallitus 
myönsi 2) 60,000 mk eräiden siistimis- y.m. töiden sekä halonhakkuutöiden 
järjestämiseksi vapautuneille vangeille kansanpuistoissa. Töiden jatkami-
seksi myönnettiin3) 112,000 mk samoista käyttövaroista. 

Erilaisten vapautuneille vangeille tarkoitettujen korjaus- ja puhdis-
tustöiden suorittamiseksi v. 1941 kansanpuistoissa sekä ratsastushallin 
ja velodromin alueilla kaupunginhallitus myönsi 4) kiinteistölautakunnan 
käytettäväksi sen esittämän suunnitelman mukaisesti 100,000 mk maini-
tun vuoden käyttövaroistaan erinäisiä avustustöitä varten. 

Päätettiin 5), että vapautuneille vangeille edelleen oli maksettava 
alimpana tuntipalkkana 5: 50 mk ja ylimpänä 7 mk, mitkä määrät elokuun 
5 p:stä lukien korotettiin 6) vastaavasti 6: 50 mk:ksi ja 8: 50 mk:ksi. 

Kurssien järjestäminen liikealan työttömille. Suomen liiketyöntekijäin 
liiton asiaa koskevan esityksen johdosta kaupunginhallitus päätti 7) osal-
listua liiton suunnittelemien, työttömille myyjille sekä konttoristeille 
järjestettävien kurssien toimeenpanoon suorittamalla 50 % Helsingissä 
kotipaikkaoikeuden omaavien kurssilaisten osalle tulevista menoista eh-
doin, että valtio suoritti loput menoista. Tarvittavat varat, enintään 
105,000 mk, osoitettiin kaupunginhallituksen käyttövaroista työttömyy-
den varalta. 

Työtupatoiminnan avustaminen. Käyttövaroistaan naisten opinto- ja 
ammattikursseja varten kaupunginhallitus myönsi 8) Suomen sosialidemo-
kraattiselle työläisnaisliitolle 10,350 mk sen perustaman työtuvan ylläpi-
tämiseksi neljän työviikon aikana sekä käyttövaroistaan työttömyyden 
varalta eräin ehdoin samaan tarkoitukseen yhteensä 117,000 mk. 

Lämmittely tuvan ylläpitämisen avustaminen. Käyttövaroistaan työttö-
myyden varalta kaupunginhallitus myönsi9) Pelastusarmeijalle yhteensä 
27,000 mk kodittomien miesten lämmittelytuvan ylläpitämiseen kertomus-
vuonna. 

Helsingin ammatillinen paikallisjärjestö nimiselle yhdistykselle kau-
punginhallitus yleisistä käyttövaroistaan myönsi10) työttömyyskysymyk-
sen hoitamista varten 1,500 mk kuukaudessa marraskuun 1 p:stä lukien 
kertomusvuoden loppuun. 

Työttömyyden lieventämistä tarkoittavia toimenpiteitä koskeva Hel-
singin ammatillisen paikallisjärjestön selostus sekä rahatoimenjohtajan 
sen johdosta antama selvitys merkittiin 1X) tiedoksi. 

Työttömien matkakustannusten korvaaminen valtion varoista. Merkit-
tiin12) tiedoksi työttömien matkakustannusten korvaamista valtion va-
roista koskevat Uudenmaan lääninhallituksen sekä kulkulaitosten ja yleis-

!) Khs 29 p. maalisk.441 §. — 2) S:n 23 p. toukok. 864 §. — 3) S:n 6 p. 
syysk. 1,591 § ja 28 p. marrask. 2,265 §. 4) S:n 27 p. jouluk. 2,510 §. — 
5) Khn jsto 11 p. tammik. 3,114 §. — 6) Khs 8 p. elok. 1,405 §. — 7) S:n 3 p. 
lokak. 1,789 §; ks. myös tämän kert. s. 112. —•8) Khn jsto 27 p. tammik. 3,275 § 
sekä khs 15 p. maalisk. 366 §, 9 p. toukok. 747 § ja 6 p. syysk. 1,592 §. — 
9) Khs 11 p. tammik. 38 § ja 17 p. lokak. 1,897 §. — 10) S:n 31 p. lokak. 
2,016 §. — ii) S:n 12 p. syysk. 1,641 §. — i2) S:n 11 p. tammik. 42 §. 
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ten töiden ministeriön kiertokirjeet, joiden mukaan ministeriö oli päättä-
nyt korvata kunnille, jotka työnvälityksen tai työttömyysviranomaisten 
määräyksestä lähettivät työttömiä valtion töihin tai yksityisten metsä-
töihin, ne työttömien matkakustannukset, jotka kunta ehkä oli maksa-
nut. 

Lastensuojelu 

Lastensuojelulautakunta oikeutettiin ylittämään v:n 1939 määrä-
rahojaan Painatus ja sidonta 6,000 mk ja Tarverahat 6,500 mk. 

Lastensuojeluvirasto oikeutettiin 2) palkkaamaan virastovaraty^ntekijä 
kertomusvuoden loppuun. Virastovaratyöntekijäksi sittemmin otetun 
rouva K. Metsolan palkkaamiseen marraskuun 15 p:stä joulukuun 31 
p:ään osoitettiin3) 2,850 mk kaupunginhallituksen käyttövaroista työttö-
myyden varalta. 

Kanslianhoitaja E. Ekholm oikeutettiin 4) asumaan kaupungin ulko-
puolella v:n 1941 loppuun. 

Kaupunginhallitus myönsi 5) aviottomain lasten huoltotoimistolle ker-
tomusvuodeksi oikeuden 5,000 mk:n suuruisen käteiskassan pitämiseen 
aviottomain lasten ja heidän äitiensä tilapäisten avustusten suorittamista 
varten. 

Lastensuojelulautakunnan alaisten viranhaltijain sodanaikaiset palkat. 
Lastensuojelulautakunnan esitettyä, että erinäisille sen alaisille viranhalti-
joille saataisiin heidän sodan johdosta vähentyneiden pallkkaetujensa 
korvauksena suorittaa osa siitä erotuksesta, millä heidän sotasairaalasta 
saamansa kuukausipalkat alittivat kaupungin heille maksettavat kuukausi-
palkat, kaupunginhallitus päätti6) myöntää esitetyt määrät etuäntina ky-
seisille viranhaltijoille niin pitkäksi aikaa kuin he sodan johdosta olivat 
estyneet vakinaisia virkojaan hoitamasta. 

Lastensuojelulautakunnan alaisten viranhaltijain suoritettavat luon-
toisetukorvaukset vahvistettiin 7). 

Leikkikenttätoiminta Kaivopuistossa. Kaupunginhallitus hyväksyi 8) 
lastensuojelulautakunnan esityksen läheisen käymälän luovuttamisesta 
maksutta Kaivopuiston leikkikentän lasten käyttöön. 

Sofianlehdon pikkulastenkoti. Lastensuojelulautakunta oikeutettiin 9) 
palkkaamaan kaksi tilapäishoitajaa Saaren kartanossa toimivaan Sofian-
lehdon pikkulastenkotiin sekä maksamaan kummallekin 1,000 mk:n kuu-
kausipalkka vähennettynä 400 mk:lla luontoisetujen korvauksena. 

Lastensuojelulautakunta oikeutettiin 10) palkkaamaan ilmapommi-
tuksessa kuolleen osastonhoitajattaren S. Häklin tilalle kertomusvuoden 
syksyyn saakka kaksi nuorempaa lastenhoitajaa 1,000 mk:n kuukausipal-
koin, joista luontoisetujen korvauksena vähennettäisiin 400 mk. 

Rakennustoimistoa päätettiin X1) kehoittaa kaupunginhallituksen mai-
nittuun tarkoitukseen myöntämästä 48,500 mk:n määrärahasta 12) suo-
rittamaan maatalousministeriön asutusasiainosaston vaatima 25,000 mk:n 

!) Khs 9 p. helmik. 120 §. — 2) S:n 31 p. lokak. 2,018 §. — 3 ) Khn jsto 21 p. 
marrask. 4,340 §. — 4) S:n 17 p. lokak. 4,252 §. — 5) Khs 26 p. tammik. 70 §. — 
•) Khn jsto 11 p. huhtik. 3,629 ja 3,630 §. — 7) S:n 19 p. tammik. 3,209 §, 6 p. 
kesäk. 3,846 § ja 28 p. marrask. 4,363 §. — 8) Khs 13 p. kesäk. 1,067 §. — 9) 
Khn jsto 28 p. helmik. 3,490 §. — 10) Khs 30 p. toukok. 924 §. — S:n 31 
p. lokak. 2,017 §. — 12) Ks. v:n 1939 kert. s. 187. 
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korvaus eräistä Sofianlehdon pikkulastenkodin sijoituspaikkana olleen 
Saaren kartanon korjaustöistä. 

Reijolan lastenkoti. Museolautakuntaa päätettiin kehoittaa otta-
maan palvelukseensa Reijolan lastenkodin vahtimestari K. Viimalahti. 

Rakennustoimistoa päätettiin 2) kehoittaa kunnostamaan Reijolan 
lastenkodin sikala käyttäen kiinteistöjen pääluokan lukuun Erinäisten 
hallintokuntain rakennusten korjaukset sisältyvää määrärahaa Lasten-
ja koulukodit sekä vastaanotto- ja ammattioppilaskoti. 

Kullatorpan lastenkoti. Kaupunginhallitus päätti3), että Kullatorpan 
lastenkodin alue oli aidattava säleaidalla osoittaen rakennuskustannukset, 
29,500 mk, yleisten töiden pääluokkaan sisältyvistä käyttövaroistaan. 

Vastaanotto- ja ammattioppilaskoti. Lastensuojelulautakunta oikeutet-
tiin 4) nimittämään vastaanottokodin tilapäinen leipoja ja pesuapulainen 
K. Myllynen sekä ammattioppilaskodin tilapäinen pesuapulainen L. Kar-
mio mainittuihin laitoksiin v:n 1941 alusta perustettujen leipojan- ja 
pesuapulaisentointen vakinaisiksi haltijoiksi toimia haettaviksi julista-
matta. 

Kaupunginhallitus päätti5) asettaa lastensuojelulautakunnan käy-
tettäväksi tuloa tuottamattomien pääomamenojen pääluokan lukuun Pe-
rushankinnat sisältyvän määrärahan Uuden vastaanottokodin ja ammatti-
oppilaskodin kalustaminen osoittaen siitä 250,000 mk käytettäväksi ky-
seisen kaluston hankkimiseen. 

Yleisten töiden lautakuntaa päätettiin6) kehoittaa ryhtymään valais-
tus-, puhelin- ja radiolaitteiden järjestämiseen uuteen vastaanotto- ja 
ammattioppilaskotirakennukseen käyttäen tuloa tuottamattomien pääoma-
menojen pääluokkaan mainittuja töitä varten merkittyä 130,406 mk:n 
määrärahaa. 

Koulukodit. Peruuttaen asiasta aikaisemmin tekemänsä päätöksen 7) 
kaupunginhallitus päätti 8) kehoittaa lastensuojelulautakuntaa Toivolan 
koulukodin kaitsijan F. V. Korpelan palkkauksen suhteen noudattamaan 
sotapalvelukseen kutsuttujen palkkausta koskevia yleisiä määräyksiä. 

Merkittiin 9) tiedoksi, että lakkautetun Bengtsärin koulukodin veiston-
opettaja oli siirretty laajennettuun vastaanotto- ja ammattioppilaskotiin, 
että opettaja A. R. Taipale oli päätetty ottaa suomenkielisten kansakoulu-
jen palvelukseen elokuun 1 p:stä lukien sekä että opettaja K. A. Collen 
todennäköisesti joutuisi ruotsinkielisten kansakoulujen palvelukseen sa-
moin kuin koulukodin johtaja J. G. Lindholmkin. Lisäksi kaupunginhalli-
tus päätti, että jos joku edellä mainituista viranhaltijoista olisi syysluku-
kauden alkuun mennessä jäänyt sijoittamatta, niin olisi asia hänen kohdal-
taan otettava uudelleen käsiteltäväksi. Samalla kaupunginhallitus hy-
väksyi lastensuojelulautakunnan esityksen siitä, että johtaja Lindholm, 
joka toimitti Bengtsärin koulukodin asiain loppuselvittelyä, saisi entisen 
palkkansa vähentämättömänä elokuun 1 p:ään saakka, sekä päätti, että 
hänelle sen jälkeen kuten muillekin puheena oleville opettajille suori-
tettaisiin kansakoulujen kustannuslain mukainen lakkautuspalkka, siksi 
kuin hän siirtyi toiseen toimeen, kuitenkin enintään yhden vuoden aikana 
maaliskuun 13 p:stä lukien. Palkat oli kertomusvuonna suoritettava 

!) Khs 13 p. kesäk. 1,094 §. — 2) S:n 31 p. lokak. 2,026 §. — 3) S:n 8 p. 
elok. 1,406 §. — 4 ) Khn jsto 10 p. lokak. 4,228 §. — 5) Khs 1 p. elok. 1,362 §. — 
6) S:n 19 p. syysk. 1,664 §. — Ks. v:n 1939 kert. s. 187. — 8) Khn jsto 25 p. 
tammik. 3,239 §. — 9) Khs 30 p. toukok. 920 §. 
Kunnall. kert. 1940 11 
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Bengtsårin koulukodin määrärahoista siksi kuin asianomaiset viranhalti-
jat siirtyivät toisen laitoksen palvelukseen. 

Merkittiin tiedoksi lastensuojelulautakunnan ilmoitus Bengtsårin 
koulukodin tyhjentämisestä ennen sen luovuttamista rauhanehtojen mukai-
sesti venäläisille. 

Kaupunginhallitus päätti 2), että Ryttylän tilan sijoitusmahdollisuudet 
ylittävä osa Bengtsårin koulukodille kuuluneen maatilan karjasta oli 
siirrettävä Tervalammen työlaitokseen, edellyttäen että jos johonkin vas-
taisuudessa perustettavaan kaupungin lastenhuoltolaitokseen tarvittiin 
karjaa, niin Tervalammen työlaitos oli velvollinen luovuttamaan sille vas-
taavan määrän samanarvoisia lehmiä. 

Eri lastenhuoltolaitoksiin varastoidun Bengtsårin koulukodin irtaimis-
ton käytön lopulliseksi järjestämiseksi kaupunginhallitus oikeutti3) lasten-
suojelulautakunnan alaistensa laitosten johtajien kanssa lopullisesti ja 
yksityiskohtaisesti sopimaan siitä, millaista irtaimistoa kussakin laitoksessa 
jatkuvasti tarvittiin. Bengtsårin koulukodin pölkkysaha, jota mikään lasten -
huoltolaitos ei tarvinnut, päätettiin sallia luovuttaa Tervalammen työlai-
tokselle ja kaupungin lämpöteknikolle päätettiin antaa määräys tarkastaa, 
sopisiko sen frigidairesäiliö uuden vastaanottokodin käyttöön; Bengtsåriin 
hankittu käytetty puhelinkeskus ynnä 10 puhelinkonetta päätettiin säi-
lyttää toistaiseksi, siksi kuin oli päästy selvyyteen siitä, tarvittiinko sitä 
jossain muussa maaseudulla sijaitsevassa kaupungin laitoksessa. 

Bengtsårin koulukodin rakennusten, koulukodin Norrgård, Södergård 
ja Midgård nimisissä asuntorakennuksissa ja koulutalossa olleen kaluston 
sekä Bengtsårin tilan metsän palovakuutukset päätettiin 4) lakkauttaa. 

Ryttylän koulukodin johtaja V. A. Antila oli Uudenmaan lääninhalli-
tukselle valittanut kaupunginhallituksen yleisjaoston marraskuun 23 p:nä 
1939 tekemästä päätöksestä evätä hänen anomuksensa ikäkorotusten saa-
misesta m.m. erinäisten viransijaisuuksien perusteella valtion opetuslai-
toksissa; kaupunginlakimiehelle annettiin 5) tehtäväksi antaa selitys asiasta. 

Kaupunginhallitus päätti6) jättää asianomaiselle sotilasviranomaiselle 
anomuksen Ryttylän koulukodin saamisesta mahdollisimman pian sota-
väen majoituksesta vapaaksi, huomauttaen majoituksen koulukodille 
aiheuttamista vaikeuksista. Anomukseen saatiin sittemmin vastaus, jonka 
mukaan oli mahdotonta vapauttaa koulukotia kyseisestä majoituksesta 7). 

Hausjärven kunnan majoituslautakunta oli tiedustellut, suostuisiko 
kaupunki korvauksetta luovuttamaan Ryttylän koulukodin rakennuksia 
käytettäviksi sotilasmajoitukseen sekä esittänyt, että ellei korvauksesta 
kokonaan luovuttaisi, se määrättäisiin mahdollisimman kohtuulliseksi. 
Vastauskirjelmässään kaupunginhallitus päätti 8) ilmoittaa, että mikäli 
lautakunnan tiedustelussa tarkoitettiin koulukodin huoneistojen jatkuvaa 
käyttämistä sotilasmajoitukseen, ei se sillä hetkellä, jolloin myöskin osa 
Bengtsårin koulukodin oppilaita ja henkilökuntaa oli sinne sijoitettuna, 
millään ehdolla voinut tulla kysymykseen. Mitä taasen tuli edellisen talven 
aikaiseen sotaväen majoitukseen Ryttylässä, niin koitui siitä laitokselle 
niin paljon yhä vieläkin tuntuvia sisäisiä häiriöitä, että sitä 5,000 mk:n 
suuruista korvausta kuukaudessa, yhteensä 23,000 mk, tammikuun 1 p:n 

!) Khs 11 p. huhtik. 524 §. — 2) S:n 30 p. toukok. 925 §. — 3) S:n 13 p. 
kesäk. 1,051 §. — 4) S:n 16 p. toukok. 796 §. — 5) S:n 4 p. heinäk. 1,221 §. — 
6) S:n 29 p. maalisk. 443 §. — 7) S:n 18 p. huhtik. 560 §. — 8) S:n 18 p. heinäk. 
1,310 §. 
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ja toukokuun 23 p:n väliseltä ajalta, mistä määrästä laitoksen johtaja oli 
lähettänyt laskun majoituslautakunnalle, oli kaupunginhallituksen mie-
lestä pidettävä niin kohtuullisena, ettei sitä ollut aihetta alentaa, varsin-
kaan huomioonottaen sotilaiden aiheuttamien huoneistokorjausten kustan-
nukset. 

Huoneen ja keittiön käsittävien huoneistojen järjestämiseksi Ryttylän 
koulukodin navettarakennuksen päässä oleviin entisiin maalaus- ja ver-
hoiluhuoneisiin Bengtsärista Ryttylään siirretyille maataloustöiden ohjaa-
jalle A. Holmströmille ja tallimies F. A. Ekholmille kaupunginhallitus osoit-
ti 1) 62,600 mk yleisten töiden pääluokkaan sisältyvistä käyttövaroistaan. 
Sittemmin kaupunginhallitus peruutti 2) edellisen päätöksensä ja päätti 
jättää kysymyksen lastensuojelulautakunnan v. 1941 tehtävän uuden esi-
tyksen varaan. 

Kaupunginhallitus päätti3), että Ryttylän koulukotiin kuuluvan Silta-
lan navettarakennuksen tulipalossa tuhoutunut yläkerros rakennetaan uudel-
leen urakalla 53,500 mk:n urakkasummasta, minkä maksamiseen käyte-
tään Suomen maalaisten keskinäisen palovakuutusyhtiön suoritettavaa 
57,500 mk:n suuruista palovakuutuskorvausmäärää suorittaen sen yli-
jäämä, 4,000 mk, korvauksena koulukodin metsästä otettavista, rakennus-
töihin tarvittavista puista. 

Kaupunginhallitus päätti 4), että Ryttylän koulukodin Alatalo nimisen 
rakennuksen korjaus- ja uudistustyöt suoritetaan 196,000 mk:aan päätty-
vän, talousarvioon merkityn kustannusarvion mukaisesti. 

Tuloa tuottamattomien pääomamenojen pääluokkaan Bengtsärin koulu-
kodin erinäisiä töitä varten merkitystä määrärahasta päätettiin 5) siirtää 
11,000 mk käytettäväksi Toivoniemen koulukotiin rakennettavan kaivon 
lisäkustannusten peittämiseen. 

Lojo elektricitets ab. niminen yhtiö oikeutettiin6) jatkamaan korkea-
jännitysjohtoaan Toivoniemen tilan tiluksien yli ehdoin: että se suoritti 
kaupungille päälinjan aiheuttamien kustannusten osittaisena korvauksena 
kertakaikkiaan 15,000 mk ja jatketun linjan Toivoniemen tilalle aiheutta-
man haitan korvauksena linjavuokraa 500 mk vuodessa; että tämä sopimus 
oli voimassa niin kauan kuin yhtiön kanssa tehty sopimus sähköenergian 
toimittamisesta Toivoniemeen oli voimassa; että Toivoniemen tilan virran-
kulutuksesta kannettiin sama virranhinta kuin muilta yhtiön virrankulut-
tajilta; sekä että jos yhtiö rikkoi näitä tai muita sopimukseen sisältyviä mää-
räyksiä, niin kaupunki oli oikeutettu irtisanomaan sopimuksen heti ja yhtiö 
velvollinen poistamaan johtonsa sekä korvaamaan niistä kaupungille mah-
dollisesti aiheutuvan vahingon. 

Vaikka kaupunginhallitus oli päättänyt 7) vastustaa Toivoniemen kou-
lukodin alueiden luovuttamista pika-asutustarkoitukseen, niin Lohjan 
kunnan pika-asutustoimikunta oli määrännyt koulukodille kuuluvasta Toi-
voniemen tilasta RN l3 muodostettavaksi yhteensä neljä viljelystilaa. 
Kaupungin valitettua tästä pika-asutustoimikunnan päätöksestä Uuden-
maan läänin tarkastusoikeuteen, oikeus marraskuun 8 p:nä vähensi lunas-
tettavien asutustilain lukumäärän kolmeksi, pinta-alaltaan yhteensä 
85.865 ha, nousten kaupungin niistä saatava korvaus 489,839 mk:aan. 

Khs 6 p. syysk. 1,587 §. — 2) S:n 10 p. lokak. 1,847 §. — 3) S:n 11 p. 
heinäk. 1,267 §. — 4) S:n 8 p. elok. 1,404 §. — 5) S:n 3 p. lokak. 1,794 §. —6) S:n 
18 p. heinäk. 1,313 §. — 7) S:n 8 p. elok. 1,411 § ja 15 p. elok. 1,475 §; vrt. 
myös tämän kert. s. 209. 
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Kaupunki oli velvollinen siirtämään pois muodostettavan asutustilan 
tm/ l 3 / 1 alueella olevat, arviokirjassa tarkemmin mainitut kuusi peruna-
kuoppaa viimeistään kahden vuoden kuluttua siitä kuin mainittu asutus-
tila oli merkitty maarekisteriin, ollen valtion voimassa olevien määräysten 
mukaisesti suoritettava siirtokustannukset, 3,600 mk. Tarkastusoikeuden 
päätös merkittiin tiedoksi. 

Halonhakkuun toimittamiseksi kaupungin tarpeiksi Bengtsärin ja Ryt-
tylän koulukotitilain metsissä, kummallekin tilalle myönnettiin 2) 10,000 
mk ennakkona kaupunginkassasta. Myöskin Bengtsärin tilalle myönnetty 
erä siirrettiin 3) sittemmin Toivoniemen tilan käytettäväksi. 

Määrärahain ylittäminen. Lastenhuoltolaitosten v:n 1939 määrärahoja 
Lääkkeet ja sairaanhoitotarvikkeet sekä Sekalaista päätettiin 4) sallia ylit-
tää vastaavasti 2,000 mk ja 4,000 mk. 

Ryttylä ja Siltala nimisten tilain v:n 1939 määrärahaa Kustannukset 
päätettiin 4) sallia ylittää 58,188: 25 mk. 

Ev asiointikustannukset. Sofianlehdon pikkulastenkodin, Reij olan lasten-
kodin ja Bengtsärin koulukodin sodanaikaisten evakuointikustannusten 
suorittamiseen myönnettiin 5) 12,994: 50 mk kaupunginhallituksen käyttö-
varoista väestönsuojelua varten ja 20,645: 30 mk kaupunginhallituksen ylei-
sistä käyttövaroista. 

Kaluston luovuttaminen siirtoväelle. Kaupunginhallitus päätti6) suostua 
eräiden lastenhuoltolaitosten omaan käyttöön tarpeettomien ja kelpaa-
mattomien vanhojen kalustoesineiden lahjoittamiseen esim. läänin avustus-
keskuksen välityksellä siirtoväelle. 

Hyvösen lastenkoti. Hyvösen lastenkodin johtokunta oikeutettiin 7) 
heti ottamaan hoitoonsa kauppias K. G. Hyvösen sisarensa rouva E. Hyvö-
sen hallintaan jättämä, lastenkodin omistukseen tämän kuoltua joutuva, 
Oy. Mielikki nimisen yhtiön omistamassa Kapteeninkadun talossa n:o 20 
oleva osakehuoneisto ehdoin: että johtokunta maksoi yhtiölle maksa-
matta jääneet tammikuun 1 p:n ja toukokuun 1 p:n välisen ajan vuokrat, 
yhteensä 1,584 mk, sekä vuokraa edelleen kuukausittain 396 mk; että johto-
kunta korjautti huoneiston 5,000 mk:ksi arvioiduin kustannuksin; sekä että 
johtokunta huhtikuun 1 p:stä lukien kuukausittain suoritti rouva Hyvöselle 
vuokrahyvitystä 1,000 mk saaden käyttää hyväkseen huoneistosta vuokra-
ajalta toukokuun 1 p:n jälkeen perittävän vuokran. 

Seuraavat Hyvösen lastenkodin johtokunnan laatimat Hyvösen lasten-
kodin ja lastenkotisäätiön omistaman Kotkankadun talon n:ot 14—16 
v:n 1941 talousarvioehdotukset hyväksyttiin 8): 

Lastenkoti 

Menoerät Tuloerät 
Mk Mk 

Palkat 190,636 Lasten elatusmaksut 43,200 
Kalusto 10,000 Henkilökunnan suorittama 
Lämmitys ja valaistus 21,750 korvaus luontoiseduistaan 48,730 

*) Khs 19 p. jouluk. 2,444 §. — 2) S:n 8 p. maalisk. 327 §. — 6) S:n 19 p. 
syysk. 1,675 §. — 4) S:n 9 p. helmik. 120 §. — 5) S:n 16 p. toukok. 792 §. — 
6) S:n 12 p. syysk. 1,642 §. — 7) Khn jsto 12 p. maalisk. 3,508 § ja khs 25 p. 
huhtik. 636 §. — 8) Khs 21 p. marrask. 2,210 §. 
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Menoerät Mk 
Vuokra 50,000 
Talous 110,595 
Vaatetus 27,995 
Kulungit 30,000 

Yhteensä 440,976 

Tuloerät Mk 
Lahjoitusrahaston tulot 349,046 

Yhteensä 440,976 

Kiinteistö, Kotkankatu 14—16 

Menoerät 
Mk 

Lämmitys 49,220 
Valaistus 2,360 
Vedenkulutus 5,000 
Puhtaanapito 1,800 
Korjaukset 17,000 
Kulungit 8,000 
Palkat 21,900 
Ylijäämä 52,720 

Yhteensä 158,000 

Tuloerät 
Mk 

Yksityisten vuokrat 102,000 
Lastenkodin vuokra 50,000 
Talonmiehen vuokra 6,000 

Yhteensä 158,000 

Lastenkodin johtokunta oikeutettiin1) samalla siirtämään kertomus-
vuoden lämmitys- ja valaistustililtä 4,000 mk vaatetustilille. 

Lastenkodin Hyvölän huvilatilalla Vihdissä toimivan kesäkodin menot 
arvioitiin yhteensä 39,700 mk:ksi, josta erilaisiin korjauksiin arvioitiin 
kuluvan 27,500 mk, kulunkeihin 5,000 mk ja palkkoihin 7,200 mk1). 

Lastenkodin johtokunta oikeutettiin 2) hankkimaan puhelin Hyvölän 
huvilatilalJe käyttäen tarkoitukseen 5,000 mk. 

Hyvösen lastenkoti oikeutettiin3) kuluvana polttokautena ostamaan 
kaupungin halko varastosta 25 syltä koivupilkkeitä, joista 4 syltä kerto-
musvuoden joulukuun aikana. 

Kaupungin varoista myönnetyt avustukset. Lasten työkotiyhdistyksen 
päätettiin 4) sallia aikaisemmin jo nostamansa 35,000 mk:n avustuserän 
lisäksi nostaa 25,000 mk sen toiminnan tukemiseksi talousarvioon merki-
tystä määrärahasta. 

Suomen lastenhoitoyhdistyksen avustus päätettiin 5) kertomusvuonna 
suorittaa 100,000 mk:n suuruisena. 

Kenraali Mannerheimin lastensuojeluliiton Helsingin osastolle päätet-
tiin 6) kertomusvuonna suorittaa 30,000 mk tarkoitusta varten talousarvioon 
merkitystä määrärahasta. 

Kenraali Mannerheimin lastensuojeluliitolle päätettiin 7) suorittaa 
26,250 mk sen ylläpitämää lastenhoidonneuvolaa varten talousarvioon mer-
kitystä avustuksesta. 

Helsingin kaupunkilähetykselle päätettiin 8) suorittaa sitä varten ker-
tomusvuoden talousarvioon merkitty 30,000 mk:n avustuserä. 

Khs 21 p. marrask. 2,210 §. — 2) S:n 25 p. huhtik, 637 §. — 3) S:n 12 p. 
jouluk. 2,426 §. — 4) S:n 30 p. huhtik. 708 §. — 5) S:n 6 p. kesäk. 969 §. —-
6) S:n 19 p. syysk. 1,665 §. — 7) Khn jsto 29 p. elok. 4,084 — 8) S:n 13 p. 
kesäk. 1,050 §. 
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Kaupunginhallitus päätti *), että Maitopisarayhdistyksen avustus 
kertomusvuonna suoritetaan 150,000 mk:n suuruisena, 37,500 mk kuna-
kin vuosinelj änneksenä. 

8. Erinäisiä sosiaalisia tehtäviä koskevat asiat 

Oikeusaputoimiston johtokunta oikeutettiin 2) ylittämään v:n 1939 
määrärahaansa Kesälomasijaiset 200 mk. 

Työnvälitystoimisto 

Viranhaltijat. Työnvälitystoimiston johtaja S. Seppälä oikeutettiin3) 
vakinaisen virkansa ohella johtamaan ja valvomaan työvelvollisuuslauta-
kunnan toimistoa helmikuun 24 p:stä lukien toistaiseksi. 

Hevosottomieheksi määrätty työnvälitystoimiston vahtimestari G. A. 
Leemloch oikeutettiin 4) nauttimaan täysiä palkkaetujaan syyskuun 1 
p:stä lukien toistaiseksi. 

Valtionapu. Merkittiin5) tiedoksi, että työnvälitystoimiston v:n 1939 
menoista oli myönnetty valtionapua yhteensä 755,633 mk eli toimiston 
yleisten osastojen menoista 331,206 mk, henkisen työn osaston 117,596 mk, 
nuoriso-osaston 106,812 mk, merimiesosaston 96,180 mk ja maatalous-
osaston menoista 103,839 mk. 

Yleishyödyllisten tarkoitusten määrärahat 

Kunnantyöntekijäin kesävirkistyskodin avustaminen. Helsingin kunnan-
työntekijäin keskustoimikunnalle myönnettiin 6) sen Kulosaaren kartanossa 
ylläpitämän kunnan työntekijäin keäsvirkistyskodin kertomusvuoden 
vuokran suorittamiseksi 18,480 mk kaupunginhallituksen yleisistä käyttö-
varoista. 

Yleishyödyllisten yritysten ja laitosten avustusmäärärahan jakaminen. 
Valiokunta7), jonka kaupunginhallitus oli asettanut jakamaan menosään-
töön merkittyä yleishyödyllisten yritysten ja laitosten avustusmäärära-
haa, ilmoitti lähettämässään mietinnössä, että avustuksia oli hallituksen 
toimesta julkaistun kuulutuksen 8) johdosta anottu 635,000 mk, jota vas-
toin käytettävissä oleva määrä nousi ainoastaan 310,000 mk:aan. Anojia 
oli jonkun verran vähemmän kuin edellisenä vuonna. Valiokunnan mielestä 
oli jaossa yleensä seurattava aikaisempien vuosien käytäntöä tehden kui-
tenkin pieniä supistuksia m. m. sellaisten yhdistysten avustuksiin, joiden 
edelliset avustuserät sodan johdosta olivat jääneet käyttämättä, kohot-
taen melkoisesti kahden invaliidijärjestön avustuksia ja siirtäen kyseisestä 
määrärahasta ennen suoritetun Helsingin ruotsinkielisten kansakoulujen 
nuoriso- ja raittiusliiton Fylgian avustuksen raittiusseurojen ja -järjestöjen 
avustusmäärärahasta maksettavaksi. 

Hyväksyen valiokunnan ehdotukset kaupunginhallitus päätti 9) myön-
tää seuraaville yhdistyksille ja laitoksille alla mainitut rahamäärät: 

Khs 30 p. toukok. 923 §. — 2) S:n 26 p. tammik. 56 §. — 3) S:n 15 p. 
maalisk. 370 §. — 4) S:n 3 p. lokak. 1,793 §. — 5) S:n 4 p. heinäk. 1,219 §. — 
6) S:n 18 p. heinäk. 1,316 §. — 7) Ks. tämän kert. s. 000. — 8) Khs 26 p. tammik 
63 § ja 4 p. huhtik. 507 §. — 9) S:n 15 p. elok. 1,481 §. 
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Mk 

Suomen sairaanhoitajatarliitolle kotisairaan- ja terveydenhoidon 
keskuksen ylläpitoon 5,500 

Suomen sairaanhoitaj ataryhdistykselle kotisairaanhoitaj attarien 
tuntihoitoa varten 2,500 

Suomen sokeain hiero jäin yhdistykselle hieroma- ja fysikaalista 
hoitolaitosta varten 19,150 

Sokeain keskusliitolle 15,000 
Helsingin sokeat yhdistykselle sen työtoiminnan tukemiseen ja 

myymälän vuokraan 12,500 
Sokeain teknilliselle tehtaalle Teo oy:lle 1,650 
Pelastusarmeijalle Väinölän turvakotia ja slummikeskusta varten 12,000 
Helsingin taloustyöntekijäin yhdistykselle sen taloustyöntekijä-

kodin ylläpitoon ja Siuntiossa olevan lepokodin avustamiseen 14,500 
Helsingin valkonauhayhdistykselle naisten yökodin ylläpitoon .... 4,000 
Keski-Helsingin valkonauhayhdistykselle 1,650 
Helsingin Mariayhdistykselle iäkkäiden palvelijattarien kodin 

ylläpitoon 3,000 
Suomen merimieslähetysseuralle satamalähetystyön tukemiseen 

Helsingissä 4,150 
Helsingin kuuromykkäyhdistykselle kansansivistystyön harjoitta-

miseen kuuromykkäin keskuudessa 3,350 
Heikkokuuloisten suojaamisyhdistykselle 1,650 
Raajarikkoisten työkotiyhdistykselle 10,000 
Kallioniemen kesäkodin kannatusyhdistykselle kesävirkistyksen 

järjestämiseen varattomille äideille ja lapsille 14,000 
Helsingin kristillisen työväenyhdistyksen pai veli jatarosastolle pal-

velijatarkodin ja lepokodin ylläpitämiseen 3,000 
Helsingin kristillisen työväenyhdistyksen nuoriso-osastolle 850 
Helsingin invaliidien yhdistykselle 4,000 
Helsingin nuorten miesten kristilliselle yhdistykselle alaikäisten 

katumyyjäin toiminnan järjestämiseksi ja joutilaiden poikain 
työnvälitystoimistoa, kesäleiriä y. m. varten sekä yhdistyksen 
Sörnäisten, Vallilan ja Toukolan osastoille poikakerhon yllä-
pitämiseksi mainituissa kaupunginosissa ja Pasilan ja Käpylän 
osastoille nuoriso- ja poikatyön tukemiseen 10,400 

Helsingin nuorten naisten kristilliselle yhdistykselle sen kasvatus-
sosiaalista toimintaa ja työkotia varten 19,000 

Svenska kristliga föreningen av unga män yhdistykselle sen kasva-
tussosiaalista toimintaa ja vähävaraisten poikain kesävirkis-
tystoimintaa varten 2,900 

Helsingin poikakotiyhdistykselle 11,000 
Sairaanhoitajatar H. Kivimäelle hänen Leppävaarassa olevan 

pikkulastenkotinsa ylläpitämiseen 7,000 
Caritas kesäsiirtolalle 2,500 
Teollisuusseutujen evankelioimisseuralle Kalliolan poika-ja tyttö-

kerhotyön kannattamiseksi 10,000 
Bethel lastenkodille 4,000 
Helsingin kaupunkilähetykselle vapaata lasten- ja nuorisotyötä, 

lasten kesäsiirtolaa, Kumpulaan ja Tilkkaan järjestettävää 
puutarhatyötä sekä lasten ja nuorten kirjastoa varten 13,450 
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Mk 

Helsingin sosialidemokraattiselle nuorisoyhdistykselle sen kesä-
virkistys- ja siirtolatoiminnan tukemiseen 3,000 

Helsingin työväen sivistystoimikunnan opintokerhotyötä varten .. 8,350 
Helsingin suomalaiselle Marttayhdistykselle sen kotiapulaiskoulua 

ja kursseja varten 4,150 
Helsingfors svenska Marthaförening yhdistykselle sen kodinhoito-

kursseja varten 2,500 
Suomen työväen arkistolle 5,850 
Kirjoja sokeille yhdistykselle 4,600 
Brage yhdistykselle sen leikkeleteosta varten 4,150 
Kasvatusopilliselle kirjastolle ja lukusalille 2,100 
Srvistys j är j est ö j en kansankonservatoriolle 8,650 
Suomen laulajain ja soittajain liitolle 5,850 

Yhteensä 261,900 

Edelleen päätettiin, että avustuksensaajat oli varain asianmukaisen 
käytön suhteen alistettava sellaiseen valvontaan, joka määrätään kaupun-
ginvaltuuston marraskuun 25 p:nä 1913 vahvistamissa, kaupungille tule-
vain juovutusjuomavoittovarain käytössä noudatettavaa menettelyä kos-
kevissa säännöissä, niin että: 

Suomen sairaanhoitajatarliitto, Suomen sairaanhoitajataryhdistys j a 
Suomen sokeain hiero jäin yhdistys olivat terveydenhoitolautakunnan alai-
set; 

Sokeain keskusliitto, Helsingin sokeat yhdistys, Sokeain teknillinen teh-
das Teo oy., Pelastusarmeija, Helsingin taloustyöntekijäin yhdistys, Hel-
singin valkonauhayhdistys, Keski-Helsingin valkonauhayhdistys, Heikko-
kuuloisten suojaamisyhdistys, Raajarikkoisten työkotiyhdistys, Kallio-
niemen kesäkodin kannatusyhdistys, Helsingin kristillisen työväenyhdis-
tyksen palvelijatarosasto, Helsingin kristillisen työväenyhdistyksen nuoriso-
osasto ja Helsingin invaliidien yhdistys huoltolautakunnan alaiset; 

Helsingin nuorten miesten kristillinen yhdistys ynnä sen Sörnäisten, 
Vallilan, Toukolan, Pasilan ja Käpylän osastot, Helsingin nuorten naisten 
kristillinen yhdistys, Svenska kristliga föreningen av unga män, Helsingin 
poikakotiyhdistys, sairaanhoitajatar H. Kivimäki Leppävaarassa olevan 
pikkulastenkotinsa puolesta, Caritas kesäsiirtola, Teollisuusseutujen evan-
kelioimisseura, Bethel lastenkoti ja Helsingin kaupunkilähetys lastensuoje-
lulautakunnan alaiset; 

Helsingin sosialidemokraattinen nuorisoyhdistys sosiaali- ja opetus-
asiain johtajan alainen; 

Helsingin työväen sivistystoimikunta suomenkielisen työväenopiston 
johtokunnan alainen; 

Helsingin suomalainen Marttayhdistys ja Helsingfors svenska Martha-
förening kotitalouslautakunnan alaiset; 

Suomen työväen arkisto, Kirjoja sokeille yhdistys, Brage yhdistys ja 
Kasvatusopillinen kirjasto ja lukusali kaupunginkirjaston johtokunnan 
alaiset; sekä 

Sivistysjärjestöjen kansankonservatorio ja Suomen laulajain ja soitta-
jain liitto musiikkilautakunnan alaiset; 

että mainitut lauta- ja johtokunnat olivat velvolliset v:n 1941 helmikuun 
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kuluessa antamaan kaupunginhallitukselle selonteon puheena olevan val-
vontatyön suorittamisesta ja toimenpiteistään sen yhteydessä; 

määrätä lisäehdoiksi, että kaikkien avustuksensaajain, jotka saamatta 
vastaavaa korvausta antoivat tarvitseville henkilöille apua, samalla kuin 
niiden soveltuvissa kohdin oli tehtävä ero Helsingissä kotipaikkaoikeutta 
nauttivien ja muiden siellä oleskelevien henkilöiden välillä, tuli jokaisessa 
eri tapauksessa huoltoviraston rekisteritoimistosta hankkia tarkka tieto 
avustuksenanojan oloista, sekä sikäli kuin jonkinlaista avustusta annettiin, 
ilmoittaa se toimiston rekisteröitäväksi samoin kuin avustuksen myöntämi-
sen ja käytön valvonnan suhteen alistua niihin määräyksiin, joita huolto-
lautakunta kenties katsoi tarpeelliseksi antaa; 

että kaupunginhallituksen edellä mainitut päätökset oli saatettava 
asianomaisten lauta- ja johtokuntain tietoon niiden asiana oleviin toimen-
piteisiin ryhtymistä varten; sekä 

että avustuksensaajat saivat kertomusvuonna käyttää edellisenä vuonna 
myönnettyjä avustuksia. 

Raittiusseurain ja -järjestöjen avustusmäärärahan jakaminen. Valio-
kunta jonka kaupunginhallitus oli asettanut jakamaan menosääntöön 
merkittyä raittiusseurain ja -järjestöjen avustusmäärärahaa, ilmoitti mie-
tinnössään, että avustuksia oli hallituksen toimesta julkaistun kuulutuk-
sen 2) johdosta anottu 244,500 mk, jonka lisäksi kaksi avustuksenanojaa 
ei ollut anomuksessaan maininnut mitään määrättyä summaa, kun taas 
käytettävissä oleva määrä kertomusvuonna nousi 170,000 mk:aan kuten 
edellisenäkin vuonna. Puheena olevaa ehdotusta laatiessaan valiokunta 
yleensä oli seurannut aikaisempaa menettelytapaa ehdottaen kuitenkin 
avustuksia jonkun verran korotettaviksi sen johdosta, että anojia oli en-
tistä vähemmän, eniten Suomen opiskelevan nuorison raittiusliiton avus-
tusta, koska liitto edusti samoja piirejä kuin oppikoulujen ja ylioppilaiden 
raittiusjärjestöt, jotka tällä kertaa eivät olleet anoneet avustusta. Helsin-
gin ruotsinkielisten kansakoulujen nuoriso- ja raittiusliitto Fylgian avustus, 
joka ennen oli suoritettu yleishyödyllisten yritysten ja laitosten avustus-
määrärahasta oli kertomusvuonna ehdotettu suoritettavaksi kyseisestä 
määrärahasta. Yksi uusi avustuserä ehdotettiin myönnettäväksi. 

Hyväksyen valiokunnan ehdotukset kaupunginhallitus päätti3) myön-
tää seuraaville yhdistyksille ja laitoksille alla mainitut rahamäärät: 

Mk 

Raittiusyhdistys Koitolle 24,000 
Raittiusyhdistys Kilvelle 21,500 
Helsingin sosialidemokraattiselle raittiusaluejärj estolle 20,000 
Sosialidemokraattiselle raittiusyhdistykselle Riennolle 20,000 
Lasten raittiusosastolle Nousevalle voimalle 13,000 
Helsingin raittiusseuralle 11,000 
Suomen opiskelevan nuorison raittiusliitolle 10,000 
Helsingfors nykterhetsvänner yhdistykselle '. 8,000 
Raittiusosasto Tovereille 7,000 
Naisten raittiuskeskukselle 5,000 
Raittiusyhdistys Koiton lastenosastolle Nousevalle Koitolle 5,000 

Ks. tämän kert. s. 112. — 2) Khs 26 p. tammik. 63 § ja 4 p. huhtik. 507 §. — 
8) S:n 15 p. elok. 1,482 §. 
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Mk 

Vallilan sosialidemokraattiselle lasten raittiusosastolle Oraalle ... 5,000 
Helsingin ruotsinkielisten kansakoulujen nuoriso- ja raittiusliitolle 

Fylgialle 3,500 
Raittiuskerho Imatralle 3,500 
Alli Tryggs minne loosille 3,000 
Vallilan sosialidemokraattiselle raittiusyhdistykselle Tähkälle ... 3,000 
I.O.G.T. logen Balder yhdistykselle 2,500 
Raittiusyhdistys Koiton poikaosastolle Sinihaukoille 2,000 
Kuuromykkäin raittiusseuralle Surdille 1,500 
JMellersta Nylands nykterhetskrets yhdistykselle 1,500 

Yhteensä 170,000 

Edelleen päätettiin: 
että avustuksensaajat oli varain asianmukaisen käytön suhteen alis-

tettava sellaiseen valvontaan, joka määrätään kaupunginvaltuuston mar-
raskuun 25 p:nä 1913 vahvistamissa, kaupungille tulevain juovutusjuoma-
voittovarain käytössä noudatettavaa menettelyä koskevissa säännöissä, 
kuitenkin siten, että Helsingin ruotsinkielisten kansakoulujen nuoriso- ja 
raittiusliitto Fylgia oli ruotsinkielisten kansakoulujen johtokunnan alai-
nen, tullen sen v:n 1941 helmikuun kuluessa antaa kaupunginhallitukselle 
selostus tästä valvontatyöstään; sekä 

että avustuksensaaj ain oli v:n 1941 helmikuun kuluessa annettava kau-
punginhallitukselle selonteko toiminnastaan ja myönnettyjen avustusten 
käyttämisestä. 

Partiojärjestojen avustaminen. Kaupunginhallitus päätti *) yleishyö-
dyllisten yritysten ja laitosten avustusmäärärahaa jakamaan asetetun 
valiokunnan ehdotuksen mukaisesti jakaa menosääntöön merkityn, 20,000 
mk:n suuruisen partiojärj estojen avustusmäärärahan tasan Helsingissä 
toimivien partiopoikajärjestojen ja partiotyttöjärjestojen kesken siten, että 
kumpikin ryhmä sai 10,000 mk, sekä pyytää Suomen partiopoikain keskus-
valiokunnalta ja Suomen partiotyttöjen neuvotteluvaliokunnalta ehdo-
tukset mainittujen erien jakamisesta eri partiojärj estoille. 

Suomen partiopoikain keskusvaliokunnan sittemmin ehdotettua, että 
edellä mainitusta partiopoikajärj estoille jaettavasta 10,000 mk:n erästä 
myönnettäisiin 3,500 mk Siniset partiopojat järjestölle, 3,000 mk Suoma-
laiselle partiopoikaliitolle, 2,500 mk Finlands svenska scoutförbund liitolle 
ja 1,000 mk Suomen vapaapartioryhmän poikajaostolle, kaupunginhallitus 
päätti 2) suorituttaa valiokunnalle kertomusvuonna ainoastaan 7,500 mk 
jaettavaksi mainituille järjestöille valiokunnan ehdottamassa suhteessa. 

Tyttöjärjestoille päätettiin3) suorittaa 10,000 mk, josta 5,000 mk 
Suomalaiselle partiotyttöliitolle, 3,500 mk Finlands svenska flickscout-
förbund nimiselle liitolle, 1,000 mk Suomen vapaapartioryhmän tyttö-
jaostolle ja 500 mk Suomen sinisille partiotytöille. 

Emmy ja David Skogmanin muistorahaston korkovaroista kaupungin-
hallitus päätti4) myöntää Pelastusarmeijalle 9,661: 05 mk sen ylläpitämän 
partiolaiskodin v:n 1938 ja 1939 toiminnan tuottaman tappion peittämiseksi 
sekä liittää käyttämättä jäävän osan korkovaroista rahaston pääomaan. 

!) Khs 4 p. huhtik. 507 § ja 15 p. elok. 1,481 §. — 2) Khs jsto 12 p. syysk. 
4,123 §. — 3) S:n 3 p. lokak. 4,207 §. — 4) Khs 28 p. marrask. 2,312 §. 
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Urheilu 

Uimakoulut. Kaupunginhallitus päätti x), että uimakoulujen työn tuke-
miseksi menosääntöön merkitystä 52,000 mk:n suuruisesta määrärahasta 
jaetaan 40,000 mk tasan Helsingin uimarit, Helsingfors simsällskap ja Työ-
väen uimarit nimisten seurain kesken varsinaisina uimakoulujen avustuk-
sina. Sitä paitsi päätettiin suorittaa Helsingfors simsällskap seuralle ur-
heilulautakunnan harkinnan mukaan 2,000—3,000 mk kertakaikkisena 
korvauksena uimaoppilaiden kulj ettamisesta Uunisaareen aiheutuvista 
menoista sekä varata loput määrärahasta urheilulautakunnan käytettä-
väksi kuljetuskorvausten suorittamiseksi Helsingin uimarit ja Työväen 
uimarit seuroille siten, että maksut aikanaan suoritettiin Merenkulku oy:lle 
entistä menetelmää noudattaen. 

Luistinurheilu. Urheilulautakunta oikeutettiin 2) suorittamaan Hel-
singin luistelijat, Helsingfors skridskoklubb, Helsingin työväen luistelijat 
ja Idrottsföreningen Kamraterna nimisille seuroille kullekin 8,000 mk 
luistinseurain apumaksuja varten menosääntöön merkitystä määrärahasta 
sotatalven aiheuttamien tappioiden peittämiseksi. 

Kaupunginhallitus päätti3) suostua urheilulautakunnan anomukseen 
saada heti jakaa koululaisille luistinrata-alennuskortteja 9,600 mk:n ar-
vosta. 

Voimistelu- ja leikkityön tukeminen. Kaupunginhallitus päätti 4) suos-
tua urheilulautakunnan esitykseen, että kertomusvuoden talousarvioon 
lasten- ja varhaisnuorison voimistelu- ja leikkityön edistämistä sekä voimis-
teluseurani työn tukemista varten sisältyvistä määrärahoista kummastakin 
saataisiin jakaa 75 % urheiluseuroille. 

Kansanhuolto 
Kansanhuoltolautakunnan toimiston apulaistoimistopäällikkö J. Hartio 

oikeutettiin 5) asumaan kaupungin ulkopuolella v:n 1941 loppuun. 
Eräiden lausuntojen antamista varten Helsingin sotilaspiirin esikunnalle 

asetetun toimikunnan palkkiot. Kaupunginhallitus päätti6), että kansan-
huoltolautakunnan antamaan lausuntoja Helsingin sotilaspiirin esikunnalle 
m. m. nostoväen II luokkaan kuuluvien asevelvollisten ja heidän työnan-
tajiensa vapautusanomuksista mainittujen asevelvollisten kutsuntojen 
yhteydessä asettaman toimikunnan puheenjohtajalle ja jäsenille saatiin 
joko vuosineljänneksittäin tai toimikunnan mahdollisesti lopettaessa toi-
mintansa heti sen lakkauttamisen jälkeen suorittaa palkkiot kaupungin 
komiteain puheenjohtajille ja jäsenille suoritettavista palkkioista vahviste-
tun palkkiosäännön mukaisesti. Samalla hyväksyttiin kansanhuoltolauta-
kunnan toimenpiteet pitää kyseinen toimikunta edelleen koossa huhtikuun 
1 p:n jälkeenkin kutsuntojen päätyttyä, jolloin kuitenkin toimikunnan työ-
hön enää osallistuisivat ainoastaan sen varsinaiset jäsenet varajäsenten 
ottaessa osaa työhön vain varsinaisten jäsenten ollessa estyneinä. 

Kansanhuoltolautakunnan menoarvio. Hyväksyen kansanhuoltolauta-
kunnan kertomusvuoden edellisen puolivuotiskauden menoarvion 1,133,400 

!) Khs 20 p. kesäk. 1,126 §. — 2) S:n 30 p. toukok. 933 §. — 3) S:n 7 p. marrask. 
2,087 §. — 4) S:n 26 p. syysk. 1,714 §. — 5) Khn jsto 27 p. kesäk. 3,937 §. — 
6) Khs 23 p. toukok. 896 §. 
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mk:aan päättyvänä kaupunginhallitus myönsi mainitun määrän käyttö-
varoistaan erinäisten vallitsevan tilanteen johdosta perustettujen lauta-
kuntien aiheuttamiin kustannuksiin. 

Myöhemmin kaupunginhallitus hyväksyi 2) kertomusvuoden jälkim-
mäisen puolivuotiskauden menoarvion 1,825,592 mk:aan päättyvänä. 
Päättäen tehdä kaupunginvaltuustolle esityksen edellä mainittujen käyttö-
varainsa ylittämisestä ainakin kyseisellä määrällä kaupunginhallitus 
päätti3) kehoittaa rahatoimistoa maksamaan näistä varoista niitä ylittäen 
puheena olevan rahamäärän. 

Kansanhuoltolautakunnan toiminnan laajentumisen johdosta lisääntyneet 
palkkamenot. Kaupunginhallituksen käyttövaroista erinäisten vallitsevan 
tilanteen johdosta perustettujen lautakuntien aiheuttamiin kustannuksiin 
myönnettiin4) kansanhuoltolautakunnalle 125,000 mk:n lisämääräraha 
tilapäisten virkailijain palkkaamiseen kertomusvuoden ensimmäiseksi puoli-
vuotiskaudeksi . 

Kansanhuoltolautakunta oikeutettiin 5) käyttämään tilillään Tilapäi-
sen henkilökunnan palkat olevia varoja myöskin lautakunnan oman henki-
lökunnan ylityökorvauksien maksamiseen. 

Kaupunginhallitus myönsi5) todennäköisesti tarpeellisten virkailijoi-
den palkkaukseen varattuun erään 115,500 mk:n lisäyksen käyttövaroistaan * 
erinäisten vallitsevan tilanteen johdosta perustettujen lautakuntien ai-
heuttamiin kustannuksiin eräiden uusien toimihenkilöiden palkkaamiseksi 
lautakunnan toimistoon sekä aikaisemmin otettujen toimihenkilöiden palk-
kausmenojen peittämiseksi. 

Edellä mainituista käyttövaroistaan kaupunginhallitus myönsi6) kan-
sanhuoltolautakunnan käytettäväksi 39,725 mk 4,000 mk:n kuukausipalk-
kaisen lämpöteknikon ja kahden 2,450 mk:n kuukausipalkkaisen tarkkaili-
jan palkkaamiseksi polttoaineosastolle sekä 2,450 mk:n kuukausipalkkaisen 
tarkkailijan palkkaamiseksi ostokorttiosastolle, kaikki 3 % kuukauden 
ajaksi. 

Pesuaineosaston sekä vaate- ja nahkatavarain osaston perustamisen 
johdosta kansanhuoltolautakunnan toimistoon, uusien sivukansliain perus-
tamisen johdosta Töölöön ja Sörnäisiin, tiedoitussihteerintoimen perusta-
misen johdosta yleiseen kansliaan sekä uusien toimistoapulaisenvirkain 
perustamisen johdosta eri osastoille johtuviin palkkausmenoihin kaupungin-
hallitus myönsi7) kansanhuoltolautakunnalle 129,830 mk käyttövaroistaan 
erinäisten vallitsevan tilanteen johdosta perustettujen lautakuntien ai-
heuttamiin kustannuksiin. 

Samoista käyttövaroistaan kaupunginhallitus myönsi 8) 31,103: 75 mk 
kansanhuoltoministeriön määräyksestä lautakunnan toiminta-alueella asu-
vista laaditun tarkkailukortiston kustannusten maksamiseen. 

Ostokorttien jakelu. Huoltotoimen pääluokkaan sisältyvistä kaupungin-
valtuuston käyttövaroista myönnettiin 9) 153,656: 90 mk eräiden valtion 
ostokorttien jakelukustannusten peittämiseen. 

Käyttövaroistaan erinäisten vallitsevan tilanteen johdosta perustettujen 
lautakuntien aiheuttamiin kustannuksiin kaupunginhallitus myönsi 10) 

!) Khs 1 p. maalisk. 293 §. — 2) S:n 27 p. kesäk. 1,194 §. —3) S:n 18 p. hei-
näk. 1,345 §. — 4) S:n 9 p. toukok. 781 §. — 5) S:n 13 p. kesäk. 1,093 §. —6) S:n 
6 p. syysk. 1,615 §. — 7) S:n 14 p. marrask. 2,190 §. — 8) S:n 16 p. toukok. 
821 §. — 9) Khn jsto 15 p. tammik. 3,164 §. — 10) Khs 23 p. toukok. 899 §, 13 p. 
kesäk. 1,093 §, 19 p. syysk. 1,698 §, 14 p. marrask. 2,189 § ja 5 p. jouluk. 2,354 §. 
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yhteensä 491,885 mk ostokorttien jakelun aiheuttamiin kustannuksiin. 
Tarvittava tilapäinen henkilökunta oli pääasiallisesti otettava työnvälitys-
toimiston välityksellä. 

Huoneistot. Kun kansanhuoltolautakunnan toimiston helmikuun 24 
p:nä oli muutettava pois Etel. Esplanaadikadun talossa n:o 14 olevasta 
huoneistostaan, kaupunginhallitus päätti suostua siihen, että toimistolle 
saatiin vuokrata 725 m2 käsittävä huoneisto Hallituskadun talosta n:o 17 
kesäkuun 1 p:ään saakka 13,050 mk:n kuukausivuokrin ja siitä lukien 
11,600 mk:n kuukausivuokrin lämpöineen. 

Siihen katsoen, että kansanhuoltolautakunnan toimiston hallussa ollut 
Etelärannan 8:n huoneisto oli irtisanottu kesäkuun 1 p:stä lukien, kaupun-
ginvaltuusto myönsi2) kertomusvuoden käyttövaroistaan arvaamattomiin 
vuokriin ja vuokrankorotuksiin 71,456 mk 632 m 2 käsittävän huoneiston 
vuokraamiseksi toimistolle Hallituskadun talosta n:o 17 10,208 mk:n kuu-
kausivuokrin lämpöineen. 

Kansanhuoltolautakunnan korttijakelua varten marraskuun 1 p:stä 
lukien Turuntien 12:sta vuokratun kahden huoneen myymälähuoneiston 
1,8.00 mk:n suuruisen kuukausivuokran maksamiseksi kaupunginhallitus 
päätti3) myöntää kertomusvuodeksi 3,600 mk käyttövaroistaan arvaamatto-
miin vuokriin ja vuokrankorotuksiin sekä merkitä v:n 1941 talousarvio-
ehdotukseen 21,600 mk. 

Käyttövaroistaan arvaamattomiin vuokriin ja vuokrankorotuksiin 
kaupunginhallitus myönsi 4) 4,800 mk kansanhuoltolautakunnan toimi-
tettavaa ostokorttijakelua varten enintään 12 päivän aikana käytettävän 
työväentalon B-salin vuokran maksamiseen. 

Kansanhuoltolautakunnan käytettäväksi sen toimitettavaa ostokortti-
jakelua varten päätettiin5) toukokuun 18 p:n ja kesäkuun 10 p:n väliseksi 
ajaksi luovuttaa kaksi Kansakoulukadun talon n:o 3 alinta kerrosta. 

Halkojen hankinta6) ja välittäminen kuluttajille. Kaupunginhallitus 
päätti periaatteellisesti hyväksyä 7) halkojen hankinnan järjestämisen seu-
raavaksi polttokaudeksi siten, että kansanhuoltolautakunta teki Metsä-
liitto oy:n kanssa sopimuksen halkojen hankinnasta Helsingin kaupunkiin 
edellyttäen, että ensi sijassa tyydytettiin kaupungin omien laitosten tarve, 
suostuen kaupunki rahoittamaan uunilämmitystalojen asukkaiden halko-
jen hankinnan etumaksut. Jäsen J. W. Uddille annettiin 8) toimeksi yh-
dessä kiinteistötoimiston talo-osaston päällikön kanssa jatkaa neuvotteluja 
halkojen hankinnan järjestelystä. 

Sittemmin hyväksyttiin9) kansanhuoltolautakunnan ehdotus Metsä-
liitto oy:n kanssa tehtäväksi sopimukseksi halkojen hankinnasta kaupungin 
laitoksille ja asukkaille. 

Myöhemmin kaupunginhallitus kuitenkin päätti10): että edellä mainittu 
halkojenhankintasopimus irtisanotaan sopimuksenmukaista yhden kuu-
kauden irtisanomisaikaa noudattaen päättymään heinäkuun 31 p:nä; että 
Metsäliitto oy. saa irtisanomisajan kuluessa toimittaa polttopuita yksin-
omaan kiinteistötoimiston talo-osaston laskuun kaupungin omille laitok-
sille; sekä että kansanhuoltolautakunta oikeutetaan, sen jälkeen kun lauta-

!) Khs 23 p. helmik. 202 §. — 2) S:n 30 p. toukok. 956 §. —3) S:n 7 p. mar-
rask. 2,114 §. — 4) S:n 14 p. marrask. 2,196 §. — 5) S:n 16 p. toukok. 830 §.— 
€) Ks. myös tämän kert. s. 216. — 7) Khs 16 p. helmik. 195 §. — 8) S:n 23 p. 
helmik. 200 §. — 9) S:n 1 p. maalisk. 295 § ja khn jsto 2 p. maalisk. 3,503 §. — 
10) Khs 27 p. kesäk. 1,201 §. 
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kunnan toimesta tapahtuvan tiedustelun ja inventoinnin perusteella on 
saatu selville kaupungin kuluttajain polttoainetarve seuraavana poltto-
kautena, ryhtymään Metsäliitto oy:n kanssa neuvotteluihin uuden sopi-
muksen tekemisestä lähinnä kaupungin pienkuluttajain polttopuutarpeen 
tyydyttämiseksi, ollen kiinteistötoimiston talo-osaston päällikölle S. Pura-
selle varattava tilaisuus osallistua uuden hankintasopimuksen laadintaan 
sekä ollen sopimus alistettava kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi ja. 
sen puolesta allekirjoitettavaksi. 

Kun Metsäliitto oy. kuitenkaan ei voinut sitoutua mihinkään kiinteään 
hankintamäärään, niin kansanhuoltolautakunta pyysi muiltakin liikkeiltä-
hankintatarjouksia, joista sittemmin edullisimpana hyväksyttiin Met-
sänomistajain metsäkeskus oy:n tekemä tarjous 20,000—25,000 m3:n halko-
määrän hankkimisesta, minkä jälkeen kaupunginhallitus valtuutti kansan-
huoltolautakunnan allekirjoittamaan laaditun sopimuksen. 

Koska Metsänomistaj ain metsäkeskus oy:n kanssa tehty hankintasopi-
mus oli käsittänyt vain noin puolet kaupungin tarvitsemasta halkomäärästä. 
kaupunginhallitus myöhemmin oikeutti2) kansanhuoltolautakunnan teke-
mään Puukeskus oy:n kanssa sopimuksen 20,000 m3:n halkomäärän toi-
mittamisesta kaupungille. 

Siihen katsoen, että osa kaupungissa olevia keskuslämmitystaloja oli 
kokonaan ilman halkoja, joita ei ollut ostettavissakaan ennenkuin lumen-
tulo helpotti niiden kuljettamista kaupunkiin, kansanhuoltoministeriö oli 
ilmoittanut sitoutuvansa antamaan jaettavaksi 10,000 m3 valtionrautatei-
den halkoja ehdoin, että kaupunki luovutti omista, kaupungissa olevista 
varastoistaan tarkoitusta varten lainaksi 20,000 m3 halkoja, jotka minis-
teriö sitoutui antamaan takaisin kaupungille viimeistään v:n 1941 helmi-
maaliskuun aikana. Kaupunginhallitus pää++i3) suostua mainitunlaiseen 
järjestelyyn sekä kehoittaa kansanhuoltolautakuntaa ja kiinteistötoimiston 
talo-osastoa laatimaan luonnoksen asiasta kansanhuoltoministeriön kanssa 
tehtäväksi sopimukseksi. Kaupunginhallitus hyväksyi 4) sittemmin laadi-
tun sopimusehdotuksen antaen lopullisen sopimuksen laatimisen kaupun-
ginlakimiehelle tehtäväksi. ' 

Valtionrautateiden Helsingin kaupungin asukkaiden yksityiskäyttöön 
luovuttamien halkojen välitystoiminta oli järjestetty siten, että kaupunki 
osti valtionrautateiltä halot ja Metsänomistaj ain metsäkeskus oy. myi ne 
sen kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti kaupungin laskuun kuluttajille, 
maksaen kansanhuoltolautakunta mainitun yhtiön tilittämät varat rahatoi-
mistossa avatulle tilille hyväksyen samalta tililtä valtionrautateille suori-
tettavat maksut. Hyväksyen selostetun menettelytavan kaupunginhallitus 
oikeutti 5) kansanhuoltolautakunnan käyttämään rahatoimistossa halkojen 
välitystä varten avatulle tilille kertyneitä varoja halkojen ostosta ja välitys-
toiminnasta aiheutuvien maksujen suorittamiseen. 

Kansanhuoltoministeriön asiasta tekemään tiedusteluun kaupungin-
hallitus päätti6) vastata, ettei kansanhuoltolautakunta voi ottaa hoitaak-
seen polttoaineen jakelua kaupungin alueeseen rajoittuvien kuntain ja taaja-
väkisten yhdyskuntain puolesta sekä ettei kaupunkikaan katso voivansa 
ryhtyä huolehtimaan niiden polttopuiden hankinnasta. 

Khs 15 p. elok. 1,485 §. — 2) S:n 6 p. syysk. 1,616 §. —3) S:n 7 p. marrask. 
2,116 §. — 4) S:n 14 p. marrask. 2,197 §. — 5) S:n 25 p. huhtik. 665 §. — 6) S:n 
18 p. heinäk. 1,347 §. 
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Kiinteistötoimiston talo-osasto oikeutettiin x) myymään kaupungin 
Bromarfissa olevat halot. 

Kaupunginhallitus päätti2"), että eräät kansanhuoltolautakunnan toi-
mesta halkojen kuormaustöihin lähetetyille työntekijöille annettujen varus-
teiden perimättä jääneet korvaukset, 21,140 mk, sai merkitä tappioksi polt-
topuiden välityksestä muodostuneen ylijäämän sisältävälle, talousarvion 
ulkopuolella olevalle tilille. 

Puolustuslaitoksen töihin toimitettavien henkilöiden varusteet y.m. Kansan-
huoltolautakunta oikeutettiin3) v. 1939 varustamaan ne Helsingissä koti-
paikkaoikeutta nauttivat henkilöt, jotka sen välityksellä toimitettiin puo-
lustuslaitoksen töihin ja ehdottomasti kaipasivat tällaista varustamista, 
välttämättömillä pukutarpeilla sekä kustantamaan heille samoin edelly-
tyksin ateria ennen heidän lähtöään myöntäen lautakunnalle tilitystä vas-
taan 30,000 mk:n etuanti merkittäväksi Kansanhuoltolautakunnan käy-
tettäväksi valtion töihin järjestettävien työläisten varustamiseksi nimiselle 
erikoistilille. Sittemmin päätettiin 4), että takaisin suoritettuja varoja uuden 
etuannin myöntämisen olematta tarpeen saatiin käyttää edellä mainittui-
hin tarkoituksiin. Etuannin määrä korotettiin 5) 500,000 mk:aan, johon vielä 
myönnettiin 500,000 mk:n lisäennakko. Lautakunnan kassanennakko 
korotettiin6) 1,000 mk:sta 8,000 mk:aan. 

Kansanhuoltolautakunta oikeutettiin 7) käyttämään edellä mainittua, 
ennakkoa myöskin työntekijöille suoritettavien päivärahain maksamiseen 
velvollisuuksin suorittaa ne takaisin kyseiselle tilille sitä mukaa kuin kulku-
laitosten ja yleisten töiden ministeriö ne korvasi. 

Kaupunginreviisori oli sittemmin kehoittanut kansanhuoltolautakuntaa 
maksattamaan työntekijäin varustamisesta aiheutuneet laskut tavallisessa 
järjestyksessä rahatoimiston kautta ollen samalla järjestetty tarpeelliset 
tilit lautakunnan tavaravarastojen ja perittävien korvausten tarkkailua 
varten. Tämän järjestelyn seurauksena oli, ettei lautakunta tarvinnut 
käteisennakkoa varusteiden hankkimista varten työntekijöille vaan yksin-
omaan päivärahojen suorittamiseen, mikä määrärahantarve rajoittui 
30,000 mk:aan. Edellä esitetyn johdosta kaupunginhallitus päätti 8) korot-
taa kansanhuoltolautakunnan kassaennakon 8,000 mk:sta 30,000 mk:aan 
sekä oikeuttaa lautakunnan käyttämään talousarvion ulkopuolella 500,000 
mk puolustuslaitoksen töihin toimitettavien henkilöiden varustamiseksi 
velvollisuuksin periä käytetyt varat asianomaisilta. 

Kansanhuoltolautakunnan ilmoitus linnoitustöihin lähetetyistä työn-
tekijöistä ja heille annetuista ennakkomaksuista merkittiin9) tiedoksi. 

Väärinkäytökset. Saatuaan kansanhuoltolautakunnalta ilmoituksen osas-
tonhoitaja R. Leppäsen pidättämisestä marraskuun 30 p:stä lukien viran-
toimituksesta sen johdosta, että hän vääriä ylityölistoja kirjoittamalla oli 
koettanut saada ylityökorvausta, mihin hänellä ei ollut oikeutta, kaupun-
ginhallitus päätti 10) valtuuttaa kaupunginlakimiehen ilmoittamaan asian 
rikospoliisille syytteen nostamista varten osastonhoitaja Leppästä vastaan 
sekä aikanaan tehdä kaupunginvaltuustolle ilmoituksen asiasta. 

Hinnoittelulautakunnan asettaminen. Kaupunginhallitus hyväksyi X1) 

Khs 10 p. lokak. 1,885 — 2) S:n 5 p. jouluk. 2,358 §. —3) Ks. v:n 1939 
kert. s. 198. — 4) Khn jsto 15 p. tammik. 3,156 §. — 5) S:n 19 p. tammik. 3,205 § 
ja khs 16 p. helmik. 189 §. — 6) Khs 8 p. maalisk. 329 §. — 7) S:n 8 p maalisk 
345 §. — 8) S:n 21 p. maalisk. 412 §. — 9) S:n 16 p. helmik. 187 §. — 10) S:n 12 
p. jouluk. 2,420 §. — S:n 30 p. toukok. 960 § 
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Uudenmaan läänin kansanhuoltopiirin toimenpiteen asettaa Helsingin kau-
punkiin kuusijäsenisen hinnoittelulautakunnan, suostuen samalla siihen, 
että sen toimistotyöt hoidettiin kansanhuoltolautakunnan toimistossa ja 
painatustyöt suoritettiin kaupungin varoilla. Lisäksi kaupunginhallitus 
päätti, että mainitut kustannukset oli maksettava kansanhuoltolautakun-
nalle osoitetuilla varoilla. 

Säännöstelynalaisten elintarvikkeiden hankinnassa erinäisiin laitoksiin 
noudatettavat ohjeet. Merkittiin tiedoksi kansanhuoltoministeriön ilmoitus 
koulukeittolain sekä lastentarhain ja päiväkotien ruokajärjestyksen ja 
säännöstelynalaisten elintarvikkeiden hankinnan suhteen noudatettavista 
ohjeista. 

9. Opetus- ja sivistystointa koskevat asiat 

Opetustoimi 

Suomen- '¡a ruotsinkielisten kansakoulujen yhteiset viranhaltijat. Sota-
palvelukseen kutsuttu lääketieteen- ja kirurgiantohtori E. Jokivartio mää-
rättiin 2) edelleen hoitamaan lastenpsykiatrinvirkaa siten, ettei hän saanut 
nostaa lastenpsykiatrin viran hoidosta palkkaa ennenkuin hän jälleen voi 
ryhtyä sitä hoitamaan, koska hän sai nostaa niinikään hoitamansa sielulli-
sesti sairaiden vastaanottoaseman sääntöpalkkaisen apulaislääkärin viran 
täyden palkan. 

Kansakoulujen vuosisijäisten palkka. Kaupunginhallitus päätti3), että 
kansakouluihin syyskuun 1 p:n 1939 ja syyskuun 1 p:n 1940 väliseksi ajaksi 
vuosisijaisiksi otetuille opettajille oli elokuun ajalta maksettava säännön-
mukainen palkka. Kansakoulujohtokuntia päätettiin samalla kehoittaa 
aikanaan tekemään esitys asianomaisten määrärahain ylittämisestä. 

Suomenkielisten kansakoulujen viranhaltijat. Suomenkieliseen työväen-
opistoon sijoitettaville 11 kansakoululuokalle päätettiin4) asettaa tilapäi-
nen johtaja, joka myöhemmin voisi siirtyä uuden Mäkelänkadun koulun 
johtajaksi. 

Suomenkielisten kansakoulujen johtokuntaa päätettiin 5) kehoittaa 
julistamaan haettavaksi oppivelvollisten lasten luettelon hoitajan virka 
sekä täyttämään se väliaikaisesti enintään kolmeksi kuukaudeksi. 

Kansakoulujohtokunta oikeutettiin6) väliaikaisesti täyttämään veisto-
kalustonhoitajan virka ja viisi siivoojantointa elokuun 15 p:stä lukien. 

Kaupunginhallitus päätti 7) ilmoittaa kansakoulujohtokunnalle sillä 
kertaa hyväksyvänsä sen päätöksen osittaisen sairasloman myöntämisestä 
opettaja V. Kaarlalle, kuitenkin niin, että hänelle oli maksettava vain 2/3 
pohjapalkastaan niiltä 8 viikkotunnilta, joista hänet oli vapautettu. Samalla 
johtokunnalle päätettiin vastaisen varalta huomauttaa, ettei kaupungin 
virkasääntö tunne osittaisen sairasloman käsitettä. 

Opettaja V. Hänniselle päätettiin8) sallia maksaa täysi palkka syys-
kuun 17 p:n ja 30 p:n väliseltä ajalta, jolloin hän nautti virkavapautta 
osallistuakseen Unkarin—Suomen maaotteluun. 

Khs 7 p. marrask. 2,120 §. — 2) Khn jsto 4 p. tammik. 3,069 §; ks. myös 
v:n 1938 kert. s. 52 ja 196. — 3) Khs 8 p. elok. 1,430 §. — 4) S:n 29 p elok. 
1,577 §. — 5) S:n 27 p. kesäk. 1,188 §. — ®) S:n 8 p. elok. 1,432 §. — 7) S:n 28 
p. marrask. 2,303 §. — 8) S:n 3 p. lokak. 1,832 § 
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Kahteen avoimeksi julistettuun kouluhoitajattar en virkaan oli tammi-
kuun 1 p:stä lukien valittu neidit I. Paloheimo ja L. M. Pätilä mutta myö-
hemmin vallitsevan sodan vuoksi peruutettu heidän virkaan kutsumisensa 
toistaiseksi. Koulutyön sittemmin alettua päätettiin x) heidät kutsua virko-
j aan hoitamaan syyskuun 1 p:stä lukien. 

Merkittiin 2) tiedoksi suomenkielisten kansakoulujen johtokunnan 
myöntäneen opettajille I. Aallolle, S. Gustafssonille, E. Hohenthalille, 
V. J. Hukarille, E. Hurskaiselle, V. Keynäsille, D. Klemetille, Y. Lahti-
selle, P. J. Laitiselle, S. Liikkaselle, M. E. Mattilalle, K. Parviaiselle, T. 
Rouhiaiselle, A. Salervolle, E. Salolalle, Y. Tärkille, V. B. Vaaralle, E. Vesa-
malle, A. Jääskeläiselle ja V. Kanervalle oikeuden hoitaa sivutoimia. 

Taloudenhoitaja S Ojanteelle toistaiseksi myönnetty oikeus hoitaa sivu-
tointa määrättiin 3) päättymään tammikuun 24 p:nä 1943, jolloin hän täytti 
63 vuotta 

Opettaja I. Julkunen oikeutettiin asumian kaupungin ulkopuolella v:n 
1941 toukokuun 31 p:ään 4), opettajat K. Ahtinen, W. Erko, M. Hyvönen, 
E. E. M. Sirkiä, K. Sirkiä, E. Uimonen ja A. Vuolijoki v:n 1941 loppuun 5) 
sekä opettaja T. M. Mikkonen v:n 1942 loppuun6). , 

Eräät evakuoinnin yhteydessä kaupungista poistuneet siivoojat päätet-
tiin 7) sallia ottaa takaisin työhön maaliskuun 15 p:stä lukien ehdoin, ettei-
vät he saaneet palkkaa poissaolonsa ajalta. 

Ruotsinkielisten kansakoulujen viranhaltijat. Ruotsinkielisten kansakou-
lujen johtokunta oli ilmoittanut määränneensä Bengtsärin koulukodin 
opettajan K. A. Collenin vakinaiseksi poikaluokan opettajaksi ja saman kou-
lukodin johtajan J. G. Lindholmin poikaluolcalle vuosisijäiseksi lukuvuodek-
si 1940/41 sekä alistanut kaupunginhallituksen päätettäväksi, mikä palkka 
heille oli suoritettava syyskuun 1 p:stä lukien. Kaupunginhallitus päätti 8) 
palauttaa asian kansakoulujohtokunnan uudelleen harkittavaksi tiedustel-
len eikö opettaja Lindholmia, jolla vuosisijaisena ei ollut oikeutta ikäkoro-
tuksiin, voitu ottaa vakinaiseksi opettajaksi. 

Merkittiin 9) tiedoksi kansakoulujohtokunnan ilmoitus, että opettaja-
kunta v:ksi 1941 oli valinnut edustajäkeen siihen opettaja E. Hedbergin 
varamiehenään opettaja H. Österberg. 

Kansakoulujohtokunta oikeutettiin 10) ruotsinkielisten kansakoulujen 
tilapäisen työvoiman määrärahasta suorittamaan erinäisiin kansakoului-
hin palkattavien tilapäisten lämmittäjäin palkat. 

Kansakoulutarkastaja R. Malmbergin sairaslomasijaiseksi marraskuun 
20 p:n ja joulukuun 20 p:n 1939 väliseksi ajaksi määrätylle opettaja G. 
Cavoniukselle, joka kuitenkin jo joulukuun alussa oli joutunut sotaväkeen, 
päätettiin11) tästä huolimatta mainitulta ajalta suorittaa hänen omien ikä-
korotustensa lisäksi tarkastajan viran ja hänen oman virkansa pohjapalk-
kain välinen erotus eli 2,375 mk. 

Vallilan ruotsinkielisen kansakoulun vahtimestari J. Lönnroos oikeutet-
tiin 12) säädetyn eroamisiän saavutettuaan edelleen jäämään toimeensa 
elokuun 1 p:ään saakka. 

!) Khs 22 p. elok. 1,535 §. — 2) S:n 3 p. lokak. 1,834 §, 10 p. lokak. 1,888 §, 
31 p. lokak. 2,072 § ja 28 p. marrask. 2,309 §. — 3) S:n 28 p. marrask. 2,305 §.— 
4) Khn jsto 27 p. jouluk. 4,462 §. — 5) S:n 29 p. elok. 4,089 § ja 3 p. lokak. 
4,209 §. — 6) S:n 21 p. marrask. 4,347 §. — 7) S:n 2 p. maalisk. 3,504 §. — 
8) Khs 29 p. elok. 1,574 §. — 9) S:n 19 p. jouluk. 2,481 §. — 10) S:n 19 p. jou-
luk. 2,480 §. — X1) S:n 8 p. maalisk. 346 §. — 12) S:n 23 p. toukok. 895 §. 
Kunnall. kert. 1940 12 
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Eräiden toimenhaltijani suoritettavat luontoisetukorvaukset vahvistet-
tiin *). 

Eräät toimenhaltijat vapautettiin 2) asunnoistaan maksettavien luon-
toisetukorvauksien suorittamisesta joulukuun 1 p:st:ä lukien toistaiseksi 
siksi kuin he jälleen voivat ryhtyä käyttämään ilmapommituksessa 
vahingoittuneita tai sodan aikana muuhun tarkoitukseen käytettyjä 
asuntojaan. 

Kansakoulujen lämpömäärärahain lisääminen. Käyttövaroistaan lämpö-
aineiden hinnan nousun varalta kaupunginhallitus myönsi suomenkielisten 
kansakoulujen lämpömäärärahaan 297,704 mk:n 3) ja ruotsinkielisten kan-
sakoulujen lämpömäärärahaan 168,000 mk:n 4) lisäyksen, muiden osien 
polttoaineiden hankintahinnoista jäädessä suoritettaviksi vasta v. 1941. 

Polttopuiden sahaamiseksi tarvittavat laitteet. Pääluokkaan Kiinteistöt 
sisältyvästä kansakoulurakennusten korj ausmääräraha sta kaupunginhal-
litus päätti 5) sallia käyttää 5,400 mk paperipuiden sahaamiseksi Kaisa-
niemen, Toukolan ja Porthaninkadun koulujen polttopuiksi tarvittavien 
laitteiden hankkimiseen. 

Kansakouluhuoneistot. Kaupunginhallitus päätti6) rakentaa Mäkelän-
kadun kansakoulurakennukseen sadekatoksen hyväksyen kaupunginarkki-
tehdin sen rakentamiseksi laatiman alkuperäisen suunnitelman. 

Yleisten töiden pääluokkaan sisältyvistä käyttövaroistaan kaupungin-
hallitus myönsi 7) 27,000 mk Kallion kansakoulun lämpöjohtokattilan uusi-
miseen. 

Lapinlahden uuden kansakoulun hiili- ja koksimurskan polttamista 
varten rakennettujen kierukka-arinain vaihtamiseen sellaisiin, joissa voi-
tiin polttaa puita, kaupunginhallitus päätti 8) myöntää 24,000 mk yleisten 
töiden pääluokkaan sisältyvistä käyttövaroistaan. 

Suomenkielisten kansakoulujen johtokunnalle myönnettiin 9) ennakol-
ta kaupunginkassasta 292,300 mk puolustuslaitoksen käytössä olleissa kou-
lutaloissa tällöin syntyneiden vaurioiden korjaamista varten. 

Rakennustoimistoa päätettiin 10) kehoittaa huhtikuun aikana korjaut-
tamaan ilmapommituksessa särkyneet Vallilan kansakoulutalon ikkunat 
sekä tekemään esitys varojen myöntämisestä tähän, elleivät korjaus-
määrärahat riittäneet. 

Kaupunginhallitus päätti 13-) kehoittaa rakennustoimistoa mahdolli-
simman pian saattamaan ilmapommituksessa vaurioituneet Eläintarhan ja 
Annankadun kansakoulut aiot käyttökuntoon. 

Yleisten töiden lautakunta oikeutettiin 12) pääluokkaan Kiinteistöt 
sisältyvästä kansakoulurakennusten korjausmäärärahasta käyttämään yh-
teensä 170,372: 70 mk ilmapommituksen aiheuttamien korjaustöiden suo-
rittamiseen Annankadun, Vallilan ja Eläintarhan kansakouluissa. 

Yleisten töiden pääluokkaan sisältyvistä käyttövaroistaan kaupungin-
hallitus myönsi13) yleisten töiden lautakunnan käytettäväksi 128,800 mk 
puolustuslaitoksen käytössä olleiden ruotsinkielisten kansakoulujen huo-
neistojen kunnostamista varten. 

!) Khn jsto 6 p. helmik. 3,371 § ja 19 p. syysk. 4,147 §. — 2) S:n 12 p. maa-
lisk. 3,542 §. — 3) Khs 3 p. lokak. 1,819 §. — 4) S:n 3 p. lokak. 1,820 §. — 5) S:n 
29 p. elok. 1,578 §. — 6) S:n 21 p. marrask. 2,233 §. — 7) S:n 12 p. syysk. 1,651 §. — 
8) Khn jsto 20 p. kesäk. 3,905 § ja khs 24 p. lokak. 2,000 §. — 9) Khs 3 p lo-
kak. 1,826 §. — 10) S:n 11 p. huhtik. 543 §. — ") S:n 21 p. maalisk. 422 § — 
12) S:n 21 p. marrask. 2,227 §. — 13) S:n 1 p. elok. 1,388 § 
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Kaupunginhallitus päätti kehoittaa yleisten töiden lautakuntaa suo-
rituttamaan Cygnaeuksenkoulussa puulämmitykseen siirtymisestä aiheutu-
vat muutostyöt myöntäen lautakunnan käytettäväksi niitä varten 6,000 
mk yleisten töiden pääluokkaan sisältyvistä käyttövaroistaan. 

Rakennustoimistoa päätettiin 2) kehoittaa poistamaan Snellmaninkou-
lun käymälän oven edustalla olevat pommisuojalaitteet. 

Suomenkielisten kansakoulujen johtokunnan tehtyä päätöksen koulu-
työn osittaisesta aloittamisesta huhtikuun 22 p:nä, kaupunginhallitus päät-
ti3) oikeuttaa johtokunnan hankkimaan tilapäisiä kouluhuoneistoja, koska 
suurin osa koulujen omista huoneistoista vielä oli vieraassa käytössä. 

Suomenkielisten kansakoulujen johtokunnan ilmoitettua vuokranneensa 
edellä mainittuun tarkoitukseen Käpylän työväenyhdistyksen salin kah-
deksi kuukaudeksi 1,000 mk:n kuukausivuokrin, kaupunginhallitus myönsi4) 
vuokran suorittamiseen tarvittavat 2,000 mk käyttövaroistaan arvaamatto-
miin vuokriin ja vuokrankorotuksiin. 

Kaupunginhallitus päätti5) sallia suomenkielisten kansakoulujen johto-
kunnan lukuvuonna 1940/41 määrätyin ehdoin sijoittaa eräitä kansakoulu-
luokkia Vallilan ja Käpylän ruotsinkielisiin kansakouluihin sekä suomen-
kieliseen työväenopistoon ja Käpylän kirjastorakennukseen. 

Käyttövaroistaan arvaamattomiin vuokriin ja vuokrankorotuksiin 
kaupunginhallitus myönsi6) suomenkielisten kansakoulujen määrärahaan 
Vuokra 11,666 mk:n lisäyksen työväenopistoon sijoitettujen kansakoulu-
luokkien vuokran maksamiseksi. 

Kaupunginhallitus päätti 7) suostua kansakoulunopettaja K. Saltzmanin 
ja terveyssisar R. Edgrenin anomukseen saada ylläpitää yksityistä lasten-
tarhaa Käpylän ruotsinkielisessä kansakoulussa niin kauan kuin .kaupunki 
itse ei tarvinnut kyseistä huoneistoa. 

Andra svenska lyceum niminen koulu oikeutettiin8) lukuvuonna 1940/41, 
edellyttäen, että kansakoulut itse silloin saivat hallita huoneisto jaan, 12 
viikkotuntina käyttämään osin Cygnaeuksenkoulun, osin Annankadun 
koulun voimistelusalia kolmea tyttöluokkaa varten 2,625 mk:n korvauksin 
luokalta lukuvuodessa, sisältyen mainittuun maksuun korvaus siivouksesta 
ja valaistuksesta. 

Kansakouluhuoneistoja luovutettiin 9) lisäksi kuten ennenkin erinäisin 
ehdoin voimisteluharjoitusten pitämiseen, kokoushuoneistoiksi, kurssitoi-
mintaa varten, opetus- ja esitelmätilaisuuksien pitoon sekä majoitus y.m. 
tarkoituksiin. 

Kaupunginhallitus päätti10), että kansakoulut saivat hyvittää lämpö-, 
valaistus-, siivous-, vedenkulutus- ja kaluston kunnossapitomäärärahojaan 
kertomusvuonna puolustuslaitokselta perittävillä majoituskorvausmak-
suilla. 

Kaupunginhallitus päätti11), että puolustuslaitokselta kansakoulutalo-
jen käytöstä majoitustarkoituksiin kertomusvuoden alkupuoliskolta saa-

!) Khs 3 p. lokak. 1,827 §. — 2) S:n 3 p. lokak. 1,831 §. —3) S:n 18 p. huh-
tik. 597 §. — 4) S:n 23 p. toukok. 902 §. — 5) S:n 4 p. heinäk. 1,240 § ja 29 p 
elok. 1,576 §. — 6) S:n 14 p. marrask. 2,192 §. — 7) S:n 3 p. lokak. 1,835 §. — 
8) S:n 6 p. kesäk. 992 §. — 9) S:n 8 p. maalisk. 349 §, 6 p. kesäk. 993, 996 ja 997 §, 
13 p. kesäk. 1,089 §, 27 p. kesäk. 1,193 §, 11 p. heinäk. 1,296 §, 29 p. elok. 1,579 §, 
26 p. syysk. 1,737 ja 1,739 §, 3 p. lokak. 1,833 §, 10 p. lokak. 1,887 §, 31 p. 
lokak. 2,071 §, 28 p. marrask. 2,306 ja 2,307 § sekä 19 p. jouluk. 2,482 § — 
10) S:n 6 p. kesäk. 998 §. — X1) S:n 17 p. lokak. 1,934 §. 
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dulla 278,400 mk:n korvausmäärällä oli hyvitettävä pääluokan Tuloa tuotta-
mattomat pääomamenot luvun Talorakennukset tiliä Kansakoulut, erinäi-
siä muutos- ja korjaustöitä. 

Raitiotielippujen myöntäminen kansakouluoppilaille. Kaupunginhallitus 
päätti suostua suomenkielisten kansakoulujen johtokunnan anomukseen 
koululaislippujen myöntämisestä iltajatkoluokkalaisille sekä siveysopin, 
uskonnonhistorian ja kreikkalais-katolisen uskonnon opetukseen osallistu-
ville Kallion koulun oppilaille Raitiotie ja omnibus oy:n johtokunnan esittä-
mällä tavalla. 

Ruotsinkielisten kansakoulujen taloudenhoitaja oikeutettiin 2) käyttä-
mään mainittujen koulujen määrärahaa Suoranaiset avustukset raitiotie-
lippujen ostamiseen Pitkänsillan ja kansallismuseon pohjoispuolella asuville 
kansakouluoppilaille. 

Boken om Helsingfors nimisen teoksen jakaminen kansakouluoppilaille. 
Ruotsinkielisten kansakoulujen johtokunnalle päätettiin3) ilmoittaa, että 
Boken om Helsingfors nimistä teosta edelleen saatiin jakaa ilmaiseksi jatko-
koulujen päiväluokkien oppilaille. 

Uintiohjauskurssien järjestäminen kansakoulunopettajille. Kaupungin-
hallitus oikeutti 4) yleis jaostonsa myöntämään kaupunginhallituksen v:n 
1941 käyttövaroista enintään 2,000 mk:n suuruisen määrärahan uinti-
ohjauskurssien järjestämiseksi kansakoulunopettajille ehdoin, että kurssei-
hin osallistuneet opettajat antoivat uintiopetusta oppilailleen. 

Kesäsiirtolatoiminta. Kaupunginhallitus päätti5) ilmoittaa ruotsin-
kielisten kansakoulujen johtokunnalle, ettei sillä ollut mitään sitä vas-
taan, että kolme vanhaa siirtolaa otettiin käytäntöön kertomusvuoden 
kesällä. 

Ruotsinkielisten kansakoulujen oppilaiden Tukholmanmatka. Koska 
ruotsinkielisten kansakoulujen oppilaiden suunniteltu Tukholmanmatka6) 
poliittisen tilanteen epävarmuuden vuoksi oli ollut peruutettava, kaupun-
ginhallitus sittemmin päätti7), että matkaa varten varatusta 5,000 mk:n 
määrärahasta saatiin suorittaa matkan suunnittelusta aiheutuneet suora-
naiset kustannukset, mutta että jalelle jäävä osa siitä oli tilityksen ohella 
palautettava kaupunginkassaan. 

Aurora Demidoffin myötäjäisrahasto. Ottaen huomioon, että Aurora 
Demidoffin myötäjäisrahasto oli perustettu nykyisiä kokonaan toisenlaisissa 
olosuhteissa, oli herätetty kysymys stipendimääräysten tulkinnan laajenta-
misesta siten, että rahastosta saataisiin jakaa apurahoja myöskin keski-
koulukurssin suorittaneille. Koska kyseinen rahasto ei ollut mikään säätiö, 
kuului sen määräysten tulkinta kaupungin viranomaisille. Tällöin tulisi 
ensi sijassa kysymykseen kaupunginvaltuusto, vaikkakin oli sattunut, että 
kaupunginhallitus kerran oli laajentanut apurahain myöntämistä siitä 
koskevien määräysten tulkintaa. Siihen katsoen, että kaupunginvaltuusto jo 
aikaisemmin oli ilmoittanut katsovansa, että stipendimääräj^sten tulkinta 
kuului kansakoulujen johtokunnalle, niin kaupunginhallitus, jolle suomen-
kielisten kansakoulujen tarkastaja oli tehnyt esityksen asiasta, päätti 8) 
ilmoittaa, ettei se halunnut puuttua asiaan, koska mainittujen kansa-
koulujen johtokunta valtuuston edellä mainitun päätöksen nojalla oli oikeu-

Khs 31 p. lokak. 2,068 §. — 2) S:n 9 p. toukok. 776 §. — 3) S:n 26 p 
syysk. 1,738 §. — 4) S:n 27 p. jouluk. 2,531 — 5) S:n 21 p. maalisk. 424 §. — 
6) Ks. v:n 1939 kert. s. 200. — 7) Khs 28 p. marrask. 2,302 §. — 8) S:n 19 p. jou-
luk. 2,483 §. 
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tettu tulkitsemaan kyseisen rahaston määräyksiä, kuitenkin edellyttäen, 
että lahjoittajan tarkoitusta mahdollisuuden mukaan seurattiin. 

Siirtoväen lasten koulunkäynti. Merkittiin 1) tiedoksi siirtoväen lasten 
koulunkäynnin järjestelyä koskeva kouluhallituksen kiertokirje, jossa 
kaupunkia kehoitetaan pitämään huolta siitä, että syyslukukauden alkaessa 
kunnan kansakouluissa on tilaa myös kaikille siirtoväen lapsille ja ettei heitä 
missään suhteessa aseteta huonompaan asemaan kuin muitakaan oppilaita. 
Lisäksi oli otettava huomioon, että siirtoväen lasten takia järjestettävät 
lisävirat perustetaan mahdollisimman nopeasti; että supistetut koulut, 
joiden yläkouluissa on vähintään 20 oppilasta mahdollisuuden mukaan aina-
kin väliaikaisesti ja niin pitkäksi aikaa kuin Neuvosto-Venäjälle luovute-
tuilta alueilta olevia opettajia on lakkautuspalkalla, voidaan muuttaa täy-
dellisiksi, jolloin kouluhallitus maksaa myös opettajien valtion palkat; että 
18-viikkoisia alakouluja, jotka oppilasmääränsä perusteella voisivat toimia 
36-viikkoisina, mahdollisuuden mukaan muutetaan sellaisiksi, että suurem-
missa kouluissa opettajien ylitunnit annetaan uuden opettajanviran hoita-
jalle, milloin hänelle tällöin tulisi täysi viikkotuntimäärä; ettei opettajanvir-
koja tarpeettomasti pidetä väliaikaisina; sekä ettei entisiä virkoja vuoden ku-
luessa lakkauteta, vaikka oppilasmäärä olisikin kolmena perättäisenä vuonna 
ollut pienempi kuin kustannuslain täytäntöönpanoasetuksen 17 §:ssä on 
määrätty, koska kouluhallitus pitää vallitsevaa poikkeuksellista tilaa sel-
laisena erityisenä syynä, jota tarkoitetaan mainitussa asetuksen kohdassa. 

Vastauksena opetusministeriön asiasta tekemään tiedusteluun kaupun-
ginhallitus päätti 2) ilmoittaa, ettei kaupunki voinut luovuttaa eikä hankkia 
kouluhuoneistoa Viipurin suomalaiselle kaksoislyseolle. 

Kansakoulujen valtionapu. Kaupungin kansakoululaitokselle myön-
nettiin v:lta 1939 valtionapua 3,068,920 mk, mikä rahatoimistolle annet-
tiin3) tehtäväksi nostaa. 

Kaupunginlakimiehelle annettiin 4) tehtäväksi anoa kansakouluille 
valtionapua v:lta 1940, jolloin oppilasmäärä oli suomenkielisissä kansakou-
luissa keskimäärin 12,217.o ja ruotsinkielisissä 2,321.5. 

Suomenkielinen työväenopisto. Suomenkielisen työväenopiston talou-
denhoitajani ointa määrättiin 5) huhtikuun 22 p:stä lukien siihen kuuluvin 
pohjapalkoin oman virkansa ohella hoitamaan kansakoulunopettaja Y. 
Lahtinen. 

Koska opiston toiminta oli päätetty aloittaa supistetussa muodossa 
tammikuun 30 p:nä, niin kaupunginhallitus päätti6) suostua sen johtokun-
nan esitykseen, että yleisten luentojen ja keskustelupiirin kokouksessa 
pidettyjen alustusesitelmien palkkio, milloin oli kysymys sellaisten pitämi-
sestä ainoastaan yhdessä paikassa, korotettaisiin 200 mk:ksi. 

Kaupunginhallitus oikeutti 7) johtokunnan ylittämään opiston v:n 
1939 määrärahoja Lämpö, Valaistus sekä Painatus ja sidonta vastaavasti 
162: 50 mk, 3,177: 65 mk j a 1,509: 50 mk, päättäen aikanaan alistaa tämän 
päätöksensä kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi. 

Käyttövaroistaan polttoaineiden hinnan nousun varalta kaupungin-
hallitus myönsi8) 58,874: 40 mk:n suuruisen lisäyksen opiston määrärahaan 
Lämpö. 

!) Khs 4 p. heinäk. 1,245 §. — 2) S:n 25 p. huhtik. 666 §. —8) S:n 8 p. maa-
lisk. 347 §. — 4) S:n 28 p. marrask. 2,301 § ja 27 p. jouluk. 2,527 §. — 5) S:n 23 p. 
toukok. 894 §. •—6) S:n 9 p. helmik. 147 §. — 7) S:n 16 p. helmik. 191 §. — 8) S:n 
5 p. jouluk. 2,356 §. 
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K. H. Renlundin stipendi- ja palkintorahasi on korkovaroista myön-
nettiin opistolle 790 mk, mikä merkittiin tiedoksi. 

Yleisistä käyttövaroistaan kaupunginhallitus myönsi 2) 1,200 mk 
Opiston retkeilykerhon toiminnan edistämiseen kertomusvuonna. 

Ruotsinkielinen työväenopisto. Ruotsinkielisen työväenopiston talou-
denhoitajan virka päätettiin3) sallia julistaa haettavaksi viran entisen hal-
tijan pyydettyä eroa kesäkuun 1 p:stä lukien. 

K. H. Renlundin stipendi- ja palkintorahaston korkovaroista myönnet-
tiin opistolle 98 mk, mikä merkittiin 4) tiedoksi. 

Ammattiopetuslaitosten naistarkastajan palkka. Vastauksena ammatti-
opetuslaitosten johtokunnan asiasta tekemään tiedusteluun kaupungin-
hallitus päätti 5) vastata, ettei sillä ollut mitään ammattiopetuslaitosten 
naistarkastajan E. Kanervion palkan korottamista vastaan 16 %:lla eli 
1,044 mk:aan. 

Ammattikoulujen lukukausimaksut. Kaupunginhallitus päätti6) hyväk-
syä ammattiopetuslaitosten johtokunnan esityksen, että ne oppilaat, jotka 
edellisen syyslukukauden alussa olivat maksaneet lukukausimaksunsa, nyt 
vapautettaisiin sen suorittamisesta. 

Kaupunginhallitus päätti 7), että ammattiopetuslaitosten johtokun-
nan päätös Neuvosto-Venäjälle luovutetuilta alueilta kotoisin olevien oppi-
laiden vapauttamisesta lukukausimaksujen suorittamisesta, saatiin panna 
täytäntöön. 

Ammattikoulut alojen korjaustyöt. Yleisten töiden lautakunta oikeutet-
tiin 8) pääluokkaan Kiinteistöt sisältyvästä ammattikoulut alojen korjaus-
määrärahasta käyttämään 33,830: 85 mk ilmapommituksen aiheuttamien 
korjaustöiden suorittamiseen Kansakoulukadun 3:ssa olevassa ammatti-
koulutalossa. Samalla päätettiin tehdä kaupunginvaltuustolle esitys maini-
tun määrärahan ylittämisestä 130,000 mk:lla. 

Kirjapainokoulu. Kaupunginhallitus päätti 9) ilmoittaa ammattiopetus-
laitosten johtokunnalle, että kirjapainokoulun opettajalle G. Allardtille, 
jonka kokonaispalkka syys-, loka- ja marraskuulta, jolloin hän hoiti yli-
tunteja, nousi 3,800 mk:aan kuukaudelta ylituntipalkkiot mukaanluettuina, 
oli suoritettava hänen virkansa palkkaluokan mukainen 175 mk:n kalliin-
ajanlisäys kuukaudessa elokuun 1 p:stä lukien. 

Kirjapainokoulun määrärahaa Sääntöpalkkaiset virat päätettiin 10) 
sallia ylittää 1,020 mk ja kaupunginhallituksen käyttövaroista poltto-
aineiden hinnan nousun varalta myönnettiin10) 3,000 mk:n lisäys koulun 
määrärahaan Valaistus ja 4,500 mk:n lisäys sen määrärahaan Käyttö-
voimaa. 

Valmistava poikain ammattikoulu. Ammattiopetuslaitosten johtokunta 
oikeutettiin 1X) julistamaan haettavaksi valmistavan poikain ammattikou-
lun valimotyönopettajan virka. 

Ammattiopetuslaitosten johtokunta oikeutettiin12) ostamaan valmista-
valle poikain ammattikoululle eräitä Viipurin kaupungin ammattikoulun 
koneita, työkaluja y.m. käyttäen koulun määrärahoja Kaluston hankin-
ta ja Työkoneet. Tarkoitukseen osoitettiin ennakolta kaupunginkassasta 

Khs 21 p. marrask. 2,229 §. — 2) S:n 12 p. syysk. 1,656 §. —3) S:n 25 p. 
huhtik. 676 §. — 4) S:n 21 p. marrask. 2,229 §. — 5) S:n 26 p. syysk. 1,733 § — 
6) S:n 26 p. syysk. 1,735 §. — 7) S:n 13 p. kesäk. 1,084 §. — 8) S:n 21 p. mar-
rask. 2,227 §. — 9) S:n 27 p. jouluk. 2,492 §. — 10) S:n 12 p. jouluk. 2,421 § — 

S:n 27 p. kesäk. 1,191 §. — 12) S:n 27 p. kesäk. 1,192 §. 
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53,850 mk; tarpeellisen lisämäärärahan myöntämisestä oli aikanaan tehtävä 
esitys kaupunginvaltuustolle. 

Yleisten töiden lautakuntaa päätettiin kehoittaa yksissä neuvoin 
ammattiopetuslaitosten johtokunnan kanssa laadituttamaan valmistavan 
poikain ammattikoulun uuden talon pääpiirustukset ja lopullinen kustan-
nusarvio. 

Käyttövaroistaan polttoaineiden hinnan nousun varalta kaupungin-
hallitus myönsi 2) 12,000 mk:n lisäyksen valmistavan poikain ammatti-
koulun lämpömäärärahaan. • 

Valmistava tyttöjen ammattikoulu. Valmistavan tyttöjen ammattikoulun 
entisen johtajattaren liinavaateompeluluokkaa hoitamaan määrätylle 
rouva S. Kärkkäiselle päätettiin 3) sallia maksaa palkka edelleen toukokuun 
1 p:stä lähtien siksi kuin virka vakinaisesti täytettiin. 

Rouva K. Perangolle päätettiin 4) hänen v:n 1939 syyslukukaudella 
pitämistään 12 kodinhoitotunnista sallia suorittaa yhteensä 396 mk:n 
korvaus valmistavan tyttöjen ammattikoulun tilapäisen työvoiman määrä-
rahasta. 

Vahtimestari E. Rönnbergille päätettiin 5) sallia ylityönä suoritetusta 
siivoustyöstä maksaa 810 mk valmistavan tyttöjen ammattikoulun määrä-
rahasta Siivoaminen. 

Ammattiopetuslaitosten johtokuntaa päätettiin6) kehoittaa suoritta-
maan valmistavan tyttöjen ammattikoulun harjoittelijalle E. Salmelle, 
joka koulun lopettaessa toimintansa esimiehensä kehoituksesta oli ryhtynyt 
suorittamaan palkatonta työtä naistenklinikassa ja siellä sairastunut, 
535 mk:n palkkio tammi-helmikuulta. 

Tilapäisen työvoiman määrärahasta maksettavien palkkojen suoritta-
mista koskevan, valmistavan tyttöjen ammattikoulun tekemän tiedustelun 
johdosta päätettiin 7) ilmoittaa, että rinnakkaisluokkien opettajien, vahti-
mestarin, ruokala-apulaisen, kanslia-apulaisen, leipomon työnjohtajien, 
leipämyymälän myyjien, ompelimon apulaisten ja tuntiopettajien palkat 
oli maksettava v. '1939 vahvistettujen määräysten mukaisesti. Sitä vastoin 
ei ollut maksettava palkkaa harjoittelijoille, jotka eivät suorittaneet mitään 
työtä. 

Kaupunginhallitus myönsi 8) ennakolta kaupunginkassasta tyttöjen 
ammattikoululle 500 mk opettajaa kohden toriostoksia varten, mistä ennak-
ko varoista opettajien oli kuukausittain tehtävä tilitys. 

Kaupunginhallitus päätti9) hyväksyä n.s. koeaterioita koskevat ammat-
tiopetuslaitosten johtokunnan päätökset lopullisessa muodossaan, jonka 
mukaan I luokkien talousopettajat jäävät pois koekeittoihin liittyvistä 
aterioista ja niihin osallistuvat vain II luokkien talousopettajat. 

Asiassa suoritetuissa tutkimuksissa10) oli käynyt ilmi, että valmistavan 
tyttöjen ammattikoulun johtajatar N. Vuorenkoski oli tehnyt itsensä syy-
pääksi kavallusta ja väärennystä vastaaviin väärinkäytöksiin koulun varo-
jen hoidossa y.m., käyttäen täten hankkimiaan varoja pääasiallisesti palk-
kojen ja lisäpalkkojen maksamiseen muille kaupungin palveluksessa oleville 
henkilöille tai muuten koulun hyväksi. Tällöin kaupunginhallitus päätti11), 

!) Khs 7 p. marrask. 2,105 §. — 2) S:n 19 p. jouluk. 2,485 §. — 3) S:n 30 p. 
toukok. 965 §. — 4) S:n 21 p. marrask. 2,231 §. — 5) S:n 26 p. syysk. 1,734 §. — 
6) Khn jsto 23 p. helmik. 3,479 §. — 7) S:n 12 p. tammik. 3,130 §. — 8) Khs 
13 p. kesäk. 1,055 §. — 9) S:n 21 p. marrask. 2,234 § ja 19 p. jouluk. 2,484 §. — 
10) Ks. v:n 1939 kert. s. 202. — Khs 9 p. helmik. 149 §. 
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että ei neiti Vuorenkoskea eikä muita juttuun sekaantuneita henkilöitä 
vastaan nosteta rikosoikeudellista kannetta mutta päätti kehoittaa am-
mattiopetuslaitosten johtokuntaa kurinpidollisessa järjestyksessä erotta-
maan neiti Vuorenkosken sekä harkitsemaan, mihin kurinpidollisiin toimen-
piteisiin muiden juttuun sekaantuneiden suhteen ehkä oli ryhdyttävä. 
Lisäksi kaupunginhallitus päätti kehoittaa ammattiopetuslaitosten johto-
kuntaa huolehtimaan siitä, että rahatoimiston tyttöjen ammattikoululle 
antamia ohjeita kassaliikkeen ja kirjanpidon tarkkailusta noudatettiin, että 
koulun opettajille annettujen ennakko varain kirjanpito järjestettiin sekä 
että varastokirjan pitämistä ja vuosi-inventtausten toimittamista koskevia 
määräyksiä noudatettiin, samoin kuin harkitsemaan, mitä muutoksia o]isi 
tehtävä ompeluosastojen työaineiden säilytystavan suhteen. Vielä kaupun-
ginhallitus päätti, ettei sen taholta ryhdytä erityisiin toimenpiteisiin kau-
punginlakimiehen asiasta antamassa lausunnossa mainitsemien, yksityisille 
kuuluneiden varojen häviämisen suhteen. 

Merki t t i in t iedoks i , että kauppa- ja teollisuusministeriö oli huhti-
kuun 15 p:nä peruuttanut neiti Vuorenkoskelle heinäkuun 4 p:nä 1931 
antamansa määräyksen valmistavan tyttöjen ammattikoulun johtajatta-
ren toimeen. 

Ammattikoululaisille jaettavat palkinnot. K. H. Renlundin stipendi- ja 
palkintorahaston korkovaroista myönnettiin 2) kertomusvuonna yleiselle 
ammattilaiskoululle 696 mk, kirjapainokoululle 436 mk ja taideteollisuus-
keskuskoululle 440 mk. 

Kaupungin varoista myönnetyt avustukset. Kaupunginhallitus päätti3) 
kehoittaa ammattiopetuslaitosten johtokuntaa määräämään maksettavaksi 
Helsingin käsityöopistolle x/4 opiston vuokraa vastaavasta avustuksesta eli 
247,725 mk:sta sen jälkeen kun johtokunnalle oli selvitetty, ettei opiston 
vuokraa sen toiminnan sodanaikaisen keskeytyksen ajalta voitu alentaa ja 
että se oli makseltava. 

Samoin edellytyksin johtokunta oikeutettiin3) maksamaan myöskin 
muiden yksityisten ammattikoulujen avustukset, sikäli "kuin ne oli myön-
netty näiden koulujen vuokrain maksamiseen. 

Siihen katsoen, että kaupungin avustusta nauttivien ammattikoulujen 
joukossa oli sellaisiakin, joiden avustukset eivät olleet vuokrakorvauksen 
luontoisia, niin kaupunginhallitus päätti4) kaikilta kyseiseen ryhmään 
kuuluvilta ammattikoulujen sekä kauppa- ja teknillisten y.m. oppilaitosten 
avustuksia saavilta tiedustella niiden toimintaa ja menoja kertomusvuonna 
sekä tämän jälkeen ottaa harkittavakseen kysymyksen niille varattujen 
avustusten suorittamisesta. 

Sittemmin kaupunginhallitus päätti5) maksaa avustukset seuraavasti: 
Taideteollisuuskeskuskoululle kevätlukukaudelta 129,875 mk ja syysluku-
kaudelta 151,625 mk, Kone ja silta oy:n konepajakoululle 50,000 mk, Oy. 
Strömberg ab:n ammattioppilaskoululle 35,000 mk, Maalariammattikoulu 
oy:lie 37,000 mk, Helsingin parturiammattikoululle 15,600 mk, Helsingin 
käsityöopistolle 264,252 mk, sähkön ja kaasun kulutusta varten varatusta 
avustuksen osasta kuitenkin vain todellista kulutusta vastaavasti, Ammat-
tienedistämislaitokselle 3/4 90,000 mk:sta, siitä % keyätlukukaudelta, Ver-
hoilija-ammattikoululle 34,500 mk, Myynti- ja mainoskoululle % 15,000 

x) Khs 25 p. huhtik. 672 §. — 2) S:n 21 p. marrask. 2,229 §. — 3) S:n 8 p 
maalisk. 342 §. — 4) S:n 4 p. huhtik. 507 §. — 5) S:n 30 p. huhtik. 731 §. 
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mk:sta, siitä % kevätlukukaudelta, Kultaseppäkoululle 21,600 mk, Kauppa-
korkeakoululle % 100,000 mk:sta, siitä % kevätlukukaudelta, Svenska han-
delshögskolan i Helsingfors oppilaitokselle % 70,000 mk:st.a, siitä % kevät-
lukukaudelta, Svenska handelsinstitutet oppilaitokselle 85,000 mk, Suo-
men liikemiesten kauppaopistolle 140,000 mk, Helsingin kauppiaitten kaup-
paoppilaitokselle 124,000 mk, Suomen liikemies-yhdistyksen liikeapulaisten 
iltakursseille 64,000 mk, Helsingin kauppakoululle 124,000 mk, Tekniska 
läroverket oppilaitokselle % 105,000 mk:sta, siitä x/4 kevätlukukaudelta, 
yhteiskunnalliselle korkeakoululle 40,000 mk sekä Kalliolan vapaaopistolle 
30,000 mk. Edelleen kaupunginhallitus päätti, että avustuksia syystluku-
kaudella maksettaessa se tehtiin edellytyksin, että avustuksensa aja silloin 
oli aloittanut toimintansa. 

Kotitaloustoiminta. Kotitalouslautakunta oli myöntänyt tyttökerhojen 
ohjaajalle, vaikkakin hän nautti kertapalkkaa, syyskuun 2 p:nä kalliin-
ajanlisäystä 100 mk kuukaudessa sekä marraskuun 4 p:nä 250 mk kuukau-
dessa. Älistettuaan jälkimmäisen päätöksen tutkittavakseen kaupungin-
hallitus päätti 2) ilmoittaa kotitalouslautakunnalle, ettei se voinut sitä hy-
väksyä, sekä että lautakunnan oli peruutettava myöskin edellinen samaa 
asiaa koskeva päätöksensä ja ryhdyttävä tästä johtuviin toimenpiteisiin. 

Fredrikinkadun 16:ssa oleva opetuskeittiö päätettiin3) luovuttaa valoi-
neen ja lämpöineen Suomen sosialidemokraattiselle työläisnaisliitolle työ-
tupana käytettäväksi niin pitkäksi aikaa kuin sitä ei tarvittu kaupungin 
omiin tarpeisiin. Samalla päätettiin ilmoittaa, ettei kaupunginhallituk-
sella ollut mitään sitä vastaan, että kotitalousopettajat A. Kautonen, 
L. Virkki ja K. Vöry saisivat toimia työtuvassa ohjaajina, niin kauan 
kuin heitä ei tarvittu kaupungin muihin tehtäviin. 

Helsinginkadun 26:ssa oleva opetuskeittiö päätettiin 4) luovuttaa mak-
sutta Kotitalousopettajayhdistyksen käytettäväksi havaintoesitystä varten 
joulukuun 16—18 p:nä ehdoin, ettei tästä aiheutunut mitään haittaa koti-
talouslautakunnan omalle kurssitoiminnalle. 

Lastentarhat. Lastentarhain apulaistarkastajalle L. Rudbäckille myön-
nettiin 5) sairaslomaa virkasäännön mukaisin palkkaeduin lokakuun 20 
p:stä marraskuun 25 p:ään 1939 sekä marraskuun 13 p:stä 30 p:ään 1940. 

Opettaja M. Isaksson6) oikeutettiin asumaan kaupungin ulkopuolella 
v:n 1941 loppuun ja opettaja N. Takala 7) v:n 1942 loppuun. 

Eräiden lastentarhain johtokunnan alaisten toimenhaltijain suoritetta-
vat luontoisetukorvaukset vahvistettiin 8). 

Kaupunginhallitus päätti 9) tehdä kaupunginvaltuustolle esityksen 25 
lapselle tarkoitetun kokopäiväosaston perustamisesta Vuokko nimiseen 
lastentarhaan. 

11 lastentarhan huoneistoja koskevat vuokrasopimukset päätettiin 10) 
irtisanoa vuokraneuvotteluja varten. 

Kaupunginhallitus päätti 1V) hyväksyä kiinteistölautakunnan toimen-
piteen vuokrata 1 istentarhain johtokunnalle 116 m 2 käsittävän huoneiston 
Unioninkadun talosta n:o 15 2,000 mk:n kuukausivuokrin sekä kehoittaa 

!) Khs 7 p. marrask. 2,074 §. — 2) S:n 5 p. jouluk. 2,357 §. — 3) S:n 8 p. 
maalisk. 351 §. — 4) S:n 28 p. marrask. 2,315 §. — 5) Khn jsto 19 p. tammik. 3,203 § 
ja khs 12 p. jouluk. 2,427 §. — 6) Khn jsto 3 p. lokak. 4,210 §. — 7) S:n 12 p. 
jouluk. 4,414 §. — 8) S:n 28 p. maalisk. 3,580 § ja 30 p. toukok. 3,821 §. — 9) Khs 
7 p. marrask. 2,118 §. — 10) Khn jsto 28 p. helmik. 3,500 §. — Khs 18 p. 
huhtik. 598 §. 
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lautakuntaa maksamaan huoneiston vuokran lastentarhain johtokunnan 
vuokramäärärahasta. 

Rauhala nimisen lastentarhan vuokrankorotuksen suorittamiseen kesä-
kuun 1 p:n ja joulukuun 31 p:n väliseltä ajalta myönnettiin 3,062: 50 
mk kaupunginhallituksen käyttövaroista arvaamattomiin vuokriin ja vuok-
rankorotuksiin. 

Suomen punaisen ristin naiskomitea oikeutettiin käyttämään Vuokko 
nimisen lastentarhan huoneistoa Norjasta saapuneiden vaateavustusten 
jakamispaikkana samoin kuin Solhem nimisen lastentarhankin huoneis-
toa 2), Marttaliitto Aula nimisen lastentarhan huoneistoa rintamasotilaiden 
huoltoasemana 3) sekä Suomen huollon terveydenhoitotoimikunta Bertha-
Maria-hemmet nimisen lastentarhan huoneistoa siirtoväen tilapäissairaa-
lana 4). 

Lastentarhain johtokunta oikeutettiin 5) väliaikaisesti touko-elokuun 
aikana ottamaan lastentarhoihin ja niihin liittyviin laitoksiin siirtoväen 
lapsia siirtoväen huoltoviranomaisten kussakin tapauksessa antamalla 
suostumuksella siten, että pääsy myönnettiin: lapsille, joiden vanhemmat 
olivat siirtyneet Helsinkiin omin neuvoin, saaneet kaupungissa työtä ja 
kykenivät itse suorittamaan lasten ateriamaksut; lapsille, jotka olivat Hel-
singissä omaisten tai ystävien hoidossa ja joiden maksuista nämä vastasi-
vat; sekä viikon ajaksi lapsille, joiden vanhemmat eivät voineet järjestää 
asioitaan, elleivät saaneet lapsiaan päivähoitoon. Edelleen kaupunginhalli-
tus päätti, että siirtoväen lapsille oli myönnettävä pääsy kyseisiin laitoksiin 
vain milloin niihin ei ollut pyrkinyt täyttä määrää helsinkiläisiä lapsia ja 
niin pitkäksi aikaa, kuin heidän olonsa niissä ei estänyt hoidon tarpeessa 
olevien helsinkiläisten lasten pääsyä niihin. 

Myöhemmin kaupunginhallitus hyväksyi6) lastentarhain johtokunnan 
esityksen, että siirtoväen huoltoviranomaisten suostumuksella saataisiin 
syyskuun alusta lukien ottaa kaupungin lastentarhoihin ja niihin liittyviin 
laitoksiin siirtoväen lapsia, joiden huoltajat olivat saaneet pysyväisen työ-
paikan Helsingissä, samoin ehdoin kuin sellaisia lapsia, joiden huoltajat oli-
vat Helsingissä henkikirjoissa. 

Sivistystoimi 

Kaupunginkirjasto. Apulaiskirjastonjohtaja H. Hirn määrättiin 7) apu-
laiskirjastonjohtaja M. K. Närhin avustamana hoitamaan avoinna olevaa 
kirjastonjohtajan virkaa helmikuun 1 p:stä alkaen siksi kuin viran uusi 
haltija oli nimitetty ja hän voi ryhtyä sitä hoitamaan. 

Töölön haarakirjaston kirjastonhoitaja J. Weckman, joka hoiti tätä 
tointa sivuvirkana päävirkansa, valtionrautateiden jaksonkassanhoitajan 
viran, ohella, oikeutettiin 8) hoitamaan ensiksi mainittua tointa siksi kuin 
kyseisen haarakirjaston aukioloaikaa pidennettiin, kuitenkin enintään v:n 
1942 loppuun. 

Apulaiskirjastonjohtaja H. Hirn oikeutettiin 8) hoitamaan sivutointa 
v:n 1942 loppuun. 

Khs 9 p. toukok. 772 §. — 2) Khn jsto 6 p. helmik. 3,351 § ja 14 p. hel-
mik. 3,424 §. — 3) S:n 14 p. helmik. 3,423 §. — 4) Khs 25 p. huhtik. 677 §. — 
5) S:n 9 p. toukok. 771 §. — 6) S:n 29 p. elok. 1,581 §. — 7) Khn jsto 10 p. tam-
mik. 3,094 §. — 8) Khs 12 p. jouluk. 2,428 §. 
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Kaupunginhallitus päätti suostua siihen, että eteläinen haarakirjasto 
sai pitää 50 mk:n vaihtokassaa. 

Kaupunginkirjaston johtokunta oikeutettiin 2) jättämään toistaiseksi 
.soveltamatta kirjaston lainaussääntöjen sakkomääräyksiä niissä tapauk-
sissa, jolloin kirjan liian myöhäinen palauttaminen oli johtunut poikkeuk-
sellisista olosuhteista eikä huolimattomuudesta. 

Kaupunginkirjaston johtokunta oikeutettiin3) lahjoittamaan erinäisiä 
kirjaston kerhohuoneessa olevia vanhoja painettuja kirjaluetteloita esi-
merkiksi koulujen kirjastoihin sekä myymään loput makulatuurina. 

V:n 1941 käyttövaroistaan arvaamattomiin vuokriin ja vuokrankoro-
tuksin1 kaupunginhallitus myönsi 4) 9,996 mk Vallilan haarakirjaston maini-
tun vuoden vuokrankorotuksen maksamiseen. 

Rakennustoimisioa päätettiin 5) kehoittaa suorittamaan tarpeelliset 
kaupunginkirjaston kirjahissin korjaustyöt vuosikorjausmäärärahaa käyt-
täen. 

Kaupunginmuseo. Museolautakunta oikeutettiin 6) ylittämään kaupun-
ginmuseon v:n 1939 määrärahaa Vedenkulutus 57: 80 mk, mikä päätös 
aikanaan oli alistettava kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi. 

Kaupunginorkesteri. Kaupunginhallituksen v:n 1939 käyttövaroista 
tilapäisen työvoiman palkan lisäyksiin myönnettiin 7) 2,480 mk:n lisäys 
kaupunginorkesterin määrärahaan Palkat orkesterin johtajan G. Schnee-
voigtin palkan maksamiseksi. 

Orkesterin jäsenelle K. V. Aerilalle päätettiin 8) toistaiseksi olla maksa-
matta palkkaa hänen hoitamastaan orkesterin järjestysmiehen toimesta. 

Musiikkilautakunnalle päätettiin 9) ilmoittaa, että maasta poistuneille 
orkesterin jäsenille ja johtajalle ei ollut suoritettava palkkaa maaliskuun 
alusta lukien niin kauan kuin he oleskelivat ulkomailla. 

Musiikkilautakunnan tiedusteltua, oliko joulukuussa luvatta maasta 
poistuneet kaupunginorkesteriin kuuluvat ulkomaalaiset R. Kalbek, 
G. Montante ja O. Paldamus jälleen otettava palvelukseen, jos he palasi-
vat, kaupunginhallitus päätti 10) palauttaa asian lautakunnalle, jonka tuli 
m.m. harkita, voitiinko jotkut asianomaisista virkasäännön 12 §:n nojalla 
erottaa, sekä sen jälkeen edelleen toimia asiassa harkintansa mukaan. 

Jäsen T. Salovuori oikeutettiin 1:l) hoitamaan sivutointa helmikuun 1 
p:stä v:n 1941 loppuun. 

Jäsenet V. Halonen, V. Liimatainen, F. Mentl ja O. E. Toivola oikeutet-
tiin 12) asumaan kaupungin ulkopuolella v:n 1941 loppuun. 

Kaupunginhallitus suostui 13) musiikkilautakunnan esityksestä orkeste-
rin maksuttomaan luovuttamiseen esiintymään sotain valiidien hyväksi 
toukokuun 20 p:nä pidettävässä konsertissa sekä antoi samalla musiikki-
lautakunnalle yleisvaltuutuksen kertomusvuonna harkintansa mukaan 
päättää orkesterin luovuttamisesta esiintymään muissakin sotain valiidien 
avustamiseksi järjestettävissä hyväntekeväisyyskonserteissa 

Kaupunginhallitus oikeutti musiikkilautakunnan maksutta luovutta-
maan kaupunginorkesterin esiintymään karjalaisen siirtoväen hyväksi tou-

!) Khs 30 p. huhtik. 696 §. — 2) S:n 8 p. maalisk. 344 §. — 3) Khn jsto 26 
p. syysk. 4,181 §. — 4) Khs 27 p. jouluk. 2,525 §. — 5) S:n 14 p. marrask. 2,193 §. — 
6) S:n 16 p. helmik. 190 §. — 7) Khn jsto 19 p. tammik. 3,188 §. — 8) S:n 4 p. 
tammik. 3,071 §. — 9) Khs 16 p. helmik. 188 §. — 10) S:n 16 p. toukok. 822 §.— 
l x) S:n 28 p. marrask. 2,308 §. — 12) Khn jsto 4 p. heinäk. 3,966 §. — 13) Khs 
9 p. toukok. 780 §. 
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kokuun 27 p:nä järjestettävässä Karjala-juhlassa sekä Suomen sävel-
taitelijain liiton joulukuussa pidettävässä vuosikonsertissa 2) 

Musiikkilautakunnan ilmoitettua, että Suomalainen ooppera oy. oli 
jäänyt kaupungille velkaa 240,000 mk kaupunginorkesterin käytöstä v:lta. 
1939 suoritettavastaan korvauksesta, kaupunginlakimiehelle päätettiin3) 
antaa tehtäväksi ryhtyä toimenpiteisiin mainitun rahamäärän perimiseksi. 

R. Ahlströmin rahastot. R. Ahlströmin rahastojen v:n 1939 korkovarat 
päätettiin 4) käyttää siten, että soitto-, sävellys- ja laulutaiteen edistämi-
seksi tarkoitettuja varoja jakamaan asetetulle lautakunnalle ja Suomen tai-
deyhdistyksen palkinto- ja ostolautakunnalle kummallekin annettiin 86,630j 

mk sekä Suomen kirjailijaliitolle ja Finlands svenska författarförening nimi-
selle yhdistykselle kummallekin 43,315 mk. Jos näitä varoja siirrettiin yh-
distysten rahastoihin, oli niiden käytöstä aikanaan tehtävä tilitys kaupun-
ginhallitukselle. 

Musiikkilahjoitusrahaston hoitolautakunnan selostus kertomusvuonna 
saamiensa korkovarain käytöstä merkittiin 5) tiedoksi. 

Kaupungin varoista myönnetyt avustukset. Kaupunginhallitus päätti6), 
että kertomusvuoden talousarvioon musiikkilautakunnan käytettäviksi 
merkityt taide- ja sivistyslaitosten avustukset suoritetaan siten, että lai-
tokset saavat nostaa neljänneksen avustuksista huhtikuun kuluessa sekä 
neljänneksen syyskuussa ja neljänneksen marraskuussa, molemmat jälkim-
mäiset edellytyksin, että laitokset syyskaudella harjoittivat säännöllistä-
toimintaa, ollen oopperan avustus tällöin vähennettävä sen 240,000 mk:n 
suuruisesta velasta 7) kaupungille. 

10. Kiinteää omaisuutta koskevat asiat 

Hallinnolliset kysymykset 

Kiinteistötoimiston viranhaltijat. Kiinteistötoimistolle päätettiin 8) huo-
mauttaa, että sotaväen reserviharjoituksiin kutsuttu kansliaosaston sihteeri 
T. Törnblom, joka oli määrätty toimimaan avustavana toimistopäällikkö-
nä9) , oli kertomusvuoden alusta lukien niin kauan kuin hän osallistui 
reserviharjoituksiin oikeutettu nauttimaan vain vakinaiseen sihteerinvir-
kaansa kuuluvia palkkaetuja. Sihteerin viran viransijaisuutta10) edellisenä 
vuonna hoitamaan määrätty varatuomari V. G. Vartiovaara määrättiin11) 
edelleenkin sitä hoitamaan. 

Kaupunginhallitus päätti12) oikeuttaa kiinteistölautakunnan julista-
maan haettavaksi kiinteistötoimiston tonttiosaston päällikön viran ja mää-
rätä mainitun osaston apulaispäällikön P. Hansteen tammikuun 1 p:stä. 
lukien hoitamaan sitä oman virkansa ohella oikeuksin nostaa siihen kuulu-
van pohjapalkan ynnä omat ikäkorotuksensa. 

Kiinteistölautakunta oikeutettiin 13) julistamaan haettavaksi asemakaa-
vaosaston piir t äj än virka. 

!) Khs 16 p. toukok. 825 §. — 2) S:n 10 p. lokak. 1,886 §. —3) Khn jsto 31 
p. tammik. 3,346 §; ks. tätä siv. alemp. — 4) Khn jsto 12 p. maalisk. 3,543 § — 
5) Khs 13 p. kesäk. 1,085 §. — 6) S:n 4 p. huhtik. 507 §. — 7) Ks. tätä siv 
ylemp. — 8) Khn jsto 12 p. tammik. 3,123 §. —- 9) Ks. v:n 1938 kert. s. 58 ja 
203. — 10) Ks. v:n 1939 kert. s. 208. — S:n 12 p. tammik. 3,124 §. — i2) Khs 
27 p. jouluk. 2,512 §. — 13) S:n 13 p. kesäk. 1,062 §. 
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Sotapalveluksessa olevan halli- ja torikaupan valvojan M. Heinosen 
viransijaiselle, kunnallisten työväenasuntojen isännöitsijälle A. Wansenille 
päätettiin maksaa 1,000 mk:n palkkio kuukaudessa. Halli- ja torikaupan 
valvojan M. Heinosen kaaduttua maaliskuun 2 p:nä päätettiin 2) oikeuttaa 
kiinteistölautakunta suorittamaan hänen säästyneestä palkastaan avoimeksi 
tullutta virkaa huhtikuun 1 p:n ja kesäkuun 15 p:n välisenä aikana hoita-
neelle isännöitsijä Wansenille lisäpalkkaa yhteensä 1,562: 50 mk. 

Entinen Viipurin kaupungin apulaiskaupunginjohtaja T. Siltanen pää-
tettiin 3) ottaa kiinteistötoimiston palvelukseen 5,000 mk:n kuukausipal-
koin. 

Koska useat tonttiosaston viranhaltijat olivat sotapalvelukseen kutsut-
tuina, kaupunginhallitus päätti4) oikeuttaa kiinteistölautakunnan palk-
kaamaan osastolle aluksi kolmen kuukauden ajaksi 4,400 mk:n kuukausi-
palkkaisen insinöörin, 4,400 mk:n kuukausipalkkaisen arkkitehdin ja 2,900 
mk:n kuukausipalkkaisen rakennusmestarin kehoittaen lautakuntaa aika-
naan tekemään esityksen asianomaisen määrärahan ylittämisestä. Kiin-
teistölautakunta valitsi myöhemmin kyseisiin toimiin vastaavasti Viipurin 
kaupungin rakennuskonttorin apulaiskaupungininsinöörin K. A. Laurilan, 
ylimääräisen arkkitehdin O. A. Nummialan ja rakennusmestarin V. Fahle-
niuksen. Kaupunginhallitus päätti sittemmin suostua kaikkien kolmen edellä 
mainitun ylimääräisen viranhaltijan pitämiseen työssä vielä kolmen kuu-
kauden ajan 5) sekä myöhemmin vielä kahden ensiksi mainitun pitämiseen 
työssä kertomusvuoden loppuun6) ja oikeuttaa kiinteistölautakunnan 
tarvittaessa ylittämään kiinteistölautakunnan ja kiinteistötoimiston tila-
päisen työvoiman määrärahaa. 

Kiinteistölautakunta oikeutettiin 7) palkkaamaan maanmittaus- ja 
kartastotöiden osastolle neljä 2,800 mk:n kuukausipalkkaista tilapäistä 
vaakitsijaa tai kartoittajaa aluksi kolmeksi kuukaudeksi kehoittaen lauta-
kuntaa aikanaan tekemään esitys asianomaisen määrärahan ylittämi-
sestä. 

Kiinteistötoimisto oikeutettiin 8) tilapäisen työvoiman määrärahaa 
käyttäen kertomusvuonna palkkaamaan kansliaosastolle kaksi asiatyttöä, 
asemakaavaosastolle piirtäjä ja asiapoika, maanmittaus- ja kartastotöiden 
osastolle viisi piirtäjää sekä kansanpuisto-osastolle siirtolapuutarhaneuvo-
jan apulainen ja kassanhoitaja. 

Suunniteltujen olympiakisain valmistelutöistä kaupungille aiheutunei-
den menojen selvittämiseksi päätettiin 9) kiinteistötoimistoon ottaa tila-
päiseksi apulaiseksi yhdeksi kuukaudeksi toukokuun 17 p:stä lukien vara-
tuomari J. Hohenthal 5,000 mk:n palkoin, joka oli suoritettava kaupungin-
kanslian määrärahasta Tilapäistä työvoimaa; varatuomari Hohenthalin 
tuli tällöin itse kustantaa tarvittavat konekirjoitustyöt. 

Kaupunginhallitus päätti 10), että kaupunginagronoomin asuntoedut 
muutetaan luontoiseduiksi. Kaupunginagronoomin suoritettavan luontois-
etukorvauksen määrä vahvistettiin11) sittemmin 1,104 mk:ksi kuukaudessa 
maaliskuun 1 p:stä lukien. 

!) Khn jsto 25 p. tammik. 3,249 §. — *) S:n 27 p. kesäk. 3,933 §. —3) Khs 
4 p. huhtik. 484 § ja khn jsto 8 p. huhtik. 3,611 §. — 4) Khs 18 p. huhtik. 
574 §. — 5) S:n 11 p. heinäk. 1,276 §. — 6) S:n 24 p. lokak. 1,989 §. — 7) S:n 
30 p. huhtik. 721 §. — 8) Khn jsto 12 p. tammik. 3,123 §. — 9) S:n 16 p. tou-
kok. 3,758 §. — Khs 18 p. huhtik. 565 §. — ") Khn jsto 25 p. huhtik. 
3,686 §. J F 
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Apulaisagronoomi T. Toukomaalle päätettiin niin kanan kuin hän 
viranomaisten määräyksestä toimi pika-asutustoimikunnan jäsenenä heinä-
kuun 23 p:stä lukien kuukausittain suorittaa hänen vakinaisen virkansa 
palkan ja valtion hänelle suorittaman tilapäispalkan välinen erotus eli 
780 mk kuukaudessa. 

Hallipalvelija J. A. Hedenström 2) sekä ovenvartija E. V. Lindström3) 
ja talonmies K. V. Idström 4) oikeutettiin säädetyn eroamisiän saavutet-
tuaan edelleen jäämään virkoihinsa ensiksi mainittu v:n 1940 loppuun 
ja molemmat viimeksi mainitut v:n 1941 loppuun. 

Insinööri E. Suhonen 5) oikeutettiin hoitamaan sivutointa v:n 1941 
loppuun sekä insinööri L. Kärkkäinen6) ja vaakitsija A. Aarnio 7) 
lukuvuonna 1940/41. 

Insinööri O. Stadius, piirtäjä T. J. Kaskinen ja toimistoapulainen A. 
Boehm oikeutettiin asumaan kaupungin ulkopuolella v:n 1941 loppuun 8) 
sekä insinöörit A. Ruohtula ja E. Suhonen, vaakitsija A. Anttila ja piirtäjät 
S. Andersin, O. Hämäläinen ja H. Karimo v:n 1942 loppuun 9). 

Kaupunginhallitus päätti 10) anoa valtioneuvostolta, että kertomusvuo-
den joulukuun 31 p:nä eroavalle kiinteistötoimiston toimistopäällikölle 
J. W. Andersinille suotaisiin kaupungin kustannuksella kanslianeuvoksen 
arvonimi. Samalla päätettiin eroamispäivänä järjestää päivälliset hänen 
kunniakseen. 

Kiinteistötoimiston huoneistovuokra. V:n 1939 käyttövaroistaan arvaa-
mattomiin vuokriin ja vuokrankorotuksiin kaupunginhallitus myönsi11) 
9,216 mk:n lisäyksen kiinteistötoimiston vuokramäärärahaan. 

Auton hankkiminen. Kiinteistötoimiston talo-osasto oikeutettiin 12) 
puuhiilikaasuttimella varustetun henkilöauton hankkimiseen käyttämään 
enintään 100,000 mk kuorma-autojen ja puuhiilikaasuttimien ostoon aikai-
semmin osoitetuista varoista. 

Urheilupaikkojen luovuttaminen kiinteistölautakunnan hallintaan. Kau-
punginhallitus päätti13), että soutustadion, velodromi ja ratsastusstadion 
luovutetaan sitä mukaa kuin ne valmistuvat, kiinteistölautakunnan hal-
lintaan. 

Pirkkolan omakotialueen valvonta. Kaupunginhallitus päätti 14) kiin-
teistölautakunnan ehdotuksen mukaisesti tehdä sisäasiainministeriölle 
esityksen Pirkkolan omakotialueen korttelit n:ot 216—237 käsittävän alueen 
osan asettamisesta rakennustoiminnan väliaikaisesta järjestelystä kaupun-
geissa y.m. alueilla annetun asetuksen mukaisen valvonnan alaiseksi. 

Maan jälleenrakennustyön aiheuttamat toimenpiteet. Kaupunginhallitus 
päätti15), että oli saatava nopeaan ratkaisuun kaikki ne vielä ratkaisematta 
olevat kysymykset, joiden selvittämistä Herttoniemen teollisuusalueen 
tonttien vuokraaminen ja myynti edellyttivät, että oli kiireisesti laadittava 
uusien rakennusalueiden asemakaavat, ja järjestettävä uusia omakoti-
alueita ja tutkittava mitä helpotuksia tonttien vuokra- ja myyntiehtojen 
suhteen mahdollisesti voitaisiin myöntää rauhansopimuksen kautta mene-

Khs 8 p. elok. 1,420 §. — 2) S:n 5 p. jouluk. 2,330 §. —3) S:n 19 p. syysk. 
1,683 §. — 4) S:n 19 p. syysk. 1,682 §. — 5) S:n 10 p. lokak. 1,869 §. — 6) S:n 
6 p. syysk. 1,594 §. 7) S:n 6 p. syysk. 1,595 §. — 8) Klm jsto 30 p. töukok. 
3,822 §, 27 p. kesäk. 3,932 § ja 19 p. syysk. 4,150 §. — 9) S:n 20 p. jouluk. 4,440 
ja 4,441 §. — Khs 19 p. jouluk. 2,436 §. — ") S:n 23 p. helmik. 220 §. — 
i2) S:n 27 p. kesäk. 1,196 §. — i3) S:n 18 p. heinäk. 1,331 §. — S:n 8 p. elok. 
1,423 §. — ») S:n 21 p. maalisk. 396 §. 
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tetyistä kaupungeista Helsinkiin siirtyville. Kiinteistölautakuntaa päätet-
tiin kehoittaa ensi tilassa valmistelemaan edellä mainitut kysymykset rat-
kaistaviksi sekä tekemään ehdotus tarpeellisen lisätyövoiman hankkimi-
sesta. 

Sittemmin kaupunginhallitus päätti *) kehoittaa rakennusjärjestys-
komiteaa kiirehtimään Herttoniemen rakennusjärjestysehdotuksen valmis-
tamista sekä antaa teknillisten laitosten hallitukselle tehtäväksi kiireisesti 
tutkia Herttoniemen vedenhankinnan laajentamismahdollisuuksia. Lisäksi 
kaupunginhallitus päätti sallia kiinteistölautakunnan asettaa ehdottamansa 
komitean, johon kuuluisivat kiinteistölautakunnan puheenjohtaja ja vara-
puheenjohtaja sekä kiinteistötoimiston tonttiosaston päällikkö, tonttien 
vuokra- ja myyntiehtoja koskevaa asiaa valmistelemaan. 

Kiinteistöjohtajalle annettiin 2) tehtäväksi perustaa toimisto, jonka 
tuli välittää tilapäisiä asuntoja luovutetuista kaupungeista evakuoiduille, 
jolloin vuokrakausi toistaiseksi olisi voimassa kesäkuun 1 p:ään saakka. 

Kiinteistölautakunta oikeutettiin 2) antamaan vuokralle vapaina olevia 
kaupungin omistamien talojen huoneistoja luovutetuista kaupungeista Hel-
sinkiin siirtyville henkilöille. 

Alueliitoskysymyksen käsittelyä päätettiin 2) samassa yhteydessä kii-
rehtiä. 

Mankalan kosket. Kaupunginhallitus päätti3) hyväksyä Neuvotteleva 
insinööritoimisto oy:n 53,198: 90 mk:n suuruisen laskun tutkimusten toimit-
tamisesta alustavan ehdotuksen laatimista varten Mankalan koskien laa-
jentamiseksi. 

Asunto- ja rakennusnäyttely. Suomen messut osuuskunnan y.m. tehtyä 
esityksen kaupungin osallistumisesta syyskuun 28 p:n ja lokakuun 13p:n 
välisenä aikana järjestettäviin rakennushiessuihin ja asuntonäyttelyyn, 
kaupunginhallitus päätti4) hyväksyä kiinteistölautakunnan esityksen 
asunto- ja varsinaisen messunäyttelyn ohjelmaksi sekä myöntää niihin osal-
listumista varten lautakunnan käytettäväksi 29,000 mk yleisistä käyttö-
varoistaan. 

Kiinteän omaisuuden hankintaa ja luovutusta 
koskevat kysymykset 

Katumaan pakkolunastaminen Oy. Mahoganylta. Kaupunginhallitus 
päätti 5), että Uudenmaan lääninhallituksen toukokuun 1 p:nä tekemän 
päätöksen mukainen, Oy. Mahoganylta pakkolunastettavien korttelin 
n:o 167 tontin n:o 2 ja korttelin n:o 167 a tontin n:o 1 korvaussumma, 
yhteensä 2,178,525 mk, talletetaan lääninrahastoon talousarvion ulkopuo-
lelta kaupunginkassasta, sekä että asiassa asetetun pakkolunastuslautakun-
nan palkkiot, yhteensä 13,790: 25 mk, vähennettynä ennakolta suorite-
tuilla 1,587: 25 mk:lla eli 12,203 mk, suoritetaan kaupunginhallituksen ylei-
sistä käyttövaroista, joita rasitetaan myöskin edellä mainitulla ennakolla, 
jota paitsi kaupungin tuli lääninrahastoon korvata sieltä ennakolta suori-
tetut kustannukset asiassa laadittujen kuulutusten julkaisemisesta sanoma-
lehdissä. 

Khs 18 p. huhtik. 577 §. — 2) S:n 21 p. maalisk. 396 §. —3) S:n 23 p. hel-
mik. 210 §. — 4) S:n 15 p. elok. 1,474 §. — 5) S:n 16 p. toukok. 804 §. 
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It. Teatterikujan katumaan lunastaminen. Kaupungin ja Suomalaisen 
teatteritalon oy. nimisen yhtiön välisessä pakkolunastusasiassa asetettu 
pakkolunastuslautakunta oli Uudenmaan läänin lääninhallitukselle annet-
tavassaan lausunnossa ehdottanut, että kaupungin suoritettava korvaus It. 
Teatterikujasta laskettaisiin 2,000 mk:n mukaan m2:lta eli kaikkiaan n. 
2,007,000 mk:ksi. Ottaen huomioon vallitsevan poikkeustilanteen kaupun-
ginhallitus kuitenkin päätti peruuttaa It. Teatterikujaa koskevan 
pakkolunastusanomuksensa sekä antaa asiamiesosastolleen tehtäväksi ryh-
tyä tämän päätöksen täytäntöönpanoa varten tarpeellisiin toimenpitei-
siin. 

Tonttien myyntiluettelon vahvistaminen. Kiinteistölautakunnan ehdotta-
ma luettelo kertomusvuonna myytävistä tonteista hyväksyttiin 2) sekä 
vahvistettiin3) siihen myöhemmin pari kiinteistölautakunnan tekemän 
ehdotuksen mukaista lisäystä. 

Vallilan kaupunginosassa olevien kivitalotonttien myyntihinnat vahvis-
tettiin 4) kiinteistölautakunnan ehdotuksen mukaisiksi. 

Tehdastonttien myynti. Kiinteistölautakunta oikeutettiin 5) myymään 
Herttoniemen tehdaskorttelissa n:o 54 oleva tehdastontti Tienhaaran katto-
huopateollisuus oy:lle huomioonottaen kaupunginvaltuuston päätös6) 
vuokranalennuksen tai vuokravapauden myöntämisestä Neuvosto-Venä-
jälle luovutetuilta alueilta Helsinkiin siirtyville teollisuusyrityksille. 

Ottaen huomioon, että alunperin oli ollut tarkoitus myydä Tienhaaran 
kattohuopateollisuus oy:lle alue Herttoniemen tehdaskorttelista n:o 51 
•eikä korttelista n:o 54, kuten yhtiön aikaisemmassa anomuksessa erehdyk-
sessä oli mainittu, kaupunginhallitus päätti 7) oikeuttaa kiinteistölautakun-
nan ilman huutokauppaa myymään mainitulle yhtiölle 12,000 m2:n suu-
ruisen määräalan Herttoniemen tehdaskorttelin n:o 51 pohjoispäästä eh-
doin: 

että kauppahinta, 1,368,000 mk, suoritetaan käteisellä kauppakirjaa 
allekir j oitettaessa; 

että kaupunki ilmoittaa ostajalle, että myyty alue kuuluu puutarhuri 
V. G. Lindströmille vuokrattuun viljelysmaahan; 

että ostaja sitoutuu maksamaan lohkomiskustannukset sekä vaadittaes-
sa kustannukset lainhuudatuksesta, jonka kaupunki hankkii; 

että ostaja sitoutuu sijoittamaan tontille rakennettaviin rakennuksiin 
ainakin 1,500,000 mk:aan nousevan pääoman sekä, ellei tämä rakennus-
velvollisuus ole täytetty kolmen vuoden kuluessa siitä päivästä, jolloin 
kaupunginhallitus on päättänyt tontin myymisestä, suorittamaan kaupun-
gille korvausta 30 % kauppahinnasta, ja ellei sitä vielä kuudenkaan vuoden 
kuluttua edellä mainitusta päivästä ole täytetty, lisäksi 120 % kauppahin-
nasta; 

että ostaja sitoutuu edellisessä kohdassa määritellyn korvauksen suorit-
tamisen vakuudeksi antamaan kaupungille velkakirjan, jonka sisältö nou-
see 150 %:iin kauppahinnasta kiinnitettäväksi parhaalla etuoikeudella 
myydystä alueesta muodostettavaan tilaan; 

että ostaja sitoutuu alueen rakennustavan ja katujen kunnossapidon 
suhteen noudattamaan niitä määräyksiä, joita kiinteistölautakunta on 

Khs 23 p. toukok. 883 §. — 2) S:n 16 p. helmik.178 §, 27 p. kesäk 1 161 § 
ja 3 p. lokak. 1,807 §. — 3) S:n 6 p. syysk. 1,606 § ja 28 p. marrask. 2,279 §. — 
4) S:n 1 p. elok. 1,365 §. — 5) S:n 11 p. heinäk. 1,289 §. — 6) Ks. tämän kert. 

.s. 49. — 7) Khs 18 p. heinäk. 1,336 §. 



182 II. Kaupunginhallitus ' 193 

ehdottanut tai ehdottaa otettavaksi Herttoniemen teollisuusalueen raken-
nusjärjestykseen; sekä 

että ostajan on ennen rakennusluvan anomista esitettävä rakennuspii-
rustukset kiinteistölautakunnan tarkastettaviksi ja hyväksyttäviksi. 

Kaupunginhallitus päätti kaupunginvaltuuston myöntämän valtuu-
tuksen nojalla oikeuttaa kiinteistölautakunnan myymään margariiniteh-
taan Hangossa omistaneelle Oy. Elo ab:lle n. 8,000 m2:n suuruisen alueen 
Herttoniemen tehdaskorttelin n:o 53 eteläosasta ehdoin: 

että kauppahinta, 972,000 mk, maksetaan käteisellä kauppakirjaa alle-
kirjoitettaessa; 

että ostaja saa myydyn alueen haltuunsa viimeistään kertomusvuoden 
lokakuun alussa; 

että ostaja suorittaa myydyn alueen erottamisesta itsenäiseksi tilaksi 
aiheutuvat kustannukset sekä kustannukset tilan lainhuudattamisesta, 
jonka kaupunki ostajan kustannuksella toimittaa; 

että ostaja sitoutuu sijoittamaan myydylle alueelle rakennettaviin ra-
kennuksiin vähintään 1,200,000 mk:aan nousevan pääoman sekä, ellei tätä 
velvollisuutta ole täytetty kolmen vuoden kuluessa siitä päivästä, jolloin 
kiinteistölautakunta on lopullisesti päättänyt tontin myymisestä, suoritta-
maan kaupungille korvausta 30 % kauppahinnasta, ja ellei sitä vielä kuuden-
kaan vuoden kuluessa edellä mainitusta päivästä ole täytetty, lisäksi 120 % 
kauppahinnasta; 

että edellisessä kohdassa määritelty korvaus, joka siis voi nousta 150 
%:iin kauppahinnasta, kiinnitetään myytyyn tonttiin ja sille rakennetta-
viin rakennuksiin parhaalla etuoikeudella jälempänä, kahdeksannessa 
kohdassa mainitun kiinnityksen jälkeen; 

että ostaja sitoutuu, siksi kuin Herttoniemen teollisuusalueelle on vah-
vistettu rakennusjärjestys, tonttia rakentaessaan ja katujen kunnossapidon 
suhteen noudattamaan niitä määräyksiä, joita kiinteistölautakunta on 
ehdottanut tai ehdottaa otettavaksi mainittuun rakennusjärjestykseen; 

että ostajan on esitettävä rakennuspiirustukset ennen rakennusluvan 
saamista kiinteistölautakunnan tarkastettaviksi ja hyväksyttäviksi sekä 
rakentaessaan tonttia noudatettava niitä neljännessä kohdassa mainitulla 
uhalla; sekä 

että ostaja sitoutuu, jos myy tontin tai osan siitä, kauppahinnan lisäksi 
suorittamaan kaupungille 180,000 mk, mikä sitoumus on kiinnitettävä 
myytyyn tonttiin parhaalla etuoikeudella. 

New Yorkin suomalaisen kansallisseuran tekemän aloitteen johdosta 
alueen ostamisesta kaupunkiin perustettavaa amerikansuomalaista yh-
dyskuntaa varten päätettiin 2) mainitulle seuralle selostella niitä alueita, 
joille kyseistä asutusta voitiin ajatella, antaa tietoja tonttien hinnoista 
y.m. sekä ilmoittaa, että kaupunki puolestaan oli valmis ryhtymään 
hankkeen vaatimiin toimenpiteisiin saatuaan tietää, kuinka suuren laajuu-
den se tuli saamaan ja kuinka suuria pääomia siihen varmasti tultiin 
sijoittamaan. 

Värtsilä-yhtymä oy:n ja kaupungin välinen kauppasopimus. Sisäasiain-
ministeriön vahvistettua X kaupunginosan korttelia n:o 294 koskevan ase-
makaavan- ja tonttijaon muutoksen3), kaupunginhallitus oli kehoittanut 

Khs 29 p. elok. 1,557 §. — 2) S:n 3 p. lokak. 1,799 §. — 3) Ks. v:n 1939 
kert. s. 73. 
Kunnall. kert. 1940 13 
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kaupunginlakimiestä ryhtymään niihin toimenpiteisiin, joita edellytti 
kaupunginvaltuuston tekemä päätös 1), että enintään 7,350 m2:n suuruinen, 
Värtsilä-yhtymä oy:lle luovutettava korttelin n:o 294 alue muutettaisiin 
asuntotonteiksi ja kaupunki oikeutettaisiin korttelista n:o 292 lunastamaan 
tarpeellinen alue katua tai rautatietä varten. Kun alunperin n. 7,350 m2:ksi 
määritelty asuntotonteiksi muutettava alueen osa vahvistetun asemakaa-
vanmuutoksen mukaisesti oli supistunut 5,143.oi m2:iin, niin kaupungin-
lakimiestä tämän jälkeen päätettiin 2) kehoittaa laatimaan kauppasopimus 
sen mukaisesti, että 250 mk:ksi m2:ltä määrätty, Värtsilä-yhtymä oy:n 
suoritettava korvausmäärä olisi 1,285,775 mk, joka suoritettaisiin siten, 
että yhtiö sopimusta allekirjoitettaessa suorittaisi käteisellä 598,175 mk, 
jota vastoin kaupungin sille korttelista n:o 292 luovutettavasta 720 m2:n 
alueesta suoritettava 687,600 mk:n korvaus kuitattaisiin sinä päivänä, jol-
loin korttelin n:o 292 asemakaava vahvistettiin ja kaupunki siis sai hal-
tuunsa edellä mainitun teollisuusalueen, sekä huomioonottaen, että yhtymän 
tuli suorittaa kysymykseen tuleva korko laskettuna 5 %:n mukaan siitä 
päivästä lukien, jolloin asemakaava oli vahvistettu. 

Asunto oy. Sturen tonttikauppa. Kaupunginhallitus päätti3) myöntää 
Asunto oy. Sturelle 386,775 mk:n suuruisen tilapäisen lainan 6 %:n koroin 
enintään kahden kuukauden ajaksi kaupungin kassavaroista ehdoin, että se 
käytettiin yhtiön kaupungilta ostettavan, sillä aikaisemmin vuokralla 
olleen Vallilan korttelin n:o 554 tontin n:o 20 kauppahinnan maksamiseen 
kauppasopimusta kertomusvuoden aikana allekirjoitettaessa sekä että 
yhtiö kauppasopimuksessa sitoutui maksamaan saman suuruisen koron 
kauppahinnan jälellä olevalle määrälle samasta päivästä lukien ja koko 
kauppahinnan viimeistään kolmen kuukauden kuluessa kauppasopimuksen 
allekirjoittamisesta. Samalla kaupunginhallitus päätti vapauttaa yhtiön 
tontin vuokran suorittamisesta kauppasopimuksen allekirjoittamispäivästä 
lukien. 

Vallilan kivitalotontteja koskevien kauppakirjoin allekirjoittamisajan 
pidentäminen. Kaupunginhallitus päätti 4) kiinteistölautakunnan esityk-
sen mukaisesti pidentää Vallilan kivitalotonttien kauppakirjain allekirjoit-
tamisajan maaliskuun 31 p:ään 1941 saakka. 

Rakentamisajan pidentäminen. Kaupunginhallitus päätti 5) myöntää 
XIV kaupunginosan korttelissa n:o 517 olevan Tavaststjernankadun tontin 
n:o 11 kaupungilta ostaneelle arkkitehti W. G. Palmqvistille kyseisen tontin 
rakentamisajan pidennystä yhden vuoden eli toukokuun 9 p:ään 1942 
saakka ilman velvollisuutta suorittaa kauppaehtojen mukaista lisäkor-
vausta. 

Sankarihautapaikan luovuttaminen Munkkiniemestä. Kaupunginhallitus 
päätti6) luovuttaa Munkkiniemestä sankarihautapaikaksi noin 30 m x 3 0 
m:n suuruisen, Kaartin torpan puutarha-alueeseen välittömästi liittyvän, 
n. 45 m:n etäisyydelle Kalastajatorppaan johtavasta tiestä jäävän alueen 
korvauksetta niin pitkäksi aikaa kuin sitä käytettiin kyseiseen tarkoituk-
seen, ehdoin, että haudat ja koko alue pidettiin hyvässä kunnossa ja että, 
jos Munkkiniemen yhdyskunta halusi aidata alueen, piirustukset alistet-
tiin kiinteistölautakunnan tarkastettaviksi ja hyväksyttäviksi. Päätös oli 
aikanaan alistettava kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi. 

l) Ks. v:n 1937 kert. s. 71. — a) Khs 30 p.toukok. 941 §. — 3) S:n 5 p. jou-
luk. 2,322 §. — 4) S:n 19 p. jouluk. 2,435 §. — 5) S:n 8 p. elok. 1,414 § —6) S:n 
23 p. helmik. 217 §. ' 
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Vihdin maantie. Kaupunginhallitus päätti ilmoittaa Uudenmaan tie-
ja vesirakennuspiirille kaupungin suostuvan Vihdin maantien rakentami-
seen myöskin kaupungin alueella sekä ehdottavansa kaupunginvaltuustolle 
tarvittavan tiealueen luovuttamista korvauksetta heti kun tien lopullinen 
suunta oli vahvistettu edellyttäen, että myöskin kaupungin työttömiä otet-
tiin työhön työnvälitystoimiston välityksellä. 

Herttoniemen rata. Kaupunginhallituksen esitettyä Viikin ja Malm-
gärdin tilain hoitokunnan huomioitavaksi sen mahdollisuuden, että Hertto-
niemen radan ratapihaa varten ehkä tarvittaisiin lisäalueita Viikin tilan 
alueesta radan eteläpuolelta, edellä mainittu hoitokunta ilmoitti, ettei 
asia enää voinut antaa sille mitään toimenpiteen aihetta, koska tilan tuleva 
käyttö jo oli suunniteltu ja rakennussuunnitelma vahvistettu sekä pää-
osaltaan myöskin toteutettu 2). 

Maa-alueiden luovuttaminen kaupungin ja valtion välisen aluevaihto-
sopimuksen perusteella. Ampumarata-alueen järjestämistä tarkoittavassa 
kaupungin ja valtion välisessä tilusvaihdossa3) valtion tuli luovuttaa kau-
pungille m.m. aikoinaan ampumarataa varten pakkolunastetut Oulunkylän 
alueet RN l6 ja RN 411, mitkä olivat osia tilanomistaja A. Lönngrenin ja 
tilanomistaja E. V. Nyströmin perikunnan hallussa olevista Kottbyn tilasta j a 
Petaksen tilasta. Edellä mainittu tilanomistaja ja perikunta olivat pakko-
lunastuksesta annettujen määräysten mukaisesti anoneet oikeutta saada 
lunastaa pakkolunastetut alueet takaisin siitä hinnasta, mistä ne aikoinaan 
oli myyty. Koska vaihtosopimusta ei ollut allekirjoitettu eikä maa-alueiden 
omistusoikeus siis vielä ollut siirtynyt, niin lunastusvaatimukset ennen-
aikaisina eivät antaneet4) kaupunginhallitukselle toimenpiteen aihetta. 
Kaupunginlakimiehelle annettiin tehtäväksi laatia puolustusministeriölle 
esitettävä lopullinen sopimusehdotus. 

Pika-asutus. Kaupungin asiamiehen tiedusteltua kaupungin hintavaati-
musta Bredvik RN 15 nimisen tilan suhteen siltä varalta, että pakkolunas-
tusvaatimus pika-asutusta varten kaupungin vastustuksesta huolimatta 
kohdistettaisiin siihen, kaupunginhallitus*päätti 5) ilmoittaa, että kaupunki 
mainitun tilan maista vaatii 25 mk m2:ltä. 

Sen jälkeen kun eräät Helsingin liitosalueiden maanomistajat, joiden 
omistamiin tiloihin pika-asutustoimenpiteet oli kohdistettu, olivat päättä-
neet kirjelmällä kääntyä asiassa valtioneuvoston puoleen sekä pyytää kysy-
myksestä asiantuntijalausuntoja professori I. Caseliukselta ja professori 
K. Haatajalta, kaupunginhallitus päätti6) hankkia itselleen oikeuden mai-
nittujen asiantuntijalausuntojen käyttämiseen omiin tarpeisiinsa sekä 

11a, kuitenkin enintään 40,000 mk:lla osallistua näiden lausuntojen ja 
niihin kuuluvien selvitysten hankkimisesta aiheutuviin kustannuksiin, 
ollen tarvittavat varat suoritettava kaupunginhallituksen yleisistä käyttö-
varoista. Samalla kaupunginhallitus päätti anoa, että valtioneuvosto 
ryhtyisi toimenpiteisiin ehkäistäkseen viljelys- ja sekamuotoistilojen muo-
dostumisen pika-asutusteitse Helsingin liitosalueille, jotka ovat tontti-
maan luontoisia. 

Khs 31 p. lokak. 2,055 §. — 2) S:n 6 p. kesäk. 983 §. — 3) Ks. v:n 1936 
kert. s. 15. — 4) Khs 16 p. toukok. 799 §. — 5) S:n 26 p. syysk. 1,722 S — 
6) S:n 5 p. jouluk. 2,361 §. 
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Kiinteän omaisuuden vuokra- ja muuta nautinta-
oikeutta koskevat kysymykset 

Tonttien hallintaoikeuksien osto pakkohuutokaupalla. Kaupunginhalli-
tuksen asiamiesosasto valtuutettiin toimitettavissa pakkohuutokaupoissa 
huutamaan kaupungille XXII kaupunginosan korttelissa n:o 706 olevan 
Mäkelänkadun tontin n:o 42 *) sekä XXV kaupunginosan korttelissa n:o 
899 olevan Onnentien tontin n:o 16 2) vuokraoikeudet ynnä tonteilla olevat 
rakennukset niin korkeasta hinnasta, että kaupungin niihin kiinnitettävät 
saatavac tulivat peitetyiksi. 

Herttoniemen tehdasalueen vuokralleanto. Kaupunginhallitus päätti3) 
puolestaan hyväksyä kiinteistölautakunnan päätöksen n. 1,500 m2:n suu-
ruisen alueen vuokraamisesta Herttoniemen teollisuusalueen korttelista 
n:o 57 Kemiallinen teollisuus oy:lle, alistaen tämän päätöksensä kaupungin-
valtuuston hyväksyttäväksi. 

Samalla kaupunginhallitus päätti3) tehdä kaupunginvaltuustolle esi-
tyksen kiinteistölautakunnan oikeuttamisesta vuokraamaan alueita Hertto-
niemen teollisuusalueen kortteleista n:ot 57—59 samoin ehdoin kuin val-
tuusto aikaisemmin oli oikeuttanut sen vuokraamaan alueita Herttoniemen 
kortteleista n:ot 51—56. 

Invaliidien huoltolaitoksen tonttipaikka. Invaliidisäätiön perustettavan 
invaliidien huoltolaitoksen rakennuspaikaksi päätettiin 4) kaupunginval-
tuustolle ehdottaa erästä Reijolan aluetta. 

New Yorkin suomalaisen kansallisseuran tiedusteltua, voisiko Helsin-
gin kaupunki luovuttaa maa-alueen Suomeen perustettavaksi suunniteltua 
Amerikan-suomalaista yhdyskuntaa varten, kaupunginhallitus päätti 5) 
ilmoittaa, että tieto mainitusta suunnitelmasta oli mielihyvin vastaanotettu 
sekä samalla lähettää alustavat tiedot sen toteuttamisen mahdollisuuksista 
ja pyytää yksityiskohtaisia tietoja tarvittavaan alueeseen kohdistuvista 
vaatimuksista. 

Pirkkolan omakotialue. Saatuaan tietää Den norske frivillighjelpen nimi-
sen komitean suunnitelleen sen keräämän n. 8,000,000 Norjan kruunun 
rahamäärän luovuttamista joko invaliidikodin tai omakotien rakentami-
seksi suomalaiselle siirtoväelle, kaupunginhallitus päätti6) ilmoittaa ole-
vansa valmis puoltamaan Pirkkolan omakotialueen luovuttamista kyseistä 
tarkoitusta varten perustettavan yhtymän käytettäväksi edellyttäen, että 
edellä mainittu komitea rahoittaen hankkeen mahdollisimman kiireisesti 
rakennutti alueen sekä vuokrasi tai myi valmiiksi rakennetut omakotitalot 
kaupungin laatiman ohjelman mukaisesti ja kaupungin valvonnan alaisena. 

Asutusalueiden luovuttaminen siirtoväelle. Vastauksena maatalousminis-
teriön tätä koskevaan tiedusteluun kaupunginhallitus päätti 7) vastata, ettei 
kaupunkialueella ollut siirtoväelle sopivia maanviljelys- tai metsäalueita. 

Samalla annettiin 7) kiinteistölautakunnalle tehtäväksi perusteellisesti 
tutkia, voiko kaupunki mahdollisesti luovuttaa tarkoitukseen pienempiä 
palstoja omistamistaan maista, esim. Reimarsin ja Karbölen tiloista. 

Hippodromin alueen vuokralleanto. Kiinteistölautakunta oikeutettiin 8) 
l) Khs 14 p. marrask. 2,179 §. — 2) S:n 14 p. marrask. 2,180 §. —3) S:n 29 

p. elok. 1,558 §. — <) S:n 11 p. heinäk. 1,282 §, 18 p. heinäk. 1,327 §, 8 p 
elok. 1,424 § ja 15 p. elok. 1,468 §; ks. myös tämän kert. s. 48. — 5) Khs 3 p 
lokak. 1,799 § ja 21 p. marrask. 2,223 i — 6) S:n 29 p. maalisk. 447 § — 7) S-n 
9 p. toukok. 758 §. — 8) S:n 18 p. huhtik. 575 §. 
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ehdottamassaan muodossa tekemään Suomen messut osuuskunnan kanssa 
väliaikainen sopimus Hippodromin alueen vuokraamisesta sille. 

Alueen vuokraaminen puistoravintolan paikaksi. Kiinteistölautakunta 
oikeutettiin vuokraamaan Elite nimiselle ravintolalle Etel. Hesperian-
kadun talon n:o 22 edustalla oleva avoin paikka viideksi vuodeksi siten, että 
vuokra kahtena ensimmäisenä vuonna olisi 2,500 mk vuodessa ja sen jäl-
keen 5,000 mk vuodessa toukokuun 1 p:n ja lokakuun 1 p:n väliseltä ajalta 
ilman mitään vuokrahelpotuksia siltä ajalta, jolloin aluetta mahdollisesti ei 
käytetty. 

Messuhallin ääreisen alueen käyttö. .Kaupunginhallitus päätti luovuttaa 
messuhallin itäpuolella olevan kolmionmuotoisen alueen Suomen messut 
osuuskunnan vapaaseen käyttöön elokuun 21 p:n ja lokakuun 31 p:n 1940 
väliseksi ajaksi sen suunnittelemien rakennusmessujen ja asuntonäyttelyn 
yhteydessä järjestettävää ulkoilmanäyttelyä 2) varten sekä maaliskuun 15 
p:n ja huhtikuun 15 p:n 1941 väliseksi ajaksi Deutsche Ausstellung Helsinki 
1941 nimiseen näyttelyyn liittyvää ulkoilmanäyttelyä3) varten ehdoin, 
että näyttelyjen järjestäjät kustansivat kaupungin toimesta suoritettavan 
näyttelyalueen kunnostamisen määräaikojen päätyttyä ja vastasivat kai-
kesta näyttelyjen johdosta mahdollisesti aiheutuvasta vahingosta. 

Näyttelyalueen luovuttaminen stadionin läheisyydestä. Ab. Gustaf Öhrn 
oy. nimiselle puutavaraliikkeelle päätettiin 4) vuokravapaasti luovuttaa 
stadionin eteläpuolella oleva kiinteistölautakunnan laadituttamaan kart-
taan tarkemmin merkitty alue käytettäväksi heinäkuun 31 p:ään saakka 
uutta ruotsalaista »all-ring» nimistä nopeaa rakennustapaa noudattaen pys-
tytetyn puuparakin tai urheilumajan asettamiseksi näytteille ehdoin, 
että alueella ei suoritettu mitään raivaustöitä, ettei sisäänpääsymaksuja 
kannettu, että alue näyttelyaikana pidettiin siistissä kunnossa sekä että 
alue näyttelyn päätyttyä järjestäjän toimesta ja kustannuksella saatettiin 
entiseen kuntoonsa. 

Oy. Ford ab:n vuokra-alue. Kaupunginhallitus päätti5), että sodan 
aikana valtion viranomaisten määräyksestä toiselle paikkakunnalle siirty-
mään joutunut Oy. Ford ab. vapautetaan suorittamasta vuokraa Herne-
saarella olevasta vuokra-alueestaan yhden vuoden aikana huhtikuun 1 
p:stä lukien, minkä ohessa yhtiölle myönnetään 25 %:n vuokranalennus 
sen vuokraaman Hernesaarenkadun 16:n alueen vuokrasta joulukuun 
1 p:n 1939 ja maaliskuun 15 p:n 1940 väliseltä ajalta ja oikeus luovuttaa 
aluetta ja sillä olevia rakennuksia ulkopuolisille sinä aikana, minkä yhtiön 
toiminta on ollut sijoitettuna toiselle paikkakunnalle. 

Oy. Ford ab. oikeutettiin6) rakentamaan Hernesaarenkadun 16:ssa 
olevan vuokra-alueensa kohdalle ehdottamansa juoksurana ja omalla kus-
tannuksellaan purkausraide sekä liikennöimään sitä ehdoin, että nosturi-
raiteen pilarit ja ulokekannattajat eivät rajoittaneet rautateiden vaatimaa 
aukeata tilaa, että yhtiö kustansi tarpeellisen aidan siirtämisen ja portit 
raidetta varten, että yhtiö juoksuranan pylvään poistamisen jälkeen omalla 
kustannuksellaan saattoi sen paikan entiseen kuntoonsa sekä että kaupun-
gille pidätettiin oikeus raiteen liikennöimiseen ja vapaaseen käyttöön. 

Edelleen kaupunginhallitus päätti6), että kaupunki lainaa yhtiölle 

Khs 7 p. marrask. 2,096 §; ks. tämän kert. s. 206. — a) Khs 29 p. elok. 
1,559 §. — 3) S:n 27 p. jouluk. 2,505 §. — 4) S:n 13 p. kesäk. 1,071 §. —- 5) S:n 
30 p. huhtik. 720 §. — 6) S:n 13 p. kesäk. 1,081 §. 
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tarvittavat kiskot ja vaihteen osat. Myöhemmin kaupunginhallitus päätti 1) 
lainata yhtiölle lisäksi myöskin sidekiskoja, aluslevyä, pultteja ja nauloja 
sekä raidesoran, kun taas yhtiön tuli kustantaa pölkyt ja työ. 

Filosofiantohtori J. Jänneksen vuokra-alue. Ab. M. G. Stenius oy. oli 
aikanaan vuokrannut Munkkiniemessä olevalta Malminpellon tontilta 
n:o 54 filosofiantohtori J. Jännekselle alueen bensiininjakelurakennusta 
varten, mikä vuokrasopimus myöhemmin tehtyjen lisäysten perusteella oli 
voimassa marraskuun 1 p:ään 1958 saakka. Kun tohtori Jänneksen tälle 
tontille rakennuttama bensiinin jakelurakennus sijaitsi osittain hänen 
vuokra-alueensa ulkopuolella ja koska se myöhemmin luvatta ja ilman hy-
väksyttyjä piirustuksia oli muutettu asuntorakennukseksi, oli kaupungin-
hallitus päättänyt 2) kehoittaa Uudenmaan lääninhallitusta ryhtymään 
toimenpiteisiin rakennuksen poistamiseksi. Tohtori Jänneksen asiasta 
antaman selityksen johdosta lääninhallitus pyysi lausuntoa kaupungin-
hallitukselta, joka tällöin päätti 3) luopua enemmistä toimenpiteistä asiassa 
edellyttäen, että tohtori Jännes suostui tekemään uuden vuokrasopimuk-
sen, jolla aikaisemmat vuokrasopimukset kumottiin ja kyseinen alue luo-
vutettiin entisin 400 mk:n kuukausivuokrin asuntotarkoituksiin käytettä-
väksi joulukuun 31 p:ään 1948 saakka. 

Helsingin golfiklubin ja kaupungin välinen vuokrasopimus. Kiinteistö-
lautakunnan laadittua kaupunginvaltuustolta saamansa oikeutuksen 4) 
nojalla vuokrasopimusehdotuksen Helsingin golfiklubilla vuokralla olevan 
Talin kartanon alueen ja sillä olevien rakennusten ynnä lisämaa-alueen 
vuokraamisesta klubille, tämä oli ilmoittanut, ettei se muuttuneiden olo-
suhteiden vuoksi katsonut voivansa sitoutua lisämaan vuokraamisesta 
sille aiheutuviin taloudellisiin uhrauksiin. Kiinteistölautakunta ilmoitti 
tämän johdosta uusineensa klubin entisen vuokrasopimuksen 5 vuodella 
tammikuun 1 pistä 1941 lukien, mikä merkittiin 5) tiedoksi. 

Vuokra-ajan pidentäminen. Merkittiin tiedoksi kiinteistölautakunnan 
päätökset pidentää stadionin laajentamista varten vuokratun alueen6), 
De gamlas vänner yhdistykselle vuokratun Eläintarhan huvilatontin nio 
13 7) ja Pasilan huvila-alueiden 8) vuokra-ajan pidentämistä koskevat 
sopimukset. 

Vuokramaksun alentaminen. Oy. Ikopal abin Hernesaarelta vuokraa-
man 2,140 m2 käsittävän alueen ynnä siihen myöhemmin liitetyn 280 m2:n 
lisäalueen vuokraa alennettiin 9) kertomusvuodelta kuten edellisiltäkin 
vuosilta 22,000 mkilla. 

Kaupunginhallitus päätti10), että Viipurin valssimylly oyille, jolle kiin-
teistölautakunta oli kertomusvuoden syyskuun 15 pistä lukien 25 vuoden 
ajaksi vuokrannut XXI kaupunginosan korttelissa nio 273 olevat Kulo-
saarenkadun tontit niot 13 ja 15, myönnetään vuokrahelpotusta siten, että 
niistä viitenä ensimmäisenä vuokra vuonna yhteensä 59,104 mkiaan nouse-
van vuosivuokran sijasta peritään ainoastaan 15,000 mk vuodessa. 

Kiinteistölautakunta oikeutettiin11) alentamaan Siemen oyin vuokraa-
mastaan Leppäsuon alueesta nio 68 a suoritettava vuokra 75 %;lla ehdoin, 
että yhtiö noudatti sopimuksen purkamisen suhteen laillista irtisanomisai-

Khs 27 p. kesäk. 1,179 §. — 2) Ks. v:n 1939 kert. s. 217. — 3) Khs 18 
p. heinäk. 1,319 § ja 31 p. lokak.2,035 §. — 4) Ks. v:n 1939 kert. s. 64. — 
5) Khs 25 p. huhtik. 646 §. — 6) S:n 11 p. heinäk. 1,274 §. — 7) S:n 8 p. elok. 
1,422 §. — 8) S:n 31 p. lokak. 2,043 §. — 9) S:n 16 p. toukok. 807 §. — 10) S:n 
20 p. kesäk. 1,124 §. — S:n 9 p. helmik. 122 §. 
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kaa, ollen vuokranalennus voimassa Suomen ja Neuvosto-Venäjän välisen 
sodan päättymiseen, kuitenkin enintään kertomusvuoden heinäkuun 
1 p:ään saakka. 

Vuokramaksun suorittamisen lykkääminen. Kaupunginhallitus päätti 
ilmoittaa kiinteistölautakunnalle, että se, kaupungin omistamia alueita 
vuokranneiden henkilöiden, yhtiöiden y. m. velallisten anoessa lykkäystä 
suorituseriensä maksamisessa, niissä tapauksissa, jolloin lykkäysanomuksen 
perusteena oli sodan aiheuttama hyväksyttävä syy, sai alentaa 6 %:ksi 
myöhästymiskoron, joka aikaisemmin annettujen määräysten 2) mukaan 
oli 8 %. 

Kertomusvuoden varrella myönnettiin edellämainitunlainen oikeus 
Oy. Uuttaustyö ab:lle3), kivenhakkaaja A. Ahdekivelle 4), poliisikonstaa-
peli V. Vartialle 4), työnjohtaja B. Janzonille 5), Oy. B. Häggström & 
C:o ab:lle 6) ja herra F. Hj. Vikströmille 7). 

Olympiakylän lämpökeskus oy. oikeutettiin 8) järjestämään oma sähkö-
laitos korttelissa n:o 850 sijaitsevan lämpökeskuksensa yhteyteen. 

Sörnäs ab:n ja kaupungin välinen tilitys. Helsingin osakepankki, jolle 
Sörnäs ab. oli siirtänyt XXI kaupunginosan korttelin n:o 272 ja XXII 
kaupunginosan korttelin n:o 532 sekä Verkkosaarten eräitä alueita koskevat 
vuokrasopimukset, oli ilmoittanut havainneensa, että korttelista n:o 532 b, 
joka entistä korttelia n:o 532 koskevan asemakaavasuunnitelman mukai-
sesti oli varattu julkisia rakennuksia varten, ei ollut laskettu vuokraa kort-
telia koskevan sopimuksen kolmannessa kohdassa mainittujen perusteiden 
mukaisesti, sekä odottavansa, että korttelista n:o 532 b, jos se jätettiin 
vuokraamatta tulevia julkaisia rakennuksia varten, vastaisuudessa las-
kettaisiin vuokraa. Kaupunginhallitus päätti 9) tämän johdosta ilmoittaa 
Helsingin osakepankille, ettei kyseisestä alueesta sen mielestä ollut lasket-
tava vuokraa ennenkuin sitä todella ruvettiin käyttämään joko kaupungin 
omiin tarkoituksiin tai siten, että kaupunki luovutti joko valtiolle tahi 
yksityiselle korttelin tai osan siitä. 

Kaupunginhallitus päätti10) esittää Helsingin osakepankin hyväksyttä-
väksi ja sille maksettavaksi 113,266: 10 mk, mikä määrä tilityksen mu-
kaan oli sen osuus niistä tuloista ja menoista, joita kaupungilla v. 1939 
oli ollut entisistä kortteleista n:ot 272 ja 532 sekä Verkkosaarista. 

V:n 1939 tilityksen johdosta Helsingin osakepankki huomautti, ettei 
sen edellä mainittua vuokravaatimusta siinä ollut otettu huomioon, ja 
ilmoitti, ettei se mainittuna vuonna vallinneiden poikkeuksellisten olojen 
vuoksi sen ajalta aikonutkaan esittää vaatimustaan tässä suhteessa, mutta 
pidättävänsä itselleen oikeuden vastaisuuden varalta vaatia, että kyseisestä 
korttelista laskettiin vuokraa, jos se edelleenkin jätettiin vuokraamatta 
tulevia julkisia rakennuksia varten. Kaupunginhallitus päät t i l x ) tällöin 
kehoittaa kaupunginlakimiestä Helsingin osakepankille annettavassa 
vastauksessaan uudistamaan kaupungin asiassa aikaisemmin esittämän. 

Sörnäisten rantatien varrella olevat varastoalueet. Kaupunginhallitus 
päätti 12) oikeuttaa kiinteistölautakunnan panemaan täytäntöön päätök-

l) Khs 18 p. huhtik. 550 §. — 2) Ks. v:n 1936 kert. s. 142. — 3) Khs 11 p. 
huhtik. 528 §. — 4) S:n 29 p. maalisk. 430 § ja 11 p. huhtik. 529 §. — 5) S:n 25 p. 
huhtik. 635 §. — 6) S:n 9 p. toukok. 760 §. — 7) S:n 18 p. heinäk. 1,323 §. — 8) S:n 
15 p. elok. 1,477 §. — 9) S:n 1 p. maalisk. 284 §; ks. v:n 1939 kert. s. 216 — 
10) Khs 18 p. heinäk. 1,315 §; ks. v:n 1937 kert. s. 59. — Khs 6 p. syysk 
1,604 §. — 12) S:n 13 p. kesäk. 1,045 § ja 4 p. heinäk. 1,228 §. 
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sensä erinäisten Sörnäisten rantatien varrella olevien varastoalueiden 
vuokrasopimusten irtisanomisesta sähkölaitoksen halkovarastoina käy-
tettäviksi sekä kehoittaa lautakuntaa ryhtymään toimenpiteisiin uusien 
varastopaikkain varaamiseksi niiden vuokraajille ja ilmoittamaan kaupun-
ginhallitukselle olisiko avustusta myönnettävä ja miten paljon uusien 
varastosuojain rakentamisesta ja tavaravarastojen siirtämisestä aiheutu-
neiden kustannusten korvaamiseksi. 

Asfaltti oy. Peltonen & K:nit ja Asfalttiliike Johan K. Lehtinen ni-
misille toiminimille, joiden Sörnäisten rantatien varrelta vuokraamia 
varastoalueita koskevat vuokrasopimukset kiinteistölautakunta oli irti-
sanonut, päätettiin kummallekin suorittaa 15,000 mk:n suuruinen avus-
tus varastojen siirtokustannuksiin. Tarkoitusta varten osoitettiin kau-
punginhallituksen yleisistä käyttövaroista 30,000 mk:n määräraha suori-
tettavaksi heti toiminimien uusien varastorakennusten valmistuttua. 
Jälkimmäistä toiminimeä koskeva päätöksen osa peruutettiin 2) sittemmin. 

Suomalaisen kirjallisuuden seuran kirjapainon oy:n halkovarastoalue. 
Suomalaisen kirjallisuuden seuran kirjapainon oy:lle toukokuun 6 p:stä 
lukien vuokratun Merisataman halkovarastoalueen vuokra-aika päätettiin 3) 
muuttaa kesäkuun 6 p:nä alkavaksi sekä hyvittää yhtiölle toukokuun 6 
p:n ja kesäkuun 6 p:n väliseltä ajalta jo maksettu 2,250 mk:n vuokra. 

Ab. John Stenberg oy:n halkovarastoalue. Kaupunginhallitus päätti4) 
suostua Ab. John Stenberg oy:n anomukseen saada varastoida halkoja 
Pitkänsillanrannan tontin n:o 1 eteläpuolella olevalle alueelle. 

Akateemisen ilmasuojeluyhdistyksen varastopaikka. Kaupunginhalli-
tus hyväksyi5) satamalautakunnan ehdotuksen, että Akateeminen ilma-
suojeluyhdistys entisin ehdoin saisi käyttää Itämerenkadun tonttia n:o 16 
jätteiden y. m. säilytyspaikkana enintään kertomusvuoden heinäkuun 1 
p:ään saakka sekä enintään 800 m2:n suuruista osaa siitä kertomusvuoden 
loppuun saakka. 

Maan romu yhdistyksen varastopaikat. Kaupunginhallitus oikeutti6) 
kiinteistölautakunnan vuokraamaan Maan romu yhdistykselle joulukuun 
11 p:n 1940 ja joulukuun 31 p:n 1941 väliseksi ajaksi n. 700 m2:n suuruisen 
varastoalueen Sörnäisten rantatien varrelta 100 mk:n vuosivuokrin tavan-
mukaisin ehdoin sekä sellaisin lisäehdoin, että yhdistyksen oli tarvittaessa 
yhden kuukauden kuluessa irtisanomisesta korvauksetta luovutettava koko 
alue tai osa siitä kaupungille. Yhdistys oikeutettiin omalla kustannuksel-
laan aitamaan alue sekä rakentamaan sinne tilapäinen varastokatos ja yö-
vartijan koju. 

Maan romu yhdistys oikeutettiin 7) asettamaan 10 romunkeräyslaa-
tikkoa eri puolille kaupunkia kertomusvuoden jälellä olevaksi osaksi 
ehdoin: että laatikoiden lopullisten sijoituspaikkain suhteen noudatettiin 
kiinteistötoimiston asemakaava- ja tonttiosaston antamia määräyksiä; 
että yhdistys, jos keräyslaatikko sijoitettiin yksityisen omistaman kiin-
teistön välittömään yhteyteen, sopi asiasta myöskin asianomaisen kiin-
teistön omistajan kanssa; että yhdistys huolehti keräyslaatikoiden ympä-
ristön siisteydestä; sekä että keräyslaatikoiden ulkonäkö, väri, iskulauseet, 
y. m. esitettiin kiinteistötoimiston tonttiosaston hyväksyttäviksi. 

*) Khs 24 p. lokak. 1,977 §. — 2) S:n 5 p. jouluk. 2,329 §. — 3) S:n 27 p. kesäk. 
1,162 §. — 4) S:n 22 p. elok. 1,519 §. — 5) S:n 18 p. huhtik. 586 § ja 22 p. elok. 
1,525 §. — 6) S:n 12 p. jouluk. 2,409 §. — 7) S:n 28 p. marrask. 2,277 §. 
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Helsingin kaupunkilähetyksen jätepaperivarasto. Kaupunginhallitus 
päätti kehoittaa rakennustoimistoa siirtämään sähkölaitoksen Sörnäi-
sissä olevalla tontilla sijaitsevan Helsingin kaupunkilähetyksen vajan 
jätepaperi varastoineen Verkkosaaren täytealueelle myöntäen tarkoi-
tukseen 7,400 mk yleisten töiden pääluokkaan sisältyvistä käyttöva-
roistaan. 

Helsingin kaupunkilähetyksen sittemmin anottua, että sen jätepaperi-
varasto edelleen saisi jäädä paikoilleen siksi kuin se saatiin myydyksi, 
kaupunginhallitus peruuttaen aikaisemman päätöksensä asiassa päätti 2) 
kehoittaa Helsingin kaupunkilähetystä niin pian kuin ilmeni tilaisuus tähän 
vapauttamaan kyseisen varastoalueen. 

Erään Oulunkylän varastopaikan vuokramaksun järjestely. Vapaut-
taen Oulunkylän kartanon alueella Hyrylän maantien varrella olevan 
varastopaikan vuokraajan, rakennusurakoitsija A. Niemisen erääntyneen 
vuokramaksun korkojen sekä ylimääräisen kantopalkkion suorittamisesta 
kaupunginhallitus päätti3), että kyseisen alueen vuokra kertomusvuonna 
peritään 300 mk:n suuruisena. 

Vaasankadun tontin n:o 7 viemärijohto. Kaupunginhallituksen pää-
tettyä4) velvoittaa Vaasankadun tontin n:o 9 omistajan järjestämään 
viemärinsä kulkemaan pitkin Aleksis Kiven kadun tontin n:o 6 länsi-
rajaa edellisen tontin omistaja anoi kaupunginhallitukselta, että viemärin 
siirto suoritettaisiin samanaikaisesti kuin Aleksis Kiven kadun tontteja 
n:ot 6 ja 8 alettiin rakentaa. Suostuen anomukseen kaupunginhallitus 
päätti5) pyytää maistraattia merkitsemään Vaasankadun tontin n:o 7 
viemäriä koskevan rasitteen kaupungin tonttikirjaan tämän tontin ja 
Aleksis Kiven kadun tontin n:o 6 kohdalle. Sittemmin merkittiin 6) tie-
doksi maistraatin suorittaneen kyseisen merkinnän. 

Viemäriveden johtaminen eräältä Pakilan tontilta. Kaupunginhalli-
tus suostui 7) toistaiseksi, kunnes toisin määrättiin, siihen, että Pakilan 
korttelissa n:o 20 olevalta Osuusliike Elannon tontilta n:o 4 6 tulevat 
viemäri- y. m. vedet johdettiin suoraan Kansantien alitse kaupungin kortte-
lissa n:o 22 omistaman palstan vieritse johtavan Kunnantien tieojaan sekä 
siihen, että osuusliike sai jonkun matkaa avata ja puhdistaa kyseistä 
ojaa, kaikki ehdoin, ettei osuusliikkeen tontilla käytetty W.C.-laitteita ja 
ettei viemäriin laskettu fenoolin kaltaisia aineita. 

Viemärijohdon vetäminen Malmin kunnansairaalasta Vantaanjokeen. 
Kaupunginhallitus päätti8) suostua Helsingin maalaiskunnan anomukseen 
viemärijohdon vetämisestä Malmin kunnansairaalasta Vantaanjokeen ehdoin, 
että sairaala myöhemmin, jos havaittiin terveydellisiä epäkohtia ja kau-
punki sen vuoksi katsoi sen tarpeelliseksi, järjesti viemärijohtonsa yhtey-
teen tehoisan, kaupungin viranomaisten hyväksymän bioloogisen viemäri-
veden puhdistuslaitoksen, että sairaala sitoutui heti olemaan käyttämättä 
veden laatua tunnetusti pilaavia desinfioimis- ja muita puhdistusaineita, 
että Helsingin maalaiskunta suoritti kaupungille kohtuullisen korvauksen 
viljelys vahingoista kiinteistötoimiston maatalousosaston laskutuksen mu-
kaan sikäli kuin viemärijohdon rakentamiseen ryhdyttiin ennen sadon 
korjuuta sekä että Helsingin maalaiskunta viemärin peittämisessä ja 

Khs 8 p. maalisk. 334 §. — 2) S:n 16 p. toukok. 815 §. — 3) S:n 10 p. 
lokak. 1,852 §. — 4) Ks. v:n 1939 kert. s. 246. — 5) Khs 9 p. toukok. 770 § — 
6) S:n 30 p. toukok. 929 §. — 7) S:n 9 p. toukok. 769 §. — ») S:n 10 p lokak 
1,871 §. * > r 
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kaivuumaan poiskuljettamisessa noudatti kiinteistötoimiston maatalous-
osaston ohjeita. 

Raiteen vetäminen Sörnäisten rantatielle. Kaupunginhallitus päätti 1) 
myöntää sähkölaitokselle sen anoman oikeuden halko junaraiteen vetämi-
seen Sörnäisten rantatielle enintään viideksi vuodeksi ratainsinööri W. 
Rankan laatiman ehdotuksen mukaisesti siten, että rakennettiin ilman 
sivuraidetta vain yksi raide, jonka lounaispää yhtyi entiseen satamarai-
teeseen Käenkujan kohdalla ajoradan sivulla ja jonka koillispää päättyi 
sähkölaitoksen edustalla, pääraiteen pituuden ollessa 290 m ja sen koillis-
pään jatkeeksi rakennettavan täydennysraiteen 50 m. 

Töölön sokeritehtaan rautatieräiteen oikaisu. Kaupunginhallitus hyväk-
syi 2) kiinteistölautakunnan esityksen, että Töölön sokeritehtaan aluetta 
koskevaan Suomen sokeri oy:n kanssa tehtyyn aluejärjestelysopimukseen 
liitettäisiin tehtaan oikaistavan rautatieraiteen uutta suuntaa osoittava 
piirustus. 

Sähköjohdon vetäminen eräälle V anhankaupunginlahden luodolle. Kau-
punginhallitus päätti3) suostua Imatran voima oy:n anomukseen saada 
rakentaa kokeilujohto Viikin muuntoasemalta eräälle Vanhankaupungin-
lahden luodolle enintään neljän vuoden ajaksi. 

Sähköjohdon vetäminen Rahikin alueelle. Kaupunginhallitus päätti 4), 
että kiinteistölautakunnan päätös oikeuttaa Ab. Degerö elektricitets 
oy. vetämään matalavirtajohto Hålvikin alueelle saatiin panna täytän-
töön. 

Puhelinkioskien ja -kytkinkaappien sijoittaminen. Kaupunginhallitus 
päätti 5) puolestaan hyväksyä kiinteistölautakunnan päätöksen korottaa 
puhelinkioskipaikkain vuokrat kioskia kohden 600 mlcaan vuodessa v:n 
1941 tammikuun 1 p:stä lukien. 

Kaupunginhallitus oikeutti6) Helsingin puhelinyhdistyksen pystyttä-
mään puhelinkioskit Rautatientorille, Helsingin- ja Fleminginkadun risteyk-
seen, Turuntien ja Linnankoskenkadun risteykseen sekä Bulevardin ja 
Fredrikinkadun risteykseen. Kiinteistölautakunta oikeutettiin vuokraa-
maan kyseisiä kioskeja varten tarpeelliset maa-alueet Helsingin puhelin-
yhdistykselle. 

Helsingin puhelinyhdistys oikeutettiin 7) asettamaan puhelinjako-
kaappi jalkakäytävälle Munkkiniemenkadun 21:n kohdalle. 

Helsingin puhelinyhdistyksen anomukseen saada sijoittaa puhelin jako-
kaapin ja kaapelikaivon Oulunkylän ylikäytävältä Oulunkylän ukkoko-
tiin johtavan tien varrelle ukkokodin läheisyyteen, kaupunginhallitus 
päätti 8) suostua ehdoin, että jakokaappi sijoitettiin puhelinpylvään n:o 15 
luoteispuolelle katulinjan ulkopuolelle. 

Bensiininjakeluasemat. Kaupunginhallitus oikeutti9) kiinteistölau-
takunnan niin kauan kuin bensiininmyynti oli rajoituksen alaisena, kui-
tenkin enintään kertomusvuoden loppuun, lopullisesti päättämään kaupun-
gin maalta bensiinin jakeluasemia varten luovutettujen alueiden vuokra-
aikojen pidentämistä alennetuin vuokrin koskevista anomuksista edellyt-
täen, että jakeluasemat pidettiin suljettuina. Jos poikkeustilanne bensiinin 

Khs 18 p. heinäk. 1,341 §. — 2) Khn jsto 17 p. helmik. 3,452 §; ks. v:n 
1939 kert. s. 216. — 3) Khs 8 p. elok. 1,418 §. — 4) S:n 17 p. lokak. 1,891 § ja 

.31 p. lokak. 2,057 §. — 5) S:n 26 p. syysk. 1,718 §. — 6) S:n 5 p. jouluk. 2,331 §. — 
7) S:n 24 p. lokak. 1,984 §. — 8) S:n 27 p. jouluk. 2,503 §. — 9) S:n 19 p. syysk. 
1,685 §. 
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saantiin nähden edelleen jatkui, oli asiasta heti v:n 1941 alussa tehtävä esi-
tys kaupunginvaltuustolle. 

Edellä mainitun nojalla tehtiin myöhemmin joukko päätöksiä 1). 
Polkupyörätelineiden sijoittamiseen myönnetty lupa. Kaupunginhalli-

tus päätti 2) suostua Oy. Suomen yleisradio ab:n anomukseen saada si-
joittaa toimitalonsa edustalle kaksi polkupyörätelinettä ehdoin, että 
yhtiö itse huolehti telineiden hoidosta ja sitoutui poistamaan ne, jos ne 
osoittautuivat liikenteelle haitallisiksi. 

Eräiden myyntipaikkain vuokran alentaminen tai palauttaminen. Kau-
punginhallitus teki joukon myyntipaikkain vuokran alentamista tai pa-
lauttamista koskevia päätöksiä 3). 

Ampumaradan pitäminen Viikinmäen tilan maalla. Kaupunginhallitus 
päätti 4) Uudenmaan lääninhallitukselle puoltaa Vanhankaupungin suoje-
luskunnan anomusta saada ylläpitää ampumarataa Viikinmäen tilan maalla. 

Turpeen nosto Haagan suosta y.m. Erään yksityisen henkilön tehtyä ano-
muksen oikeuden saamisesta turpeen nostoon Haagan suosta, kaupungin-
hallitus, katsoen, että kiinteistölautakunta olisi oikeutettava maksua vas-
taan myöntämään oikeuksia turpeen nostoon Huopalahden ja Pasilan soista, 
päätti 5) palauttaa kyseisen anomuksen kiinteistölautakunnan sen mukai-
sesti ratkaistavaksi, kuitenkin edellyttäen, etteivät kaupungin omat lai-
tokset kuten sähkölaitos, halunneet käyttää hyväkseen kyseistä turpeen-
saantimahdollisuutta. 

Kaupunginhallituksen yleisistä käyttövaroista myönnettiin 6) 5,000 mk 
La Cour, Rördam & C:o nimiselle toiminimelle Haagassa olevan suon 
hyväksikäyttöä koskevien tutkimusten suorittamista varten yhdessä ra-
kennustoimiston kanssa. 

Soran otto Haagan mailta. Kaupungin ja valtionrautateiden kesken 
käynnissä olevien aluevaihtokysymysten yhteydessä oli alustavasti sovittu 
siitä, että rautatiehallitus luovuttaa kaupungille m. m. Pasilan ja Huopa-
lahden liikennepaikkojen välillä toimitetun radan oikaisun takia valtion-
rautateille tarpeettomaksi käyneen n. 0.31 ha:n suuruisen Haagan kauppa-
lan alueen. Haagan kauppalan, jolla valtion omaisuuden luovutusta koske-
van lain mukaisesti oli siihen etuosto-oikeus, ilmoitettua suotuvansa luo-
pumaan mainitusta oikeudesta ehdoin, että se oikeutettiin seuraavana 
talvena ottamaan enintään 250 autokuormaa soraa 10 mk:n hinnasta kuor-
malta aluevaihtoneuvotteluissa alustavasti kaupungille luovutettavaksi 
suunnitellulta Haagan kauppalan alueelta, kaupunginhallitus päätti 7) 
ilmoittaa rautatiehallitukselle hyväksyvänsä ehdon edellyttäen, että soran 
myynnistä saadut varat tilitettiin kaupungille ja että sen otto tapahtui 
rakennustoimiston osoitusten mukaisesti. 

Soran otto Fallkullan mailta. Helsingin maalaiskunnan urheilulauta-
kunta oikeutettiin8) maksutta ottamaan n. 400 m3 soraa kiinteistötoi-
miston maatalousosaston määräysten ja ohjeiden mukaisesti kaupungin 
Puistolan Heikinlaaksossa omistamista n. s. Fallkullan sorakuopista Tapa-
nilan urheilukentän juoksuradan pohjan täytteeksi. 

Metsästysoikeus. Ratsumestari A. de Pradolle, jolle oli vuokrattu met-
x) Khs 18 p. heinäk. 1,321 ja 1,332 §, 31 p. lokak. 2,036 ja 2,039 § sekä 14 

p. marrask. 2,178 § — 2) S:n 11 p. heinäk. 1,271 §. — 3) S:n 26 p. tammik. 73 §, 
9 p. helmik. 123 §, 18 p. heinäk. 1,326 § ja 15 p. elok. 1,470 §. — 4) S:n 9 p. 
helmik. 124 §. — 5) S:n 13 p. kesäk. 1,070 §. — 6) S:n 10 p. lokak. 1,864 §. — 
7) S:n 31 p. lokak. 2,031 §. — 8) S:n 27 p. kesäk. 1,166 §. 
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sästysoikeus Viikin latokartanon mailla, kiinteistölautakuntaa päätet-
tiin"1) kehoittaa vuodeksi kerrallaan myöntämään oikeus valtion tai kau-
pungin puolesta järjestettävissä metsästystilaisuuksissa ulottaa metsästys 
myöskin kaupungille kuuluviin Vanhankaupunginlahden vesiin. 

Agricolan kirkon kentällä päätettiin 2) sallia toistaiseksi harjoittaa 
kaikkia tavallisia koululaispallopelejä, myöskin jalkapalloilua. 

Puistojen käyttöoikeudet. Helsingin Kisaveikot yhdistys oikeutettiin 3) 
syyskuun 22 p:nä järjestämään maratonkilpailut Kaivopuistoon samoin 
ehdoin kuin edellisenäkin vuonna. Yhdistys oikeutettiin 4) sittemmin 
pitämään kilpailut vasta lokakuun 6 p:nä. 

Helsingin Kisatoverit yhdistys oikeutettiin 5) syyskuun 15 p:nä jär-
jestämään Suomen sosiaalidemokraatin maratonkilpailut Kaisaniemen puis-
toon samoin ehdoin kuin edellisenäkin vuonna. 

Kiinteistötoimisto oikeutettiin6) kussakin tapauksessa tehdyn ano-
muksen perusteella myöntämään samalla tavoin ja samoille järjestöille 
kuin edellisinäkin vuosina oikeudet yhteislaulutilaisuuksien järjestämi-
seen Kaivopuistoon. 

Puistojen käyttöoikeuksia kokouksien ja juhlien pitoa varten myön-
nettiin 7) eräin ehdoin 8 tapauksessa. 

Asemakaavakysymykset 
Vallilan eli XXII kaupunginosan asemakaava. Merkittiin 8) tiedoksi sisä-

asiainministeriön vahvistaneen kaupunginvaltuuston päätökset Vallilan 
eli XXII kaupunginosan asemakaavan sekä saman kaupunginosan kort-
telien n:ot 707, 704, 706, 703, 700, 580a, 580b, 705, 696, 699, 692, 534, 532 
532a, 532b, 691, 693, 694, 695, 697, 698, 701, 702, 535, 546, 547, 541, 543, 
544, 548, 549, 550 ja 551 tonttijaon hyväksymisestä. 

Reijolan asemakaava. Kiinteistölautakuntaa päätettiin 9) kehoittaa 
käyttämään kiinteistöjen pääluokkaan sisältyviä käyttövarojaan Reijo-
lan alueen asemakaavan laatimista varten. 

Kaupunginhallitus hyväksyi10) kiinteistölautakunnan Reijolan itäosan 
lopullisen asemakaavan pohjaksi laadituttaman järjestelyehdotuksen n:o 
2,135 päättäen kuitenkin kehoittaa lautakuntaa harkitsemaan, eikö torni-
rakennuksia olisi rakennettava korkeammiksi ja pienteollisuuslaitoksia var-
ten varattua aluetta laajennettava. 

Kiinteistölautakunnan kaupunginhallituksen kehoituksesta Etu-Reijo-
lan lopullisen asemakaavan pohjaksi laadituttama järjestelyehdotus pää-
tettiin11) palauttaa kiinteistölautakunnalle kehoituksin laatia uusi ehdotus, 
jonka mukaan ainoastaan Turuntien kohdalla oleva osa kyseistä aluetta 
asemakaavoitettaisiin ja Turuntietä levennettäisiin alueen kohdalla. 

Tehdaskorttelin n:o 472 asemakaava. Merkittiin12) tiedoksi sisäasiain-
ministeriön päätös XIV kaupunginosan tehdaskorttelia n:o 472 koskevan 
asemakaavan ja tonttijaon vahvistamisesta. 

Khs 26 p. syysk. 1,716 §. — 2) S:n 29 p. elok. 1,560 §. —3) S:n 6 p. kesäk. 
977 §; ks. v:n 1939 kert. s. 219. — 4) Khs 26 p. syysk. 1,721 § — 5) S:n 29 p 
elok. 1,554 §; ks. v:n 1939 kert. s. 219. — 6) Khs 25 p. huhtik. 654 §. — 7) S:n 
30 p. huhtik. 722 ja 723 §, 23 p. toukok. 873 §, 30 p. toukok. 938 §, 13 p kesäk. 
1,066 ja 1,069 §, 20 p. kesäk. 1,127 § ja 28 p. marrask. 2,275 §. — 8) Khs 16 p. 
helmik. 172 §; ks. v:n 1939 kert. s. 67. — 9) Khs 18 p. huhtik. 578 § — 10) S:n 
26 p. syysk. 1,720 §. — 11) S:n 5 p. jouluk. 2,334 §. — 12) S:n 29 p.elok. 1,553 §. 
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Sisäasiainministeriön vahvistamat asemakaavan- ja tonttijaonmuutoksia 
sekä asemakaavamääräyksiä koskevat päätökset. Kaupunginhallitukselle 
saapui ilmoitukset siitä, että sisäasiainministeriö oli vahvistanut seuraavia 
kortteleita koskevat asemakaavan tai tonttijaon muutosehdotukset ynnä 
asemakaavamääräykset: I kaupunginosan korttelia n:o 7 II kaupungin-
osan korttelia n:o 41 2); III kaupunginosan korttelia n:o 51 3); IV kaupun-
ginosan kortteleita n:ot 76 4), 162 5) sekä 166a, 166b, 168 ja 1696); VII 
kaupunginosan kortteleita n:ot 101 ja 102 7); IX kaupunginosan kortte-
leita n:ot 199—204 8) sekä 199 ja 204 9); X kaupunginosan kort-
telia n:o 292 10); XII kaupunginosan kortteleita n:ot 371 ja 381 21) 
sekä n:ot 384, 385, 386, 389, 391, 392, 394 ja 395 12); XIV kaupungin-
osan korttelia n:o 498 13) ja hippodromin aluetta 14); XV kaupungin-
osan kortteleita n:ot 610, 611, 612, 614, 616, 617, 618, 619 ja 620 15); 
XVIII kaupunginosan korttelia n:o 604 16); XXII kaupunginosan korttelia 
n:o 690 17) sekä korttelien n:ot 694 ja 696 välistä aluetta 18); XXIII kau-
punginosan korttelien n:ot 668 ja 669 19); sekä XXV kaupunginosan kort-
telia n:o 84 0 20). 

Merkittiin21) tiedoksi, että sisäasiainministeriö ei ollut ottanut käsiteltä-
väkseen IV kaupunginosan korttelin n:o 72 asemakaavan muuttamista 
koskevaa Asunto oy. Antinkatu n:o 16 nimisen yhtiön anomusta. 

Eräiden kilpailupaikkojen nimet. Kaupungin eri ratsastusharjoittelu-
ja kilpailupaikkojen nimet vahvistettiin22) seuraaviksi: Helsingin ratsastus-
halli — Helsingfors ridhall, Laakson ratsastuskenttä — Ridfältet i Dal, 
Talin laukkakenttä — Tali galoppfält sekä Seurasaaren ratsastustie — 
Fölisö ridväg. 

Raastuvanoikeuden hyväksymät tontinmuodostukset. Raastuvanoikeus 
ilmoitti suostuneensa seuraavia kortteleita koskeviin tontinmuodostuk-
siin: IV kaupunginosan kortteleita n:ot 166a, 166 b, 168 ja 16923); IX kau-
punginosan kortteleita n:ot 19924) ja 20225); XIV kaupunginosan korttelia 
n:o 50326); XXIII kaupunginosan korttelia n:o 6692 7); sekä XXV kaupun-
ginosan korttelia n:o 890 28). 

Eräiden korttelien korkeussuhteiden vahvistaminen. Kaupunginhallitus 
vahvisti kiinteistölautakunnan ehdottamat seuraavien korttelien korkeus-
suhteet: XII kaupunginosan korttelin n:o 384 29); XIV kaupunginosan 
korttelien n:ot 503 30) sekä 532, 532 a ja 532 b 31); XV kaupunginosan kort-
telien n:ot 609, 613 ja 621 32) sekä 620 33); XXII kaupunginosan korttelin 

Khs 4 p. huhtik. 492 §. — 2) S:n 6 p. syysk. i,602 §. — 3) S:n 4 p. hei-
näk. i,225 § ja 24 p. lokak. 1,980 §. — 4) S:n 9 p. helmik. 127 §. — 5) S:n 9 p. 
toukok. 762 §, 16 p. toukok. 812 §, 18 p. heinäk. 1,338 § ja 31 p. lokak. 2,040 — 
«) S:n 16 p. helmik. 170 §. — 7) S:n 29 p. elok. 1,550 § ja 5 p. jouluk. 2,336 — 
8) S:n 16 p. helmik. 169 ja 176 §. — 9) S:n 24 p. lokak. 1,981 §. — 10) S:n 21 p. 
maalisk. 416 § ja 4 p. heinäk. 1,224 §. — l x) S:n 19 p. syysk. 1,678 §. — 12) S:n 
16 p. helmik. i71 §. — 13) S:n 4 p. huhtik. 492 §. — 14) S:n 16 p. helmik. 175 § 
ja 30 p. toukok. 935 §. — 15) S:n 16 p. toukok. 809 § ja 29 p. elok. 1,552 §. — 
16) S:n 9 p. helmik. 126 §. — 17) S:n 18 p. heinäk. 1,337 § ja 31 p. lokak. 2,041 §. — 
18) S:n 15 p. maalisk. 374 § ja 30 p. toukok. 934 §. — 19) S:n 29 p. elok. 1,551 §. — 
20) S:n 15 p. maalisk. 373 § ja 30 p. toukok. 940 §. — 21) S:n 27 p. jouluk. 2,500 §. — 
22) S:n 22 p. elok. 1,523 §; ks. Kunnall. asetuskok. s. 82. — 23) Khs 30 p. toukok. 
927 §. — 24) S:n 16 p. toukok. 806 §. — 25) S:n 20 p. kesäk. 1,120 §. — 26) S:n 10 p. 
lokak. 1,851 §. — 27) S:n 14 p. marrask. 2,174 §. — 28) S:n 15 p. elok. 1,473 §.— 
29) S:n 14 p. marrask. 2,175 §. —3 0) S:n 31 p. lokak. 2,046 §. — 3 1 ) S:n 28 p. mar-
rask. 2,280 §. — 32) S:n 20 p. kesäk. 1,118 §. —33) S:n 19 p. jouluk. 2,453 §. 
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n:o 699 1); sekä XXV kaupunginosan korttelien n:ot 809 2) sekä 857 ja 
859 b3). 

Mimkkiniemenkadun poikkiprofiilia koskevan kiinteistölautakunnan 
ehdotuksen kaupunginhallitus päätti4) hyväksyä siten muutettuna, et tä 
Pihlajatien ja Jalavatien välisen käytävän nurmikko korvattiin nupukiveyk-
sellä. 

Nordenskiöldinkadun järjestelystä Eläintarhan urheilukentän kohdalla-
laaditun ehdotuksen kaupunginhallitus päätti5) hyväksyä noudatetta-
vaksi. 

Elite nimisen ravintolan vuokra-alue. Oy. Ravintola Elite nimisen yhtiön 
laadituttama, Etel. Hesperiankadun tontin n:o 22 edustalla olevaa avointa 
paikkaa koskeva järjestelyehdotus päätettiin6) hyväksyä. 

Taivallahden ja Hietarannan alueiden rantaviivan vahvistaminen. Kau-
punginhallitus päätti 7) vahvistaa Taivallahden ja Hietarannan alueiden 
rantaviivan kiinteistötoimiston asemakaavaosaston esittämällä tavalla 
sekä oikeuttaa yleisten töiden lautakunnan sen mukaisesti ryhtymään ky-
seisten ranta-alueiden täyttämistöihin. 

Puistikon järjestäminen Räpylään. Kaupunginhallitus päätti 8) peri-
aatteellisesti hyväksyä kiinteistölautakunnan esityksen puistikon järjestä-
misestä Käpylän korttelin n:o 838 eteläpuolelle ja ehdollisesti merkitä tar-
koitusta varten 156,000 mk v:n 1941 talousarvioehdotukseen. 

Kreikkalais-katolisen seurakunnan hautausmaa-alue. Kreikkalais-katoli-
sen seurakunnan neuvostolle päätettiin9) ilmoittaa, että kaupunki aikoi 
v:n 1941 alusta lukien ottaa takaisin hallintaansa Lauttasaarenkadun 
jatkamiseksi tarvittavan 5,830 m2:n suuruisen, Lauttasaarenkatuun rajoit-
tuvan hautausmaa-alueen vielä käyttämättömän eteläosan silloisessa 
kunnossaan. Lisäksi päätettiin ehdottaa, että seurakunta sopivan ajankoh-
dan tullen luovuttaisi takaisin kaupungille hautausmaa-alueen kaakkois-
kulmassa Kalmistokadun puolella olevan 645 m2:n suuruisen alueen liikenne-
väylän rakentamiseksi Kalmistokadulta Lauttasaaren sillalle, jolloin kau-
punki omalla kustannuksellaan siirtäisi kyseisen alueen siinä osassa, johon 
katu oli suunniteltu rakennettavaksi, olevat kunnostetut haudat, ja suorit-
taisi niinikään omalla kustannuksellaan kaikki kadun rakentamisesta aiheu-
tuvat työt, sekä kuittaisi sen v:lta 1928 peräisin olevan 30,000 mk:n suurui-
sen saatavansa seurakunnalta, joka johtui aikoinaan suoritetuista Lapin-
lahdentien korjauksista aiheutuneista kustannuksista, eikä siinä tapauksessa 
laskisi mitään korkoa mainitulle korvausmäärälle. 

Herttoniemen tehdaskortteli- ja öljysatama-alueen rakennusjärjestystä 
koskevassa asiassa kertyneet asiakirjat päätettiin10) lähettää kiinteistölau-
takunnalle kehoittaen sitä kiireisesti antamaan lausuntonsa niistä ja laati-
maan rakennusjärjestysehdotus. 

Kiinteistölautakunnan hoidossa olevat maatilat 
Muonamies E. Pakkasen sairasloma. Kaupunginhallitus päätti11) oikeut-

taa kiinteistölautakunnan maksamaan sodassa haavoittuneelle, Puodin-

Khs 19 p. syysk. 1,680 §. — 2) S:n 19 p.jouluk. 2,454 §. — S:n 31 p 
lokak. 2,045 §. — 4) S:n 11 p. heinäk. 1,279 §. — *) S:n 11 p. heinäk. 1,286 §. — 
6) S:n 7 p. marrask. 2,096 §; ks. myös tämän kert. s. 197. — 7) Khs 27 p jouluk 
2,520 a §; ks. myös tämän kert. s. 230. — 8) Khs 24 p. lokak. 1,983 §. — 9) S:n 7 p 
marrask. 2,095 §. — 10) S:n 6 p. kesäk. 985 §. — S:n 5 p. jouluk 2,323 § 
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kylän tilan töissä olleelle muonamies E. Pakkaselle täyden palkan elokuun 
1 p:n ja joulukuun 1 p:n väliseltä ajalta sekä viimeksi mainitusta päivästä 
kertomusvuoden loppuun 2/3 palkasta suorittaen täyden palkan niiltäkin 
päiviltä, jolloin hän voi olla työssä vaikkei hän voinutkaan suorittaa nor-
maalia työmäärää, ollen hänen palkastaan mainitulta ajalta kuitenkin 
vähennettävä valtion hänelle mahdollisesti myöntämä invaliidi- ja huolto-
eläke. 

Vapaan asunnon y.m. myöntäminen eräiden mu. namiesten y.m. perheille. 
Kaupunginhallitus päätti *) hyväksyä kiinteistölautakunnan esityksen, että 
neljän muonamiessopimuksen tehtyään sotapalvelukseen joutuneen, kau-
pungin* maatilain kirjoissa olevan henkilön perheille myönnettäisiin oikeus 
saada vapaa asunto valoineen ja lämpöineen kaupungin maatiloilla sekä 
puolet tammikuun loppuun asti kuluneelta sopimusajalta tulevasta muo-
nasta. 

Alistettuaan tutkittavakseen kiinteistölautakunnan päätöksen esittää 
muuttovaatimuksen sodassa kaatuneen Talin kartanon muonamiehen H. A. 
Sundbergin leskelle, kaupunginhallitus päätti 2) sallia sen täytäntöönpanon. 

Puodinkylän tilan päärakennuksen korjaaminen. Yleisten töiden pää-
luokkaan sisältyvistä käyttövaroistaan kaupunginhallitus myönsi3) 150,000 
mk kiinteistölautakunnan käytettäväksi Puodinkylän tilan päärakennuk-
sen korjaamiseen päättäen v:n 1941 talousarvioon merkitä 65,000 mk 
kyseisiä töitä varten. 

Puodinkylän navetan vuokramaksu. Kaupunginhallitus hyväksyi4) 
kiinteistölautakunnan esityksen Raitiotie ja omnibus oy:n kertomusvuonna 
Puodinkylän navetasta liikaa suorittaman vuokramaksun, 2,100 mk:n,. 
suorittamisesta takaisin yhtiölle. 

Fallkullai tilan päärakennuksen lämmityslaitteiden uusiminen. Kiin-
teistöjen pääluokan luvun Maatalousosasto määrärahasta Rakennukset 
myönnettiin 5) 39,500 mk Fallkullan tilan päärakennuksen lämmityslaittei-
den uusimiseen. 

Metsänhakkuu- y.m. töissä suoritettavat palkat. Työn välityslautakun-
nalle päätettiin6) .saattaa tiedoksi kulkulaitosten ja yleisten töiden minis-
teriön kirjelmä, jossa ministeriö, metsä- ja uittotyöpalkkojen asiantuntija-
lautakunnan huomautettua, että eräissä kuntien ja seurakuntien toimitut-
tamissa metsänhakkuissa oli alitettu metsätöissä voimassa olevia palkkaus-
normeja, halusi kehoittaa kuntia valvomaan, että niiden suoritettavissa 
metsätöissä maksettiin voimassa olevien metsätyöpalkkausnormien edellyt-
tämiä palkkoja ja että kuntien töissä yleensäkin ylläpidettiin ainakin asian-
omaisilla seuduilla kulloinkin vallitsevan tason mukaista palkkatasoa. 

Eräiden kiinteistötoimiston maatalousosaston toimeenpanemissa halon-
hakkuutöissä olevien työntekijäin anottua palkkojensa korottamista kau-
punginhallitus päätti 7) määrätä heidän alimmaksi tuntipalkakseen 6: 50 
mk ja ylimmäksi 8: 50 mk kertomusvuoden heinäkuun 15 p:stä lukien. 

Kotiuttamattomista hevosista suoritetut korvausmaksut. Kaupunginhalli-
tus päätti8), että kiinteistötoimiston maatalousosasto saa käyttää puolus-
tuslaitoksen kaupungin maatilain kotiuttamattomista hevosista suoritta-
mat korvausmaksut, kuitenkin enintään 170,000 mk, uusien hevosten ostoon, 

!) Khs 16 p. helmik. 179 §. — 2) S:n 19 p. -jouluk. 2,463 §. — 3) S:n 31 p. 
lokak. 2,056 §. — 4) S:n 8 p. elok. 1,413 §. — ») S:n 8 p. elok. 1,416 §. — 6) S:n 
11 p. heinäk. 1.261 §. — 7) S:n 11 p. heinäk. 1,275 §. — 8) S:n 27 p. kesäk. 
1,164 §. 
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jolloin ensiksi oli ostettava 100,000 mk:n hinnasta ne Viipurin kaupungin 
hoitokunnan tarjoamat 10 Viipurin kaupungin omistamaa hevosta valjai-
neen, jotka maatalousosasto jo ennen kevätkylvöjen alkamista oli ottanut 
hoitoonsa ja töihinsä. 

Rautaromun käyttö. Merkittiin *) tiedoksi kiinteistölautakunnan ilmoi-
tus, että sen toimesta oli kerätty Kulosaaren kartanon alueelta puolustus-
laitoksen suorittaman mainitun kartanon n.s. punaisen huvilan lämmitys-
laitteiden ja -kattilan uusimisen johdosta saatu rautaromu ja myyty se 
yhteensä 622: 50 mk:n hinnasta suorittaen nämä varat kaupunginkassaan. 
Romunkuljetuskustannukset, yhteensä 100 mk, oli maksettu asianomaiselta 
puhtaanapitotililtä. 

Kiinteistölautakunta oikeutettiin 2) luovuttamaan Stansvikin kartanon 
alueelta kertynyt rautaromu korvauksetta Maan romu nimiselle yhdistyk-
selle. 

Maanmittaustoimitukset 

Rautatieaseman ympäristöalueiden mittaus. Kaupunginhallitus päätti3) 
kehoittaa kaupungingeodeettia suorittamaan v. 1934 ja 1936 laadituilla 
valtion ja kaupungin välisillä aluevaihtosopimuksilla kaupungille luovu-
tettujen ja katumaahan liitettävien rautatieaseman ympäristöalueiden 
erottamisen n.s. yleisen alueen mittauksen muodossa. 

Tuomarinkylän tilain yhdistäminen. Kaupunginhallitus päätti 4) tehdä 
maanmittaushallitukselle anomuksen kaupungin Helsingin pitäjän Tuoma-
rinkylässä omistamien Lassas, Skeppafs, Länghansas, Glasmästars, Sten-
bergs, Kusmies ja Ryttars nimisten tilain yhdistämisestä Tuomarinkylän 
kartano nimiseksi tilaksi. 

Degerön aluetta koskevat lohkomisanomukset. Neiti T. Leppäsen, Kirves-
mies V. Nurmisen ja puutyöntekijä S. Nurmisen anottua Uudenmaan lää-
ninhallitukselta saada lohkomalla erotuttaa itsenäisiksi tiloiksi Degerön 
kylän Degerögärdin tilasta RN l439 ostamansa palstat, kaupunginhallitus 
päätti 5) lähettää lääninhallitukselle kiinteistölautakunnan asiasta antaman 
lausunnon, jossa lautakunta huomautti katsovansa, ettei anomuksia toistai-
seksi voitu puoltaa, koska alueen rakennussuunnitelmaa ei vielä ollut laa-
dittu. 

Talin kylässä suoritettava rajankäynti. Kaupunginhallitus antoi6) 
asiamiesosastolleen tehtäväksi anoa Uudenmaan lääninhallitukselta toi-
menpidettä rajankäynnin suorittamiseksi Talin kylässä Reimarsin tilan 
RN 32 ja n.s. Kröckelsin palstasta erotettujen tilain välillä. 

Munkkiniemen vesialueen jako. Saatuaan kaupungingeodeetin selos-
tuksen Munkkiniemen vesialueen jaossa ilmenneistä riitaisuuksista kaupun-
ginhallitus päätti 7), ettei asia antanut sille aihetta enempiin toimenpiteisiin. 

Eräiden toimituskustannusten suorittaminen. Yleisistä käyttövaroistaan 
kaupunginhallitus myönsi 250 mk Munkkiniemen vesialueen jakoa käsitel-
leen maanjako-oikeuden istuntokustannusten peittämiseen8); 1,458 mk 
asianomaiselle maanmittausinsinöörille It. Teatterikujaa ja Lauttasaaren-
kadun jatketta koskevista toimituksista tulevan valtion ennakolta suorit-

!) Khs 18 p. heinäk. 1,317 §. — 2) S:n 19 p. jouluk- 2,469 §. — 3) S:n 27 p. 
jouluk. 2,506 §. — 4) S:n 12 p. jouluk. 2,407 §. — 5) S:n 18 p. huhtik. 570 §. — 
6) S:n 30 p. toukok. 936 §. — 7) S:n 10 p. lokak. 1,863 § ja 28 p. marrask. 2,278 §. — 
8) Khn jsto 5 p. jouluk. 4,396 §. 
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taman palkkion maksamista varten Uudenmaan lääninhallitukselle 
4,685: 05 mk Helsingin pitäjän Malminkylässä, Tapaninkylässä, Degerön 
kylässä ja Puodinkylässä olevien kaupungin uudistilain jakokustannusten 
suorittamiseksi 2); sekä 520 mk eräiden päkkolunastusmaksujen suoritta-
miseksi 3). 

Kaupungin edustajain valitseminen eräisiin toimituksiin. Kaupungin-
agronoomi A. J. Tamminen valtuutettiin kertomusvuonna edustamaan 
kaupunkia Helsingin lähiympäristön tiekunnissa, manttaalikunnissa ja 
ojanperkausyhtymissä 4); kaupunginagronoomi Tamminen kaupungin asia-
miehenä Helsingin lentokenttää varten pakkolunastettavista alueista suori-
tettavia korvauksia arvioivan pakkolunastuslautakunnan kokouksessa ja 
kaupungingeodeetti E. Salonen itse pakkolunastuslautakunnan jäsenenä 5); 
kaupungingeodeetti Salonen maanmittausinsinöörille kuuluvia toimenpi-
teitä Helsingin lentokentän alueiden erottamiseksi käsittelevässä kokouk-
sessa6); kaupungingeodeetti Salonen Helsingin pitäjän Pakilan kylän 
rakennussuunnitelman paalutustoimituksessa 7); kaupungingeodeetti Salo-
nen eräiden alueiden erottamiseksi pakkolunastustoimenpitein valtionrauta-
teiden tarpeiksi pidettävässä kokouksessa 8); kaupunginlakimies E. Cavo-
nius ja kaupunginagronoomi Tamminen tai heidän määräämänsä henkilö 
ja lisäksi sen lautakunnan määräämä henkilö, jonka hallinnon alaisesta ti-
asta oli kysymys, Lohjan kunnan omistamia Paloniemen kylässä olevaa 
Paloniemen tilaa RN l4 7 ja Maksjoen kylässä olevaa Ketun tilaa RN 46 

ja Helsingin kaupungin omistamaa Outamon kylässä olevaa Toivoniemen 
tilaa RN l3 koskevassa, pika-asutustarkoituksessa pidettävässä katsel-
mustoimituksessa 9); sekä kaupunginhallituksen asiamiesosaston asiamies 
E. Elfvengren avustajanaan kiinteistötoimiston notaari O. Christiansen 
Kottbyn tilalla olevien vuokra-alueiden lunastusasiain käsittelyä varten 
pidettävässä alkukokouksessa 10). 

Taloja, huoneistoja y. m. koskevat kysymykset 
Määrärahain ylittäminen. Kaupungin talojen ja kunnallisten työväen-

asuntojen lämpömäärärahoja päätettiin11) sallia ylittää vastaavasti 649,000 
mk ja 19,000 mk. 

Kaupungintalon lämmitysjärjestelmä. Yleisten töiden pääluokkaan sisäl-
tyvistä käyttövaroistaan kaupunginhallitus myönsi12) 32,000 mk kaupun-
gintalon lämmitysjärjestelmän muuttamiseksi poistamalla tuliputkikattilan 
ketjuarinan ja korvaamalla sen tavallisella arinalla. 

Köydenpunojankadun 8:ssa olevien rakennusten korjaustyöt. Köyden-
punojankadun 8:ssa olevien paja- ja autokorjaamorakennusten entiselle 
vuokraajalle A. Paloluodolle myönnettiin13) kaupunginhallituksen yleisistä 
käyttövaroista 50 %:n eli 3,492 mk:n suuruinen korvaus hänen mainittuihin 
rakennuksiin asentamistaan sähköj ohdoista j a keskuslämmityslaitteista. 

Rakennusten myynti. Kaupunginhallitus päätti14) suostua kiinteistö-

i) Khn jsto 8 p. elok. 4,014 §. — 2) S:n 7 p. marrask. 4,302 §. — 3) S:n 3 p. 
lokak. 4,203 §. — 4) Khs 29 p. maalisk. 444 §. — 5) S:n 24 p. lokak. 1,979 §. — 
«) S:n 16 p. toukok. 810 §. — 7) S:n 9 p. toukok. 750 §. — 8) S:n 5 p. jouluk. 
2,335 §. — 9) S:n 8 p. elok. 1,411 §. — 10) S:n 17 p. lokak. 1,911 §. — n ) S:n 27 
p. jouluk. 2,504 §. — 12) S:n 11 p. heinäk. 1,277 §. — 13) S:n 5 p. jouluk. 2,333 §; 
ks. myös v:n 1939 kert. s. 224. — 14) Khs 1 p. maalisk. 282 §. 
Kunnall. kert. 1940 ^ 
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lautakunnan esitykseen erään entisen teurastamon alueella Taivallahdessa 
olevan asuntorakennuksen jättämisestä purkamatta. 

Kaupunginhallitus myöntyi x) yleisten töiden lautakunnan esitykseen 
erään Oulunkylän—Herttoniemen radan varrella olevan asuntorakennuksen 
ja siihen kuuluvan ulkohuonerakennuksen myymisestä antaen niiden 
myynnin kiinteistötoimiston hoidettavaksi. 

Ruotsista saadut lahjatalot. Kaupunginhallitus päätti 2) vastaanottaa 
Ruotsissa toimivan Suomen avun keskustoimikunnan Helsingin kaupun-
gille lahjaksi tarjoamat 150 tehdasmaisesti valmistettua standardityyp-
pistä omakotitaloa, minkä toimenpiteen kaupunginvaltuusto sittemmin 
hyväksyi päättäen sijoittaa talot Pirkkolan omakotialueelle3). 

Sen jälkeen kaupunginhallitus oikeutti 4) Pirkkolan omakotialueen ra-
kennussuunnitelmakomitean hankkimaan Pirkkolan omakotitalojen kellari-
kerrosten rakentamista koskevia urakkatarjouksia mutta pidätti itselleen 
oikeuden joko itse tai myöhemmin asetettavan rakennuskomitean välityk-
sellä päättää urakkatarjousten hyväksymisestä. 

Rakennussuunnitelmakomitean ehdotuksen mukaisesti kaupunginhalli-
tus päätti5) jättää kaikkien omakotitalolahjoituksen johdosta kaupungin 
osalle tulevien rakennustöiden suunnittelun ja suorittamisen rakennustoi-
mistolle, jonka tuli kiireisesti laatia yksityiskohtainen selvitys kysymyksestä 
koko laajuudessaan ja tehdä sitä koskeva esitys kaupunginhallitukselle. 

Rakennussuunnitelmakomitean laadittua kaksi vaihtoehtoista suunni-
telmaa omakotitalojen rakentamisesta kaupunginhallitus päätti6) antaa 
rakennustyöt rakennustoimiston tehtäväksi ensimmäisen vaihtoehdon 
mukaisesti kellareineen jättäen kuitenkin pois kellarin betoniset ulkopor-
taat. 

Merkittiin 7) tiedoksi yleisten töiden lautakunnan ilmoitus eräistä Pirk-
kolaan sijoitettujen lahjatalojen viemärijohdoissa suoritettavista muutos-
töistä. 

Merkittiin 8) tiedoksi valtiovarainministeriön myönteinen vastaus kau-
punginhallituksen tekemään anomukseen, että Helsingin kaupunki, siinä 
tapauksessa, että siirtoväkeen kuuluva henkilö maksoi ruotsalaisen lahja-
talon kauppahinnan valtion hänelle korvauksena menetetystä omaisuudesta 
antamilla, korkoa kasvavilla 4 %:n obligatioilla, saisi siirtää obligatiot nimel-
lisarvostaan sellaisille osakeyhtiöille, joissa kaupungilla oli osake-enemmistö, 
ja että nämä yhtiöt saisivat maksaa omaisuudenluovutusveronsa näin niille 
siirretyillä obligatioilla. 

Kaupunginhallitus päätti9) suostua Puutalo oy:n anomukseen saada 
osakastehtaissaan valmistuttaa n.s. ruotsalaisia lahjataloja eli taloja, joiden 
alkuperäiset piirustukset oli laadittu Helsingin kaupungin toimesta, ehdoin, 
ettei myönnetty lupa käsittänyt yksinoikeutta kyseisten talojen valmistut-
tamiseen. 

Huoneistojen luovuttaminen eri tarkoituksiin. Kaupunginvaltuuston istun-
tosalissa päätettiin sallia pitää eräiden Karjalan kuntien ja järjestöjen edus-
tajakokous10) huhtikuun 20 ja 21 p:nä, Helsinki-seuran vuosikokous11) 
syyskuun 30 p:nä, Suomalaisten teknikkojen seuran ja Tekniska föreningen 

!) Khs 22 p. elok. 1,528 §. — 2) S:n 30 p. toukok. 943 §. —3) Ks. tämän kert. 
s. 62. — *•) Khs 6 p. kesäk. 984 §. — 5) S:n 27 p. kesäk. 1,172 §. — 6) S:n 4 p. 
heinäk. 1,232 — 7) S:n 28 p. marrask. 2,290 §. — 8) S:n 14 p. marrask. 2,181 §. — 
») S:n 28 p. marrask. 2,281 §. — 10) S:n 4 p. huhtik. 483 — l x) Khn jsto 12 p. 
syysk. 4,106 §. 
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i Finland nimisen yhdistyksen yhteinen kokous x) lokakuun 11 ja 12 p:nä 
sekä erinäisille Lahden kaupungin kunnallismiehille perehtymistä varten 
erinäisiin kaupungin hallintoon kuuluviin kysymyksiin järjestettävä 
kokous 2) lokakuun 5 p:nä. 

Elintarvikekeskuksen ryhdyttyä pitämään aamiaistarjoilua erinäisten 
kaupungin virastojen henkilökunnalle kaupunginhallitus päätti3) luovut-
taa tarkoitukseen Sofiankadun l:ssä olevan tilastotoimiston entisen huo-
neiston kertomusvuoden loppuun saakka tilitys vuokratta. 

Kiinteistölautakunta oikeutettiin 4) luovuttamaan Suomen kristilliselle 
kansanlähetykselle varastohuoneisto Köydenpunojankadun talosta n:o 8b 
evakuoitujen henkilöiden tavarain säilytyspaikaksi toistaiseksi 14 vuoro-
kauden irtisanomisajoin. 

Kiinteistölautakunta oikeutettiin 5) vuokraamaan Suomalaiselle partio-
poikaliitolle nimellisvuokrin kerhohuoneistoksi tarpeelliseksi katsomansa 
määrä huoneita Ullanlinnan kylpylaitoksen rakennuksesta ehdoin, ettei 
kaupunki suorittanut niissä minkäänlaisia korjauksia vaan että liitto omalla 
kustannuksellaan korjasi ja uusi myöskin tulisijat mikäli niitä tarvittiin. 

Kaupunginhallitus päätti6) kehoittaa kiinteistölautakuntaa peruutta-
maan tehdyn sopimuksen kaupungille lahjoitetun, Länt. Kaivopuiston 
huvila-alueella n:o 6 olevan rakennuksen luovuttamisesta siirtoväen huol-
lon toimiston käytettäväksi sekä tekemään uuden vuokrasopimuksen Suo-
men punaisen ristin invaliidiosaston kanssa heinäkuun 15 p:n 1940 ja kesä-
kuun 1 p:n 1941 väliseksi ajaksi entisin ehdoin. 

Merenkulkuhallituksen anottua huoneiston luovuttamista Viipurin 
merenkulkukoululle, kaupunginhallitus päätti 7) ilmoittaa sille, että kau-
punki, edellyttäen, että kauppa- ja teollisuusministeriö antoi suostumuksen-
sa koulun sijoittamiseen Helsinkiin, voisi mainittuun tarkoitukseen vuokrata 
Munkkiniemessä olevan Kaartin torpan 3,500 mk:n kuukausivuokrin ilman 
lämpöä, jolloin vuokralaisen olisi omalla kustannuksellaan huolehdittava 
talon hoidon aiheuttamista kustannuksista ja kaikista sisäkorjauksista sekä 
kaupungin kaikista rakennuksen ulkokorjauksista ja sitä ympäröivästä 
puutarhasta. 

Siirtoväen karjan sijoittaminen. Kaupunginhallitus oli huhtikuun 27 
p:nä ilmoittanut Uudenmaan lääninhallitukselle, että ratsastusmaneesiin 
sijoitettu siirtoväen karja olisi huhtikuun kuluessa siirrettävä sieltä pois. 
Sittemmin merkittiin8) tiedoksi, että karja toukokuun 9 p:ään mennessä 
oli tullut siirretyksi muualle. 

Lahjoitettujen porsaiden sijoittaminen. Kansanhuoltoministeriön asiasta 
tekemään tiedusteluun päätettiin 9) vastata, että kaupunki oli valmis vuok-
raamaan Suomen sianjalostusyhdistykselle Ruotsista siirtoväelle lahjoitet-
tavien porsaiden sijoituspaikaksi karanteeniajaksi Tapanilassa olevista 
Ab. Saseka oy:n entisen tiilitehtaan rakennuksista yhteensä 340 m 2 sopivaa 
lattia-alaa 1,700 mk:n kuukausivuokrin, Fredrikinkadun 46:ssa olevan rat-
sastusmaneesin 2,400 mk:n kuukausivuokrin ja Munkkiniemen kartanon 
entisen navettarakennuksen 3,000 mk:n kuukausivuokrin ehdoin, että Suo-
men sianjalostusyhdistys suoritti porsaiden majoituksesta aiheutuvat -kor-
jaus- ja desinfioimiskustannukset. 

Khs 19 p. syysk. 1,662 §. — 2) S:n 3 p. lokak. 1,788 §. — 3) S:n 19 p. syysk. 
1,663 §. — 4) Khn jsto 28 p. helmik. 3,499 §. — 5) Khs 27 p. kesäk. 1,168 §. — 
6) S:n 18 p. heinäk. 1,329 §; ks. myös tämän kert. s. 62. — 7) Khs 11 p. heinäk 
1,287 §. — 8) S:n 16 p. toukok. 803 §. — 9) S:n 26 p. syysk. 1,712 §. 
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Annalan rakennusten vuokra. Annalan rakennusten entisen vuokraajan 
puutarhuri A. Lännenpään anottua saada suorittaa 6,700 mk:n suuruisen 
vuokravelkansa korkoineen kaupungille puolella velkamäärästä kertakaik-
kisena suorituksena, kaupunginhallitus päätti antaa kaupunginpuutar-
hurille tehtäväksi kiireisesti neuvotella vuokraaja Lännenpään kanssa 
velan suorittamisesta siten, että kaupungille myytiin tarpeellinen määrä 
niitä hänen vuokra-alueelle istuttamiaan kukan- ja kasvintaimia y.m. irtai-
mistoa, joita kaupunki voi tarkoituksenmukaisesti käyttää ja vuokraaja voi 
luovuttaa velan maksamiseksi sen täyteen määrään, jolloin kauppahinta, 
rasittaen yleisten töiden pääluokan lukuun Istutukset sisältyvää korjaus- ja 
kunnossapitomäärärahaa Koristekasvien hankinta, kuitattiin vuokraajan 
velkaa vastaan tuomittuine korkoineen erääntymispäivästä. Ellei mainitun-
laista sopimusta selostetuin ehdoin voitaisi aikaansaada, kaupunginhallitus 
sallisi kaupunginlakimiehen tehdä vuokraajan kanssa käteisakordisopi-
muksen, jonka mukaan akordisumman tuli olla vähintään 50 % velkamää-
rästä korkoineen, ehdoin, että velan korkoineen tuli olla kokonaan maksettu 
viimeistään kertomusvuoden toukokuun 15 p:nä ja että vuokraajan kysei-
sellä alueella oleva irtaimisto jäi kaupungille vakuutena täydellisestä ja 
täsmällisestä akordiehtojen sopimuksenmukaisesta täyttämisestä, raueten 
akordi, ellei ehtoja täytetty. 

Varastosuojaa koskevan vuokrasopimuksen purkaminen. Sörnäisten ranta-
tien 2:ssa olevan, 115.3 m2:n lattia-alan käsittävän varastosuojan vuok-
raaja kauppias K. Salonen vapautettiin 2) kertomusvuoden maaliskuun 
31 p:stä lukien mainittua aluetta koskevasta vuokrasopimuksestaan. 

Sodan ajalta myönnetyt vuokranalennuksety.m. Kaupunginhallitus päätti3) 
myöntää erinäisten kaupungille kuuluvien huoneistojen vuokraajille käy-
dyn sodan ajalta vuokranalennusta, mikä yleensä laskettiin 50 %:n mu-
kaan. 

Oy. Matkahuolto ab:lle myönnettiin 4) sotatilanteen takia linja-auto-
aseman vuokramaksun suorittamisen lykkäystä huhtikuun 1 p:ään saakka. 

Ravintola- ja kioskirakennukset. Toukokuun 6 p:nä 1938 kiinteistö-
lautakunta vuokrasi Luodon ravintolarakennuksen Ab. Rich. Enberg 
nimiselle yhtiölle kesäkuun 1 p:stä 1940 lukien v:n 1942 loppuun saakka 
81,000 mk:n vuosivuokrasta, joka korotettaisiin 106,000 mk:aan sen jälkeen 
kun kaupunki oli tehnyt mahdolliseksi järjestää suoran laivayhteyden 
Luodon ja Kaivopuiston välille rakentamalla laiturin ja kunnostamalla ajo-
radan laiturille. Sopimuksen ehtojen täyttämiseksi Helsingin osakepankki 
asetti pankkitakauksen, 100,000 mk, josta määrästä pankin oli ollut pakko 
suorittaa kaupungille maksamatta jäänyt v:n 1938 ja 1939 vuokran osa, 
62,021: 60 mk. Vuokraajayhtiö anoi sittemmin vuokrasuhteensa lopettamis-
ta sotatilanteen johdosta jo kertomusvuoden tammikuun 1 p:stä lukien 
samalla ilmoittaen olevansa halukas sodan päätyttyä tekemään uuden sopi-
muksen silloin valitsevien olosuhteiden perusteella. Kaupunginhallitus 
päätti5) evätä anomuksen kehoittaen kuitenkin kiinteistölautakuntaa 
ryhtymään vuokraajan kanssa uusiin neuvotteluihin asiassa. 

*) Khs 9 p. toukok. 749 §. — 2) S:n 16 p. toukok. 802 §. — s) S:n 18 p. huhtik. 
567 §, 25 p. huhtik. 653 9 p. toukok. 754 §, 16 p. toukok. 800 §, 30 p. toukok. 
930 §, 20 p. kesäk. 1,115 ja 1,117 §, 27 p. kesäk. 1,170 §, 4 p. heinäk. 1,218 §, 
1 p. elok. 1,368 §, 6 p. syysk. 1,600 ja 1,601 §, 3 p. lokak. 1,805 §, 10 p. lokak. 
1,854 §, 31 p. lokak. 2,047 ja 2,050 §, 21 p. marrask. 2,220 §, 19 p. jouluk' 2,470 
ja 2,471 §. — 4) S:n 26 p. tammik. 71 §. — 5) S:n 23 p. helmik. 222 §. 
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Myöhemmin merkittiin tiedoksi, että kiinteistölautakunta oli sopinut 
Ab. Rich. Enberg nimisen yhtiön kanssa Luodon ravintolarakennuksen 
vuokraamisesta sille kertomusvuoden ajaksi 1,000 mk:n nimellisvuokrasta 
entisen vuokrasopimuksen jäädessä kaikin puolin voimaan siinä sovitun 
vuokrakauden loppuun saakka 1). Yhtiön jouduttua konkurssitilaan, kiin-
teistölautakunta peruutti edellä mainitun päätöksensä antaen kaupungin-
lakimiehen tehtäväksi koko alkuperäisen vuokramäärän valvomisen yhtiön 
konkurssissa 2). 

Esplanaadikappelin vuokramaksujen kannantapäivät määrättiin 3) tou-
kokuun, kesäkuun, heinäkuun ja elokuun 5 p:ksi. 

Kaivohuone H. Johansson & C:o nimisen yhtiön anomukseen Kaivo-
huoneen ulkoilmaravintolan vuokran alentamisesta kaupunginhallitus 
suostui 4) siten, että kertomusvuoden kesältä myönnettiin vuokranalennusta 
20 % eli 30,000 mk. 

Oy. Ravintola Kaisaniemi restaurant ab. nimiselle yhtiölle myönnet-
tiin 5) joulukuun .1 p:n 1939 ja maaliskuun 15 p:n 1940 väliseltä ajalta 
13,125 mk:n suuruinen vuokranalennus vahvistaen yhtiön vuosivuokra 
viimeksi mainitusta päivästä lukien 33,000 mk:ksi. 

Alppilan ravintolarakennuksen pommitus vaurioiden korjaamisesta ai-
heutuneista kustannuksista päätettiin 6) Ab. Alphyddan nimiselle yhtiölle 
maksaa karvausta yhteensä 23,123: 50 mk suorittaen mainitusta määrästä 
lokakuun 1 p:nä 1940 9,000 mk, tammikuun 1 p:nä 1941 9,000 mk ja huhti-
kuun 1 p:nä 1941 5,123: 50 mk. 

Kaupunginhallitus oikeutti 7) kiinteistölautakunnan käyttämään pääluo-
kan Kiinteistöt lukuun Kansanpuistot sisältyvän kaluston hankintamäärä-
rahan säästöstä 3,800 mk valaisimien hankkimiseen Seurasaaren ravintola-
rakennukseen. 

Kaupunginhallitus päätti8) periaatteellisesti hyväksyä työsuunnitelman 
Erottajankadun ja Yrjönkadun kulmauksessa olevan kioskin siirtämisestä 
Kolmikulman puistikon eteläreunaan. 

Kauppahallit. Kasarmitorin hallirakennuksessa sattuneen tulipalon 
aiheuttamien vaurioiden korjaamiseen kaupunginhallitus myönsi9) 1,300 
mk käyttövaroistaan palovakuuttamattoman kiinteän omaisuuden korjaa-
miseen tulipalon sattuessa. 

Yleisten töiden pääluokkaan sisältyvistä käyttövaroistaan kaupungin-
hallitus myönsi 10) 52,600 mk käytettäväksi Hietalahden hallin kunnosta-
miseen. 

Kiinteistölautakunnan asiasta tekemään tiedusteluun kaupunginhalli-
tus päätti11) vastata, ettei sillä ollut mitään kalanperkaushuoneen järjestä-
mistä vastaan Rantatorin kauppahalliin käytettäväksi aluksi kokeeksi % 
vuoden ajan maksutta, ehdoin että asiasta aloitteen tehnyt Nylands fiskar-
förbund niminen liitto omalla kustannuksellaan ja vastuullaan sisusti huo-
neen ja järjesti siellä tapahtuvan perkaustoiminnan. 

Kauppahallien lämpömäärärahaa päätettiin 12) sallia ylittää 60,000 mk. 
Kaupunginhallitus päätti 13) toistaiseksi sallia Hakaniemen hallin kah-

Khs 23 p. toukok. 880 § ja 27 p. kesäk. 1,171 — a) S:n 12 p. jouluk. 
2,404 §. — 3) Khn jsto 6 p. helmik. 3,377 §. — 4) Khs 11 p. heinäk. 1,288 § — 
5) S:n 16 p. toukok. 801 §. — •) S:n 17 p. lokak. 1,906 §. — 7) S:n 27 p. jouluk. 
2,511 §. — 8) S:n 6 p. kesäk. 975 §. — 9) S:n 23 p. toukok. 876 §. — «) S:n 18 
p. huhtik. 580 §. — ") S:n 10 p. lokak. 1,855 §. — 12) S:n 27 p. jouluk. 2,504 § — 
13) S:n 15 p. elok. 1,472 § 
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den myymälän vuokraajain myydä näissä myymälöissään suolattua ja 
savustettua kalaa sekä kalasäilykkeitä. 

Hallikauppias M. Käelle myönnettiin *) vapautus Hakaniemen hallin 
kahden hedelmämyymälän joulukuun 1 p:n 1939 ja tammikuun 31 p:ti 
1940 välisen ajan vuokran, 560 mk:n, suorittamisesta. 

Mukavuuslaitokset. Yleisistä käyttövaroistaan kaupunginhallitus myön-
si 2) arkkitehdeille A. Hytöselle ja R. V. Luukkoselle 12,500 mk:n palkkion 
kummallekin maanalaisia mukavuuslaitoksia koskevien piirustusten laati-
misesta. 

Yleisten töiden pääluokkaan sisältyvistä käyttövaroistaan kaupungin-
hallitus myönsi3) 14,000 mk Hietalahdentorin ja Rautatientorin veden-
heittolaitosten poistamista varten sekä uuden vedenheittolaitoksen rakenta-
miseksi Vaasanpuistikkoon. 

Yleisten töiden lautakunnalle annettiin 4) tehtäväksi ryhtyä toimenpitei-
siin rautatieaseman ja uuden pikatavaratoimiston välissä olevan yleisen 
käymälän poistamiseksi. 

Kiinteän omaisuuden vakuuttaminen. Kiinteistötoimiston talo-osaston 
päällikölle päätettiin 5) antaa tehtäväksi ilmoittaa vapaaehtoiseen sota-
vahinkovakuutukseen kaikki kaupungin kiinteä omaisuus käyttäen vakuu-
tusarvoina omaisuuksien silloisia todellisia pääoma-arvoja. 

Sittemmin päätettiin 6) Lönnrotinkadun katusilta ilmoittaa sotavakuu-
tukseen sekä muu omaisuus lautakuntain esittämien arvojen mukaisesti, 
kuitenkin sellaisin muutoksin, että puhdistuslaitoksista ainoastaan Raja-
saaren, Kyläsaaren ja Savilan puhdistusasemat sekä betoniputkivalimo 
oli ilmoitettava vakuutukseen. 

Nikkilän sairaalan juhlasalirakennus 7) päätettiin palovakuuttaa 
2,800,000 mk:sta, Lapinlahdenkadun uusi kansakoulurakennus7) 12,200,000 
mkista sekä Oulunkylän siirtolapuutarhan toimistorakennus 8) 74,700 
mk:sta. 

Etel. Humalluodolle rakennetun vajarakennuksen palo vakuutusarvosi a 
määrättiin 9) 250,000 mk kaupungin osuudeksi ja 100,000 mk Merimelojat 
yhdistyksen osuudeksi. 

Soutustadionin rakennusten entinen palovakuutus päätettiin 10) lak-
kauttaa joulukuun 20p:stä lukien ja jättää ne siitä lähtien palo vakuutta-
matta. 

Käpylän urheilukentän pukeutumissuoja7), Oulunkylän siirtolapuutar-
han käymälä-vajarakennus ja kaksi muuta käymälärakennusta 8), Kivelän 
sairaalan uusi ruumishuone 11), ratsastushalli ja -tallit 12), vastavalmistu-
neet makeiskioskit 13) sekä Hietalahdentorille ja Töölöntorille rakennetut 
kioskit 14) päätettiin jättää palo vakuuttamatta. 

Lapsirikkaiden perheiden asuntorakennusten piirustukset. Sen jälkeen kun 
eri tahoilta oli tehty esityksiä rakennustoiminnan aikaansaamiseksi vähä-
varaisille lapsirikkaille perheille kiinteistölautakunta laati ehdotuksen ky-
seisten asuntotalojen rakentamiseksi Käpylään sekä eräitä vaihtoehtoisia 
ratkaisuja huoneistojen pohjasovituksiksi, jotka voisivat tulla kysymyk-

Khs 22 p. elok. 1,520 §. — 2) Khn jsto 4 p. tammik. 3,062 §. —3) Khs 20 
p. kesäk. 1,133 §. — 4) S:n 1 p. elok. 1,376 §. — 5) Khn jsto 31 p. tammik. 3,334 
§ ja khs 9 p. helmik. 114 §. — 6) Khn jsto 10 p. helmik. 3,387 §. — 7) Khs 27 
p. kesäk. 1,156 §. — 8) S:n 6 p. syysk. 1,590 §. — 9) S:n 21 p. marrask. 2,205 §. — 
10) S:n 3 p. lokak. 1,792 §. — S:n 18 p. heinäk. 1,312 §. — 12) S:n 30 p. 
huhtik. 698 §. — 13) S:n 11 p. heinäk. 1,264 §. — 14) S:n 31 p. lokak. 2,023 § 
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seen rakennussuunnitelmassa. Tällöin kaupunginhallitus päätti antaa 
yleisten töiden lautakunnalle tehtäväksi kiireisesti laatia siinä mainittujen 
rakennustyyppien 1 a ja 4 perusteella lopulliset rakennuspiirustukset ja 
kustannuslaskelmat sekä kehoittaa lautakuntaa samalla harkitsemaan, 
eikö puusta rakennettavia sivurakennuksia voitaisi sijoittaa niin, että 4—6 
m:n levyinen etupiha jäisi erottamaan niitä kadusta. 

Pirkkolan omakotialueen rakennusten tyyppipiirustukset. Kaupungin-
hallitus päätti 2) myöntyä kiinteistölautakunnan esitykseen eräiden Pirkko-
lan omakotialueen tonttien määräämisestä sellaisiksi alueiksi, joiden tyyppi-
piirustukset laaditaan kiinteistötoimiston tonttiosaston toimesta. 

Kulosaaren silta. Kiinteistöjohtajan esitys, että avoinna olevaan Kulo-
saaren sillan isännöitsijän toimeen saataisiin valita sodassa haavoittunut 
mutta palveluskelpoinen upseeri, hyväksyttiin3). 

Eversti A. Lindbergille päätettiin 4) Kulosaaren sillan isännöitsijän 
toimen hoitamisesta suorittaa 1,000 mk:n suuruinen kuukausipalkka touko-
kuun 23 p:stä alkaen toistaiseksi siksi kuin toisin määrättiin. 

Jääkärikapteeni E. A. Grönberg määrättiin 5) heinäkuun 1 pistä alkaen 
väliaikaisesti Kulosaaren sillan isännöitsijäksi 1,000 mk:n kuukausipalkoin, 
johon tuli kalliinajanlisäystä 50 mk heinäkuun 15—31 p:n väliseltä ajalta 
ja 160 mk kuukaudelta elokuun 1 p:stä lukien. 

Peruuttaen kapteeni Grönbergille antamansa määräyksen kaupungin-
hallitus määräsi6) insinööri J. W. Andersinin v:n 1941 alusta lukien toistai-
seksi Kulosaaren sillan isännöitsijäksi 1,000 mk:n kuukausipalkoin ilman 
oikeutta kalliinajanlisäyksiin. 

Kaupunginhallitus päätti 7), että Kulosaaren sillan edesmennen varti-
jan W. Örthenin tilalle oli valittava lähinnä vanhin vartija O. Äberg. 

Vartijaksi päätettiin 8) toukokuun 23 pistä lukien palkata herra K. H. 
Tuominen 1,600 mk:n kuukausipalkoin. 

Ylimääräiseksi vartijaksi palkattiin 9) toukokuun 5 p:stä lukien herra 
A. Paukku 1,600 mk:n kuukausipalkoin. 

Vartija F. E. Österholmille myönnettiin 10) sairaslomaa virkasään-
nön mukaisin palkkaeduin heinäkuun 11 p:stä elokuun 1 p:ään. 

Vartija S. Mattssonin jouduttua sotapalvelukseen päätettiin touko-
kuun 15 p:stä lukien palkata ylimääräiseksi vartijaksi herra P. Saikkonen 
1,600 mk:n kuukausipalkoin. 

Ylimääräiselle vartijalle G. Eklundille päätettiin 12) seuraavasta pal-
kanmaksusta lähtien suorittaa hänen siihenastista tuntipalkkaansa vas-
taava 1,600 mk:n kuukausipalkka. 

Kulosaaren sillan vartijoille myönnettiin 13) kalliina janlisäykset. 
Sodan ajaksi keskeytetty 14) Kulosaaren sillan siltamaksujen kannanta 

päätettiin 15) jälleen aloittaa huhtikuun 1 p:stä lukien. 
Kaupunginhallitus päätti 16) oikeuttaa kiinteistöjohtajan hyväksy-

mään Oy. Weilin & Göös ab:n esittämän 12,760 mk:n suuruisen laskun 
Kulosaaren sillan siltalippujen painattamisesta sekä aikanaan tehdä kau-

Khs 21 p. marrask. 2,218 §. — S:n 7 p. marrask. 2,094 §. —3) Khn jsto 28 
p. maalisk. 3,583 §.—4) S:n 23 p. toukok. 3,793 §. — 5) S:n 27 p. kesäk. 3,934 § 
ja 31 p. lokak. 4,294 §. — 6) S:n 19 p. jouluk. 4,420 §. — 7) S:n 28 p. maalisk. 
3,584 §. — 8) S:n 23 p. toukok. 3,794 §. — 9) S:n 9 p. toukok. 3,731 §. — 10) S:n 
11 p. heinäk. 3,978 §. — ") S:n 16 p. toukok. 3,757 §. — S:n 18 p. heinäk. 
3,990 §. — 13) S:n 17 p. lokak. 4,254 §". — 14) Ks. v:n 1939 kert. s. 229. — 15) Khs 
21 p. maalisk. 414 §. — 16) S:n 10 p. lokak. 1,859 §. 
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punginvaltuustolle esityksen Kulosaaren sillan käyttö- ja korjausmää-
rärahan ylittämisestä. 

Kaupunginhallitus päätti 1), että Kulosaaren sillan siltamaksujen alen-
% nuslippujen myynti lopetetaan kertomusvuoden lokakuun 1 p:stä lukien. 

Kulosaaren sillan maksuton ylitysoikeus myönnettiin 2) niille Kulosaa-
ren kartanoon sijoitetun vartiopataljoonan I komppanian suljetuille osas-
toille samoin kuin yksityisille sotilaillekin, jotka esittivät sillan vartijalle 
joko pataljoonan tai sen I komppanian antaman asianmukaisen lupato-
distuksen. 

Kiinteistöjohtaja valtuutettiin3) kertomusvuonna kaupunginhallituk-
sen puolesta myöntämään vapautus Kulosaaren sillan siltamaksujen suo-
rittamisesta toukokuun 1 p:n ja lokakuun 1 p:n väliseksi ajaksi samoille 
henkilöryhmille, joille kaupunginhallitus itse edellisinä vuosina oli myöntä-
nyt tämän oikeuden. 

Lisäksi päätettiin 4), että Kuoresaaren pohjoispuolelle täytettä kuljetta-
vat ajoneuvot vapautetaan Kulosaaren sillan siltamaksujen suorittamisesta. 

Halkojen hankinta 5). Kaupunginhallitus päätti6) kehoittaa kaupungin-
agronoomia sekä huolto viraston ja lastensuojelu viraston toimitusjohtajia 
heti ryhtymään toimenpiteisiin mahdollisimman suuren halkomäärän 
hakkauttamiseksi asianomaisten lautakuntain hallinnassa olevista metsistä 
sekä kiinteistötoimiston talo-osaston päällikköä ryhtymään toimenpitei-
siin halkojen hankkimiseksi muualtakin kaupungin laitosten tarpeiksi. 
Kaupunginagronoomille myönnettiin tarkoitusta varten 500,000 mk ja talo-
osaston päällikölle kaikkiaan 30,000,000 mk ennakolta kaupunginkassasta, 
minkä ohessa huoltoviraston ja lastensuojelu viraston toimitusjohtajia ke-
hoitettiin tekemään esitykset tarvitsemiensa ennakkovarain myöntämi-
sestä. 

Kiinteistötoimiston talo-osaston päällikölle S. Puraselle päätettiin 7) 
palkkiona kaupungin halkojenhankintain hoitamisesta suorittaa helmikuun 
1 p:n ja joulukuun 31 p:n väliseltä ajalta 2,000 mk kuukaudessa eli yhteensä 
22,000 mk halkojen ostamiseen myönnetyistä ennakkovaroista. 

Siihen katsoen, että kiinteistötoimiston talo-osaston halkotoimiston 
piakkoin oli siirryttävä toiseen Pohj. Esplanaadikadun 5:ssä olevaan huo-
neistoon, missä ei ollut minkäänlaista kalustoa, kaupunginhallitus päätti 8) 
suostua siihen, että välttämätön kalusto saatiin ostaa niillä varoilla, jotkvi 
oli osoitettu ja joita edelleen osoitettiin talo-osaston käytettäväksi halkojen 
hankintaa varten. 

Kiinteistötoimiston talo-osasto oli tehnyt Halkokeskus S. Lemström 
nimisen toiminimen kanssa sopimuksen yhteensä 2,100 halkosylen toimitta-
misesta kaupungille. Toiminimellä oli kuitenkin ollut kiinteästi ostettua 
halkotavaraa vain 735 syltä, joten 1 ppumäärä oli ollut hankittava sodan 
johdosta huomattavasti kohonnein hinnoin, minkä johdosta se anoi 90 
mk:n lisähinnan saamista syleltä niistä haloista, joita se oli toimittanut 
kaupungille yli 735 sylen, eli vähintään 1,000 syleltä? Kaupunginhallitus 
päätti 9) tällöin oikeuttaa kiinteistölautakunnan sekä ne kaupungin viras-

Kks 1 p. elok. 1,364 §. — 2) S:n 4 p. huhtik. 497 §. — 8) S:n 18 p. huhtik. 
564 §. — 4) S:n 31 p. lokak. 2,054 §. — 5) Ks. myös tämän kert. s. 173. —6) Khs 
26 p. tammik. 76 §, 23 p. helmik. 201 §, 1 p. maalisk. 296 §, 29 p. maalisk 
453 §, 18 p. huhtik. 603 §, 9 p. toukok. 773 §, 16 p. toukok. 829 § ia 6 p kesäk 
1,001 §. — 7) S:n 12 p. jouluk. 2,429 §. — ») S:n 21 p. maalisk. 427 §. — 9) S:n 
30 p. toukok. 957 §. ; 
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tot, joiden kesken kyseinen halkomäärä jakauti i, ylittämään asianomaisia 
lämpömäärärahojaan yhteensä 125,400 mk sekä aikanaan tehdä kaupungin-
valtuustolle esityksen tämän toimenpiteensä hyväksymisestä. 

Kaupunginhallitus päätti tehdä rautatiehallitukselle esityksen 
rautatieluoton myöntämisestä kiinteistötoimiston halkotoimiston käytet-
täväksi. 

Kaupunginhallitus myöntyi2) kiinteistölautakunnan esitykseen saada 
varastoida halkoja Kasarmitorin kauppahallin ääreen. 

Kiinteistötoimiston halkotoimistoa päätettiin 3) kehoittaa tehostamaan 
sen hoidossa olevien halko varastojen vartiointia sekä toimiston talo-osas-
toa järjestämään kaupungin puolesta vartiointi Merisatamassa, Hieta-
lahdentorilla ja Fredrikinkadun tontilla n:o 65 oleville yksityisille halko 
varastoalueille. Niitä kaupungin laitoksia, joilla oli suuremmat halkovaras-
tot, päätettiin kehoittaa itse järjestämään niiden tehoisa vartiointi. 

Yleisistä käyttövaroistaan kaupunginhallitus myönsi 4) 15,925 mk 
kertomusvuoden elokuun ja 22,750 mk syyskuun vartiointikustannuksiin. 

Halkojenhankintakysymyksen järjestämistä varten asetetulle toimikun-
nalle myönnettiin 5) ennakolta kaupunginkassasta 1,000,000 mk käy-
tettyjen kuorma-autojen sekä puukaasuttimien ostamiseksi halkojenkulje-
tusta varten. 

Toimikunta oikeutettiin6) sittemmin kokeeksi hankkimaan muutamia 
puukaasuautoja siten, että toimikunta ostettuaan tällaisen auton jätti sen 
vähittäismyyntisopimuksella yksityisen autonkulj ettaj an käytettäväksi 
ehdoin, että tämä suoritti vähintään y3 auton hinnasta käteisellä ja loppu-
osan toimikunnan määrättävillä lyhennysmaksuilla sekä sitoutui, niinkauan 
kuin auton hintaa ei ollut kokonaan maksettu, toimikunnan määrättävin 
maksuin ajamaan yksinomaan kaupungin halkoja maaseudulta kaupun-
kiin, ollen toimikunnan vahvistettava osa mainitusta maksusta käytettävä 
auton kauppahinnan lyhentämiseen. Edelleen oli ehdoksi asetettava, että 
auton omistusoikeus jäi kaupungille siksi kuin kauppahinta korkoineen oli 
kokonaan maksettu, minkä jälkeen se siirtyi ostajalle, ollen ostajan kuiten-
kin vastattava autolle sitä ennen mahdollisesti aiheutuneista vahingoista 
samoin kuin sen käyttö- y. m. kustannuksista. Samalla kaupunginhallitus 
oikeutti toimikunnan puheena olevaan tarkoitukseen käyttämään edellä 
mainittua 1,000,000 mk:n erää. 

Kiinteistötoimiston talo-osaston päällikkö oikeutettiin 7) myöhemmin 
ostamaan kaupungin tarpeisiin 30 puuhiilikaasutinta n. 25,000 mk:n kappa-
lehinnasta ja käyttämään siihen 500,000 mk edellä mainitusta 1,000,000 
mk:n erästä, minkä lisäksi myönnettiin vielä tarvittavat 250,000 mk enna-
kolta kaupunginkassasta. 

Kiinteistöjen pääluokkaan sisältyvistä kaupunginvaltuuston käyttö-
varoista kaupunginhallitus myönsi 8) 21,400 mk halkosahain hankkimi-
seen, päättäen aikanaan tehdä valtuustolle esityksen tämän toimenpiteen 
hyväksymisestä. Tätä päätöstään kaupunginhallitus kuitenkin myöhem-
min muutti 9) sikäli, että rahamäärä myönnettiinkin sen kiinteistötoimiston 
talo-osaston käytettäväksi halkojen y. m. ostamista varten asettamista 
varoista. 

Khs 18 p. huhtik. 601 §. — 2) S:n 31 p. lokak. 2,037 §. — *) S:n 8 p. elok. 
1,397 §. — 4) S:n 15 p. elok. 1,462 §. — 5) S:n 1 p. maalisk. 297 §.—6) S:n 15 p. 
maalisk. 383 §. — 7) S:n 23 p. toukok. 904 §. — 8) S:n 23 p. helmik. 221 §. — 
9) S:n 22 p. elok. 1,531 §. 
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Kiinteistötoimiston talo-osasto oikeutettiin ostamaan n.s. Kalevan 
halkosaha 20,000 mk:n hinnasta. 

Helsingin kaupungin rakennus oy. n:o 4 oikeutettiin 2) täyttämään poltto-
puidentarpeensa kiinteistötoimiston talo-osaston hankintain yhteydessä. 

Kiinteistötoimiston talo-osaston esityksestä kaupunginhallitus päätti 3), 
että halkojen hankintaa kaupungin laitoksille ei toistaiseksi ollut jatkettava 
polttokautta 1941/42 silmälläpitäen. 

Kansanpuistot, urheilukentät ja -laitokset y.m. 

Uunisaaren merikylpylä. Helsingfors simsällskap seuran anottua oi-
keutta saada korottaa aikuisten kuljetus- ja pääsymaksut Uunisaareen 
edestakaiselta matkalta 2: 50 mk:aan, kaupunginhallitus suostui 4) tähän 
kertomusvuoden kesäkaudeksi edellyttäen, ettei lasten vastaavaa maksua 
korotettu ja että uimakouluopetusta nauttivilla koululaisilla ja Kaivo-
puiston leikkikenttää käyttävillä lapsilla edelleenkin oli oikeus maksutto-
maan pääsyyn saarelle. 

Mustikkamaan uimalaitoksessa suoritettaviksi suunnitellut rakennustyöt 
päätettiin 5) siirtää sopivampaan ajankohtaan. 

Pihlajasaari. Kaupunginhallitus päätti6) sallia panna täytäntöön 
tutkittavakseen alistamansa kiinteistölautakunnan päätöksen käymälän 
rakentamisesta Pihlajasaareen. 

Korkeasaari. Korkeasaareen päätettiin 7) järjestää suoja ja aita hirvi-
eläimille käyttäen tarkoitukseen 3,752 mk kansanpuistojen kertomusvuo-
den kor j ausmäärärahasta. 

Kaupunginhallitus päätti 8) sallia suorittaa Korkeasaaren vesilintutar-
han uusimistyöt alkoholistityövoimalla tai varatöinä oikeuttaen kiinteistö-
lautakunnan käyttämään tarkoitukseen kansanpuistojen kertomusvuoden 
korjausmäärärahan erää Korkeasaari, vesilintutarhan tienpuoleisen sivun 
uudistaminen. 

Hevosen ja mikäli mahdollista myöskin ajokaluston ostamiseen Korkea-
saareen kaupunginhallitus myönsi 9) kiinteistölautakunnan käytettäväksi 
13,000 mk Korkeasaaren entisestä hevosesta ja ajokalustosta hyvitetystä 
M,563 mk:n määrästä. 

Korkeasaaren eläintarhan lopetettavaksi määrätyn Felis-leijonan ruho 
päätettiin10) korvauksetta luovuttaa yliopiston eläintieteellisen .museon 
käytettäväksi. 

Kaupunginhallitus päätti6) sallia panna täytäntöön tutkittavakseen 
alistamansa kiinteistölautakunnan päätöksen käymälän rakentamisesta 
Korkeasaareen. 

Tuurholmasta kerätyn piikkilangan myynti. Kiinteistölautakunta oi-
keutettiin n ) myymään Tuurholman kansanpuiston alueelta sodan aikana 
kerätty piikkilanka Kulosaaren suojeluskunnalle yhteensä 800 mk:n hin-
nasta. 

Koivujen myynti Tuurholman ja Kivinokan alueilta. Kiinteistölauta-
kunnan kansanpuisto-osasto oikeutettiin 12) myymään Tuurholman ja 

Khs 4 p. huhtik. 509 §. — 2) Khn jsto 28 p. maalisk. 3,589 §. — 3) Khs 
18 p. heinäk. 1,346 §. — 4) S:n 13 p. kesäk. 1,068 §. — 5) S:n 30 p. toukok. 932 §. — 
«) S:n 20 p. kesäk. 1,123 §. — 7) S:n 11 p. huhtiK. 533 §. — 8) S:n 12 p. jouluk 
2,411 §. — ») S:n 17 p. lokak. 1,908 §. — 10) S:n 29 p. maalisk. 445 §. — «) S:n 
27 p. kesäk. 1,158 §. — 12) S:n 27 p. kesäk. 1,159 §. 



182 II. Kaupunginhallitus ' 219 

Kivinokan kansanpuistoista ne loimu- ja visakoivut, joiden myyntiin 
kaupungin metsänhoitaja antoi suostumuksensa, loimukoivut 40 mk:sta 
kuutiojalalta ja visakoivut 8 mk:sta kg:lta. Lautakunnalle päätettiin sa-
malla erikoisesti huomauttaa, ettei kaupunginpuutarhurin luvatta saanut 
kaataa mitään puita kansanpuistoista. 

Koripallotelineiden osto. Kaupunginhallitus päätti ostaa Suomen 
koripalloliitolta sen Töölönlahden puoleisella Kaisaniemen kentällä olevat 
koripallotelineet myöntäen tarkoitukseen kiinteistölautakunnan käytettä-
väksi 3,500 mk yleisistä käyttövaroistaan ja luovuttaen telineet lautakun-
nan hallintaan. 

Radiokojujen rakentaminen eräille urheilupaikoille. Suomen yleisradion 
anomukseen saada rakennuttaa radiokojuja eräille urheilupaikoille kaupun-
ginhallitus suostui 2) ehdoin, että työpiirustukset ennen rakennustöiden 
aloittamista jätettiin rakennustoimiston talorakennusosaston tarkastetta-
viksi ja hyväksyttäviksi. 

Johanneksen kirkon urheilukenttä. Yleisten töiden pääluokkaan sisälty-
vistä käyttövaroistaan kaupunginhallitus myönsi 71,000 mk3) yleisten 
töiden lautakunnan esittämien tasoitustöiden suorittamiseen Johanneksen 
kirkon urheilukentällä sekä 30,000 mk 4) kentän reunan rakentamista var-
ten luiskana lautakunnan ehdotuksen mukaisesti. 

Hesperian puiston pesäpallokenttä. Yleisten töiden pääluokkaan sisäl-
tyvistä käyttövaroistaan kaupunginhallitus myönsi 5) 14,000 mk Hesperian 
puiston pesäpallokentän pukeutumissuojan muuttamiseksi talvikäyttöön 
kelpaavaksi. 

Pallokenttä. Hyväksyen yleisten töiden lautakunnan esityksen Pallo-
kentän pukeutumisrakennuksen rakennustöiden jatkamisesta ja aidan pys-
tyttämisestä kentän Urheilukadun puoleiseen laitaan kaupunginhallitus 
päätti6) kehoittaa lautakuntaa teettämään mainitut työt niitä varten v:n 
1939 talousarvioon merkityillä määrärahoilla. 

Pallokentän kenttien n:ot 1 ja 2 aitaamiseen kaupunginhallitus myönsi 7) 
25,000 mk yleisten töiden pääluokkaan sisältyvistä käyttövaroistaan. 

Kaupunginhallitus oikeutti 8) yleisten töiden lautakunnan jatkamaan 
Pallokentän aidan rakentamista kentän Nordenskiöldinkadun puoleisella 
laidalla käyttäen kentän aitaamista varten v:n 1939 talousarvioon merkitty-
jen varain jäännöserää. 

Eläintarhan urheilukenttä. Kaupunginhallitus myönsi 9) kiinteistö-
toimiston kansanpuisto-osaston käytettäväksi kassaennakkona 3,000 mk 
palkkain maksamiseksi järjestysmiehille ja vaihtokassan antamiseksi li-
punmyyjille Eläintarhan urheilukentällä pidettävissä kilpailutilaisuuksissa. 

Yleisten töiden pääluokkaan sisältyvistä kaupunginhallituksen käyttö-
varoista myönnettiin10) 1,200 mk Eläintarhan urheilukentän vartiokojun 
palo vaurioiden kor j aamiseen. 

Eräiden rakennustöiden suorittamisen lykkääminen. Kaupunginhallitus 
hyväksyi11) yleisten töiden lautakunnan esityksen eräiden Vallilan urheilu-
kentällä, Eläintarhan urheilukentällä ja Pasilan palloilukentällä suoritet-
taviksi suunniteltujen rakennustöiden siirtämisestä sopivampaan ajan-

Khs 3 p. lokak. 1,800 §. — 2) S:n 21 p. mairask. 2,214 — 3) S:n 10 p. lokak. 
1,876 §. — 4) S:n 24 p. lokak. 1,997 §. — 5) S:n 24 p. lokak. 1,998 §. —6) S:n 13 p. 
kesäk. 1,063 §. — 7) S:n 18 p. heinäk. 1,344 §. — 8) S:n 10 p. lokak. 1,862 §. — 
9) S:n 30 p. toukok. 917 §. —1 0) Khn jsto 10 p. helmik. 3,406 §. — Khs 30 p 
toukok. 932 §. 
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kohtaan muuten paitsi mikäli se koski kertomusvuoden tuloa tuottamatto-
mien pääomamenojen pääluokan luvussa Urheilukentät kahden W.C:n ja 
lavoaarin järjestämistä Vallilan urheilukentän pukeutumissuojaan varattu-
jen varain käyttämistä. 

Luistinradan järjestäminen soutustadionin edustalle. Kaupunginhallitus 
oikeutti1) yleisten töiden lautakunnan järjestämään luistinradan soutu-
stadionin edustalle käyttäen sen perustamiskustannuksiin kertomusvuoden 
talousarviossa maaluistinratain järjestämiseen ja kunnossapitoon varattua 
määrärahaa ja hoitokustannuksiin v:n 1941 vastaavia varoja. 

Ratsastuskentät ja -laitteet. Kaupunginhallitus vapautti 2) Helsingin 
ratsastajat yhdistyksen Kampin maneesia ja Keskustalli oy:n Kampin 
tallia koskevasta vuokrasopimuksestaan marraskuun 1 p:stä 1939 alkaen 
myöntäen niiden mainitun vuoden marras- ja joulukuun vuokrain poista-
miseen yhteensä 1,800 mk käyttövaroistaan poistoihin ja palautuksiin sekä 
päättäen, ettei maneesiin ja talliin järjestetystä sotilasmajoituksesta peritä 
vuokrakorvausta kaupungille. 

Keskustalli oy. vapautettiin3) Kampin ratsastuskentän kertomusvuo-
den tammikuun 1 p:n ja toukokuun 31 p:n välisen ajan vuokran, yhteensä 
541: 65 mk:n, maksamisesta. 

Kaupunginhallitus päätti4) lokakuun 31 p:stä 1939 lähtien purkaa rouva 
K. Ritterin kanssa tehdyn vuokrasopimuksen, jolla hänelle oli 650 mk:n 
vuosivuokrin vuokrattu Talin tilan toinen talli ja sen lähistöllä oleva n. 
0. o 5 ha:n suuruinen maa-alue ehdoin, että hän suoritti vuokran mainittuun 
päivään saakka, että hänelle heti rauhan palattua varattiin oikeus 
vuokrasopimuksen solmiamiseen uudelleen ja että vuokraesineen käy-
töstä koituva etu tuli suoraan kaupungille purkamispäivästä lukien. 

Kaupunginhallitus päätti 5) suostua rouva K. Ritterin anomukseen 
saada väliaikaisesti käyttää Talin kartanon alueelle rakennuttamaansa 
maneesia autojen säilytyspaikkana ehdoin, että hän yhtä autoa varten luo-
vuttamastaan tilasta peri vuokraa enintään 50 mk kuukaudessa, entisen 
vuokrasopimuksen muuten jäädessä voimaan. 

Kaupunginhallitus päätti6) suostua rakennusten urakoitsijan talousneu-
vos O. Vilamon esitykseen ratsastushallin rakennustöiden keskeyttämisestä 
sekä asettaa sen tallirakennusten vastaanottoa varten komitean 7). 

Ratsastushalli- ja tallirakennuksissa päätettiin 8) toimituttaa tarkastus 
niiden valtion viranomaisten mahdollisesti korvattavien vahinkojen totea-
miseksi, joita rakennuksille oli aiheutunut osittain sen johdosta, että niissä 
rakennusaikana oli pidetty siirtoväen kotieläimiä. 

Myöhemmin merkittiin 9) tiedoksi Uudenmaan lääninhallituksen hyväk-
syneen edellä mainitun tarkastuksen nojalla suoritetuista korjaustöistä 
aiheutuneiden kustannusten tilitystavan valtion osalta, kuitenkin niin, 
että lääninhallitus sen maksettavaksi tulevasta 51,000 mk:n määrästä suo-
ritti ainoastaan 34,038: 50 mk ja Uudenmaan kansanhuoltopiiri 16,961: 50* 
mk. 

Kaupunginhallitus päätti10) oikeuttaa yleisten töiden lautakunnan hy-
väksymään Oy. Rudus ab:n tarjoukset ratsastushallin lattian kunnostamis-

Khs 27 p. jouluk. 2,508 §. — 2) S:n 30 d. toukok. 931 §. — 3) S:n 3 p. 
lokak. 1,804 §. — 4) S:n 9 p. helmik. 125 §. — 5) S:n 28 p. marrask. 2,282 §. — 
6) S:n 1 p. maalisk. 269 §. — 7) Ks. tämän kert. s. 113. — 8) Khs 16 p. toukok. 
803 a §; ks. myös tämän kert. s. 113 ja 211. — 9) Khs 19 p. syysk. 1 679 $ — 
10) S:n 1 p. elok. 1,366 §. 
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töiden suorittamisesta, joihin sisältyi myöskin hallissa olleen nautakarjan 
likaaman pintamaan ja kentän pinnassa olevien kivien osittainen poisto,, 
sekä pintakerroksen rakentamisesta hallissa olevalle ratsastuskentälle. 
Mainittuja töitä varten yleisten töiden lautakunta oikeutettiin käyttämään 
190,400 mk kaupunginvaltuuston v:n 1939 käyttövaroista olympiakisain 
aiheuttamiin menoihin. 

Ratsastushallin lopputarkastusta suorittamaan asetetun komitean x) 
suoritettua tehtävänsä kaupunginhallitus päätti2) vastaanottaa hallin 
ehdoin, että sen urakoitsija laati suunnitelman ja kustannusarvion sen puut-
teelliseksi osoittautuneen johtokanaviston korjaamisesta ja että tästä aiheu-
tuvien töiden suorittamisesta tehtiin eri päätös. Ratsastushalli päätettiin 
samalla jättää kiinteistölautakunnan hallintaan. 

Myöhemmin urakoitsija ilmoitti sitoutuvansa kaikkien muiden ilmen-
neiden vikain korjaustöiden lisäksi myöskin johtokanaviston korjaamiseen 
ehdoin, että tehtyjen urakkasopimusten perusteella vielä maksamatta oleva 
300,000 mk:n määrä heti suoritettiin hänelle, minkä johdosta kaupunginhal-
litus päätti3) kehoittaa rakennustoimistoa maksamaan hänelle mainitun 
urakkasumman loppuerän ehdoin, että hän heti asetti 100,000 mk:n suurui-
sen lisätakauksen ja että kaikki korjaustyöt heti pantiin käyntiin. 

Ratsastushallin vihkiäisjuhla päätettiin 4) järjestää lokakuun 26 p:nä. 
Yleisistä käyttövaroistaan kaupunginhallitus myönsi5) 10,356: 15 mk 

erinäisten väliaikaisia laitteita poliisilaitoksen ratsastavan osaston hevosten 
majoittamista varten käsittävien töiden suorittamiseksi ratsastushallissa. 

Ratsastustallien valaisimia varten kaupunginhallitus myönsi6) 
11,334:80 mk yleisten töiden pääluokkaan sisältyvistä käyttövaroistaan. 

Tarkoituksin, että Helsingin kaupungin, olympiakisain järjestelytoimi-
kunnan, agronoomi A. Hambergin kuolinpesän ja talousneuvos O. Vilamon 
kesken tehtäisiin yhteinen selvitys edesmenneen agronoomi Hambergin 
Talin laukkakentällä ja väliaikaisella maastoratsastusradalla suorittamista 
töistä sekä talousneuvos Ö. Vilamon Helsingin ratsastushallissa suoritta-
mista parannustöistä ratsastushallin ja Talin laukkakentän vastaanotto-
komitea esitti: että olympiakisain järjestelytoimikunta suorittaisi agro-
noomi Hambergin kuolinpesälle koko hänen urakkasummansa, n. 1,100,000 
mk, sekä talousneuvos Vilamon 90,000 mk:n suuruisen laskun Helsingin 
ratsastushallissa suoritetuista korjaus- ja parannustöistä niin pian kuin 
kaupunki lopullisesti oli ottanut laitoksen haltuunsa; että kaupunki suo-
rittaisi olympiakisain järjestelytoimikunnalle kertakaikkiaan 200,000 mk; 
että agronoomi Hambergin kuolinpesä antaisi loppukuitin ja myöntäisi, et-
tei sillä enää ollut mitään vaatimuksia; sekä että talousneuvos Vilamo 
myöntäisi, ettei hänellä, sen jälkeen kun hän oli saanut täyden maksun 
Ruskeasuolle rakennuttamiansa ratsastuslaitteita koskevasta urakasta osit-
tain alkuperäisen, osittain myöhemmin tehdyn lisäsopimuksen mukaisesti, 
ja sitten kun hän oli Uudenmaan lääninhallitukselta saanut täyden kor-
vauksen erinäisistä ratsastushallissa tapahtuneen lehmien majoituksen 
aiheuttamista 51,000 mk:n maksuista ja kustannuksista ja olympiakisain 
järjestelytoimikunnan kautta saanut täyden maksun eli 90,000 mk eri-
näisistä korjaus ja parannustöistä, ei ollut minkäänlaisia vaatimuksia esi-
tettävänä kaupungille, olympiakisain järjestelytoimikunnalle eikä Uuden-

Ks. tämän kert. s. 113. — 2) Khs 19 p. syysk. 1,681 §. —3) S:n 19 p. syvsk. 
1,686 §. — «) S:n 24 p. lokak. 1,988 §. — 5) S:n 11 p. heinäk. 1,259 §. — 6)"S:n 
25 p. huhtik. 648 §; ks. myös tämän kert. s. 66. 
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maan lääninhallitukselle Helsingin ratsastushallin rakennustöiden tai sen 
käytön suhteen. Edellä mainitut maksut suoritettaisiin niin pian kuin kau-
punki lopullisesti oli vastaanottanut ratsastushallin, kaupunginhallitus ja 
olympiakisain järjestelytoimikunta olivat hyväksyneet tilitysmenetelmän, 
lääninhallitus oli hyväksynyt tilityksen omalta osaltaan, agronoomi Ham-
bergin kuolinpesä antanut lopullisen kuitin sekä talousneuvos Vilamo anta-
nut lopullisen kuitin ja muuten hyväksynyt kaikkia puheena olevia asian-
osaisia koskevan tilityksen. Vastaanottokomitea esitti myöskin, että kau-
punki heti ottaisi haltuunsa Talin laukkakentän, jonka komitea suoritta-
massaan katselmuksessa oli havainnut kaikin puolin sopimuksen mukaisesti 
rakennetuksi. Kaupunginhallitus päätti hyväksyä komitean esityksen 
Talin laukkakentän vastaanottamisesta ja jättää sen hoidon kiinteistölauta-
kunnalle sekä Talin laukkarataa varten varatusta määrärahasta osoittaa 
200,000 mk kaupungin olympiakisain järjestelytoimikunnalle suoritettavan 
osuuden maksamiseen mutta suorittaa talousneuvos Vilamon laskun vasta 
sen jälkeen kun Ruskeasuon 'ratsastushalli oli lopullisesti vastaanotettu. 

Kaupunginhallitus päätti2) antaa rakennustoimiston katu- ja talo-
rakennusosastoille tehtäväksi vuosittain merkitä talousarvioehdotuksiinsa 
tarpeelliset määrärahat Talin laukkarata-alueen varsinaisen, aidalla eriste-
tyn radan y.m. kunnossapitoon. 

Kaupunginhallitus päätti 3) siirtää Käpylän raviradan pukeutumissuo-
jan rakentamisen toistaiseksi. 

Velodromi. Kaupunginhallitus päätti 4) hyväksyä kiinteistölautakunnan 
esityksen kiintonaisten naulakkojen ja säilytyskaappien hankkimisesta 
velodromiin sekä oikeuttaa lautakunnan käyttämään tarkoitukseen uima-
laitosten, soutu- ja ratsastusstadionin, velodromin, urheilupavilj onkien y.m. 
korjaus- ja kunnossapitomäärärahaa. 

Soutustadion. Sotaväen reserviharjoituksiin kutsuttu soutustadionin 
alueelle rakennettavan hallintorakennuksen, pääkatsomon ja venevajan 
urakoitsija rakennusmestari Th. Nyberg päätettiin5) vapauttaa soutu-
stadionlaitoksen urakkatöiden loppuunsuorittamisesta sekä sallia suorittaa 
hänelle urakkasumman suorittamatta oleva erä vähennettynä suoritta-
matta jääneiden töiden osalta 32,000 mk:lla. 

Kaupunginhallitus päätti6) antaa rakennustoimiston talorakennusosas-
tolle tehtäväksi suorittaa eräitä täydennystöitä soutustadionilla osoittaen 
sen käytettäväksi 23,100 mk uimalaitosten, soutu- ja ratsastusstadionien, 
velodromin, urheilupavilj onkien y.m. korjaus- ja kunnossapitomäärärahasta 
sekä myöntää tuloa tuottamattomien pääomamenojen pääluokan lukuun 
Urheilukentät sisältyvästä määrärahasta Soutu- ja melontastadion tarvit-
tavat varat yhden puhelimen hankkimiseen soutustadionille. 

Arkkitehti H. Ekelundin soutustadionia varten hankkiman kaluston 
lunastamiseen osoitettiin 7) 7,861:25 mk kiinteistöjen pääluokan lukuun 
Urheilu- ja pallokentät sisältyvästä määrärahasta Urheilukenttien järjes-
tysmiehet ja rahastus. 

Kiinteistölautakunnan esitys olympiakisain soutu- ja melontakilpailuja 
varten hankittujen kellukkeiden y.m. välineiden hallintaoikeuden siirtämi-
sestä toimiston kansanpuisto-osastolle hyväksyttiin8). 

!) Khs 8 p. elok. 1,425 §. — S:n 28 p. marrask. 2,272 §. — 3) S:n 6 p 
syysk. 1,605 §. — 4) S:n 19 p. jouluk. 2,449 §. — «) S:n 16 p. helmik 174 § - 1 
®) S:n 21 p. marrask. 2,213 — 7) S:n 21 p. marrask. 2,215 §. — 8) S:n 21 p 
marrask. 2,212 §. ' 
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Olympiakylä. Arkkitehti M. Blomstedtille päätettiin x) kaupunginhalli-
tuksen yleisistä käyttövaroista suorittaa 22,350 mk olympiakylän talous-
rakennusten piirustusten laatimisesta. 

Olympiakisain valmistelutöiden kustannukset. Kaupunginhallitus päätti 2) 
ilmoittaa olympiakisain järjestelytoimikunnalle, että uusien katsomojen, 
ratain ja kenttien rakentamisesta aiheutuneista kustannuksista 1,355,400 
mk oli todettu sellaisiksi menoiksi, jotka järjestelytoimikunnan tehtyjen 
sopimusten mukaisesti tuli suorittaa kaupungille. 

Sittemmin merkittiin3) tiedoksi, että järjestelytoimikunta oli valmis 
suorittamaan kaupungille edellä mainitun korvauksen sekä että kaupungin-
hallituksen puolesta oli annettu sitoumus maksaa tämä erä takaisin siinä 
tapauksessa, ettei valtio lopullisesti korvannut näitä kustannuksia, 

Kaupungin hallintopiiriin kuulumattomia alueita 
koskevat kysymykset 

Haaga. Kiinteistölautakunnan laadituttama Haagan Kaivotorin jär-
jestelyä tarkoittava piirros n:o 2,095 päätettiin 4) lähettää Haagan kauppa-
lanhallitukselle ilmoituksin, että kaupunginhallitus puolsi järjestelyehdo-
tuksen toteuttamista siten, että kadunkulmaukset ja torin keskellä ole-
van puistikon reuna olisi pyöristettävä enemmän kuin mitä ehdotuk-
tuksessa oli edellytetty, jotta torille vastaisuudessa voitaisiin järjestää 
kiertoliikenne. 

Munkkiniemi. Uudenmaan lääninhallitukselle annettavassa lausun-
nossaan kaupunginhallitus päätti 5) puoltaa Munkkiniemen kortteleita 
n:ot 109—112 koskevan rakennussuunnitelman muuttamista siten, että 
Munkkiniemen uuden kansakoulutalon pääsisäänkäytävän ja kadun 
välille suunniteltu tie merkittiin puistotienä kyseisen alueen rakennus-
suunnitelmaan. 

Kaupunginhallitus päätti6) kehoittaa aisamiesosastoaan valittamaan 
korkeimpaan hallinto-oikeuteen rakennusoikeuksien myöntämistä eräi-
den Munkkiniemen tonttien omistajille koskevasta lääninhallituksen pää-
töksestä. 

Kaupunginhallitus päätti 7), että kaupunki omalla kustannuksellaan 
rakentaa Munkkiniemen alueelle kaksi sadevesikaivoa, joilla kiinteistö-
lautakunta katsoi olevan vaikutusta kaupungin etuun katujen kunnossapi-
don ollessa kyseessä. 

Lauttasaari. Kiinteistölautakuntaa päätettiin8) kehoittaa alustavan 
järjestelyehdotuksensa pohjalla laadituttamaan kaupungin Lauttasaaren 
itärannalla omistaman alueen lopullinen rakennussuunnitelma. 

Pakila ja Tammelund. Uudenmaan lääninhallitukselle päätettiin9) 
antaa Pakilan taajaväkisen yhdyskunnan ja Tammelundin huvilayhdys-
kunnan rakennusjärjestysten laatimista koskeva lausunto. 

Viikinmäki. Uudenmaan lääninhallitus oli marraskuun 16 p:nä 1939 
määrännyt, että viipymättä oli ryhdyttävä määrätyn Viikinmäen alueen 
rakennussuunnitelman laatimiseen sekä että alueella viiden vuoden ajan 

Khs 9 p. toukok 753 §. — 2) S:n 4 p. heinäk. 1,229 §. — 8) S:n 15 p.elok. 
1,467 §. — 4) S:n 11 p. heinäk. 1,278 §. — 5) S:n 31 p. lokak. 2,032 §. — 6) S:n 
7 p. marrask. 2,079 §. — 7) S:n 4 p. huhtik. 495 §. — 8) S:n 6 p. kesäk. 981 §. — 
9) S:n 14 p. marrask. 2,172 §. 
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siitä lähtien kun sen päätös oli saavuttanut lainvoiman oli oleva voimassa 
asemakaavalain 60 §:n edellyttämä rakennuskielto. Kaupunginhallitus 
päätti *) tyytyä päätökseen. 

Oulunkylä. Käsiteltäessä tiheissä asumusryhmissä olevien vuokra-
alueiden lunastamisesta annetun lain mukaisesti vuokra-alueiden jär-
jestelyä Oulunkylän kunnassa, kunnan puolesta herätettiin kysymys vah-
vistetun rakennussuunnitelman johdosta toimeenpantavien siirtojen ai-
heuttamista kustannuksista sekä siitä, olisivatko ne ehkä rakennussuunni-
telmanmuutoksilla vältettävissä. Kiinteistötoimiston asemakaavaosastolta, 
joka oli laatinut alueen rakennussuunnitelman, pyydetty lausunto sekä 
muutosehdotus päätettiin 2) lähettää lääninhallitukselle. 

Merkittiin3) tiedoksi lääninhallituksen päätös hyväksyä ja vahvistaa 
noudatettavaksi kaupunginvaltuuston sille esittämä, Oulunkylän rakennus-
suunnitelma-alueen kortteleita n:ot 216—237 eli Pirkkolan omakotialuetta 
koskeva rakennussuunnitelman muutos karttaan merkittyine rakennus-
suunnitelmamääräyksineen samalla määräten, että viemäröimissuunni-
telma oli toteutettava niin, ettei siitä aiheutunut terveydellisiä haittoja, 
ja että kaupungin oli vastattava rakennussuunnitelmanmuutoksen ai-
heuttamista kustannuksista. 

Lääninhallitukselle, joka oli pyytänyt kaupunginhallitukselta lausuntoa 
Uudenmaan läänin maanmittauskonttorin vireillepanemasta, Oulunkylän 
rakennussuunnitelman paaluttamista koskevasta asiasta, kaupunginhalli-
tus päätti 4) lähettää kiinteistölautakunnan asiasta antaman lausunnon 
ilmoittaen yhtyvänsä siihen. 

Puodinkylä, Herttoniemi ja Marjaniemi. Kun senaatin kesäkuun 5 
p:nä 1917 muodostamat Puodinkylän ja Herttoniemen taajaväkiset yhdys-
kunnat valtioneuvoston joulukuun 1 p:nä 1938 antamilla päätöksillä oli 
määrätty lakkautettaviksi kertomusvuoden tammikuun 1 p:stä lukien, 
mistä johtuen lain nojalla voimassa ollut kyseisiä alueita koskeva rakennus-
kielto oli katsottava rauenneeksi, niin Uudenmaan lääninhallitus saman vuo-
den lokakuun 16 p:nä asemakaavalain 60 §:n 2 momentin nojalla määräsi, 
että Herttoniemen taajaväkiseen yhdyskuntaan aikaisemmin kuuluneella 
alueella, johon lukeutuviksi oli katsottava kaikki ne maat, jotka edellä 
mainittujen senaatin päätösten antamisen aikoina kuuluivat Hertonäs 
gods ab. nimiselle yhtiölle, lukuunottamatta kuitenkaan niitä alueita, joi-
den rakennussuunnitelma jo oli vahvistettu, sekä myöskin entisen Puodin-
kylän taajaväkisen yhdyskunnan alueella, joksi oli katsottava koko se alue, 
jonka Botby gods ab. niminen yhtiö yhdyskunnan perustamisen aikoina 
omisti, ynnä siihen välittömästi liittyvällä Marjaniemen huvilayhdyskun-
nan alueella oli viiden vuoden ajan päätöksen saatua lainvoiman oleva 
voimassa rakennuskielto. Asia merkittiin 5) tiedoksi. 

11. Yleisiä töitä koskevat asiat 

Rakennustoimiston viranhaltijat. Kaupunginhallitus päätti6) suostua yleis-
ten töiden lautakunnan esitykseen rakennustoimiston nuoremman insinöörin 
viran ja 3^1imääräisen apulaisinsinöörin viran julistamisesta haettaviksi. 

*) Khs 8 p. maalisk. 333 §; ks. v:n 1939 kert. s. 88. — 2) Khs 18 p. huhtik. 
-569 §. — 8) S:n 30 p. toukok. 937 §: ks. v:n 1939 kert. s. 88. — 4) Khs 6 p. syysk. 
.1,598 §. — 6) S:n 19 p. jouluk. 2,455 §. — 6) S:n 25 p. huhtik. 663 §. 
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Rakennustoimiston satamarakennusosaston palveluksessa päätet-
tiin *) kertomusvuoden loppuun saakka edelleen pitää ylimääräiset insi-
nöörit A. Kokkola ja V. Rantapihla 4,000 mk:n kuukausipalkoin, yli-
määräiset piirtäjät P. Allas ja S. Söderholm 2,900 mk:n kuukausipalkoin ja 
ylimääräinen toimistoapulainen I. Backman 1,500 mk:n kuukausipalkoin. 

Talorakennusosastolle palkattujen arkkitehtien W. Baeckmanin ja 
C. Tandefeltin virkamääräykset pidennettiin 2) edelleen maaliskuun 31 
p:stä lukien, edellisen joulukuun 31 p:ään ja jälkimmäisen kesäkuun 30 
p:ään saakka. Arkkitehti Baeckman määrättiin3) myöhemmin v:n 1941 
tammikuun 1 p:stä joulukuun 31 p:ään ylimääräiseksi arkkitehdiksi 5,300 
mk:n kuukausipalkoin, joka oli maksettava asianomaisista työmäärära-
hoista. 

Rakennustoimistoon päätettiin 4) sallia virastovaratöiden toimikunnan 
välityksellä palkata kolme virastovaratyöntekijää, niistä kaksi katura-
kennusosastolle ja yksi tilivirastoon. 

Sairaslomaa virkasäännön mukaisin palkkaeduin myönnettiin kau-
punginarkkitehti G. Taucherille 5) marraskuun 13 p:n ja v:n 1941 tammi-
kuun 12 p:n väliseksi ajaksi ja varastopäällikkö O. W. Haglundille6) 
huhtikuun 29 p:n ja toukokuun 29 p:n väliseksi ajaksi, sijaisenaan varasto-
kirjanpitäjä P. K. Spets oman virkansa ohella, sekä koneenkäyttäjä E. 
E. Böstmanille 7) tammikuun 1 p:stä lukien oikeuksin nostaa sairasavustuk-
sena 2/3 palkastaan. 

Varastopäällikkö O. W. Haglund 8) ja työnjohtaja M. V. Finell 9) 
oikeutettiin säädetyn eroamisiän saavutettuaan edelleen jäämään virkoi-
hinsa, edellinen heinäkuun 1 p:ään 1941 ja jälkimmäinen lokakuun 1 p:ään 
1941. 

Lämpöteknikko Y. Laaksonen 10), tiliviraston kirjanpitäjä E. Lind-
holm X1) ja piirtäjä W. F. Gottkamp 12) oikeutettiin hoitamaan sivu-
toimia v:n 1941 loppuun, insinööri V. Kuuskoski 13) lukuvuonna 1940/41 
ja tiliviraston kamreeri R. Brandt 14) v:n 1942 loppuun. Rakennustoi-
miston sihteerin H. Arvidsonin luvan saamista sivutoimen hoitamiseen 
koskeva anomus sitä vastoin evättiin 15). 

Apulaisinsinööri K. K. Heininen 16), lämpöteknikko Y. Laaksonen 17), 
rakennusmestarit L. A. Granö 18), A. Rokkanen 19) ja G. Ström 2°) ja va-
rastoesimies G. Eriksson 21) oikeutettiin asumaan kaupungin ulkopuolella 
v:n 1941 loppuun sekä arkkitehti E. Vaskinen 22), sinsinööri P. Saikku 23) 
ja rakennusmestarit F. Böök 23) ja K. A. Viljakainen 23) v:n 1942 lop-
puun. 

Yleisten töiden työntekijät. Kaupunginhallitus päätti hyväksyä yleisten 
töiden lautakunnan toimenpiteet ja esitykset säännönmukaisen sairas-
avustuksen myöntämiseksi työntekijöille T. H. Kejoselle 24) kesäkuun 7 

Khn jsto 3 p. tammik. 3,042 §. — 2) S:n 28 p. maalisk. 3,587 § ja 27 p. 
kesåk. 3,936 §. — 3) S:n 27 p. jouluk. 4,459 § .— 4) Khs 14 p. marrask. 2,163 §. — 
5) S:n 28 p. marrask. 2,288 §, 12 p. jouluk. 2,419 § ja 27 p. jouluk. 2,517 §. — 
6) S:n 16 p. toukok. 817 §. — 7) S:n 18 p. heinåk. i,311 §. — 8) S:n 24 p. lokak. 
1,994 §. — 9 ) Sin 19 p. jouluk. 2,472 §.—10) S:n 14 p. marrask. 2,187 § . — u ) S:n 
16 p. toukok. 816 §. —1 2) S:n 13 p. kesåk. 1,072 §. —13) S:n 17 p. lokak. 1,920 §. — 
14) Khn jsto 3 p. tammik. 3,040 § ja khs 27 p. jouluk. 2,515 §. — 15) Khs 26 p. 
syysk. 1,730 §. — 16) Khn jsto 22 p. elok. 4,063 §. — 1 7) S:n 28 p. maalisk. 3,585 §. — 
18) S:n 25 p. tammik. 3,258 §. — 19) S:n 25 p. tammik. 3,259 §. — 20) S:n 25 p. 
tammik. 3,257 §. — 21) S:n 11 p. huhtik. 3,634 §. — 22) S:n 14 p. marrask. 4,326 §. — 
23) S:n 27 p. jouluk. 4,458 §. — 24) S:n 18 p. heinåk. 3,988 §. 

Kunnall. kert. 1940 15 
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p:n ja 22 p:n väliseltä ajalta, K. Kivirannalle *) marraskuun 11 p:n ja 
v:n 1941 heinäkuun 1 p:n väliseltä ajalta, J. E. Kuhankoskelle 2) huhtikuun 
18 p:n ja heinäkuun 3 p:n väliseltä ajalta, V. R. Martikaiselle 3) maaliskuun 
16 p:n ja huhtikuun 15 p:n väliseltä ajalta ja A. J. Saariselle 4) joulukuun 
1 p:n ja v:n 1941 helmikuun 28 p:n väliseltä ajalta sekä puistovartija H. 
Lagermanille 5) tammikuun 1 p:n ja helmikuun 10 p:n väliseltä ajalta. 

Kaupunginhallitus päätti6) hyväksyä yleisten töiden lautakunnan 
esityksen reserviläispalkan suorittamisesta eräille työntekijöille, jotka 
ennen sotapalvelukseen j outumistaan oli määrätty entistään huonommin tai 
paremmin palkattuun työhön. Tällöin pidettäisiin lähtökohtana kyseisten 
työntekijäin keskimääräistä ansiota kolmena viimeisenä kuukautena 
ennen sotapalvelukseen joutumista vastaavan tuntipalkan suorittamista 
heille, kuitenkin niin, ettei suuremman palkan saaneelta oUut perittävä 
sitä takaisin. 

Rakennustoimiston palveluksessa toukokuun 10 p:stä 1931 alkaen 
olleelle, lokakuun 13 p:nä 1939 sotaväen reserviharjoituksiin joutuneelle 
työntekijä O. J. Vatajaniemelle, joka sotilaskarkurina tuomittiin vapaus-
rangaistukseen maaliskuun 21 p:n ja huhtikuun 26 p:n väliseksi ajaksi, 
päätettiin 7) olla maksamatta palkkaa mainitulta vapausrangaistusajalta, 
mutta jälleen suorittaa tavanmukainen reserviläispalkka huhtikuun 26 
p:stä lähtien. 

V:sta 1935 lähtien rakennustoimiston palveluksessa olleelle, kertomus-
vuoden helmikuun 23 p:nä työvelvollisuutta ja maaliskuun 2 p:nä sota-
palvelusta suorittamaan joutuneelle työntekijä B.-P. G. Lindholmille pää-
tettiin 8) suorittaa reserviläispalkka viimeksi mainitusta päivästä lukien. 

Rakennustoimiston satamarakennusosaston toimistohuoneisto. Yleisten 
töiden lautakunta oikeutettiin9) tekemään sopimus 30 m2:n lisätilan 
vuokraamisesta rakennustoimiston satamarakennusosastolle Satamakadun 
22:ssa olevasta Helsingin makasiini oy:n varranttirakennuksesta viideksi 
vuodeksi syyskuun 1 p:stä lukien 33,000 mk:n vuosivuokrin. Kertomusvuo-
den vuokran maksamiseksi kaupunginhallitus myönsi 11,000 mk käyttö-
varoistaan arvaamattomiin vuokriin ja vuokrankorotuksiin sekä päätti 
v:ksi 1941 merkitä tarkoitukseen 33,000 mk yleisten töiden lautakunnan ja 
rakennustoimiston vuokratilille. 

Rakennustoimiston tiliviraston ennakkovarat. Rakennustoimiston tili-
viraston enintään 60,000 mk:ksi määrättyjen ennakkovarain osoittau-
duttua riittämättömiksi, kaupunginhallitus päätti 10) kertomusvuodeksi 
korottaa ne 160,000 mk:aan. 

Rakennustoimiston autot. Rakennustoimisto oikeutettiin 1X) muutta-
maan kolme autoaan puuhiilikäyttöisiksi, suorittaen kustannukset tilil-
tään Kuorma-autojen korjaus ja maalaus, varaosia ja renkaita. 

Yleisten töiden lautakunta oikeutettiin 12) uusien työkoneiden ostoon 
tai työkalujen ja kaluston hankintaan osoitetuilla määrärahoilla hankki-
maan puu- tai puuhiilikaasuttimet neljään henkilöautoon ja neljään kuorma-
autoon. 

*) Khs 27 p. jouluk. 2,518 §. — 2) S:n 29 p. elok. 1,570 §. — 3) S:n 25 p. 
huhtik. 664 §. — «) S:n 19 p. jouluk. 2,438 §. — B) S:n 28 p. marrask. 2,267 § — 
•) S:n 8 p. elok. 1,403 § ja 21 p. marrask. 2,208 §. — 7) S:n 23 p. toukok. 862 §. — 
8) S:n 28 p. marrask. 2,261 §. — 0) S:n 29 p. elok. 1,569 §. — 10) Khn jsto 3 p 
tammik. 3,025 § ja khs 4 p. heinäk. 1,213 §. — « ) Khn jsto 4 p. tammik 3,065 S — 
12) Khs 12 p. syysk. 1,654 §. 
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Vesijohtoputkien hankinta. Yleisten töiden lantaknnta oikeutettiin x) 
vesijohtojen ostamiseen käyttämään v:n 1938 tuloa tuottamattomien pää-
omamenojen pääluokan luvun Viemärit määrärahaa Viemäri Museokadulta 
Siltavuorenrantaan, Keskuskadun ja Siltavuorenrannan välinen osa. 

Eräiden katutöiden siirtäminen tuonnemmaksi. Kaupunginhallitus 
hyväksyi 2) kiinteistölautakunnan esityksen, että ei vielä kertomus-
vuonna suoritettaisi seuraavia Hermannin aluetta koskevia katu- ja vie-
märitöitä: Hämeentien ja Orioninkadun välisten Vellamonkadun, Vegan-
kadun ja Saarenkadun osien tasoitusta, Violan- ja Vellamonkadun välisen 
Orioninkadun osan tasoitus- ja viemärityötä, Hämeentien ja Orioninkadun 
välisen Violankadun osan tasoitusta ynnä viemärityötä Hämeentiestä 
Vellamonkatuun sekä Violan- ja Vellamonkadun välisen Hämeentien osan 
itäpuolen kunnostamis- ja viemärityötä. 

Kadunpäällystystyöt. Käyttövaroistaan katujen päällystyksen uusimiseen 
kaupunginhallitus myönsi3) yhteensä 437,000 mk kadunpäällystystöiden 
suorittamiseen Pengerkadun n:on 34, Kirstinkadun n:on 16, Sipoonkadun 
n:ojen 3, 5, 6, 11 ja 13, Karjalankadun n:ojen 8 ja 10, Aleksis Kiven kadun 
n:on 74, Minna Canthin kadun n:ojen 2—12, Humalistonkadun n:on 1 ja 
Karjalankadun n:ojen 8—10 kohdalla sekä Karjalan- ja Tuusulankadun 
välisessä Porvoonkadun ja Turuntien ja Topeliuksenkadun välisessä Munkki-
niemenkadun osassa. 

Samoista varoista myönnettiin 4) 78,935 mk Pohj.Rautatiekadun etelä-
puolen päällystämiseen. 

Yleisten töiden pääluokkaan sisältyvistä käyttövaroistaan kaupungin-
hallitus myönsi 5) 86,000 mk korttelissa n:o 604 olevan tontin n:o 3 katu-
osuuksien päällystämiseen ehdoin, että mainitun tontin vuokraaja Suoma-
lainen Gulf Oil Co oy. kustansi tarvittavan kaksinkertaisen reunakiven. 

Maistraatilta päätettiin 3) anoa lykkäystä päällystystöiden suorittami-
sen osalta Topeliuksenkadun n:ojen 16—18 kohdalla, Tykistö- ja Kivelän-
kadun välisessä Töölönkadun osassa sekä Messeniuksen- ja Topeliuksenka-
dun risteyksessä. 

Töölön sokeritehtaan alueen luoteisrajan ja katukäytävän välisen osan 
kunnostamista varten kaupunginhallitus myönsi6) yleisten töiden lauta-
kunnan käytettäväksi 10,000 mk käyttövaroistaan satunnaisiin istutus-
ja puhdistustöihin. 

Puistokäytävän rakentaminen Helsinginkadun rautatienalikaytävan vie-
reen. Kaupunginhallitus päätti 7), että Helsinginkadun rautatienalikäytä-
vän viereen heti oli rakennettava jalankulkijoille tarkoitettu puistokäy-
tävä oikeuttaen yleisten töiden lautakunnan työn suorittamiseen käyttä-
mään 6,500 mk v:n 1939 talousarvion pääluokan Tuloa tuottamattomat 
pääomamenot lukuun Kadut ja tiet sisältyvästä määrärahasta Pasilan van-
halta asemalta Nordenskiöldinkadulle johtavan tien oikaisua ja leventä-
mistä varten. 

Portaiden rakentaminen kirurgisen sairaalan itäpuolelle. Kaupungin-
hallitus päätti8) hyväksyä rakennustoimiston laatiman vaihtoehdon n:o 2 
kirurgisen sairaalan itäpuolelle suunnitellun sairaala-aseman yhdyspor-
taiden rakentamiseksi sekä tiedustella, oliko lääkintöhallituksella mi-
tään muistuttamista sitä vastaan. 

i) Khs 21 p. marrask. 2,226 §. — ») S:n 15 p. maalisk. 376 §. — 3) S*n 1 p 
elok. 1,380 §. — «) S:n 12 p. syysk. 1,652 §. — «) S:n 29 p. elok. 1,564 § — •) S n 
6 p. syysk. 1,603 §. — S:n 6 p. kesäk. 975 §. — ») S :n 30 p. toukok 950 § 
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Kaivopuiston rantatien täyttäminen. Rakennustoimisto oikeutettiin 
aloittamaan Kaivopuiston rantatien täyttäminen tontin n:o 9 eteläpuolelta 
sekä hankkimaan tätä tarkoitusta varten kaksi uutta, puuhiilikaasulla 
käyvää neljän tonnin kuorma-autoa käyttäen yleisten töiden pääluokan 
lukuun Varasto sisältyvää määrärahaa Uusien työkoneiden osto. 

Kalliolinnantien leventäminen y. m. Koska Kalliolinnantien leventämi-
seen sekä Eestin lähetystön omistamalla Kaivopuiston korttelin n:o 199 
tontilla n:o 20 a olevan aidan siirtämiseen edellisenä vuonna myönnetty 
määräraha 2), jota ei ollut merkitty siirtomäärärahaksi, sodan vuoksi oli 
jäänyt käyttämättä, kaupunginhallitus uudelleen myönsi3) samaan tar-
koitukseen 23,000 mk yleisten töiden pääluokkaan sisältyvistä käyttöva-
roistaan. 

Munkkiniemen katutyöt y. m. Yleisten töiden lautakuntaa päätettiin 4) 
kehoittaa mikäli mahdollista kiireisesti ryhtymään Munkkiniemenkadun, 
Valpurintien ja Jalavatien tasoitus- ja viemäritöihin. 

Yleisten töiden lautakuntaa päätettiin 5) kehoittaa suorituttamaan 
Tiilimäentien tontin n:o 15 aitaamistyö käyttäen yleisten töiden pääluo-
kaan sisältyvää katujen ja teiden korjaus- ja kunnossapitomäärärahaa 
Kaupungin katuosain viereiset kaiteet. 

Runebergin- ja Etel. Hesperiankadun risteyksessä olevan jalkakäytävän 
pyöristämistä koskeva työsuunnitelma päätettiin6) periaatteellisesti hy-
väksyä. 

HAKA:n katuosuuksien kunnossapito. Kaupunginhallitus päätti 7) 
hyväksyä yleisten töiden lautakunnan ehdotuksen katuosuuksien kunnossa-
pitoa koskevien sopimusten tekemisestä Helsingin asuntokeskuskunta 
HAKA:n kanssa sekä antaa sopimusten laatimisen kaupunginlakimiehen 
tehtäväksi. 

Katujen päällystamisvelvollisuutta koskevat valitukset. Merkittiin 8) 
tiedoksi korkeimman hallinto-oikeuden, kumoten maistraatin ja Uuden-
maan läänin maaherran asiassa tekemät päätökset, vapauttaneen Asunto 
oy. Nervanderinkatu 9, Asunto oy. Oiva, Talo oy. Arkadia, Oy. Kivikko, 
Oy. Liesi, Familje byggnads ab. ja Oy. Mielikki nimiset yhtiöt katuosuuk-
siensa päällystämisvelvollisuudesta. 

M ääntien jatkeet. Kaupunginhallitus päätti 9) tehdä Uudenmaan läänin-
hallitukselle esityksen valtionavun saamisesta Turuntien ja siihen liitty-
vän Huopalahden asemalle johtavan tien, Hämeentien sekä Mäkelänkadun 
kaupunkiin yhdistettyjen osien kunnossa- ja talvipuhtaanapidosta v. 
1939. 

Kaupunginkanslian toimenpide esittää Uudenmaan lääninhallituk-
selle, että se suorituttaisi valtionapuna kaupungille puolet Lauttasaaren 
sillan v:n 1939 kunnossapito- y. m. kustannuksista eli 45,599: 85 mk, 
hyväksyttiin 10). 

Kaupunginhallitus päätti11) ilmoittaa tie- ja vesirakennushallitukselle, 
että kaupunki ottaa huolehtiakseen Herttoniemen rautatienylikäytävän 
ja Herttoniemen salmen välisen maantien sekä tälle tielle Viikin—Hertto-
niemen maantieltä rakennetun yhdystien kunnossapidosta ehdoin, että 

l) Khs 23 p. toukok. 889 §. — 2) Ks. v:n 1939 kert. s. 243. — 8) Khs 25 p 
huhtik. 662 §. — 4) S:n 18 p. huhtik. 589 §. — 5) S:n 17 p. lokak. 1,919 §. — 
•) S:n 6 p. kesäk. 975 §. — 7) S:n 8 p. elok. 1,428 §. — 8) S:n 30 p. huhtik 
728 §. — 9) S:n 29 p. maalisk. 451 §. — 10) S:n 25 p. huhtik. 658 § — 11) S*n 
25 p. huhtik. 661 §. 
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kaupungille tästä työstä suoritettiin valtion varoista korvausta samojen 
perusteiden mukaisesti kuin n. s. maantienjatkeiden kunnossapidosta. 

Tarvon saareen johtavan sillan rakentaminen. Yleisten töiden pääluok-
kaan sisältyvistä käyttövaroistaan kaupunginhallitus myönsi *) yhteensä 
94,000 mk Tarvon saareen johtavan käyntisillan rakentamiseksi antaen 
yleisten töiden lautakunnalle tehtäväksi ryhtyä tästä aiheutuviin toimen-
piteisiin. Sillan rakentamisen ehdoksi kuitenkin asetettiin, että kahvila-
alueen saarelta vuokrannut Oy. Tarvo ab. niminen yhtiö sitoutui kerto-
musvuoden marraskuun 1 p:stä vuokra-aikansa päättymiseen, lokakuun 
30 p:ään 1954 saakka, suorittamaan 6,000 mk:ksi korotettua vuosivuokraa. 

Helsingin—Jorvaksen maantie. Kaupunginhallitus päätti 2) puoltaa 
tie- ja vesirakennushallituksen ehdotusta Helsingin—Jorvaksen maantien 
leventämisestä Lauttasaaren sillan ja Westendin väliseltä osaltaan sellai-
sin yleisten töiden lautakunnan esittämin muutoksin, että jalkakäytävä 
lähempänä Westendiä rakennettaisiin maantien molemmin puolin tai 
pyöräilytien leveyttä lisättäisiin sekä että sadeveden poisjohtamiseen 
syöksykaivojen avulla kiinnitettäisiin huomiota tien niissä osissa, missä 
käytävä ja pyöräily tie kallistuivat tielle päin. 

Pakilan teiden kunnostaminen. Pakilan tiehoitokunnan anottua, että 
kaupunki osallistuisi Pakilan teiden kunnossapitokustannuksiin, kaupun-
ginhallitus oikeutti3) rakennustoimiston yleisten töiden pääluokkaan si-
sältyvästä katujen ja teiden korjaus- ja kunnossapitomäärärahasta Tiet, 
erinäiset korjaukset käyttämään enintään 25,000 mk Pakilan teiden kun-
nostamiseen ehdoin, ettei tästä aiheutunut mitään korvausvelvollisuutta 
vastaisuudessa. 

Invaliidien huoltolaitoksen rakentamisesta johtuvat viemärin muutos-
työt. Invaliidisäätiön arkkitehdin ilmoitettua, että kaupungin sille invalii-
dien huoltolaitosta varten vuokraaman tontin4) viemäri yhdistettäisiin 
Ruskeasuon alueen viemäriverkostoon, kaupunginhallitus päätti 5) oikeut-
taa yleisten töiden lautakunnan yhdistämään Ruskeasuon laskuviemärin 
Uudenpellon viemäriin, sekä aikanaan tehdä kaupunginvaltuustolle esi-
tyksen tarvittavan määrärahan myöntämisestä. 

Pitäjänmäen erään laskuojan syventäminen. Hyväksyen rakennus-
mestari J. E. Asikaisen tarjouksen Punaisen ristin invaliidiomakotialueella 
Pitäjänmäellä olevan laskuojan syventämisestä y2 m:llä 20 mk:n hinnasta 
juoksumetriltä, kaupunginhallitus päätti6) kehoittaa kiinteistölauta-
kuntaa myöntämään kyseisen alueen kuivattamiseen 10,000 mk pääluok-
kaan Kiinteistöt sisältyvistä käyttövaroistaan. 

Helsingin puhelinyhdistykselle Herttoniemestä vuokratun tontin viemäri. 
Viemärin rakentamiseen Helsingin puhelinyhdistykselle Herttoniemestä 
vuokratun tontin kohdalta Degeröntien viemäriin kaupunginhallitus 
myönsi 7) 65,000 mk yleisten töiden pääluokkaan sisältyvistä käyttövarois-
taan. 

Suomen painoväritehdas oy:n tontin poikki kulkeva viemarioja. Haagan 
kauppalan terveydenhoitolautakunta oli esittänyt, että kaupungin raken-
nustoimisto ryhtyisi kiireellisiin toimenpiteisiin rautatien pohjoispuolella 
Suomen painoväritehdas oy:n omistaman tontin poikki kulkevan avonai-

*) Khs 18 p. heinäk. 1,324 § ja 8 p. elok. 1,426 §. — 2) S:n 6 p. syysk. 
1,607 §. — 3) S:n 7 p. marrask. 2,098 §. — 4) Ks. tämän kert. s. 196 — 5) Khs 27 p. 
jouluk. 2,519 §. — •) S:n 14 p marrask. 2,188 §. — 7) S:n 5 p. jouluk. 2,343 §. 
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sen likaviemäriojan johtamiseksi muualle, koska likavesi tuli kaupungin 
omistamasta likaviemäriverkostosta. Kun kyseinen oja oli katsottava 
yleiseksi viemäriksi, jonka rakentaminen ja ylläpito siis kuuluivat Haagan 
kauppalalle, sen esitys ei antanut1) kaupunginhallitukselle toimenpiteen 
aihetta. Tyytymättömänä tähän Haagan kauppalan terveydenhoitolauta-
kunta valitti asiasta Uudenmaan lääninhallitukselle, jolle kaupunginhalli-
tus päätti 2) kehoittaa kaupunginlakimiestä antamaan selityksen asiassa 
jo esitetyn mukaisesti. 

Asunto oy. Toive yhtiön valitus erään viemärilaskun suorittamisesta. 
Kaupunginhallitus oli v. 1938 evännyt Asunto oy. Toive nimisen yhtiön 
anomuksen saada vapautuksen niiden kustannusten suorittamisesta, jotka 
olivat aiheutuneet rakennustoimiston yhtiön tilauksesta mainittuna vuonna 
suorittamasta Porthaninkatuun rakennetun kaupungin yleisen viemärin 
laskemisesta sellaiseen syvyyteen, että yhtiön omistaman kyseisen 
kadun tontin n:o 8 viemärijohto voitiin siihen yhdistää. Tyytymättömänä 
tähän päätökseen yhtiö valitti siitä Uudenmaan lääninhallitukselle, jol-
loin kaupunginhallitus päätti 3) lähettää asiassa kertyneet asiakirjat kau-
punginlakiemiehelle kehoituksin kiinteistölautakunnan asiasta antamaan 
lausuntoon viitaten laatia lääninhallitukselle annettava selitys. 

Uudenmaan lääninhallitus hylkäsi lokakuun 12 p:nä valituksen, mikä 
merkittiin 4) tiedoksi. 

Rajasaaren puhdistuslaitoksessa sattunut räjähdys. Merkittiin 5) tie-
doksi yleisten töiden lautakunnan kirjelmä ja pöytäkirja Rajasaaren puh-
distuslaitoksessa sattuneen räjähdyksen johdosta pidetystä poliisikuulus-
telusta. 

Metaanikaasulaitteiden osto. Yleisten töiden lautakunta oikeutettiin 6) 
8 metaanikaasulaitteen hankkimiseen käyttämään 110,000 mk kaupungin-
hallituksen yleisten töiden pääluokan luvun Varasto määrärahasta Uusien 
työkoneiden osto kahden Volvo-merkkisen auton ostamiseen myöntä-
mästä erästä. 

Puistojen istutukset. Kaupunginhallitus päätti 7) huomauttaa yleisten 
töiden lautakunnalle, että kaupungin puistoihin oli kertomusvuoden kesä-
kautena istutettava mahdollisimman vähän ja halpoja kukkia. 

Puisto sohvien hankinta. Kaupunginhallitus päätti 8) suostua yleisten 
töiden lautakunnan esitykseen, että kertomusvuoden talousarvioon uusien 
puistosohvien hankkimista varten merkitystä 300,000 mk:n määrärahasta 
kertomusvuonna käytettäisiin kyseiseen tarkoitukseen vain x/3 eli enintään 
100,000 mk. 

Ajoportin rakentaminen kaupunginpuutarhaan. Hyväksyen rakennus-
toimiston talorakennusosaston laatiman piirustuksen ajoportin rakentami-
sesta kaupunginpuutarhaan kaupunginhallitus oikeutti9) yleisten töiden 
lautakunnan vuosikorjausmäärärahaa käyttäen rakennuttamaan maini-
tun portin. 

Taivallahden rannan siistiminen. Kaupunginhallitus oikeutti10) yleis-
ten töiden lautakunnan ryhtymään Taivallahden rannan siistimistöihin 
edellyttäen, ettei sen rantaviivaa muutettu, sekä käyttämään tarkoituk-

Khs 29 p. elok. 1,565 §. — ») S:n 12 p. jouluk. 2,415 §. — 3) S:n 16 p. 
toukok. 819 §. — 4) S:n 24 p. lokak. 1,991 §. — 5) S:n 30 p. huhtik 727 § — 
•) S:n 28 p. marrask. 2,296 §. — 7) S:n 25 p. huhtik. 633 §. — 8) S:n 30 p. 
huhtik. 726 §. — 9) S:n 11 p. heinäk. 1,293 §. — 10) S:n 28 p. marrask. 2,297 §; 
ks. myös tämän kert. s. 206. 
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seen aikaisemmin myönnetyn 600,000 mk:n lisäksi enintään 120,000 mk 
tuloa tuottamattomien pääomamenojen pääluokan lukuun Istutukset 
sisältyvästä määrärahasta Hietarannan ja soutustadionin välinen alue, 
tasotus- ja istutustyöt. 

Velodromin ympäristön siistimis- ja istutustyöt. Yleisten töiden lauta-
kunnan esitettyä, että velodromin ympäristön siistimis- ja istutustyöt 
suoritettaisiin käyttäen ainoastaan 50,000 mk niitä varten kertomus-
vuoden talousarvioon merkitystä 190,000 mk:n määrärahasta, ja suorit-
taen tällöin tarpeellisten käytävien rakentaminen ja ympäristön kohtuulli-
nen siistiminen, kaupunginhallitus teki päätöksen näiden töiden suoritta-
misesta selostetun supistetun ehdotuksen mukaisesti. 

Töiden kuitenkin jäätyä kesken määrärahain loputtua kaupunginhalli-
tus päätti 2) sallia käyttää niihin vielä 20,000 mk edellä mainituista varoista. 

Talin taimistosta maksettavat veröt. Yleisistä käyttövaroistaan kaupun-
ginhallitus myönsi3) Talin taimiston kunnallisverojen ja kirkollismaksujen 
suorittamiseen tarvittavat varat sekä antoi taimistoa koskevan veroilmoi-
tuksen laatimisen ja verojen maksamisen kiinteistötoimiston tehtäväksi. 

Kaisaniemen puiston aita. Rautatiehallituksen ylijohtajan tiedusteltua 
teknilliseltä johtajalta kaupungin mielipidettä siitä, millainen aita olisi 
rakennettava Kaisaniemen puiston ja valtionrautateiden alueen välille, 
teknillinen johtaja ehdotti samanlaisen läpinäkyvän säleaidan rakenta-
mista kuin paikalla jo oli. Kaupunginhallitus hyväksyi 4) ehdotuksen. 

Nurmen patsaan sijoittaminen stadionin eteläpuolelle. Stadion-säätiön 
tehtyä esityksen taiteilija V. Aaltosen veistämän Nurmen kuvapatsaan 
sijoittamisesta stadionin eteläpuolelle, kaupunginhallitus päätti 5) kehoit-
taa yleisten töiden lautakuntaa laadituttamaan pahvimallin kuvapatsaasta 
myöntäen tarkoitukseen 1,000 mk yleisistä käyttövaroistaan. 

Puistoalueiden jättäminen rakennustoimiston puisto-osaston hoitoon. 
Alppilan vesisäiliöiden ympäristössä olevat puistoalueet päätettiin6) 
jättää rakennustoimiston puisto-osaston hoitoon sekä kehoittaa yleisten 
töiden lautakuntaa v:n 1941 talousarvioehdotuksessaan huomioimaan 
niiden hoitoon tarvittavat varat. 

Eräiden töiden aloittamiseen myönnetyt luvat. Yleisten töiden lautakunta 
oikeutettiin 7) aloittamaan eräitä töitä, joita varten kertomusvuoden 
talousarvioon oli merkitty siirtomäärärahat. 

Täytemaan vastaanotto. Kaupunginhallitus päätti8), että Kuoresaaren 
pohjoispuolella saadaan ryhtyä vastaanottamaan kiviä ja muuta täytettä, 
että tarkoitukseen saadaan käyttää v:n 1939 talousarvion tuloa tuotta-
mattomien pääomamenojen pääluokan luvun Kadut ja tiet määrärahaa 
Kulosaaren silta, Kuoresaaren ja Kulosaaren välin pengertämiseen. 

Päättäen ottaa kysymykset Sörnäisten rantatien itäpuolelle rakennetta-
van uuden hiili varastoalueen täyttämisestä sekä kaasulaitoksen ja sähkö-
laitoksen tarpeisiin suunnitellun uuden hiililaiturin rakentamisesta käsi-
teltäväksi vasta säännöllisten olojen palattua, kaupunginhallitus oikeutti 9) 
rakennustoimiston täyttämään laiturin alustaa siinä määrin kuin kivi-
täytettä oli saatavissa sekä alkamaan Kanasaareen johtavan penkereen 

Khs 19 p. syysk. 1,690 §. — 2) S:n 12 p. jouluk. 2,417 §. — •) S:n 27 p 
jouluk. 2,516 §. — 4) S:n 24 p. lokak. 1,999 §. — 5) S:n 19 p. jouluk. 2,433 §. — 
«) S:n 1 p. elok. 1,379 §. — 7) S:n 1 p. maalisk. 288 §, 30 p. toukok. 946 §, 13 p 
kesäk. 1,073 §, 8 p. elok. 1,427 §, 26 p. syysk. 1,727 §, 31 p. lokak, 2,059 § ja 
27 p. jouluk. 2,520 §. — 8) S:n 31 p. lokak. 2,054 §. — 9) S:n 23 p. toukok. 885 § 
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täyttämisen käyttäen kertomusvuoden talousarvion tuloa tuottavien pää-
omamenojen pääluokan lukuun Satamat sisältyvää määrärahaa Täytteen 
vastaanotto rannoilla. 

Tulipalon työmailla aiheuttamat vahingot. Kaupunginhallitus päätti x) 
että Munkkiniemenkadun 6:ssa olevalla rakennustyömaalla sattuneen tuli-
palon aiheuttamat 856 mk:n vahingot saatiin korvata asianomaisesta työ-
määrärahasta, Tuloa tuottamattomien pääomamenojen pääluokan kohdalla 
Valpurin- ja Pihlajatien välisen. Munkkiniemenkadun osan viemärin uusi-
miseen varatuista varoista. 

Yleisistä käyttövaroistaan kaupunginhallitus myönsi 2) 287 mk Touko-
lan kivenmurskaamon työmaalla sattuneessa tulipalossa palaneen sepeli-
työntekijäin omaisuuden korvaamiseksi päättäen samalla, että työmaalla 
palaneen konttorikojun sekä siellä olleiden työvälineiden arvo, 8,986 mk, 
saatiin poistaa rakennustoimiston varasto-osaston irtaimistoluettelosta. 

Rautatien ratdsuuntaa koskevat tutkimukset. Merkittiin3) tiedoksi 
Uudenmaan lääninhallituksen päätös kaupunginhallituksen oikeuttami-
sesta toimituttamaan rautatien ratasuuntaa koskevia alustavia tutki-
muksia Tuusulan, Sipoon, Mäntsälän ja Orimattilan kunnissa. 

Sähköpaaluranan vuokraaminen. Mikkelin kaupunginhallitukselle pää-
tettiin 4) ilmoittaa, että Helsingin kaupunki voi vuokrata sille sen pyytä-
män sähköpaaluranan ilman moottoria puolentoista kuukauden ajaksi 
500 mk:n vuokrin vuorokaudelta ja ehdoin, että vuokraaja maksoi kuljetus-
sekä mahdolliset korjauskustannukset. 

Nosturin vuokraaminen. Puolustusministeriön anomuksen johdosta 
saada vuokrata nostokurjen, kaupunginhallitus päätti 5) ilmoittaa minis-
teriölle, että kaupunki vuokraa rakennustoimiston yleiskaivinkoneen n:o 
5 1,700 mk:n vuokrin päivältä ja ehdoin, että sitä käyttivät vain kaupun-
gin omat koneenkäyttäjät, joille vuokraajan tuli maksaa vähintään saman-
suuruinen palkka kuin kaupunki sellaisesta työstä maksoi sekä lisäksi 
matka- ja päivärahat. 

Tukholman puistoläitteita esittävän elokuvan lainaaminen. Tukholman 
kaupungin katutoimistolta päätettiin 6) lainata mainitun kaupungin puisto-
laitteita esittävä elokuva sekä vakuuttaa se 2,000 Ruotsin kruunun arvosta 
ja suorittaa tästä sekä sen esittämisestä aiheutuvat kulut kaupunginhalli-
tuksen yleisistä käyttövaroista. 

12. Puhtaanapitoa koskevat asiat 

Puhtaanapitolaitoksen apulaisjohtajan virkaloma. Puhtaanapitolaitoksen 
apulaisjohtajalle G. Anderssonille päätettiin 7) myöntää täydet palkka-
edut hänen lokakuun 25 p:stä 30 p:ään yksityisluontoista ulkomaanmat-
kaa varten saamansa virkavapauden ajalta, jolloin hän myöskin oli käynyt 
tutustumassa Tukholman kaupungin puhtaanapitolaitoksen toimintaan. 

Evakuoimistehtävissä olleiden puhtaanapitolaitoksen autonkuljettajain 
palkkaaminen. Puhtaanapitolaitos oikeutettiin 8) suorittamaan evakuoi-
mistehtäviin osallistuneille autonkuljettajilleen korvausta 8 tunnin mukaan 

Khs 1 p. elok. 1,381 §. — 2) Khn jsto 28 p. maalisk. 3,586 §. — s) Khs 9 
p. toukok. 738 §. — 4) S:n 11 p. heinäk. 1,292 §. '— 5) S:n 11 p. heinäk. 1,294 § — 
6) S:n 26 p. syysk. 1,728 §. — 7) S:n 14 p. marrask. 2,184 §. — 8) S:n 23 p 
toukok. 890 §. 
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päivää kohden myöskin pyhäpäiviltä ilman korotusta ja lisäksi 25 mk päivä-
rahaa. 

Puu- ja puuhiilikaasuttimien käyttö- ja hoitokurssit. Puhtaanapidon 
pääluokkaan sisältyvistä käyttövaroistaan kaupunginhallitus myönsi x) 
2,200 mk palkkioiden suorittamiseksi toimeenpantujen puu- ja puuhiili-
kaasuttimien käyttö- ja hoitokurssien opettajille. 

Puhtaanapidon pääluokkaan sisältyvistä käyttövaroistaan kaupungin-
hallitus myönsi 2) 400 mk puhtaanapitolaitoksen autokorjaamon työn-
johtajan .ja kolmen asentajan lähettämiseksi ammattienedistämislaitoksen 
järjestämiin puu- ja puuhiilikaasuttimien käyttö- ja hoitokursseihin. 

Puu- ja puuhiilikaasuttimien hankkiminen. Puhtaanapitolautakunta 
oikeutettiin3) hankkimaan puhtaanapitolaitokselle 7 puu- tai puuhiili-
kaasutinta käyttäen talousarvioon kaluston hankintaa varten merkittyä 
määrärahaa sekä 18 kaasutinta suorittaen hankintakustannukset laitoksen 
määrärahasta Uudishankinnat. 

Määrärahain ylittäminen ja lisääminen. Puhtaanapitolautakunta 
oikeutettiin4) ylittämään puhtaanapitolaitoksen v:n 1939 määrärahaa 
Työntekijäin erinäiset edut 250,000 mk. 

Käyttövaroistaan polttoaineiden hinnan nousun varalta kaupungin-
hallitus myönsi 5) 76,800 mk:n lisäyksen katujen ja kiinteistöjen puhtaana-
pitomäärärahaan Lämpö. 

Puhtaanapitolaitoksen toimistohuoneisto. Puhtaanapitolaitoksen toimis-
tolle helmikuun 6 p:n ja maaliskuun 15 p:n väliseksi ajaksi Töölönkadun 
28:sta vuokratun ylimääräisen huoneiston vuokran suorittamiseen kaupun-
ginhallitus myönsi6) 1,700 mk käyttövaroistaan arvaamattomiin vuokriin 
ja vuokrankorotuksiin. 

Rakennuksen luovuttaminen kettunäyttelyä varten. Kaupunginhallitus 
päätti 7) sallia luovuttaa Kampin alueella olevan puhtaanapitolaitoksen 
luudasvarastorakennuksen järjestettävää kettunäyttelyä varten kolmeksi 
päiväksi 1,000 mk:n vuokrin. 

Katujen talvipuhtaanapito. Vuoden alussa kaupunginhallitus hyväksyi 8) 
seuraavat yleisohjeet lumen luonnista kaduilta: 

1) Jalkakäytäviltä on liikennettä häiritsevä lumi luotava talojen 
seinustoille. 

2) Ajoradalta ei lunta saa poistaa kokonaan, vaan on se tasoitettava 
sikäli kuin se liikenteen ylläpitämiseksi on välttämätöntä. Liika lumi on 
luotava valliksi katukäytävän viereen, kuitenkin mikäli mahdollista peittä-
mättä katuojaa. Jos ajorata on kapea, on valli luotava jalkakäytävän 
ulkoreunaan. 

3) Kaduilla, joilla kulkee raitiotie, lumivallit on luotava niin kapeiksi, 
että yksi auto mahtuu sivuuttamaan raitiotievaunun, jos raiteet ovat kes-
kellä katua sen kummaltakin puolen, muussa tapauksessa vain toiselta 
puolen. 

4) Muilla kaduilla lumivallit saavat olla leveämmät, niin että ajotiellä 
hyvin mahtuu kaksi autoa sivuuttamaan toisensa ja pysäköimispaikat. 

Vuoden lopussa kaupunginhallitus hyväksyi 9) seuraavan puhtaanapi-
tolaitoksen ehdottaman talvipuhtaanapito-ohjelman: 

!) Khn jsto 27 p. jouluk. 4,460 §. — 2) S:n 19 p. syysk. 4,155 §. — 3) Khs 
29 p. elok. 1,567 § ja 19 p. syysk. 1,691 — 4) Khn jsto 19 p. tammik. 3,195 §. — 
5) Khs 12 p! syysk. 1,648 — 6) S:n 25 p. huhtik. 659 §. — 7) S:n 28 p. mar-
rask. 2,298 §. — 8) Khn jsto 4 p. tammik. 3,052 §. — 9) Khs 19 p. jouluk. 2,473 §. 
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1) Jalkakäytävä on tasoitettava ja hiekoitettava sekä poistettava siltä 
liikennettä häiritsevä lumi. Lumi on luotava kinoksiin käytävän reunaan 
tai etupihoille. 

2) Ajorata on tasoitettava ja liika lumi luotava kinoksiin jalkakäytä-
vän viereen, kuitenkin mikäli mahdollista peittämättä katuojaa. Jos 
ajorata on kapea, on valli luotava jalkakäytävän ulkoreunaan. 

3) Kaduilla, joilla kulkee raitiotie, lumivallit on luotava niin kapeiksi, 
että yksi auto mahtuu sivuuttamaan raitiotievaunun, jos raiteet ovat kes-
kellä katua sen kummaltakin puolen, muussa tapauksessa vain toiselta 
puolen. 

4) Muilla kaduilla lumivallit saavat olla leveämmät, niin että ajotiellä 
hyvin mahtuu kaksi autoa sivuuttamaan toisensa ja pysäköimispaikat. 

5) Jos lumi jostain syystä on kuljetettava pois, kuljetus on suoritettava 
joko hevosella tai sellaisella autolla, joka on varustettu puu- tai puuhiili-
kaasuttimella. 

Hakan osakeyhtiöiden ja kaupungin väliset katujen kunnossapitosopi-
mukset. Kaupunginhallitus päätti antaa kaupunginlakimiehelle tehtä-
väksi tehdä katujen kunnossapitoa koskevat sopimukset Hakan asunto 
oy. Untamontie 12 ja Hakan asunto oy. Väinölänkatu 17 nimisten yhtiöi-
den kanssa. 

Ruoanjätteiden keräys. Kaupunginhallitus päätti 2) lähettää vastauk-
sensa ruoanj ätteiden talteenottamismahdollisuuksia koskevaan kansan-
huoltoministerin tiedusteluun. 

Kansanhuoltolautakunnan lähetettyä kaupunginhallitukselle asetta-
mansa komitean mietinnön ja ehdotuksen ruoanjätteiden talteenottami-
sesta ja hyväksikäyttämisestä kaupunginhallitus päätti3) kehoittaa puh-
taanapitolautakuntaa toimeenpanemaan ruoanjätteiden keräyksen niissä 
taloissa, joissa puhtaanapitolaitoksen autot jo muutenkin kävivät vähin-
tään kahdesti viikossa, sekä antamaan lausuntonsa komitean ehdotuksesta 
keräystyön laajentamisesta ja siitä johtuvista toimenpiteistä. Lisäksi 
kaupunginhallitus päätti pyytää asiasta kokonaisuudessaan lausunnot 
terveydenhoitolautakunnalta ja huoltolautakunnalta. Sen varalta, että 
asetettiin komitean ehdotuksessa mainittu keräystoimikunta, kaupungin-
hallitus päätti, että toimikuntaan komitean ehdottamien Suomen sosiali-
demokraattisen työläisnaisliiton edustajien tilalle oli kutsuttava Helsingin 
sosialidemokraattisen naisyhdistyksen edustaj at. 

Kansanhuoltoministeriön saatettua kaupunginhallitukselle tiedoksi 
erään ruoanjätteiden keräystä koskevan yksityisen kirjelmän, kaupungin-
hallitus päätti 4) ilmoittaa ministeriölle, että kaupunki jo oli ryhtynyt 
toimenpiteisiin mainitun keräyksen järjestämiseksi sekä ettei ainakaan tois-
taiseksi näyttänyt tarpeelliselta tehdä mitään muuta asiassa. 

Sianravinto oy:n esitys ruoanjätteiden keräämisestä päätettiin 5) saat-
taa ruoanjätteiden keräystoimikunnan puheenjohtajalle B. Axiile tiedoksi. 

Puhtaanapitolaitos oikeutettiin 6) vuokra vapaasti luovuttamaan Suomen 
sianjalostusyhdistyksen käyttöön Ruotsista lahjoitettuja porsaita varten 
niiden karanteeniajaksi 400 ruoanjätteiden keräämiseen ja kuljettamiseen 
soveltuvaa astiaa ehdoin, että ne luovutettiin takaisin kaupungille hy-

Khs 6 p. syysk. 1,609 §. — 2) S : n 1 2 p Syysk. 1,657 §. — 8) S:n 28 p. 
marrask 2,300 §. — *) S:n 19 p. jouluk. 2,479 §. — *) S:n 27 p. jouluk. 2,526 §. — 
*) S:n 10 p. lokak. 1,872 § ja 31 p. lokak. 2,062 § 



182 II. Kaupunginhallitus ' 235 

vässä kunnossa ja heti kun kaupunki itse tarvitsi niitä samanlaiseen tarkoi-
tukseen sekä että mahdollisesti hävinneet astiat korvattiin arvion mukaan. 

Rajasaaren puhdistuslaitos. Rajasaaren puhdistuslaitoksessa tapahtu-
neen räjähdyksen aiheuttamien korjausten n. 180,000 mk:ksi arvioitujen 
kustannusten peittämiseen yleisten töiden lautakunta oikeutettiin *) 
käyttämään v:n 1939 talousarvion pääluokan Tuloa tuottamattomat pää-
omamenot lukuun Viemärit merkityn määrärahan Rajasaaren puhdistus-
laitoksen koneisto ja lopputyöt säästöä. 

Malmilla olevan raiteen käyttö. Kaupunginhallitus oikeutti 2) Suomen 
mineraali oy:n toistaiseksi käyttämään puhtaanapitolaitoksen Malmilla 
olevaa raidetta raakakiven kuljettamista varten ehdoin, että yhtiö suoritti 
kaupungille tästä oikeudesta 1,000 mk:n suuruisen vuotuisen korvauksen. 

13. Satamaoloja koskevat asiat 

Satamalaitoksen viranhaltijat. Satamahallintotoimiston vahtimestarit 
N. Ahlqvist, V. Bäcksbacka, J. Cedervall, W. Forsberg, E. Malm, K. E. 
Nordman ja K. J . Nordman, talonmiehet E. Cedervall ja N. Tuomala ja 
siivooja S. Lehto oikeutettiin asumaan kaupungin ulkopuolella v:n 1941 
loppuun 3) sekä nuorempi kirjanpitäjä E. Höckerstedt v:n 1942 maaliskuun 
19 p:ään 4), kaikki ehdoin, että he heti muuttivat kaupunkiin, jos vallitsevat 
liikennevaikeudet tuottivat haittaa heidän virantoimitukselleen. 

Haaraosaston esimies H. Wallen oikeutettiin5) lääkärintodistuksen 
nojalla sodan johdosta oleskelemaan maaseudulla helmikuun 1 p:stä lähtien 
oikeuksin nostaa puolet kuukausipalkastaan eli 2,105 mk, jolloin palkan-
säästöstä oli suoritettava siihen asti tilapäisen työvoiman määrärahasta 
palkatun ylimääräisen toimistoapulaisen H. Hytösen 1,900 mk:n suuruinen 
kuukausipalkka. 

Munkkisaaren talonmies-lämmittäjän kuukausipalkka päätettiin 6) ker-
tomusvuoden alusta lukien korottaa 1,900 mk:aan. 

Vaakamestarien sodanaikainen palkka. Kaupunginhallitus epäsi 7) sata-
malautakunnan esityksen palkan maksamisesta sotapalvelukseen kutsu-
tuille vaakamestareille, koska he eivät saaneet palkkaa kaupungilta eivätkä 
muutenkaan olleet virkasuhteessa siihen. 

Munkkiniemen sataman vartiointi. V:n 1939 yleisistä käyttövaroistaan 
kaupunginhallitus myönsi8) 12,800 mk Munkkiniemen sataman vartioin-
nista aiheutuneiden kulujen peittämiseen. 

Halkojen toimittaminen Helsingin makasiini oyille. Kaupunginhallitus 
suostui 9) toimittamaan Helsingin makasiini oy:lle, jonka velvollisuutena 
oli huolehtia Länsisatamassa olevan IV tullikamarin, rautatielaitoksen 
huoneistojen ja kaupungin viranomaisten käytettävänä olevien huoneiden 
sekä Katajanokalla olevan V tullikamarin lämmittämisestä, sen tarvitseman 
500—600 sylen halkomäärä joko koiyu- tai sekahalkoina samaan hintaan, 
minkä kaupunki vastaavanlaisista haloista peri omilta laitoksiltaan. 

Helsingin makasiini oy:n laiturihuoltotariffi. Kaupunginhallitus päätti10) 

!) Khs 18 p. huhtik. 584 §. — 2) S:n 27 p. jouluk. 2,521 §. — 3) Khn jsto 
4 p. heinäk. 3,965 §. — 4) S:n 16 p. toukok. 3,760 §. — 5) Khs 26 p. tammik. 
79 §. — 6) Khn jsto 19 p. tammik. 3,198 §. — 7) S:n 17 p. helmik. 3,449 i — 
8) S:n 27 p. tammik. 3,289 §. — 9) Khs 23 p. toukok. 900 §. — 10) S:n 23 p. 
toukok. 891 §; ks. v:n 1937 Kunnall. asetuskok. s. 4. 



182 II. Kaupunginhallitus ' 236 

vahvistaa sellaisen korotuksen Helsingin makasiini oy:n laiturihuoltotarif-
fiin, että laiturihuoltoveloitukset korotettiin 7 %:lla. Sittemmin kaupungin-
hallitus päätti x) korottaa yhtiön laiturihuoltotariffia 20 %:lla suostuen 
samalla siihen, että alin maksu korotettiin 7 mk:sta 10 mk:aan. Myöhemmin 
laiturihuoltotariffia vielä korotettiin 2) 25 %:lla. 

Tuulaaki-, liikenne- ja satamamaksut. Kun se aika, jonka kuluessa joulu-
kuun 14 p:nä 1935 tuulaakimaksun perusteista annetun lain mukaan saa-
tiin v. 1936—40 kantaa tuulaakimaksua, päättyi kertomusvuoden lopussa, 
niin kaupunginhallitus päätti3) esittää valtioneuvostolle, että Helsingin 
kaupunki tuulaakimaksun perusteista annettavassa uudessa laissa oikeutet-
taisiin edelleenkin kantamaan tuulaakina 2 % tullimäärästä. 

Kaupunginhallituksen tehtyä 4) valtiovarainministeriölle esityksen Hel-
singin kaupungille tulevien tuulaaki- ja liikennemaksujen kannannasta 
tammikuun 1 p:stä 1941 alkaen tullikamarien kautta sekä samalla päätet-
tyä ehdollisesti merkitä v:n 1941 talousarvioehdotukseensa 12,000 mk 
tullilaitokselle suoritettavia kantopalkkioita varten, valtiovarainministeriö 
antoi määräyksensä kyseisen kannannan järjestämisestä 5). 

Satamalautakunta oikeutettiin6) sopimaan Tampereen, Lahden, Hä-
meenlinnan ja Jyväskylän kaupunkien kanssa Helsingin kaupungille tule-
vien, mainituissa kaupungeissa kannettavien tuulaakimaksujen veloituk-
sesta ja kannannasta 3 %:n palkkiota ja postikuluja vastaan. 

Norjalaisia pakolaisia pois kuljettanut Grado niminen höyrylaiva vapau-
tettiin 7) suorittamasta 5,341: 80 mk:aan nousseita satamamaksu jaan. 

Kaupunginhallitus päätti 8) tehdä puolustusministeriölle esityksen val-
tion laivatelakan Helsingin varuskunnan matkustajaliikennettä harjoitta-
vien alusten v:n 1938 jälkipuoliskon ja v:n 1939 satamamaksujen suorit-
tamisesta. 

Satama-alueen n.s. sinisten alueiden vuokralleanto. Kaupunginhallitus 
päätti 9) kehoittaa kiinteistölautakuntaa ja satamalautakuntaa vuokraa-
maan varastoalueita satamaliikenteen tarpeisiin käytettäviltä n.s. sinisiltä 
alueilta, joita kaupunginvaltuuston päätöksen 10) mukaisesti ei voitu pitää 
varsinaisena satama-alueena, siten, että satamalautakunnalla olisi etuoikeus 
niiden satama-alueiden hallintaan, mitkä tarvittiin tuontia ja vientiä var-
ten, ja oikeus vuokrata varastopaikkoja määrättyä suhteellisen lyhyttä 
aikaa varten, jota tarpeen tullen voitaisiin pidentää, sekä ollen kiinteistö-
lautakunnan, vuokratessaan halkovarastoalueita toukokuun 1 p:ään 1941, 
tehtävä sopimukset vasta sen jälkeen kun kussakin tapauksessa kysymyk-
sessä olevasta alueesta ensin oli periaatteellisesti päästy yksimielisyyteen 
satamalautakunnan kanssa. 

Merisataman käyttäminen halkovarastopaikkana. Kaupunginhallitus 
päätti11), että sen aikaisemmin tekemä päätös12) Merisataman käyttämi-
sestä varastoalueena ei estä halkojen varastoimista sinne kertomusvuoden 
talvella. 

Länsisataman korttelin n:o 267 vuokra-ajan pidentäminen. Kaupungin-
hallitus päätti13) taata Ab. Mercantile nimiselle yhtiölle sen varastoalueeksi 

Khs 1 p. elok. 1,382 §. — 2) S:n 21 p. marrask. 2,228 §. — 3) S:n 11 p. 
huhtik. 537 §; vrt. Kunnall. asetuskok. s. 147. — 4) Khs 31 p. lokak. 2,060 §. — 
5) S:n 12 p. jouluk. 2,416 §; vrt. Kunnall. asetuskok. s. 146. — *) Khn jsto 17 
p. helmik. 3,448 §. — 7) S:n 3 p. tammik. 3,039 §. — 8) Khs 31 p. lokak. 2,061 § — 
•) S:n 4 p. heinäk. 1,227 §. — 10) Ks. v:n 1929 kert. s. 10. — ") Khs 23 p. tou-
kok. 886 §. — 12) Ks. v:n 1935 kert. s. 89. — 13) Khs 12 p. jouluk. 2,408 § 
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vuokraaman Länsisataman korttelin n:o 267 vuokra-ajan pidentämisen 
viidellä vuodella heinäkuun 1 p:stä 1944 lukien silloin vallitsevin vuokrin 
sekä etuoikeuden heinäkuun 1 p:stä 1949 lukien vuokrata kyseisen alueen 
silloin vallitsevin vuokrin sikäli kuin kaupunki ei tarvinnut sitä omiin tar-
koituksiinsa, kuitenkin ehdoin, että yhtiö rakensi alueelle tulenkestävän 
varastosuojan, jonka tuli olla valmiina ennen v:n 1944 heinäkuun 1 p:ää ja 
jonka piirustukset oli jätettävä satamalautakunnan hyväksyttäviksi. 

' Munkkisaaren mylly oy:n vuokra-aluetta koskevan vuokrasopimuksen 
siirto. Kaupunginhallitus päätti 1), Munkkisaaren mylly oy:n joutuessa 
purettavaksi kertomusvuoden keväällä, sallia siirtää sen vuokraamaa Munk-
kisaaren aluetta koskevan vuokrasopimuksen yhtiön osakekannan omista-
jalle, Vaasan höyrymylly oy:lle, joka laajennetussa muodossa jatkaisi 
alkuperäisen yhtiön toimintaa. 

Puhelinkaapelin vetäminen Kaivopuistosta Santahaminaan. Puolustus-
ministeriön anomukseen saada vetää puhelinkaapeli Kaivopuistosta Santa-
haminaan kaupunginhallitus puolestaan päätti 2) suostua satamalautakun-
nan esittämin ehdoin: 

että puolustusministeriön toimesta pystytettiin selvät, kaapelin kulku-
suuntaa osoittavat linjamerkit, jotka niinikään ministeriön toimesta pidet-
tiin asianmukaisessa hyvässä kunnossa; 

että puolustusministeriö itse vastasi kaikista kaapelille aiheutuvista 
vahingoista sekä myöskin kaapelin aluksille mahdollisesti aiheuttamista 
vaurioista; 

että kaupunki ei missään suhteessa ollut kaapelista vastuussa; 
että puolustusministeriö omalla kustannuksellaan siirsi kaapelin tai 

sen osan muualle, jos olosuhteet tai satamalaajennukset sitä vaativat; sekä 
että satamakapteenille ilmoitettiin aika, milloin kaapelin laskemiseen 

ryhdyttiin, jotta hän voisi todeta sen tulevan suoritetuksi annetun luvan 
mukaisesti. 

Vartiokojun siirtäminen. Yleisten töiden pääluokkaan sisältyvistä 
käyttövaroistaan kaupunginhallitus myönsi3) 15,000 mk Länsisatamassa 
olevan Laivarannan vartiokojun siirtämiseksi Katajanokalle. 

Katajanokan vuota- ja öljymakasiini. Yleisten töiden lautakunta oi-
keutettiin 4) ryhtymään Katajanokan vuota- ja öljymakasiinirakennuksen 
perustustöihin käyttäen niitä varten kertomusvuoden talousarvioon mer-
kittyä 1,300,000 mk:n määrärahaa. Rakennukseen hankittavat vaa'at 
päätettiin 5) toistaiseksi jättää tilaamatta. 

Eteläsataman III tullikamarin tavarahissit. Kaupunginhallitus päätti6) 
anoa kauppa- ja teollisuusministeriöltä oikeutta Eteläsatamassa olevan 
III tulikamarin tavarasuojain hissien n:ot 5 ja 6 käyttämiseen edelleenkin 
ainakin v:n 1942 loppuun, jolloin kaupunki puolestaan sitoutui paranta-
maan niitä sähkötarkastuslaitoksen mahdollisesti vaatimalla tavalla. 

Sähkötarkastuslaitoksen tarkastajan ilmoituksen mukaan hissejä jatku-
vasti saatiin käyttää ilman mitään rajoituksia käyttöaikaan nähden, jos 
niissä suoritettiin eräitä laitoksen vaatimia korjaustöitä, joiden suorituksen 
arvioitiin maksavan 52,120 mk, ja edellyttäen, että hisseissä myöhemmin-
kin suoritettiin kulloinkin tarpeelliset korjaukset. Kaupunginhallitus 

Khs 16 p. toukok. 808 §. — 2) S:n 6 p. kesäk. 986 §. — 8) S:n 5 p. jou-
luk. 2,339 §. — 4) S:n 12 p. jouluk. 2,418 §. — 5) S:n 24 p. lokak. 1,996 §. — 
6) S:n 12 p. syysk. 1,649 §; vrt. v:n 1938 kert. s. 240. 
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päätti1) tällöin kehoittaa rakennustoimiston talorakennusosastoa suoritta-
maan korjaukset käyttäen pääluokan Kiinteistöt lukuun Erinäisten hal-
lintokuntain rakennusten korjaukset merkityistä varoista tulli- ja satama-
rakennuksia varten. 

Satamatyöntekijäin ruokailu- ja oleskeluhuoneiston järjestäminen. Kau-
punginhallitus päätti2) oikeuttaa yleisten töiden lautakunnan aloittamaan 
Katajanokalle järjestettävän satamatyöntekijäin ruokailu- ja oleskeluhuo-
neiston sisustustyöt. 

Sillat ja laiturit. Asianomaisen katselmuslautakunnan asetuttua annetta-
vassaan lausunnossa yksimielisesti puoltamaan kaupungin anomusta3) 
kiinteän sillan rakentamisesta Sörnäisten niemen ja Kulosaaren väliin sekä 
penkereen rakentamista Kuoresaaren ja Kulosaaren väliin, kulkulaitosten 
ja yleisten töiden ministeriö Uudenmaan lääninhallituksen ehdotuksesta 
siirsi asian vesistötoimikunnan käsiteltäväksi 4), jolle kaupunginhallitus 
sittemmin päätti 5) kehoittaa asiamiesosastoa tekemään satamarakennus-
päällikön ehdottamat kirjalliset muistutukset katselmuslautakunnan 6) 
lausunnon johdosta. 

Helsingfors simsällskap nimisen seuran ehdotus väliaikaisen sillan ra-
kentamisesta Kaivopuiston rannasta Pohj. Uunisaareen ei antanut 7) 
kaupunginhallitukselle toimenpiteen aihetta. Sitä vastoin kaupunginhalli-
tus myönsi 7) yleisten töiden pääluokkaan sisältyvistä käyttövaroistaan 
10,000 mk rakennustoimiston satamarakennusosaston ehdottaman väli-
aikaisen sillan rakentamiseen uimalaitoksen katselijaparvekkeen taakse 
Uunisaaren ja Liuskasaaren välille sekä portaiden rakentamiseen sieltä 
Liuskasaaren kalliolle ehdoin, että Liuskaluodon kalastajat edelleen saivat 
jäädä tälle luodolle. 

Kaupunginhallitus päätti 8) ilmoittaa It. Kaivopuiston tontin n:o 13 
omistavalle Ab. Blåklinten nimiselle yhtiölle, joka aikoinaan oli kieltänyt 
kaupunkia poistamasta mainitun tontin alapuolella olevaa laituria, katso-
vansa itsensä oikeutetuksi poistamaan sen, koska yhtiöllä ei ollut hallus-
saan mitään asiakirjoja, joista välittömästi olisi selvinnyt sen oikeus 
kyseisen laiturin pitoon, sekä antaa rakennustoimiston katu- ja satama-
rakennusosastoille määräyksen kesäkuun 25 p:nä ryhtyä poistamistöihin. 

Rautatiet. Valtioneuvosto oli kesäkuun 27 p:nä päättänyt muuttu-
neiden olosuhteiden vuoksi vapauttaa kysymystä Helsingin tavara-ase-
man vastaisesta sijoittamisesta y. m. tähän järjestelyyn liittyviä kysy-
myksiä tutkimaan ja niitä koskevaa ehdotusta laatimaan asettamansa 
komitean suorittamasta loppuun sille annettua tehtävää sekä määrännyt 
sen luovuttamaan siihenastisen työnsä tulokset rautatiehallitukselle ja 
Helsingin kaupunginhallitukselle. Rautatiehallituksen esittämän toivo-
muksen johdosta kaupunginhallitus tällöin päätti9) ilmoittaa suostu-
vansa välttämään sellaisia ratkaisuja, jotka voisivat vaikeuttaa ratapiha-
kysymyksen vastaista järjestämistä ilman että ennakolta oli asetuttu 
yhteyteen rautatiehallituksen kanssa, edellyttäen, että myöskin rautatie-
hallitus pidättäytyi sellaisista toimenpiteistä, jotka voivat vaikuttaa 
kaupungin asemakaavakysymysten ratkaisuun, ollen tällöin erikoisesti 
vältettävä Töölönlahden suunnittelematonta täyttämistä ja ollen kysymys 

Khs 28 p. marrask. 2,294 §. — 2) S:n 6 p. svysk. 1,610 §. — 3) Ks. v:n 
1937 kert. s. 77. — 4) Khs 20 p. kesäk. 1,119 §. — 5) S:n 18 p. heinäk. 1,334 §. — 
6) Ks. v:n 1938 kert. s. 220. — 7) Khs 13 p. kesäk. 1,079 §. — 8) S:n 20 p. kesäk. 
1,125 — 9) S:n 11 p. heinäk. 1,284 §. 
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Turuntien alitse johtavan tunnelin sijoituksesta todennäköisesti erotet-
tava erilliseksi kysymykseksi, koska kaupungin tarkoituksena oli lähi-
tulevaisuudessa vahvistaa mainitun kadun lopullinen suuntaus. 

Purkausraiteen rakentamiseksi Vaihdekadulle Länsisatamaan Jätkä-
saaren eteläpuolelle polttopuiden varastopaikoiksi järjestettävää täyttö-
aluetta varten kaupunginhallitus myönsi *) 40,000 mk yleisten töiden pää-
luokkaan sisältyvistä käyttövaroistaan. 

Edellä mainituista kaupunginhallituksen käyttövaroista myönnet-
tiin 2) 22,000 mk Sörnäisten rantatien rautatieraiteen pidentämistä var-
ten rakennustoimiston putkivalimon kohdalla. 

Arabian raiteen ja Verkkosaaren välisille alueille päätettiin 3) raken-
taa 300 m:n pituinen pistoraide ilman sivuraidetta. Tarkoitukseen myön-
nettiin rakennustoimiston käytettäväksi 200,000 mk edellä mainituista 
kaupunginhallituksen käyttövaroista. 

Sen jälkeen kun asiasta oli tehty eräitä esityksiä, kaupunginhallitus 
päätti 4), ettei kaupungin taholta toistaiseksi ryhdytä toimenpiteisiin 
lisäalueen saamiseksi Herttoniemen radan ratapihaa varten, mutta et tä 
Viikin ja Malmgárdin tilain hoitokunnan huomio oli kiinnitettävä mahdolli-
seen tulevaan ratapihatarpeeseen, niin ettei rakennustoiminta Viikin 
alueella estäisi sen tyydyttämistä. 

Vesialueen rauhoittaminen. Kaupunginhallitus päätti 5), että sen maa-
liskuun 2 p:nä 1934 tekemä päätös Kyläsaaren ja Kivinokan välisen raja-
viivan pohjoispuolella olevan Vanhankaupunginlahden vesialueen rau-
hoittamisesta kaikelta kalastukselta väliaikaisesti lakkautettaisiin olemasta 
voimassa kertomusvuoden loppuun j a että kalastus näin ollen asianomaisella 
luvalla sallittaisiin mainitulla alueella kertomusvuoden aikana. 

Rautaromun myynti. Kaupunginhallitus suostui6) yleisten töiden 
lautakunnan esitykseen rakennustoimiston satamarakennusosaston te-
lakalla Länsisatamassa olevan rautaromun myymisestä Industria oy:lle. 

Sotavahinkovakuutus. Kaupunginhallitus päätti 7), että satamalaitu-
rit, -sillat ja -raiteet jätetään vakuuttamatta sotavahingon varalta sekä. 
että satamalaitteista ainoastaan nosturit ja tulli- ja satamarakennukset 
vakuutetaan. Lisäksi kaupunginhallitus päätti, että satamien ulkopuolella 
olevista silloista ainakin Lauttasaaren silta oli vakuutettava sekä että 
sen yleisjaoston tuli harkita muun omaisuuden mahdollista vakuuttamista. 

Maan jälleenrakentamisesta aiheutuvat toimenpiteet. Satamalautakun-
nan valmisteltavaksi päätettiin 8) jättää kysymys tarpeellisiin toimenpi-
teisiin ryhtymisestä entistä suuremman vientiliikenteen tarpeiden tyy-
dyttämiseksi kaupungin satamissa. 

14. Teknillisiä laitoksia koskevat asiat 

Eräiden töiden aloittamiseen myönnetty lupa. Kaupunginhallitus suos-
tui 9) teknillisten laitosten hallituksen anomukseen saada aloittaa eräitä 
töitä, joita varten kertomusvuoden talousarvioon oli merkitty määrärahat. 

Khs 13 p. kesäk. 1,077 §. — 2) S:n 28 p. marrask. 2,289 §. — 3) S:n 4 p 
heinäk. 1,250 §. — 4) S:n 9 p. toukok. 751 §. — 5) S:n 6 p. kesäk 978 § — 
6) S:n 22 p. elok. 1,529 §. — S:n 9 p. helmik. 114 §. — ») S:n 21 p. maalisk 
396 §. — 9) S:n 9 p. toukok. 765 §, 13 p. kesäk. 1,074 §, 20 p kesäk 1 128 § 
8 p. elok. 1,429 §, 6 p. syysk. 1,612 § ja 17 p. lokak. 1,926 § 
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Vesijohtolaitos 

Maanpuolustustarkoituksessa tehty ylityö. Asiasta tehdyn anomuksen 
johdosta kaupunginhallitus päätti x) ilmoittaa vesijohtolaitokselle, ettei 
sillä ollut mitään sitä vastaan, että vesijohtolaitoksen työpajan ja katu-
johto-osaston viranhaltijat ja työntekijät toistaiseksi tekivät yhden tunnin 
ylimääräistä työtä viitenä päivänä viikossa lahjoittaakseen heille tulevan 
palkan armeijan tarpeisiin käytettäväksi edellyttäen, että ylityöpalkka 
laskettiin normaalityötaksan mukaisesti. Edelleen kaupunginhallitus päätti, 
että kuukausipalkkaa nauttivien ylityöpalkka oli laskettava jakamalla 
kuukausipalkka 200:11a. 

Lisämäärärahat ja määrärahain ylitys. V:n 1939 käyttövaroistaan tila-
päisen työvoiman sääntöpalkkaiseksi siirtämisen aiheuttamiin palkan-
korotuksiin kaupunginhallitus myönsi2) 54,955 mk:n suuruisen lisäyksen 
vesijohtolaitoksen kassa- ja tiliviraston määrärahaan Palkat. 

V:n 1939 talousarvion pääluokan Teknilliset laitokset lukuun Vesijohto-
laitos sisältyvien käyttövarainsa ylityksenä kaupunginhallitus myönsi2) 
121,000 mk sotatilanteesta johtuvia vesijohtolaitoksen ylimääräisiä menoja 
varten päättäen aikanaan tehdä kaupunginvaltuustolle esityksen tämän 
toimenpiteensä hyväksymisestä. 

Käsikassan määrän korottaminen. Vanhankaupungin vesijohtolaitoksen 
käsikassan määrä päätettiin3) korottaa 700 mk:sta 2,000 mk:aan. 

Kassavajausten korvaaminen. Vapauttaen vesijohtolaitoksen toimisto-
apulaisen B. Fyrqvistin korvaamasta tämän hoitaessa laitoksen kassaa 
kertomusvuoden kesäkuun 21 p:nä syntynyttä 1,000 mk:n vajausta kau-
punginhallitus päätti 4), että mainittu määrä suoritetaan lukuun Vesi-
johtolaitos sisältyvistä teknillisten laitosten hallituksen käyttövaroista. 

Vapauttaen vesijohtolaitoksen toimistoapulaisen B. Miiron ja työ-
mestarin J. Blomqvistin, jotka jo olivat korvanneet kaupungille % eli 
448 mk niiden kahden työntekijän tilipussien sisällöstä, jotka tuntematto-
malla tavalla joutuivat kadoksiin heidän joulukuun 4 p:nä 1939 maksaes-
saan viikkotiliä vesijohtolaitoksen työpajassa, korvaamasta loppuerää 
eli 896: 70 mk, kaupunginhallitus oikeutti5) teknillisten laitosten halli-
tuksen suorittamaan viimeksi mainitun määrän lukuun Vesijohtolaitos 
sisältyvistä jälkimmäisen hallituksen käyttövaroista. 

Toimistohuoneiston laajentaminen. Teknillisten laitosten hallitus oi-
keutettiin 6) laajentamaan vesijohtolaitoksen toimistohuoneistoa liittä-
mällä siihen kaksi sen länsipäässä olevaa, sähkölaitoksen päivystäjän 
käytöstä kesäkuun 1 p:nä vapautunutta huonetta. 

Puu- ja puuhiilikaasuttimien hankkiminen. Vesijohtolaitos oikeutet-
tiin 7) uusien työkoneiden ostoon tai työkalujen ja kaluston hankintaan 
varattuja määrärahoja käyttäen hankkimaan puu- tai puuhiilikaasutti-
met yhteen henkilöautoonsa, kuorma-autoonsa ja pakettiautoonsa. 

Kuorma-auton myynti. Vesijohtolaitos oikeutettiin8) 5,600 mk:n hin-
nasta myymään Oy. Vulcan ab:lle laitoksen hallinnassa ollut mutta kel-
vottomana käytöstä poistettu Ford-merkkinen kuorma-auto. 

Khs 9 p. helmik. 137 §. — 2) S:n 29 p. maalisk. 450 §. — 3) S:n 7 p. mar-
rask. 2,082 §. — 4) S:n 3 p. lokak. 1,811 § — 5) S:n 3 p. lokak. 1,812 §. — 6) S:n 
20 p. kesäk. 1,130 §. — 7) S:n 12 p. syysk. 1,654 §. — 8) Khn jsto 10 p. lokak. 
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Pohjavesitutkimusten suorittaminen. V:n 1939 yleisistä käyttövarois-
taan kaupunginhallitus myönsi vesijohtolaitokselle 1,185: 35 mk:n kor-
vauksen sen Nikkilän sairaalassa suorittamista pohjavesitutkimuksista. 

Oy. Yleinen insinööritoimisto nimisen yhtiön 17,719 mk:n suuruisen 
laskun pohjavesitutkimusten suorittamisesta kaupunginhallitus hyväksyi 2) 
maksettavaksi käyttövaroistaan väestönsuojelua varten. Samalla kau-
punginhallitus päätti peruuttaa aikaisemman päätöksensä3) 20,000 mk:n 
määrärahan myöntämisestä yleisistä käyttövaroistaan vesisäiliöiden tai 
vesikaivojen rakentamista koskevaa kysymystä valmistelemaan asetta-
malleen komitealle. 

Kesävesijohdon vetäminen Hesperian pesäpallokentälle. Yleisten töiden 
pääluokkaan sisältyvistä käyttövaroistaan kaupunginhallitus myönsi 4) 
42,000 mk kesävesijohdon vetämiseen Hesperian pesäpallokentälle. 

Vesijohdon vetäminen Kivinokan kansanpuistoon. Vesijohtolaitos oi-
keutettiin 5) tekemään tarpeellinen putkitilaus Kivinokan kansanpuistoon 
suunniteltua vesijohtoa varten. 

Kaupunginhallitus päätti6), että oli ryhdyttävä vetämään vesijohtoa 
Kivinokan kansanpuistoon, sekä kehoittaa kiinteistölautakuntaa harkitse-
maan, eikö tämän johdosta olisi syytä korottaa kyseisen kansanpuiston 
telttapaikkain vuokria 10 mk paikkaa kohden. 

Vesipostin rakentaminen Niitty puistoon. Kaupunginhallitus päätti 7) 
myöntyä yleisten töiden lautakunnan esitykseen pääluokan Kiinteistöt 
lukuun Urheilu- ja pallokentät merkittyyn Urheilu- ja leikkikentät, vesi-
posteja nimiseen korjaus- ja kunnossapitomäärärahaan vesipostin rakenta-
mista varten korttelissa n:o 506 olevalle lasten urheilukentälle sisältyvän 
erän käyttämisestä vesipostin rakentamiseen Niittypuistossa olevalle ken-
tälle. 

Herttoniemen vedenhankinta. Vesij ohtolaitoksen laadittua kaupungin-
hallituksen kehoituksesta muistion Herttoniemen vedenhankinnan 
laajentamismahdollisuuksista, kaupunginhallitus päätti 8) panna asian 
toistaiseksi pöydälle mutta kuitenkin kehoittaa teknillisten laitosten halli-
tusta ja vesijohtolaitosta hankkimaan varastoon tarkoitukseen tarvitta-
vat vesijohtoputket. 

Vesijohtoliike Onninen oy:n vesi- ja viemäri johtotyöt. Munkkiniemen 
korttelin n:o 228 tontit n:ot 4 ja 6 omistava Vesijohtoliike Onninen oy. 
oikeutettiin 9) kustantamaan vesi- ja viemärijohtojen jatkamista saman 
korttelin tontilta n:o 2 mainituille tonteille koskevat työt siten, että vesi-
johtolaitos ja rakennustoimisto suorittivat johtojen hankkimisen ja asen-
tamisen yhtiön kustannuksella ja että yhtiö itse omalla kustannuksellaan 
suoritti tarpeelliset louhimis-, kaivaus- ja täyttämistyöt ja hankki täyte-
aineet, sekä ehdoin, että johdot jäivät kaupungin omaisuudeksi. 

Kaasulaitos 
Viranhaltijat. Teknillisten laitosten hallitus oikeutettiin 10) heti julista-

maan haettavaksi kaasulaitoksen toimitusj ohtaj an virka. 

Khn jsto 19 p. tammik. 3,201 §. — 2) Khs 23 p. helmik. 199 §. — s) Ks. 
myös tämän kert. s. 114 ja 134. — 4) Khs 24 p. lokak. 1,998 §. — 5) S:n 30 p. huhtik. 
724 §. — 6) S:n 9 p. toukok. 761 §. — 7) S:n 5 p. jouluk. 2,342 §. — 8) S:n 4 p. 
heinäk. 1,230 §. — 9) S:n 1 p. elok. 1,378 §. — 10) S:n 11 p. tammik. 39 §. 
Kunnall. kert. 1940 16 
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Keuhkotuberkuloosia sairastavalle portinvartija M. A. Saarenmaalle, 
joka täten tuli nauttimaan sairaslomaetuja vuotta pidemmältä ajalta, 
kaupunginhallitus päätti *) sallia maksaa virkasäännön mukaisen palkan 
hänen kertomusvuoden alusta toukokuun 6 p:ään kestävän sairaslomansa 
ajalta sekä sen lisäksi sääntömääräisen vuosiloman. 

Kirjanpitäjä F. Carlström oikeutettiin 2) hoitamaan sivutointa v:n 
1941 loppuun. 

Eräiden tuhoutuneiden työkalujen korvaaminen. Teknillisten laitosten 
hallitus oikeutettiin3) korvaamaan työkaluviilari Y. I. Vuoriselle hänen 
kaasulaitoksen ilmapommituksessa tuhoutuneiden työkalujen arvon, 290 
mk, kaasulaitoksen määrärahasta Korjaukset ja muut kustannukset. 

Määrärahain ylittäminen. Teknillisten laitosten hallitus oikeutettiin 4) 
ylittämään seuraavia kaasulaitoksen v:n 1939 määrärahoja alla mainitun 
verran: kaasulaitoksen hallintomäärärahaa Tarverahat 53,481: 95 mk, 
kassa- ja tiliviraston määrärahaa Huoneistomenot 2,874: 20 mk sekä yh-
teisiin sekalaismenoihin sisältyviä määrärahoja Työntekijäin erinäiset edut 
74,875: 25 mk ja Korot konttokuranttitilistä kaupunginkassassa 452,245: 30 
mk. 

Viipurin kaupungin kaasulaitoksen tilinpäätöksen suorittaminen kaasu-
laitoksen konttorissa. Kaupunginhallitus päätti5) suostua siihen, että 
Viipurin kaupungin kaasulaitos suoritti v:n 1939 tilinpäätöksensä Helsingin 
kaupungin kaasulaitoksen konttorissa. 

Mittarinvuokran maksamisessa myönnettävät helpotukset. Kaasulaitos 
oikeutettiin6) toistaiseksi oman harldntansa mukaan määrätyissä, sota-
tilanteesta johtuvissa tapauksissa vapauttamaan kuluttaja sääntömääräi-
sestä mittarinvuokran maksuvelvollisuudesta tai myöntämään kulutta-
jalle helpotuksia tämän velvollisuuden täyttämisessä. 

Ilmapommitusten aiheuttamat vahingot. Kaupunginhallitus päätti 7), 
että kaupunki itse ottaa kärsiäkseen kaikki ilmapommitusten kaasumitta-
reille aiheuttamat vahingot. 

jBensoolituotanto. Merkittiin 8) tiedoksi teknillisen johtajan selostus 
kaasulaitoksen bensoolituotannosta. 

Kivihiilikaasun myynti valtionrautateille. Myöntyen kaasulaitoksen 
esitykseen Helsingin kaupungin kaasujohdosta erityistä puristuspumppua 
käyttäen ja rakennettavan yhdysjohdon välityksellä saatavan kivihiili-
kaasun myymisestä valtionrautateille kaupunginhallitus osoitti9) kaasu-
laitoksen lukuun sisältyvistä käyttövaroistaan 37,400 mk tarpeellisen joh-
don vetämiseen Porvoon- ja Aleksis Kiven kadun väliseen Kotkankadun 
osaan. 

Koksin myynti. Kaupunginhallituksella ei ollut10) mitään muistutta-
mista teknillisten laitosten hallituksen puheenjohtajan toimenpidettä vas-
taan korottaa kaasulaitoksen myytävän koksin hinta maaliskuun 18 
p:stä lukien 1,200 mk:aan tonnilta. 

Kaupunginhallituksen esitettyä u ) kansanhuoltoministeriölle, että se jäl-
leen saisi ryhtyä toimittamaan koksia asiakkailleen kaupungissa ja sen 
lähiympäristössä, ministeriö lokakuun 18 p:nä suostui esitykseen ehdoin, että 

l) Khs 28 p. marrask. 2,271 §. — 2) S:n 9 p. toukok. 767 §. — 3) S:n 28 p. 
marrask. 2,292 §. — 4) S:n 8 p. maalisk. 337 §. — 5) S:n 8 p. maalisk. 324 §. — 
«) S:n 8 p. maalisk. 336 § ja 4 p. heinäk. 1,233 §; ks. myös tämän kert. s. 244 — 
7) Khs 8 p. maalisk. 335 §. — 8) S:n 6 p. kesäk. 987 §. — 9) S:n 29 p elok 
1,568 §. — 10) S:n 21 p. maalisk. 418 §. — «) S:n 3 p. lokak. 1,815 § 
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toimitukseen osallistuivat kaikki kaupungin hiililiikkeet, jolloin koksin 
kuluttajille toimitettiin n. 5 % niiden normaalikulutuksesta ja ministeriö 
antoi kaikille asianomaisille tarkemmat ohjeet ja määräykset asiassa 1j. 

Hiilivaraston jättäminen vakuuttamatta. Kaupunginhallitus päätti2), 
että kaasulaitokse 1 hiilivarastoa ei vakuuteta. 

Halkojen hankinta. Kaupunginhallitus päätti3) hyväksyä kaasulai-
toksen ehdotuksen, jonka mukaan halkojen toimitus kaasulaitokselle ja 
niiden jatkuva varaaminen sen tarpeiksi toistaiseksi keskeytetään. 

Metaanikaasumittarin sijoittaminen Pohj. Hesperian- ja Runebergin-
kadun kulmaukseen. Kaupunginhallitus päätti 4) suostua kaasulaitoksen 
anomukseen metaanikaasumittarin sijoittamisesta Pohj. Hesperian- ja 
Runeberginkadun kulmaukseen. 

Katuvalaistus. Kaupunginhallitus päätti 5), että kaasukatuvalaistusta 
oli lisättävä niin, että se aluksi käsittäisi 1,405 lamppua kuten syys— 
marraskuussa 1939 ja myöhemmin, vuoden koko hiilimäärän tultua rahda-
tuksi, rauhanaikaisen normaalimäärän. 

Kaasujohdon vetäminen Koskelantiehen. Kaasulaitoksen lukuun sisäl-
tyvistä käyttövaroistaan kaupunginhallitus myönsi6) kaasulaitokselle 
26,000 mk kaasujohdon vetämiseen Turson- ja Ilmattarentien väliseen 
Koskelantien osaan oikeuttaen kaasulaitoksen käyttämään tuloa tuotta-
vien pääomamenojen pääluokan luvussa Kaasulaitos pääputkiverkon laa-
jentamista ja uusimista varten varattuja varoja kaasujohdon asentamiseen 
Mäkelänkadun ja Tursontien väliseen Koskelantien osaan. 

Sähkölaitos 
Viranhaltijat. Sähkölaitoksen kassa- ja tiliviraston ensimmäiselle kirjan-

pitäjälle K. T.Björkmanille myönnettiin 7) 7,998: 75 mk: n suuruinen korvaus 
viraston kamreerin viran hoitamisesta syyskuun 12 p:n ja marraskuun 30 
p:n välisenä aikana ehdoin, että hän luopui kaikista myöhemmistä korvaus-
vaatimuksista. Mainittu määrä oli suoritettava kassa- ja tiliviraston v:n 
1939 palkkamäärärahan säästöstä. 

Toimistoapulainen E. Simolinna oikeutettiin 8) nostamaan ikäkorotuk-
sensa lokakuun 7 p:stä 19 p:ään kestävän virkavapautensa ajalta, jolloin 
hän lääkintälottana harjoitteli sotasairaalassa. 

Ensimmäinen johtomestari A. F. Johansson oikeutettiin 9) säädetyn 
eroamisiän saavutettuaan edelleen jäämään virkaansa huhtikuun 27 p:ään 
1941. 

Propagandainsinööri S. Schalin oikeutettiin 10) hoitamaan sivutointa 
v:n 1941 loppuun. 

Jakeluinsinööri R. Lindbohm oikeutettiin11) asumaan kaupungin ulko-
puolella v:n 1941 loppuun. 

Käyttöinsinööri J. Larhon suoritettava luontoisetukorvaus 12) vahvis-
tettiin. 

Korjauspajassa tapahtunut varkaus. Teknillisten laitosten hallituksen 
tehtyä ilmoituksen toimenpiteistään sen varkausrikoksen johdosta, johon 

Khs 24 p. lokak. 1,995 §. — 2) Khn jsto 10 p. tammik. 3,088 §. — 3) Khs 
4 p. heinäk. 1,235 §. — 4) S:n 14 p. marrask. 2,177 §. — 5 ) S:n 11 p. heinäk. 1,291 §. — 
•) S:n 14 p. marrask. 2,185 §. — 7) Khn jsto 31 p. tammik. 3,335 §. — 8) Khs 
17 p. lokak. 1,925 § — 9) S:n 8 p. maalisk. 340 §. —1 0) S:n 9 p. toukok. 766 §. — 
«) Khn jsto 26 p. syysk. 4,179 §. — 12) S:n 3 p. tammik. 3,022 §. 
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sähkölaitoksen korjauspajan työntekijät P. Minkkinen ja L. Saari olivat 
tehneet itsensä syypäiksi, kaupunginhallitus päätti antaa enempien toi-
menpiteiden asiassa raueta. 

Määrärahan ylittäminen. Sähkölaitoksen v:n 1939 talojohtotyömäärä-
rahaa päätettiin 2) sallia ylittää 46,432: 30 mk. 

Puu- ja puuhiilikaasuttimien hankkiminen. Sähkölaitos oikeutettiin3) 
uusien työkoneiden ostoon tai työkalujen ja kaluston hankintaan varattuja 
määrärahoja käyttäen hankkimaan puu- tai puuhiilikaasuttimet yhteen 
henkilöautoonsa, kuorma-autoonsa ja pakettiautoonsa. 

Mittarinvuokran maksamisessa myönnettävät helpotukset. Sähkölaitos 
oikeutettiin 4) toistaiseksi oman harkintansa mukaan määrätyissä sota-
tilanteesta johtuvissa tapauksissa vapauttamaan kuluttaja sääntömääräi-
sestä mittarinvuokran maksuvelvollisuudesta tai myöntämään kuluttajalle 
helpotuksia tämän velvollisuuden täyttämisessä. 

Ilmapommitusten aiheuttamat vahingot. Kaupunginhallitus päätti 5), 
että kaupunki itse ottaa kärsiäkseen kaikki ilmapommitusten sähkömitta-
reille aiheuttamat vahingot. 

Kivihiilen myynti. Sähkölaitos oikeutettiin6) myymään Nikkilän sai-
raalalle 1,000 tonnia kivihiiltä. 

Kaupunginhallitus päätti 7) vapauttaa sähkölaitoksen hankkimasta 
kivihiiltä muille kaupungin laitoksille, vesijohtolaitosta lukuunottamatta, 
sekä kehoittaa asianomaisia muita laitoksia itse ryhtymään toimenpiteisiin 
kivihiilen ostamiseksi, ollen niiden tällöin tarvittaessa pyydettävä sähkö-
laitokselta neuvoja ja ohjeita asiassa. Varsinkin niiden laitosten olisi koe-
tettava välttää puulämmitykseen siirtymistä, joiden lämmityslaitosten 
muutoskustannukset nousisivat huomattavan korkeiksi. 

Sähkölaitoksen siirtyminen puulämmitykseen. Sähkölaitos oikeutettiin 8) 
tuloa tuottavien pääomamenojen pääluokan lukuun Sähkölaitos sisälty-
västä määrärahasta Koneisto käyttämään enintään 200,000 mk sen puu-
lämmitykseen siirtymisestä aiheutuvien valmistelutöiden kustannusten 
peittämiseen. 

Kaupunginhallitus päätti9) eräitä sähkölaitoksen puulämmitykseen 
siirtymisestä aiheutuvia kustannuksia varten merkitä v:n 1941 talousarvio-
ehdotukseen 4,700,000 mk:n määrärahan sekä oikeuttaa teknillisten laitos-
ten hallituksen käyttämään sen jo kertomusvuonna, minkä toimenpiteen 
hyväksymisestä aikanaan oli tehtävä esitys kaupunginvaltuustolle. Kiin-
teistötoimiston talo-osaston päällikköä päätettiin kehoittaa polttopuun-
ostoissaan huomioimaan myöskin sähkölaitoksen tarve. 

Turbogeneraattorin varakäyttö. Merkittiin 10) tiedoksi, että Sörnäisten 
voima-aseman turbogeneraattorin varakäyttö höyryhiilen saantivaikeuk-
sien ja hinnan korkeuden vuoksi toistaiseksi oli lopetettu. 

Sähköenergian kulutuksen supistaminen. Ottaen huomioon sähköenergian 
saantivaikeudet kaupunginhallitus päätti n ) sallia teknillisten laitosten hal-
lituksen panna täytäntöön sähköliitännän rajoitusta koskevan päätöksensä, 
mikäli se koski sähkölaitoksen esitystä saada valtuudet soveltaa voimassa 

*) Khs 17 p. lokak. 1,924 §. — 2) S:n 8 p. maalisk. 337 §. — 3) S:n 12 p 
syysk. 1,654 §. — 4) S:n 8 p. maalisk. 336 § ja 4 p. heinäk. 1,233 §; ks. myös 
tämän kert. s. 242. -— 5) Khs 8 p. maalisk. 335 §. — 6) Khn jsto 10 p tammik 
3,096 §. — 7) Khs 27 p. kesäk. 1,176 §. — *) S:n 11 p. huhtik. 538 § ja 18 p' 
huhtik. 590 §. — 9) S:n 9 p. toukok. 764 §. — *<>) S:n 4 p. huhtik 499 S — 
u ) S:n 30 p. huhtik. 694 § ja 9 p. toukok. 763 §. 
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olevaa sähkötaksaa siten, että laitos voisi harkintansa mukaan kieltäytyä 
liittämästä kulutusverkkoon uusia varsinkin lämpösähköisiä kojeita tai 
siirtämästä kotitaloustariffikannalle sellaista kuluttajaa, joka ennen oli 
noudattanut valaistustariffia. 

Sähköenergian käytön supistamistarkoituksessa kaupunginhallitus edel-
leen päätti kehoittaa: 

1) liikkeiden omistajia kokonaan sammuttamaan mainosvalonsa ja 
sopivasti rajoittamaan liikehuoneistojen muun sähkön käytön pienimpään 
mahdolliseen, ollen täysi mainos- ja ikkunavalaistus kuitenkin sallittu lauan-
tai- ja sunnuntai-iltoina; 

2) suurta yleisöä olemaan mahdollisimman säästäväinen sähkön koti-
käytössä; 

3) teollisuudenharjoittajia välttämään kaikkea suoranaista sähkövoi-
man haaskausta ja mahdollisuuden mukaan muutenkin olemaan säästäväi-
siä sähkövirran kä}/tössä; sekä 

4) ravintoloitsijoita ja virastoja pitämään sammutettuina kaikki valot, 
joita vailla voitiin tulla toimeen. 

Raitioteiden sähkönkulutus. Teknillisten laitosten hallitus oli esittänyt, 
että Raitiotie ja omnibus oy:n kanssa sovittaisiin siitä, että sen raitiotiekäyt-
töön saamastaan sähkövirrasta voimassa olevan virranhankintasopimuksen 
perusteella suoritettavaa maksimikorvausta, 75 p kWh:lta, ei kertomus-
vuonna eikä sen jälkeen toistaiseksi sovellettaisi sellaisenaan, vaan että yhtiö 
maksaisi saamastaan energiasta yksikköhinnan mukaan, joka laskettaisiin 
kuten sopimus määräsi, mutta jota lisäksi sovellettaisiin myöskin siinä 
tapauksessa, että edellä mainittu maksimihinta täten laskettuna ylittyisi. 
Esitys ei sillä kertaa antanut kaupunginhallitukselle muuta toimenpiteen 
aihetta kuin että sähkölaitosta päätettiin 2) kehoittaa aikanaan ilmoitta-
maan kaupunginhallitukselle, mihin määrään sähkölaitoksen kustannukset 
edellä mainitulle yhtiölle hankitusta virrasta nousivat sopimuksen mukaisia 
laskuperusteita noudattaen. 

Osakehuoneiston osto. Kaupunginhallitus oikeutti3) teknillisten laitosten 
hallituksen ostamaan Untamontien talossa n:o 3 olevan, sähkölaitoksen 
jakoasemaksi järjestettävän kellarin käsittävän osakehuoneiston 2,970 mk:n 
hinnasta ja suorittamaan siitä vuokraa 350 mk kuukaudessa, ollen edellä 
mainittuihin tarkoituksiin käytettävä sähkölaitoksen määrärahoja. Tek-
nillisten laitosten hallitusta kehoitettiin samalla aikanaan ottamaan hal-
tuunsa kyseinen osake. 

Kaapeli- ja jakelutyöt. Käyttövaroistaan kaapeli- ja jakelutöiden suo-
rittamiseksi kaupunginhallitus myönsi 237,011:95 mk Munkkiniemen 
sähköjohtoverkon keskeneräisinä v:n 1940 tileissä huomioitaviksi siirty-
vien v:n 1939 uudistöiden kustannuksiin 4), 110,000 mk väliaikaisen muun-
toaseman rakentamiseen Hernesaareen 5), 90,000 mk Pirkkolan omakoti-
alueen jakeluverkon asentamiseen6), 175,000 mk uuden muuntoaseman ra-
kentamiseen ilmapommituksessa tuhoutuneen Pääskylänrinteen muunto-
aseman tilalle 7), 35,000 mk Etel. Rautatiekadun ja Jaakonkadun jako-
johtotöihin 8), 91,000 mk Limingantien muuntoaseman ja suurjännitelinjan 

!) Khs 3 p. lokak. 1,814 §. — 2) S:n 13 p. kesäk. 1,078 §. — 3) S:n 20 p. 
kesäk. 1,129 §. — 4) S:n 16 p. helmik. 181 §. — 5) S:n 18 p. huhtik. 591 §. — 
6) S:n 18 p. heinäk. 1,340 §. — 7) S:n 3 p. lokak. 1,809 §. — 8) S:n 28 p. mar-
rask. 2,293 §. 
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rakentamiseen1) sekä 260,000 mk jakojohdon asentamiseen Kuusi- ja 
Jalavatien väliseen Pihlajatien osaan 2). 

Väliaikaisen muuntoaseman rakentaminen. Kaupunginhallitus päätti3) 
puolestaan hyväksyä sähkölaitoksen lähettämät, Punavuorenkadun kansa-
koulun pihamaalle rakennettavan väliaikaisen muuntoaseman piirus-
tukset. 

Katuvalaistustyöt. Teknillisten laitosten pääluokan lukuun Sähkölaitos 
sisältyvistä käyttövaroistaan kaupunginhallitus myönsi katuvalaistustöiden 
suorittamiseen Kesäkadulla ja Turuntieltä ratsastusmaneesiin johtavalla 
tiellä 26,500 mk 4 ) , Etel. Rautatiekadulla ja Jaakonkadulla 17,000 mk 5 ) 
sekä Pihlajatiellä 83,000 mk6) . 

15. Teurastamoa ja elintarvikekeskusta koskevat asiat 

Teurastamo 

Viranhaltijat. Teurastamolautakunta oikeutettiin julistamaan haetta-
vaksi teurastamon tarkastusapulaisen virka 7) ja vaakaaj an virka 8). 

Kaupunkiin tuotua lihaa tarkastamaan teurastamolautakunta oikeu-
tettiin9) palkkaamaan tilapäisiä eläinlääkäreitä sopimuspalkoin ja käyttä-
mään tällöin saatavia tarkastusmaksuja heidän palkkainsa maksamiseen. 

Useimpien teurastamon eläinlääkärien jouduttua sotapalvelukseen, 
teurastamolautakunta oli palkannut tarkastuseläinlääkäriksi marraskuun 
10 p:stä 30 p:ään 1939 eläinlääkäri K. Ä. Johanssonin 3,679: 65 mk:n palk-
kioin, mikä maksettiin tarkastuseläinlääkärintointa hoitamaan määrä-
tyn10) mutta sitä vain osan määräajasta hoitamaan joutuneen eläinlää-
kintäasessori W. Castrenin säästyneestä palkasta. Kaupunginhallitus hy-
väksyi 1X) mainitut lautakunnan toimenpiteet. 

Teurastamolautakunnan määrättyä eläinlääkäri V. Paattisen teu-
rastamon eläinlääkäreiden viransijaiseksi kertomusvuoden kesä—elo-
kuuksi12), maatalousministeriö määräsi hänet toimimaan teurastamon ja 
lihantarkastamon lihantarkastajana elokuun 1 p:ään saakka 13). 

Kaupunginhallitus määräsi14) entisen Viipurin kaupungin teurastamon 
johtajan O. K. Lönnmarkin hoitamaan teurastamon ja lihantarkastamon 
tarkastuseläinlääkärin virkaa kertomusvuoden elokuuksi. Kaupunginhalli-
tuksen tehtyä tätä koskevat anomukset maatalousministeriö sittemmin 
määräsi hänet toimimaan lihantarkastajana aluksi syyskuun 1 p:ään 
saakka 15) sekä myöhemmin toistaiseksi 16). 

Toimistoapulainen S. Heinosen viransijaisena toimineelle rouva R. 
Ventolle päätettiin 17) viransijaisuuspalkkiona suorittaa joulukuulta 1939 
570 mk sekä kertomusvuoden tammi—helmikuulta yhteensä 3,420 mk. 

Toimistoapulainen Ä. Ekholmin viransijaiselle rouva A. Tammiselle 
päätettiin 17) viransijaisuuspalkkiona asianomaiselta palkkatililtä suorittaa 

Khs 5 p. jouluk. 2,345 §. — 2) S:n 5 p. jouluk. 2,347 §. — 3) S:n 27 p. ke-
säk. 1,177 §. — 4) S:n 17 p. lokak. 1,922 §. — 5) S:n 28 p. marrask. 2,293 §. — 
6) S:n 5 p. -jouluk. 2,347 §. — 7) S:n 1 p. elok. 1,386 §. — 8) S:n 13 p. kesäk. 
1,087 §. — 9) S:n 4 p. huhtik. 510 §. — 10) Vrt. v:n 1939 kert. s. 265. — n ) Khn 
jsto 15 p. tammik. 3,150 §.— 1 2) Khs 6 p. kesäk. 1,000 §. —13) S:n 27 p. kesäk. 
1,189 §. — 14) S:n 21 p. maalisk. 421 § ja 1 p. elok. 1,387 §. — 15) S:n 15 p 
elok. 1,478 §. — 18) S:n 31 p. lokak. 2,070 §. — 17) S:n 15 p. tammik. 3,151 §. 
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1,530 mk kuukaudessa kertomusvuoden alusta lukien siksi kuin vakinai-
nen viranhaltija jälleen voi ryhtyä virkaansa hoitamaan tai muuten toi-
sin määrättiin. 

Teurastamoon päätettiin sallia palkata kaksi virastovaratyönteki-
jää kertomusvuoden loppuun. 

Kaupunginhallitus myönsi 2) apulaiseläinlääkäri V. Trobergille teu-
rastamolautakunnan hänelle kahdeksi viikoksi toukokuun 1 p:stä lukien 
myöntämän sairasloman lisäksi jatkettua sairaslomaa täysin palkkaeduin 
kesäkuun 30 p:ään saakka määräten hänen sijaisekseen toukokuun 8 p:stä 
loman loppuun asti eläinlääkäri O. Lönnmarkin. 

Trikiinintutkija A. Pärssiselle, joka luvan saatuaan sodan syttyessä 
v. 1939 oli matkustanut maaseudulle, sen jälkeen saanut kehoituksen palata 
työhönsä mutta tämän jälkeen sairastunut ja ryhtynyt virantoimitukseen 
vasta maaliskuun 27 p:nä 1940, teurastamolautakunta, katsoen hänet oi-
keutetuksi nauttimaan palkkaa joulukuun 15 p:ään saakka, oli myöntänyt 
hänelle sairaslomaa tammikuun 24 p:stä 1940 lähtien kahdeksi kuukaudeksi 
virkasäännön mukaisin palkkaeduin. Kaupunginhallitus päätti3) muuttaa 
lautakunnan päätöstä siten, että trikiinintutkija Pärssiselle myönnettiin 
sairaslomaa virkasäännön mukaisin palkkaeduin joulukuun 16 p:stä 1939 
maaliskuun 23 p:ään 1940. 

Kassanhoitaja A. Kivi4), tainnuttaja O. Lindberg4), halliapulaiset 
E. Johansson 4), V. Lindberg 4) ja F. O. Virtanen 4) sekä metallikorjaus-
mies O. Heimola5) oikeutettiin asumaan kaupungin ulkopuolella v:n 1941 
loppuun. 

Teurastamolautakuntaa päätettiin 6) kehoittaa kertomusvuoden määrä-
rahoista suorituttamaan rahatoimiston osastopäällikölle L. Lahtiselle 
2,500 mk:n palkkion hänen teurastamontoimiston kansliassa v. 1938 suo-
rittamistaan töistä. 

Kaupunginhallitus päätti 7), että kaupunginvaltuuston kertomusvuoden 
elokuun 28 p:nä päättämää kalliinajanlisäystä ei ollut suoritettava eräille 
teurastamon palveluksessa vielä elokuun aikana olleille mutta ennen edellä 
mainittua päivää eronneille henkilöille. 

Maan jäahdytyslaitosten ja tuoreen lihan säilytysmahdollisuuksien tutki-
minen. Kaupunginhallitus päätti 8) suostua teurastamon toimitusjohtajan 
ja käyttöpäällikön anomukseen saada kansanhuoltoministeriön pyynnöstä 
tutkia maan jäähdytyslaitoksia ja tuoreen lihan säilytysmahdollisuuksia. 

Kaatuneiden muistotaulun hankkiminen. Teurastamolautakunta oikeu-
tettiin 9) käyttämään tarverahojaan kaatuneiden muistotaulun hankkimi-
seen. 

Puulämmitykseen siirtymisestä johtuvat toimenpiteet. Kaupunginhalli-
tus päätti10) kehoittaa yleisten töiden lautakuntaa antamaan rakennus-
toimistolle tehtäväksi ryhtyä toimenpiteisiin teurastamon lämmityskes-
kuksen ketjuarinoiden korvaamiseksi puulämmitykseen soveltuvilla ari-
noilla siinä tapauksessa, ettei seuraavaksi polttokaudeksi enää saataisi 
kivihiiltä, kiinteistölautakuntaa polttopuuhankinnoissaan ottamaan huo-
mioon teurastamon polttoaineiden tarve sekä teurastamolautakuntaa koet-

Khs 31 p. lokak. 2,018 §. — 2) S:n 6 p. kesäk. 999 §. — 3) S:n 4 p. 
huhtik. 506 §. — 4) Khn jsto 3 p. lokak. 4,212 §. — 5) S:n 24 p. lokak. 
4,273 §. — 6) S:n 10 p. helmik. 3,411 §. — 7) Khs 3 p. lokak. 1,828 §. — 
8) S:n 7 p. marrask. 2,111 §. — 9) S:n 24 p. lokak. 2,003 §. — 10) S:n 27 p. ke-
säk. 1,184 §. 
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tamaan hankkia teurastamon tarvitsema kiyihiilimäärä suoraan tuonti-
liikkeiltä tai muualta. 

Lihan tukkukaupan keskittäminen teurastamon tukkumyyntihalliin. Kau-
punginhallitus päätti tehdä kansanhuoltoministeriölle esityksen lihan 
tukkukaupan keskittämisestä teurastamon tukkumyyntihalliin. 

Lihan luokittelun järjestäminen. Valtioneuvoston lokakuun 11 p:nä 
tekemän päätöksen mukaisesti oli sian ja naudan ruhot lihantarkastuksen 
yhteydessä varustettava laatuluokkamerkinnällä, mikä luokittelu kansan-
huoltoministerin päätöksen nojalla tuli voimaan lokakuun 18 p:nä. Kau-
punginhallitus hyväksyi 2) teurastamolautakunnan tällöin tekemän esi-
tyksen aputilin avaamisesta rahatoimistossa lihanluokittelumaksujen mer-
kitsemistä ja niiden maksamista varten luokittelun suorittajille. 

Vuotientarkastuksen järjestäminen. Kaupunginhallitus hyväksyi3) 
teurastamolautakunnan ehdotuksen, että liikkeiltä, jotka varastoivat 
omaan laskuunsa teurastamossa teurastuttamiensa eläinten vuodat, kan-
nettaisiin vuotien tarkastuksen korvauksena 300 mk kuukaudessa. 

Vastauksena asiaa koskevaan kansanhuoltoministeriön kaupunkien ja 
kauppalain hallituksille lähettämään kiertokirjeeseen Helsingin kaupun-
ginhallitus päätti4) vastata kaupungin olevan valmis järjestämään raakojen 
vuotien tarkastuksen teurastamossa teurastamolautakunnan ehdotuksen 
mukaisesti. 

Kaupunginhallitus päätti5) periä Nahkatehtaitten hankinta oy:ltä 
muualla teurastettujen eläinten vuotien leimauksesta ja tarkastuksesta 
v:n 1941 alusta lukien 2,500 mk kuukaudessa sekä oikeuttaa teurastamon 
johtajan tekemään yhtiön kanssa tätä koskevan sopimuksen kahden kuu-
kauden irtisanomisajoin. 

Eräiden vuokrasopimusten purkaminen. Teurastamolautakunta oikeu-
tettiin 6) harkintansa mukaan kesken vuokrakautta purkamaan sellaiset 
teurastamon jäähdytyslaitosta koskevat sopimukset, joita vuokraajat 
sodan vuoksi eivät voineet käyttää hyväkseen, etenkin milloin kysy-
mykseen tulevia jäähdytyslaitoksen osastoja voitiin muulla tavoin käyt-
tää. 

Teurastamon ravintolan vuokra. Teurastamolautakunta oikeutettiin 7) 
sodan aiheuttamat tappiot huomioonottaen alentamaan teurastamon ra-
vintolan vuokra 25 %:lla kertomusvuoden neljältä kuukaudelta. 

Sittemmin vapautettiin 8) teurastamon ravintolan vuokraaja myöskin 
vuokrasopimuksen mukaisen koron maksamisesta vuokramaksun myöhäs-
tymisen ajalta. 

Jäähdytyskoneen hankinta. Strömberg oy:n ilmoitettua, että teurastamoa 
varten tilattu jäähdytyskone 9) marraskuun 28 p:nä oli lähetetty Sveit-
sistä Helsinkiin, kaupunginhallitus päätti kehoittaa rakennustoimistoa 
kiireisesti suorittamaan tarpeelliset perustustyöt sen käytettävissä olevilla 
määrärahoilla. Koneen hinta, 51,996 Sveitsin frangia eli 1,176:47 mk:n 
kurssin mukaisesti laskien 611,717:35 mk, oli rahtausasiakirjoja vastaan 

Khs 27 p. jouluk. 2,530 §. — 2) S:n 31 p. lokak. 2,070 § ja 7 p. marrask. 
2,121 §; vrt. myös tämän kert. s. —. — 3) Khs 27 p. kesäk. 1,186 §, vrt. myös v:n 
1935 kert. s. 133. — 4) Khs 24 p. lokak. 2,001 §. — 5) S:n 27 p. jouluk. 2,528 §. — 
•) S:n 15 p. maalisk. 381 §. — 7) S:n 16 p. toukok. 824 §. — 8) S:n 13 p. kesäk 
1,053 §. — 9) S:n 15 p. maalisk. 378 §, 30 p. toukok. 959 §, 27 p. kesäk. 1,198 
§, 15 p. elok. 1,484 §, 7 p. marrask. 2,117 §, 28 p. marrask. 2,317 § ia 12 p. 
jouluk. 2,430 §. 
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suoritettava Suomen selluloosayhdistykselle, jolta tarvittava valuutta 
oli saatu. 

Vedenjäähdytys. Yleisten töiden lautakuntaa päätettiin kehoittaa 
antamaan rakennustoimistolle tehtäväksi ryhtyä teurastamon entisen 
vedenjäähdytystornin korjaamisesta, uuden varajäähdytystornin rakenta-
misesta sekä pumppujohtojen uusimisesta johtuviin töihin, joita varten 
teurastamon määrärahassa Yleisten laitteiden kuunnossapito oli varattu 
yhteensä 170,000 mk. 

Hyväksyen yleisten töiden lautakunnan laadituttamat uuden vara-
vesij äähdytystornin piirustukset kaupunginhallitus päätti 2) kehoittaa 
lautakuntaa panemaan sen rakentamistyöt viipymättä käyntiin sekä tehdä 
kaupunginvaltuustolle esityksen 149,000 mk:n lisämäärärahan myöntämi-
sestä tarkoitukseen. 

Ilmajäähdyttäjät. Oy. Morus ab:n tarjouduttua sodan vuoksi tapahtu-
neen keskeytyksen jälkeen jälleen jatkamaan teurastamon jäähdyttämön 
ilmajäähdyttäjien uusimistyötä3), kaupunginhallitus päätti 4) ilmoittaa 
yhtiölle, ettei sillä ollut mitään töiden välitöntä jatkamista vastaan. 

Oy. Morus ab:n ilmoitettua m. m. olevansa pakoitettu korottamaan 
sopimuksen mukaista hankintahintaansa 15 % eli 273,810 mk, kaupungin-
hallitus hyväksyen tämän korotuksen päätti5) tehdä kaupunginvaltuus-
tolle esityksen tuloa tuottavien pääomamenojen pääluokan lukuun Talo-
rakennukset teurastamon ilmajäähdyttäjien uusimiseksi merkityn määrä-
rahan ylittämisestä mainitun verran. Yhtiön samalla huomautettua niistä 
erimielisyyksistä ja epäkohdista, joita voi aiheutua työn suorittamisesta 
lämpimänä vuodenaikana alunperin aiotun kylmän sijasta, sekä että sen 
muuttuneiden olosuhteiden vuoksi mahdollisesti oli käytettävä erilaisia 
tarveaineita kuin mitä tehdyssä sopimuksessa oli edellytetty, kaupungin-
hallitus päätti viitata aikaisempaan päätökseensä töiden suorittamisesta 
kesällä sekä sopimuksen 9 §:n määräykseen tarveaineiden vaihtamisesta 
toisiin. 

Rahatoimistoa kehoitettiin6) sittemmin suorittamaan Oy. Morus 
ab:lle edellä mainittu 273,810 mk:n lisähinta. 

Yleisten töiden pääluokkaan sisältyvistä käyttövaroistaan kaupungin-
hallitus päätti7) suorittaa insinööri E. Holmbergin 5,000 mk:n suuruisen 
laskun teurastamon ilmajäähdyttäjien Rasching-renkaiden korien muutos-
suunnitelman laatimisesta ynnä suoritetuista tarkastuksista ja neuvotte-
luista. 

Kaupunginhallitus oikeutti 8) teurastamolautakunnan myymään teu-
rastamon vanhoja ilmajäähdyttäjiä purettaessa vapautuvan lyijyn vesi-
johtolaitokselle ja käyttämään täten saadut varat ilmajäähdyttäjien uusi-
misen kaupungille aiheuttamien menojen peittämiseen. 

Pumppaus- ja mittauskokeiden suorittaminen. Rahatoimistoa päätet-
tiin 9) kehoittaa suorittamaan vesijohtolaitokselle 55,778: 65 mk koepump-
pausten suorittamisesta teurastamon alueella ja Voima- ja , polttoaine-
taloudelliselle yhdistykselle 12,850 mk sen suorittamista teurastamon 
jäähdytyskoneiden kokeista ja mittauksista sekä viemään mainitut raha-
määrät sille talousarvion ulkopuolella olevalle tilille, joka oli avattu muita 

Khs 27 p. kesäk. 1,185 §. — 2) S:n 31 p. lokak. 2,064 §. — 3) Ks. tämän 
kert. s. 72. — 4) Khs 18 p. huhtik. 599 §. — 5) S:n 30 p. toukok. 958 § — 
•) Sm 20 p. kesäk. 1,134 §. — 7) Khn jsto 13 p. kesäk. 3,879 §. — 8) Khs 27 
p. jouluk. 2,529 §. — 9) S:n 8 p. maalisk. 352 §. 
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samantapaisia teurastamon jäähdytyslaitoksen uudistamisesta johtuvia 
kustannuksia varten. 

Siihen katsoen, että teurastamon j äähdy tyslaitoksen insuliittieris-
tyksen pidennetty takausaika päättyi tammikuun 31 p:nä 1941, kaupun-
ginhallitus ennen sitä päätti toimituttaa mainitun eristyksen kosteuden 
mittauskokeet ja antaa ne Keskuslaboratorio oy:n suoritettaviksi. 

Lattiain y. m. korjaaminen. Kaupunginhallitus myönsi 2) yleisistä 
käyttövaroistaan 25,000 mk insinööri E. Holmbergille palkkiona teurasta-
mon eräiden lattiain ja viemärijohtojen korjaussuunnitelman laatimisesta. 

Määrärahaa3) kyseisen työn suorittamiseen ei vielä merkittäisi v:n 
1941 talousarvioehdotukseen, vaan oli yleisten töiden lautakunnan aika-
naan tehtävä uusi esitys asiassa. 

Tallien laajentaminen. Yleisten töiden lautakuntaa päätettiin 4) ke-
hoittaa yksissä neuvoin teurastamon johdon kanssa laatimaan suunni-
telma teurastamon eläintallien laajentamisesta tutkien vaihtoehtoisesti 
myöskin tilapäisten tallien rakentamisen mahdollisuutta. 

Vuotavarastorakennuksen laajentaminen. Yleisten töiden lautakuntaa 
päätettiin 5) kehoittaa antamaan rakennustoimistolle tehtäväksi yksissä 
neuvoin teurastamon johdon kanssa laatia teurastamon vuotavarasto-
rakennuksen laajentamista koskevat luonnospiirustukset ja kustannusarvio. 

Elävän karjan purkauslaiturien rakentaminen. Kaupunginhallitus hy-
väksyi6) teurastamolautakunnan toimenpiteen maksaa rakennustoimiston 
suorittamasta elävän karjan purkauslaiturien rakentamisesta aiheutunut 
lisämeno, 3,040 mk, teurastamon määrärahasta Yleisten laitteiden kunnossa-
pito. 

Teurastamo alueen eräiden osien käyttö. Teurastamolautakunta oikeu-
tettiin 7) kertomusvuonna luovuttamaan teurastamon henkilökunnalle 
vuokratta perunan viljelykseen soveltuvaa maata teurastamon alueelta. 

Kaupunginhallitus oikeutti8) teurastamolautakunnan vuokraamaan 
sähkölaitokselle 8 X 90 m:n suuruisen maa-alan teurastamoalueelta pylväs-
ja kaapelirumpuvaraston säilytyspaikaksi 1 mk:n kuukausivuokrin m2:ltä. 

Teurastamolautakunnalle myönnettiin 9) oikeus väliaikaisesti vuokrata 
Siirtoväen huollon keskukselle eräs jo aikaisemmin samanlaisessa tarkoi-
tuksessa vuokralla ollut osa teurastamon alueen kaakkoiskulmasta siirto-
väelle kuuluvien autojen ja moottoripyöräin säilytystä varten 500 mk:n 
kuukausivuokrin ja 14 päivän molemminpuolisin irtisanomisajoin. 

Teurastamolautakunnan ja sen alaisten laitosten toimintakertomuksen 
julkaiseminen sekä suomen- että ruotsinkielellä. Kaupunginhallitus myön-
tyi 10) teurastamolautakunnan esitykseen teurastamolautakunnan ja sen 
alaisten laitosten toimintakertomuksen julkaisemisesta sekä suomen1 että 
ruotsinkielellä. 

Valtion lihantarkastamon siirtämisen lykkääminen. Kaupunginhallitus 
päätti1 1) maatalousministeriön anomuksesta suostua siihen, että valtion 
lihantarkastamon siirtäminen 12) Etel. Makasiinikadun l:stä muualle saa-
tiin lykätä v:n 1941 alkuun. 

Khs 12 p. jouluk. 2,431 §. — 2) S:n 16 p. toukok. 823 §; vrt. mvös v:n 1937 
kert. s. 231. — 3) Khs 20 p. kesäk. 1,136 §. — 4) S:n 3 p. lokak. "l,829 § — 
B) S:n 27 p. kesäk. 1,183 §. — 6) S:n 15 p. maalisk. 382 vrt. myös v:n 1939 
kert. s. 266. — 7) Khs 9 p. toukok. 782 §. — 8) S:n 13 p. kesäk 1 088 § — 
fi) S:n 16 p. toukok. 826 §. — 10) S:n 14 p. marrask. 2,194 S. — ") S:n 4 p hei-
näk. 1,247 §. — 12) Ks. v:n 1939 kert. s. 267. 



182 II. Kaupunginhallitus ' 251 

Elintarvikekeskus 

Viranhaltijat. Eräiden elintarvikekeskuksen palveluksessa olleiden, 
sodan puhjetessa virantoimituksesta poistuneiden henkilöiden yhteinen 
anomus heidän pääsemisestään jälleen entisiä toimiaan hoitamaan ei 
antanut*) kaupunginhallitukselle toimenpiteen aihetta. 

Kaupunginhallitus vahvisti2) elintarvikekeskuksen henkilökunnan suo-
ritettavan luontoisetukorvauksen määrät seuraaviksi: I luokan ruoasta 
260 mk:ksi ja II luokan ruoasta 300 mk:ksi kuukaudessa sekä vaatetuksesta 
ja sen kunnossapidosta 20 mk:ksi kuukaudessa. Saatuaan elintarvikekes-
kuksen johtokunnan laatiman selvityksen siitä, millä tavalla edellä maini-
tun päätöksen täytäntöönpano vaikutti vähentävästi entisiin nettopalk-
koihin, kaupunginhallitus oikeutti3) johtokunnan korottamaan laitoksen 
alempipalkkaisen henkilökunnan palkkoja kesäkuun 1 p:stä alkaen netto-
palkan vähennystä vastaavalla määrällä, kuitenkin enintään 12,000 mk:lla 
kertomusvuoden osalta. 

Helsingin kaupungin toimen- ja viranhaltijain yhdistyksen anomukseen 
elintarvikekeskuksen henkilökunnalta perittävän pukurahan poistamisesta 
päätettiin4) suostua siten, että sen periminen lopetettiin v:n 1941 alusta 
lukien. 

Lämpömäärärahan lisääminen. Käyttövaroistaan polttoaineiden hin-
nan nousun varalta kaupunginhallitus myönsi 5) 10,000 mk:n suuruisen 
lisäyksen elintarvikekeskuksen määrärahaan Lämpö. 

Autot. Elintarvikekeskus oikeutettiin6) hankkimaan puukaasutin 
erääseen autoonsa käyttäen tähän enintään 40,000 mk määrärahastaan 
Käyttövarat. 

Elintarvikekeskuksen johtokunta oikeutettiin 7) myöhemmin hankki-
maan vielä toinenkin puukaasutin. 

Kaupunginhallitus oikeutti 8) elintarvikekeskuksen johtokunnan 
hankkimaan uuden puuhiilikaasuttimella varustetun kuorma-auton ylit-
täen elintarvikekeskuksen määrärahaa Kaluston hankinta enintään 65,000 
mk sekä kehoitti johtokunta aikanaan tekemään esityksen mainitusta 
määrärahan ylityksestä. 

Maidonkuljetusastiain luovuttaminen puolustuslaitokselle. Elintarvike-
keskus oikeutettiin 9) myymään puolustusministeriölle 30 maidonkuljetus-
astiaansa, ollen tästä saatavat varat merkittävä talousarvion ulkopuolella 
olevalle karttuvien tulojen tilille. 

16. Muut asiat 

Erinäisille yhdistyksille y. m. myönnetyt avustukset. Suomen vankeus-
yhdistykselle päätettiin 10) suorittaa 30,000 mk sitä varten talousarvioon 
merkitystä avustusmäärärahasta. 

Yleisistä käyttövaroistaan kaupunginhallitus myönsi 1V) 14,500 mk:n 
suuruisen avustuksen Fiskodlingens vänner nimiselle yhdistykselle 400,000 

!) Khs 30 p. huhtik. 703 §. — 2) Khn jsto. 6 p. helmik. 3,374 §. — 3) S:n 
30 p. toukok. 3,818 §. — 4) Khs 12 p. syysk. 1,639 §. — 5) S:n 27 p. jouluk. 
2,496 §. — 6) S:n 23 p. toukok. 871 §. — 7) S:n 29 p. elok. 1,567 §. — 8) S:n 
6 p. syysk. 1,593 §. — 9) Khn jsto 19 p. tammik. 3,208 §. — 10) S:n 29 p. elok. 
4,085 §. — X1) Khs 25 p. huhtik. 655 §. 
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hauenpoikasen ostamista ja istuttamista varten kertomusvuonna kaupun-
gin omistamiin vesiin sekä vesialueisiin, joihin kaupungilla oli osuus tai 
joihin kaupunki oli asukkailleen tai virkailijoilleen hankkinut kalastus-
oikeuden Yhdistys saisi nostaa ennakolta 5,000 mk tästä avustuksesta ja 
vähenisi se 35 mk:lla 1,000 hauenpoikasta kohden, ellei yhdistys voisi 
hankkia sovittua määrää niitä. 

Kaupunginhallitus päätti x) määrätä maksettavaksi kaupunginval-
tuuston Suomen taideakatemia nimisen säätiön peruspääomaksi myöntä-
män 2) 100,000 mk:n rahamäärän. 

Helsingin historiayhdistys oikeutettiin nostamaan 1 /2 eli 10,000 mk3) 
sekä Suomen-matkat yhdistys 4/5 eli 40,000 mk4) kertomusvuoden talous-
arvioon sisältyvistä avustuseristään. 

Helsinki-seuran tilitys Helsinki-aiheista elokuvaa varten saamansa 
20,000 mk:n avustuksen 5) käytöstä merkittiin6) tiedoksi. 

C. F. Ekholmin stipendirahasto. Kaupunginhallitus päätti 7) julistaa 
haettavaksi kaksi 2,750 mk:n suuruista, vähintään kuukauden oleskelua 
ulkomailla edellyttävää matka-apurahaa C. F. Ekholmin stipendirahaston 
v:n 1939 korkovaroista. 

Kaupunginhallitus myöntyi8) kelloseppä L. Tuomen rahastosta v. 1939 
saaman matka-apurahan siirtämiseen v. 1941 käytettäväksi. 

G. Pauligin lahjoitusrahasto. Kaupunginhallitus päätti9) julistaa 
haettavaksi 14,000 mk:n suuruisen, vähintään vuoden oleskelua ulkomailla 
edellyttävän matka-apurahan G. Pauligin lahjoitusrahaston v:n 1939 
korkovaroista. 

Eräiden julkaisujen osto. Yleisistä käyttövaroistaan kaupunginhallitus 
myönsi10) 5,000 mk Suomalais-ugrilaisen seuran julkaiseman Mannerheim 
across Asia nimisen teoksen sekä 950 mk Matka Aasian halki nimisen sota-
marsalkka Mannerheimin teoksen hankkimiseksi kaupunginkansliaan. 

Samoista varoistaan kaupunginhallitus myönsi31) 1,000 mk Karjalan 
vartio jouluna 1940 nimisen julkaisun tilaamiseksi 100 kappaleena jaetta-
vaksi jollekin helsinkiläiselle sotaväen joukko-osastolle ja 3,000 mk Maan-
puolustusnuoriso nimisen julkaisun tilaamiseksi rintamapalvelukseen mää-
rätyille henkilöille. 

Kaupungin kartan painattaminen puhelinluetteloon. Helsingin puhe-
linyhdistykseltä päätettiin12) periä 1,800 mk:n korvaus oikeudesta painat-
taa kaupungin kartta v:n 1939 joulukuussa julkaistuun puhelinluetteloon. 

Helsingin puhelinyhdistys oikeutettiin 13) painattamaan kaupungin 
kartta v:n 1940 joulukuussa ilmestyvään puhelinluetteloonsa ehdoin, 
että yhtiö suoritti kyseisestä oikeudesta 5,000 mk:n suuruisen korvauksen 
kaupungille sekä että yhtiö sai käytettäväkseen musta-harmaan jäljen-
nöksen kaupungin matkailijakartasta. 

Taideteosten hankkiminen. Määrärahasta Taideteosten osto kaupungin-
hallitus myönsi 3,500 mk taiteilija V. Soldan-Brofeldtin Kaivopuisto-aihei-
sen maalauksen 14), 8,000 mk erään taiteilija W. Lönnbergin maalauksen 15), 

Khs 23 p. toukok. 892 §. — 2) Ks. v:n 1939 kert. s. 49. — 3) Khn jsto 
17 p. lokak. 4,239 §. — 4) S:n 6 p. kesäk. 3,832 §. — 5) Ks. v:n 1939 kert. 
s. 269 §. — 6) Khn jsto 11 p. huhtik. 3,613 §. — 7) Khs 31 p. lokak. 2,066 §. — 
8) S:n 27 p. jouluk. 2,523 §; vrt. v:n 1939 kert. s. 269. — 9) Khs 31 p. lokak. 
2,065 §. — 10) Khn jsto 3 p. toukok. 3,702 § ja 11 p. heinäk. 3,968 §. — «) S:n 
12 p. jouluk. 4,401 § ja 27 p. tammik. 3,270 §. — 1 2 ) S:n 31 p. tammik. 3,311 §. — 
13) Khs 22 p. elok. 1,521 §. — S:n 10 p. lokak. 1,846 §. — 15) S:n 24 p. lo-
kak. 1,968 §. 
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800 mk taiteilija F. Hautalan Vallila-aiheisen maalauksen 1), 3,200 mk 
taiteilija A. Paischeffin Kevätaamu nimisen maalauksen x), 4,000 mk tai-
teilija E. Wiklundin Työläisiä nimisen maalauksen 15,000 mk taiteilija 
E. Jankesin Näköala Hakaniementorilta nimisen maalauksen 1), 3,500 mk 
taiteilija K. Rissalan Pitkänsillan rannasta nimisen maalauksen 2), 9,000 
mk taiteilija V. Hervon Rakentajat nimisen maalauksen3), 4,000 mk 
taiteilija A. Ahtajan Keskuskadulta nimisen maalauksen3) sekä 5,000 mk 
taiteilija E. Snellmanin Temppeliaukio-aiheisen maalauksen3) ostamiseen. 

Yleisistä käyttövaroistaan kaupunginhallitus myönsi4) 500 mk v:n 
1939/40 sodan invaliidien hyväksi myytävän pronssisen plaketin ostami-
seen Suomen siviili- ja asevelvollisuusinvaliidien liitolta. 

Pro Helsingfors nimisen säätiön tiedusteltua, oliko kaupunki halukas 
vastaanottamaan kuvanveistäjä W. Runebergin eri kansalaispiirien toi-
mesta v. 1909 muovaileman L. Mechelinin pronssisen rintakuvan ja sijoitta-
maan sen esim. Säätytalon puistikkoon tai Eläintarhaan, säätiön huoleh-
tiessa jalustasta ja muista patsaan pystyttämisestä aiheutuvista kustan-
nuksista, kaupunginhallitus päätti 5) ilmoittaa olevansa valmis kaupungin-
valtuustolle puoltamaan veistokuvan vastaanottamista säätiön mainit-
semin ehdoin, edellyttäen että valtion viranomaiset antoivat suostumuk-
sensa sen pystyttämiseen jompaankumpaan edellä mainituista paikoista. 

Kaupunginhallitus päätti6) ilmoittaa yleisten töiden lautakunnalle, 
että Ilmatar ja Sotka, Loukkaantunut urheilija ja Tyttö nimisten veistos-
ten jalustain tilaaminen ja veistosten pystyttäminen paikoilleen saatiin 
jättää v:een 1941. 

Asiakirjalahjoituksen vastaanottaminen. Kaupunginhallitus päätti 7) 
vastaanottaa vapaaherra R. F. von Willebrandin kuolinpesän kaupungille 
lahjoittamat Stansvikin kartanoa koskevat vanhat omistusoikeus- y. m. 
asiakirjat niihin liittyvine karttoineen. 

Raitiotie ja omnibus oy:n johtokuntaan päätettiin 8) ehdottaa valitta-
viksi kiinteistötoimiston toimistopäällikkö J. W. Andersin, kiinteistöjohtaja 
E. von Frenckell, v. t. kiinteistöjohtaja T. Grotenfelt, rahatoimenjohtaja 
J. Helo ja kaupunginhallituksen jäsenet Rydman, Räisänen, Salovaara 
ja Suolahti sekä tilintarkastajiksi filosofiantohtori R. Tuhti ja professori 
G. von Wendt ja varalle kaupunginkamreeri P. J. Björk ja pankinjohtaja 
V. V. Sipi. Lisäksi päätettiin yhtiökokouksessa ehdottaa, ettei osinkoa 
jaettaisi v:lta 1939. 

Helsingin makasiini oy:n hallintoneuvostoon päätettiin9) ehdottaa 
valittaviksi varatuomari A. V. Lindberg, johtaja T. Salmio ja laivanvarus-
taja A. Wihuri sekä tilintarkastajiksi kaupunginreviisori N. Fellman ja 
rahatoimenjohtaja J. Helo. 

Jäsenten valitseminen asunto-osakeyhtiöiden ja -osuuskuntain johtokun-
tiin ja hallituksiin. Kaupungin edustajiksi niiden asunto-osakeyhtiöiden ja 
-osuuskuntain johtokuntiin ja hallituksiin, joissa kaupungilla oli osakkeita 
tai osuuksia tai joille se oli myöntänyt lainoja, valittiin tai ehdotettiin 
valittaviksi seuraavat henkilöt: 

Asunto oy. Sammatti: toimistonjohtaja Y. Harvia, toimistonhoi-
taja J. E. Janatuinen ja notaari E. Uski ja varalle kansliasihteeri A. Blom-

x) Khs 14 p. marrask. 2,158 §. — 2) S:n 28 p. marrask. 2,260 S — S-n 
5 p. jouluk. 2,320 §. — *) Khn jsto 15 p. elok. 4,037 §. — Khs 24 p lo-
kak. 1,967 §. — •) S:n 19 p. syysk. 1,659 §. — S:n 12 p. syysk. 1,647 §. — 
8) S:n 15 p. maalisk. 386 §. — S:n 29 p. maalisk. 449 § 
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berg ja osastopäällikkö J. A. Savolainen sekä tilintarkastajaksi kaupungin-
kamreeri P. J. Björk ja varalle osastopäällikkö S. Puranen x); 

Asunto oy. Stenbäckkatu 18—20: filosofianmaisteri V. Kaukoranta ja 
tarkastaja T. Salervo 2); 

Asunto oy. Sture: toimistopäällikkö J. W. Andersin ja kansliasihteerit 
A. Blomberg ja J. Ståhlberg sekä varalle asemakaava-arkkitehti B. Bru-
nila ja sihteeri T. Törnblom 3); 

Asunto oy. Savila: kansliasihteeri A. Blomberg 4); 
Asunto oy. Virkamiesasuntoja: toimistopäällikkö J. W. Andersin, 

kansliasihteeri A. Blomberg ja kaupunginsihteeri E. Mantere sekä varalle 
osastopäällikkö J. A. Savolainen ja työläistarkastaja T. Uski5); 

Asunto oy. Kaisaniemenkatu 3: tilintarkastajaksi kaupunginkamreeri 
P. J. Björk6); 

Asunto-osuuskunta Nelikulma: kansliasihteeri A. Blomberg, toimittaja 
K.-A. Fagerholm, sähköasentaja V. V. Salovaara ja osastopäällikkö J. A. 
Savolainen sekä varalle kansliasihteeri A. Danielson ja toimistosihteeri E. 
Varonen 7); 

Asunto oy. Hauho: osastopäälliköt S. Puranen ja J. A. Savolainen ja 
libristi F. Sundqvist sekä varalle sihteeri T. Törnblom ja johtaja T. Vano-
nen 8); 

Asunto-osuus Vanaja: kansliasihteeri A. Blomberg, toimistonhoitaja 
J. E. Janatuinen ja kansliasihteeri J. Ståhlberg sekä varalle kansliasih-
teeri A. Danielson ja osastopäällikkö J. A. Savolainen 9); 

Ab. Gräsviksgatan 5: kaupunginsihteeri E. Mantere, osastopäällikkö 
S. Puranen ja sihteeri T. Törnblom sekä tilintarkastajiksi kaupunginkam-
reeri P. J. Björk ja kaupunginreviisori N. Fellman 10); 

Ab. Äshaka oy: osastopäällikkö J. A. Savolainen, kansliasihteeri J. 
Ståhlberg ja sihteeri T. Törnblom 1X); 

Virkamiesasunto oy. Sampsantie 50: kaupunginkamreeri P. J. Björk, 
kansliasihteeri A. Blomberg ja osastopäällikkö J. A. Savolainen 12); 

Oy. Helsingin kansanasunnot: asemakaava-arkkitehti B. Brunila ja 
toimistonjohtaja Y. Harvia ja varalle työläistarkastaja T. Uski sekä tilin-
tarkastajiksi kaupunginkamreeri P. J. Björk ja varalle apulaiskaupungin-
kamreeri E. Jernström 13); 

Oma-asunto oy.: osastopäällikkö J. A. Savolainen, sihteeri T. Törn-
blom ja työläistarkastaja T. Uski 14); 

Vallilan asunto-osuuskunta: kansliasihteeri A. Blomberg, osastopääl-
likkö J. A. Savolainen ja työläistarkastaja T. Uski sekä varalle osasto-
päällikkö S. Puranen ja kansliasihteeri J. Ståhlberg 15); 

Asunto oy. Virkamiesasuntoja Sampsantie 40: toimistopäällikkö J. 
W. Andersin, apulaiskaupunginarkkitehti V. Määttä ja osastopäällikkö 
J. A. Savolainen sekä varalle kansliasihteeri J. Ståhlberg ja notaari C. 
Toppelius 16); 

Asunto-osuuskunta Käpy: osastopäällikkö J. A. Savolainen, kanslia-

!) Khn jsto 15 p. tammik. 3,132 §. — 2) S:n 15 p. tammik. 3,143 §. —3) Khs 
1 p. maalisk. 286 §. — 4) S:n 8 p. maalisk. 332 §. — 5) S:n 15 p. maalisk. 371 §. — 
6) S:n 15 maalisk. p. 372 §. — 7) S:n 15 p. maalisk. 387 §. — 8) S:n 29 p. maa-
lisk. 446 §. — 9) S:n 25 p. huhtik. 647 §. — 10) S:n 30 p. huhtik. 710 §. — 11) S:n 
30 p. huhtik. 711 §. — 12) S:n 9 p. toukok. 756 §. — 13) S:n 9 p. toukok. 757 §. — 
") S:n 19 p. syysk. 1,687 §. — 15) S:n 3 p. lokak. 1,797 §. — 16) S:n 3 p. lokak. 
1,802 §. 



182 II. Kaupunginhallitus ' 255 

sihteeri J. Ståhlberg ja työläistar kasta ja T. Uski sekä varalle sihteeri T. 
Törnblom ja toimitsija A. Valta 

Asunto oy. Tyyni: osastopäällikkö J. A. Savolainen, sihteeri T. Törn-
blom ja työläistarkastaja T. Uski sekä varalle kansliasihteeri A. Blomberg 
ja kaupunginsihteeri E. Mantere 2); 

Sosiaalinen asuntotuotanto oy. Sato: pankinjohtaja A. Linturi3); 
Asunto-osuuskunta Käpylä: kansliasihteeri A. Blomberg, asiamies E. 

Elfvengren, apulaiskaupunginarkkitehti V. Määttä ja työläistarkastaja 
T. Uski sekä varalle kansliasihteerit A. Danielson ja J. Ståhlberg4); 

Asunto-osuuskunta Haapa: kansliasihteeri A. Blomberg, asiamies E. 
Elfvengren, apulaiskaupunginarkkitehti V. Määttä ja työläistarkastaja 
T. Uski sekä varalle kansliasihteeri J. Ståhlberg ja sihteeri T. Törnblom 5); 

Asunto oy. Aito bostads ab.: osastopäällikkö J. A. Savolainen, sihteeri 
T. Törnblom ja työläistarkastaja T. Uski sekä varalle kansliasihteeri J. 
Ståhlberg ja notaari C. Toppelius6); 

Asunto oy. Vallilan pienasunnot n:o 1: asemakaava-arkkitehti B. 
Brunila, johtaja K. R. Heinonen ja osastopäällikkö J. A. Savolainen sekä 
varalle kansliasihteeri J. Ståhlberg ja työläistarkastaja T. Uski 7); 

Asunto oy. Vallilan pienasunnot n:o 2: asemakaava-arkkitehti B. 
Brunila, johtaja K. R. Heinonen ja osastopäällikkö J. A. Savolainen sekä 
varalle kansliasihteeri J. Ståhlberg ja työläistarkastaja T. Uski 8); 

Asunto-osuuskunta Nelikulma: kansliasihteeri A. Blomberg, toimittaja 
K.-A. Fagerholm, sähköasentaja V. V. Salovaara ja osastopäällikkö J. A. 
Savolainen sekä varalle kansliasihteeri A. Danielson ja toimistosihteeri E. 
Varonen 9); 

Helsingin kaupungin rakennus oy. n:o 4: toimistonjohtaja Y. Harvia, 
toimistonhoitaja J. E. Janatuinen, osastopäällikkö J. A. Savolainen ja 
työläistarkastaja T. Uski ynnä kaupunginhallituksen määräämänä Kenraali 
Mannerheimin lastensuojeluliiton Helsingin osaston edustajana lääketie-
teentohtori T. Salmi ja varalle asemakaava-arkkitehti B. Brunila, kanslia-
sihteeri J. Ståhlberg ja sihteeri T. Törnblom sekä tilintarkastajiksi kaupun-
ginkamreeri P. J. Björk ja poliisilääkäri N. Jännes ja varalle reviisori O. 
Paldani ja osastopäällikkö S. Puranen 10); 

Asunto oy. Sammatti: toimistonjohtaja Y. Harvia, toimistonhoitaja 
J. E. Janatuinen ja työläistarkastaja T. Uski ja varalle kansliasihteeri 
A. Blomberg ja osastopäällikkö J. A. Savolainen sekä tilintarkastajaksi 
kaupunginkamreeriP. J.Björk ja varalle osastopäällikkö S. Puranen11); sekä 

Asunto-osuuskunta Voitto: osastopäällikkö S. Puranen, sähköasentaja 
V. V. Salovaara ja osastopäällikkö J. A. Savolainen sekä varalle kanslia-
sihteerit A. Blomberg ja J. Ståhlberg 12). 

Asutuslautakunta. Asutuslautakunnan tiedoksi ja noudatettavaksi 
päätettiin 13) saattaa asutuslautakuntain palkkioita koskeva, maatalous-
ministeriön asutusasiainosaston asutuslautakunnille, kunnallislautakuntain 
esimiehille sekä kaupunki- ja kauppalakuntain hallituksille lähettämä 
kiertokirje. 

Khs 10 p. lokak. 1,860 §. — 2) S:n 10 p. lokak. 1,861 §. — 8) S:n 10 p. 
lokak. 1,865 §. — 4) S:n 10 p. lokak 1,866 §. — 5) S:n 10 p. lokak. 1,867 §. — 
6) S:n 24 p. lokak. 1,978 §. — *) S:n 24 p. lokak. 1,985 §. — ») S:n 24 p. lokak. 
1,986 §. — 9) S:n 14 p. marrask. 2,171 §. — 10) S:n 28 p. marrask. 2,286 §. — 
X1) S:n 28 p. marrask. 2,287 §. — 12) S:n 19 p. jouluk. 2,450 §. — 13) S:n 18 p. 
huhtik. 566 §. 
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Pika-asutuslain edellyttämän toimikunnan asettaminen. Pika-asutuslain 
31 §:n 2 momentissa säädettyyn toimikuntaan kaupunginhallitus päätti x) 
valita puheenjohtajaksi kiinteistötoimiston tonttiosaston päällikön J. A. 
Savolaisen sekä varapuheenjohtajaksi saman osaston apulaispäällikön P. 
Hansteen. 

Kutsuntalautakuntaan kertomusvuoden asevelvollisuuskutsuntaa var-
ten kaupunginhallitus valitsi2) everstiluutnantti A. A. Wansenin varsinai-
seksi jäseneksi ja eversti U. A, Hillmanin varajäseneksi. 

Sokeaintalo-säätiö. Säätiön tilintarkastajaksi valittiin3) kertomusvuo-
deksi samoin kuin sitä seuraavaksi kalenterivuodeksi kaupunginreviisori 
N. Fellman. 

Säätiön hallitukseen valittiin 4) seuraavaksi toimikaudeksi kansliasih-
teeri A. Blomberg ja huolto viraston toimitusjohtaja B. Sarlin. 

Suomen matkat nimisen liiton hallintoneuvostoon valittiin 5) kaupungin-
johtaja A. Tulenheimo sekä varalle kiinteistöjohtaja E. von Frenckell. 

Helsingin kansanteatteri o:yn johtokuntaan kaupunginhallitus valitsi6) 
kaupunginsihteeri E. Mantereen. 

Stadion-säätiön hallitukseen valittiin 7) kiinteistöjohtaja E. von Frenc-
kell, päätoimittaja R. G. Kallia ja apulaisjohtaja U. Rinne. 

Ajantiedoitus. Kaupunginhallitus päätti8), että v:n 1939 joulukuun 
1 p:ään saakka jatkunut aikamerkin antaminen Tähtitorninmäellä olevasta 
tähtitieteellisestä laitoksesta, minkä aiheuttamat kustannukset kiinteistö-
lautakunta oli suorittanut käyttövaroistaan, oli lopetettava, mikäli se oli 
ollut kaupungin toimenpiteiden varassa. 

Elinkeino-oikeuksien myöntämistä koskevat lausunnot. Uudenmaan lää-
ninhallitukselle annettavissa lausunnoissa kaupunginhallitus päätti puoltaa 
kolmen viipurilaisen elinkeinonharjoittajan anomuksia saada harjoittaa 
Helsingissä vaate- ja rihkamatavarain kauppaa 9), myrkyllisten aineiden 
ja lipeäkiven kauppaa 10) sekä teroitusliikettä 11). 

Khs 22 p. elok. 1,517 §. — 2) Khn jsto 19 p. tammik. 3,179 §. — 3) Khs 
1 p. maalisk. 291 § ja 5 p. jouluk. 2,349 §. — 4) S:n 5 p. jouluk. 2,348 §. — 
*) S:n 27 p. jouluk. 2,491 §. — 6) S:n 30 p. huhtik. 732 §. — 7) S:n 12 p. jou-
luk. 2,402 §. — 8) S:n 30 p. toukok. 942 §. — ®) S:n 27 p. kesäk. 1,142 §. — 
10) S:n 18 p. huhtik. 548 §. — S:n 18 p. huhtik. 549 §. 
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Liite 1 

Väestönsuojelua koskevat ja muut sotatilanteesta johtuvat asiat v. 1939 

Kaupunginvaltuuston käsittelemät asiat 
Sota. Sodan puhkeamisen johdosta kaupunginvaltuusto päätti an-

taa julkilausuman kaupungin asukkaille. 
Pariisin kaupunginvaltuuston puheenj ohtaj alta myötätunnonosoituk-

sena saapuneen sähkösanoman johdosta päätettiin 2) esittää kiitokset. 
Väestönsuojelu. Kaupunginvaltuusto päät t i3) periaatteellisesti, että 

niille yksityisille talonomistajille, jotka vilkasliikenteisille paikoille 
suostuivat rakentamaan lakimääräistä suuremman väestönsuojan ylei-
senä suojana käytettäväksi, voidaan suorittaa tästä aiheutuvat lisä-
kulut. 

Edelliseen päätökseensä perustuen valtuusto sittemmin oikeutti4) 
kaupunginhallituksen asianomaisten talonomistajain suostumuksella jär-
jestämään puoltamansa väestönsuojat vastaavasti 36,542 mk:n, 75,000 
mk:n ja 19,000 mk:n kustannuksin Neljännen linjan 3—5:een, Pohj. Hes-
periankadun 15:een ja Heikinkadun 24—26:een. 

Hyväksyen periaatteellisesti kaupunginhallituksen esittämän suunni-
telman väestönsuojain rakentamisesta eräissä kaupungin laitoksissa työs-
kenteleviä henkilöitä sekä väestönsuojelujoukkoja ja siviiliväestöä varten 
valtuusto päätti5) kehoittaa hallitusta kiireisesti valmistuttamaan suunni-
telman toteuttamista koskevat yksityiskohtaiset ehdotukset kustannus-
arvioineen. Väestönsuojain rakentamista koskeviin päätöksiin päätettiin 6) 
sittemmin tehdä eräitä muutoksia oikeuttaen kaupunginhallitus lopulli-
sesti vahvistamaan suojain piirustukset. Myöhemmin valtuusto päätti 6) 
hyväksyä kaupunginhallituksen ehdotukset osumankestävien, kaasutii-
viiden suojahuoneiden rakentamisesta oikeuttaen hallituksen lopullisesti 
hyväksymään niiden piirustukset sekä merkitä niiden rakentamista var-
ten v:n 1940 talousarvioon 24,410,000 mk, mitä määrärahaa hallitus saisi 
käyttää jo kertomusvuonna. 

Kaupunginhallitus oikeutettiin7) ylittämään riittämättömiksi osoit-
tautuneita käyttö varo jaan väestönsuojelua varten 6,000,000 mk. 

V:n 1940 talousarvioon päätettiin8) merkitä yhteensä 6,510,000 mk 
eräiden väestönsuojahuoneiden rakentamiseksi kaupunkiin oikeuttaen9) 
lisäksi vesijohtolaitos samassa tarkoituksessa 230,000 mk:lla ylittämään 
v:n 1938 talousarvion pääluokan Tuloa tuottavat pääomamenot lukuun 
Vesijohtolaitos sisältyvää määrärahaa Vesijohto Koskelantiehen Kauko-
kadulta Vallinkoskenkadulle. 

Kaasusuoj elu välineiden hankkimiseksi vesij ohtolaitoksen j akeluhen-
kilökunnalle päätettiin9) merkitä v:n 1940 talousarvioon 80,000 mk. 

Suomen kaasusuojetujärjestön avustaminen. Kaupunginvaltuusto 
päätti10), että Sekalaisten yleisten menojen pääluokkaan sisältyvää Suomen 
kaasusuo j elu järjestön avustusmäärärahaa sai ylittää 150,000 mk kaupun-
gin väestönsuojelun kehittämiseksi kertomusvuonna. 

Kvsto 13 p. jouluk. 3 §. — 2) S:n 13 p. jouluk. 4 §. — 3) S:n 4 p. lokak. 
46 §. — 4) S:n 15 p. marrask. 32 §. — 5) S:n 25 p. lokak. 35 §. — 6) S:n 15 p. 
marrask. 35 §. — 7) S:n 15 p. marrask. 31 §. — 8) S:n 4 p. lokak. 47, 48 ja 49 §.— 
9) S:n 4 p. lokak. 49 §. — 10) S:n 25 p. lokak. 26 §. 
Kunnall. kert. 1940 17 



182 
II. Kaupunginhallitus ' 258 

Kaupunginhallituksen käsittelemät asiat 

Majoitus y.m. Kaupunginhallitus määräsi kansliasihteeri J. Ståhl-
bergin majoituslautakunnan sihteeriksi. 

Majoituslautakunta oikeutettiin 2) kokouksiaan varten käyttämään kau-
punginkanslian huoneistoja sekä kansliatöitään varten kaupunginkanslian 
henkilökuntaa, konttoritarpeita y.m. ehdoin, että järjestelyn aiheuttamat 
varsinaiset rahalliset menot aikanaan perittiin valtiolta. 

Merkittiin3) tiedoksi Helsingin sotilaspiirin esikunnan ilmoitus niistä 
kouluista, joita mahdollisen liikekannallepanon sattuessa käytettäisiin 
sotapalvelukseen kutsuttujen reserviläisten kokoontumispaikkoina. 

Suomenkielisten kansakoulujen johtokunnan asiasta tekemän esityksen 
johdosta yleisten töiden lautakuntaa päätettiin 4) kehoittaa antamaan ra-
kennustoimistolle tehtäväksi laatia sotaväen majoituspaikoiksi luovute-
tuissa koulutaloissa syntyneiden vahinkojen korjauskustannuksia koskeva 
lausunto ja laskelma, mitkä aikanaan oli toimitettava kansakoulujohto-
kunnalle. 

Rahatoimistoa päätettiin 5) kehoittaa avaamaan suomenkielisiä kansa-
kouluja varten talousarvion ulkopuolella oleva tili majoituskustannusten 
suorittamiseksi ennakolta, ollen mainitut kustannukset aikanaan asian-
mukaisessa järjestyksessä perittävä takaisin puolustuslaitokselta. 

Avattavalta erilliseltä ennakkotililtä päätettiin6) Heteka oville sen 
puolustuslaitokselle Aleksanterinkadun 36: st a ma joitustar koit uksiin luo-
vuttamasta huonetilasta suorittaa korvausta 3,000 mk kuukaudessa mar-
raskuun 13 p:stä lukien toistaiseksi siksi kuin majoitus päättyi tai korvaus-
määrä mahdollisesti muutettiin. Samalta tililtä myönnettiin6) 290 mk 
sotapalvelukseen kutsuttujen reserviläisten saunakäyntien kustantamiseen. 

Kaupungin ja valtion yhteisen neuvottelukunnan asettaminen. Helsingin 
varuskunnan päällikön tehtyä kaupunginhallitukselle ehdotuksen toimen-
piteisiin ryhtymisestä entistä tehoisamman keskityksen aikaansaamiseksi 
kaupungissa toimivien sotilaallisten laitosten ja elinten kanssa, kaupungin-
hallitus valtuutti 7) kaupungin edustajiksi tätä silmälläpitäen asetetta-
vaan neuvottelukuntaan kiinteistöjohtaja E. von Frenckellin liikennettä 
koskevia kysymyksiä ja kaupunginjohtaja A. Tulenheimon muita kysy-
myksiä käsiteltäessä. 

Puolustusvalmius. Merkittiin 8) tiedoksi puolustusministeriön kierto-
kirje, joka koski elinkeinonharjoitta jäin ja kunnallisten viranomaisten avus-
tamisvelvollisuutta puolustusvalmiutta järjestettäessä. 

Maa-alueiden luovuttaminen puolustuslaitokselle. Merkittiin 9) tiedoksi 
Helsingin teollisuuspiirin esikunnan ilmoitus Puodinkylän kartanon alueella 
ynnä Käpylässä olevien venäläisten maalinnoitusten ja niille johtavien tei-
den ottamisesta puolustusministeriön haltuun päättäen lähettää jäljennös 
ilmoituksesta kiinteistölautakunnalle asian aikanaan vaatimiin toimenpitei-
siin ryhtymistä varten. 

Suomenlinnan komendantin esitykseen, että eräitä kaupungin omista-
mia ulkosaaria toistaiseksi saataisiin käyttää puolustuslaitoksen tarpei-
siin, päätettiin 10) suostua. 

Khs 26 p. lokak. 2,287 §. — 2) S:n 9 p. marrask. 2,403 §. — 3) S:n 9 p. mar-
rask. 2,402 §. — 4) S:n 2 p. marrask. 2,365 §. — 5) S:n 23 p. marrask. 2,533 §. — 
6) Khn jsto 29 p. jouluk. 4,427 §. — 7) Khs 20 p. jouluk. 2,592 §. — 8) S:n 28 p. 
syysk. 2,056 §. — S:n 26 p. lokak. 2,298 §. — 10) Khn jsto 18 p. jouluk. 4,363 §. 
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Kulosaaren kartanon luovuttaminen puolustuslaitokselle. Kiinteistölau-
takunta oli ilmoittanut puolustuslaitoksen ottaneen Kulosaaren kartanon 
päärakennuksen käyttöönsä ja ilmoittaneen myöhemmin tarvitsevansa kar-
tanon muutkin rakennukset, minkä vuoksi tämän kartanon vuokraamista 
Helsingin kunnantyöntekijäin keskustoimikunnalle koskeva vuokrasopimus 
oli irtisanottu päättymään kertomusvuoden lokakuun 20 p:nä ehdoin, että 
yhdistyksellä oli oikeus jatkaa sopimusta sen jälkeen kun puolustuslaitos 
aikanaan oli luovuttanut rakennukset takaisin kaupungille. Kaupungin-
hallitus p ä ä t t i t ä m ä n johdosta kehoittaa rahatoimistoa huolehtimaan 
asianmukaisten tilimerkintöjen tekemisestä sekä kiinteistötoimistoa lisää-
mään vuokrasopimukseen määräyksen siitä, että rakennus oli luovutettava 
kaupungille, jos se poikkeuksellisten olojen vuoksi itse tarvitsi sitä. 

Jäänmurtaja Otson luovuttaminen puolustuslaitokselle. Satamalautakunta 
oikeutettiin2) puolustuslaitoksen kanssa sopimaan erinäisistä jäänmurtaja 
Otsoon tehtävistä muutoksista. 

Satamalaitoksen johtajan ilmoitettua, että puolustuslaitos joulukuun I 
p:nä oli ottanut haltuunsa jäänmurtaja Otson, sekä että aluksen päällikköä, 
konemestareita ja muuta henkilökuntaa oli kehoitettu jäämään alukselle 
sen ollessa sotilasviranomaisten hallussa, kaupunginhallitus päätti3) hy-
väksyä tämän toimenpiteen. 

Sittemmin päätettiin4), että kaupunki toistaiseksi suorittaisi palkat 
jäänmurtaja Otson sekä vakinaiselle että ylimääräiselle ja väliaikaiselle 
henkilökunnalle sekä veloittaisi ne kuukausittain puolustuslaitokselta. 
Edelleen päätettiin aluksen miehistölle suorittaa päiväraha ainoastaan 
joulukuun 1 p:stä, sotilasviranomaisten suorittaessa sen joulukuun 2 p:stä 
lähtien. 

Ilmatorjunta. Ilmavoimien esikunnalle päätettiin 5) ilmoittaa, ettei 
kaupungilla ollut mitään sitä vastaan, että esikunnan ehdottama tuliasema-
alue järjestettiin Taivaskallion kukkulalle, minkä ohessa päätettiin kehoit-
taa kiinteistölautakuntaa Taivaskallion ravintolakysymystä harkitessaan 
ottamaan huomioon eräät esikunnan esittämät näkökohdat. 

Kaupungin suojelemiseksi päätettiin6) tilata 10 ilmatorjuntatykkiä 
yhteensä 5,000,000 mk:n hinnasta, mikä oli suoritettava kaupunginhalli-
tuksen v:n 1940 käyttövaroista väestönsuojelua varten. 

Rakennustoimisto oikeutettiin 7) laskua vastaan luovuttamaan hiekka-
säkkejä kaupunkiin sijoitettujen ilmatorjuntayksikköjen suojelua varten. 

Kaupungin evakuointi. Yleisistä käyttövaroistaan kaupunginhallitus 
myönsi8) 25,000 mk kaupungin asukkaiden evakuoimiskyselykaavakkeiden 
painattamiseen. 

Evakuoimisaineistoa selvittelevän toimiston henkilökunnan palkat 
päätettiin9) maksaa viikoittain lauantaisin väestönsuojelutarkoituksiin 
varatuista kaupunginhallituksen käyttövaroista suorittaen toimiston päälli-
kölle Y. Arkiomaalle 900 mk viikossa sekä apulaispäällikölle R. Brom-
melsille 20 mk ja muille virkailijoille 10 mk tunnilta. 

Valtioneuvoston Helsingin kaupungin siviiliväestön evakuoimista suun-
nittelemaan asettaman komitean puheenjohtajan tiedusteltua, halusiko 
kaupunginhallitus saada komitean keräämän aineiston tiedokseen ja säi-

!) Khs 9 p. marrask. 2,424 §. — 2) S:n 11 p. toukok. 1,093 §. — 3) Khn jsto 
11 p. jouluk. 4,282 §. — 4) S:n 29 p. jouluk. 4,460 §. — 5) Khs 11 p. toukok. 
1,075 §. — 6) S:n 13 p. jouluk. 2,580 §. — 7) Khn jsto 18 p. jouluk. 4,364 §. — 
8) Khs 14 p. syysk. 1,896 §. — 9) Khn jsto 30 p. syysk. 3,977 §. 



"260 II. Kaupunginhallitus 

lytettäväkseen, kaupunginhallitus päätti1). vastata, että kyseinen aineisto 
voitiin lähettää sille. 

Kaupunginjohtajan kehoituksesta kiinteistöjohtaja E. von Frenckell 
oli osallistunut edellä mainitun komitean työhön mikäli se koski kaupungin 
liikenne teknillistä evakuointia. Kiinteistöjohtajan sittemmin komitean työs-
tä antamasta selostuksesta ilmeni m.m. seuraavaa: Kaupungista oli loka-
kuun 11—14 p:nä toimitetun vapaaehtoisen evakuoinnin yhteydessä poistu-
nut arviolta 51,415 henkilöä rautateitse, 2,196 Raitiotie ja omnibus oy:nlinja-
autoilla, 19,450 muilla linja-autoilla, 12,375 yksityisautoilla, 7,000 vuokra-
autoilla ja 710 meritse eli yhteensä 93,146 henkilöä. Mahdollisen täydellisen 
evakuoinnin, sekä pakollisen että vapaaehtoisen, yhteydessä kaupungista 
evakuoitavien henkilöiden lukumäärä arvioitiin n. 180,000:ksi, josta suurin 
osa kuljetettaisiin kaupungista rautateitse. Väestönsuojelu viranomaisten 
yhteistoiminnassa eri autoilijayhtymien kanssa laatiman evakuointisuunni-
telman mukaisesti voitaisiin kaupungista kahden päivän kuluessa linja-
autoilla pakollisesti evakuoida n. 37,000 henkilöä, mikä suunnitelma perus-
tui Raitiotie ja omnibus oy:n 60 kaupunkilinja-auton ja n. 30 maaseutu-
linja-auton sekä n. 100 muun linja-auton käyttämiseen. Uudenmaan läänin-
hallitus ja poliisiviranomaiset olivat jakaneet kaupungin numeroituihin 
evakuointipiireihin ja talojen porraskäytäviin oli asetettu kuulutukset, 
joista ilmeni, mihin piiriin asianomaisen korttelin asukkaat kuuluivat, 
sekä kokoontumispaikat, joista kyseistä evakuoimispiiriä varten varatut 
junat ja linja-autot lähtivät. Linja-autojen oli arvioitu voivan ajaa vähin-
tään neljä vuoroa päivässä. Linja-autot lähtisivät kokoontumispaikoista 
johdettuina rivistöinä joka kolmas tunti 40—60 km:n etäisyydellä kaupun-
gista sijaitseville maaseutupaikkakunnille, joiden kirkko yleensä oli valittu 
autoistapoistumispaikaksi. Sieltä kuljetettaisiin evakuoidut edelleen eva-
kuoimiskomitean käyttöön luovutetuilla henkilöautoilla julkisiin rakennuk-
siin, kuten kouluihin, suojeluskunta- ja nuorisoseurataloihin y.m.s. sekä 
hätätilassa yksityisperheisiin. Tämän toisen etapin asemat oli merkitty 
laadittuun karttaan, josta suurennetut erikoiskartat tulivat olemaan kulje-
tuksesta huolehtivien autoilijain käytettävinä. Puheena olevat yksityis-
autot, luvultaan 979, oli kirjallisesti sitouduttu luovuttamaan väestönsuo-
jelu viranomaisten käytettäviksi kuuden tunnin kuluessa kuulutuksen jul-
kaisemisesta. Uudenmaan lääninhallitus oli kehoittanut läänin maalaiskun-
tien majoituslautakuntia varaamaan asunnot sellaisille henkilöille, jotka 
valtio mahdollisesti velvoittaisi lähtemään kaupungista, kun taas vapaa-
ehtoisesti matkustavien henkilöiden oli itse huolehdittava asunnostaan. 
Vapaaehtoisesti poistuvan yleisön käytettäväksi oli liikennevälineet ase-
tettava maksua vastaan kun taas pakkoevakuoinnin sattuessa samat liiken-
nevälineet oli lähinnä valtion laskuun asetettava niiden henkilöiden käy-
tettäviksi, joiden valtion osoitusten mukaisesti oli lähdettävä kaupungista. 
Edellä selostetun järjestelmän valmistamiseksi noudatettavaksi mahdollisen 
uuden evakuoinnin varalta olisi rautatiehallituksen kanssa tehtävä sopimus 
vaihtoehtoisen vuoroluettelon laatimisesta kahden päivän kuluessa tapah-
tuvaa evakuointia varten; sotilasviranomaisten kanssa sovittava niiden 
linja-autojen ja linja-autonkuljettajain lukumäärästä, joita ei saanut ottaa 
sotilastehtäviin vaan jotka oli jätettävä evakuoinnissa käytettäviksi; 
autoilijajärjestojen kanssa tehtävä sopimus niiden jatkuvasta osallistumi-

!) Khs 21 p. syysk. 1,949 §. 
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sesta evakuointiin; kulkulaitosministeriölle tehtävä anomus, että ne henki-
löautot, jotka kirjallisesti oli sitouduttu antamaan väestönsuojelu viran-
omaisten käytettäväksi, v:n 1940 tammikuun 1 p:n jälkeenkin vapaasti 
saisivat käyttää vahvistetun bensiinimäärän; läänin maalaiskuntien majoi-
tuslautakuntain kanssa tehtävä pakollisesti evakuoitavien asuntoja koskeva 
sopimus; sekä laadittava tarkat ohjesäännöt siitä, miten väestön oli eva-
kuoinnin sattuessa meneteltävä. Kiinteistöjohtajan antama selostus mer-
kittiin tiedoksi. 

Kaupunginjohtaja ilmoitti, että lokakuun alussa oli evakuoitu lastentar-
hoista 540 lasta, lastenkotien lapsista vastaanottokodissa olleet lapset sekä 
suurin osa kunnalliskodin hoidokeista, mitkä toimenpiteet hyväksyt-
tiin2). 

Ylioppilaiden romunkeräys. Hyläten Akateemisen ilmasuojeluyhdistyk-
sen anomuksen saada lainata kaupungin kuorma-autoja romunkeräykses-
sään käytettäviksi kaupunginhallitus myönsi3) yhdistykselle 1,280 mk 
yleisistä käyttövaroistaan kuorma-autojen vuokraamisia varten romun 
kuljettamiseksi. 

Yhdistys oikeutettiin3) maksutta saamaan rakennustoimistolta 3,000 
kg, kaasulaitokselta 1,000 kg j a sähkölaitokselta 2,000 kg rautaromua ehdoin, 
että yhdistys kuljetti pois kaiken, ilman että siitä aiheutui mitään menoja 
kaupungille. 

Ullakkojen tyhjentäminen. Akateemisen ilmasuojeluyhdistyksen saatua 
tehtäväksi suorittaa lokakuun 13 p:stä lähtien talojen ullakkojen tyhjen-
nyksen, kiinteistötoimiston tonttiosaston päällikkö oli osoittanut varastoi-
mispaikkoja yhdistyksen käytettäväksi, mitkä toimenpiteet kaupungin-
hallitus eräin ehdoin päätti4) hyväksyä. 

Väestönsuojelutarkoituksiin varatuista käyttövaroistaan kaupungin-
hallitus myönsi 5) yhdistykselle 30,000 mk ullakkojen tyhjentämisestä aiheu-
tuvien menojen peittämiseen. 

Virastojen ja laitosten sodanaikainen sijoitus. Merkittiin6) tiedoksi sisä-
asiainministeriön kiertokirje, jonka mukaan kaikkien siviili virastojen ja 
-laitosten tuli lähettää sisäasiainministeriön tarkastettavaksi suunnitel-
mansa sodanaikaisesta hajaantumisestaan, siirtymisestään muualle y.m. 
Sittemmin hyväksyttiin 7) ehdotus kaupungin virastojen ja laitosten sodan-
aikaisesta sijoituksesta, ollen lautakunnilla kuitenkin oleva oikeus siirtyä 
muihinkin sopiviksi katsomiinsa paikkoihin. 

Kaupungin arkistojen siirtäminen sodan varalta turvaan. Rakennustoi-
mistoa päätettiin8) kehoittaa ryhtymään toimenpiteisiin laatikkojen hank-
kimiseksi tai valmistamiseksi kaupunginhallituksen laskuun ensi sijassa 
raastuvanoikeuden ja maistraatin vanhojen asiakirjojen sekä kaupungin-
hallituksen arkiston siirtämiseksi sodan varalta turvaan. Musiikkilauta-
kunta oikeutettiin9) itse tilaamaan laatikkoja arkistonsa poiskuljettamis-
ta varten. Arkistojen säilytyspaikaksi vuokrattiin10) Kiljavannummen pa-
rantolan 3 x4 m:n suuruinen kellari 8 mk:n kuukausivuokrin m2:ltä. Arkis-
tojen siirtokustannusten suorittamiseen myönnettiin11) 10,000 mk väestön-
suojelutarkoituksiin varatuista kaupunginhallituksen käyttövaroista. Maist-

Khs 9 p. marrask. 2,421 §. — 2) S:n 12 p. lokak. 2,145 §. — 3) S:n 20 p. 
huhtik. 942 §. — 4) S:n 12 p. lokak. 2,150 §. — 5) S:n 19 p. lokak. 2,238 §. — 
«) S:n 5 p. lokak. 2,076 §. — 7) Khn jsto 30 p. marrask. 4,200 §. — 8) Khs 7 p. 
syysk. 1,864 § ja 21 p. syysk. 1,950 §. — 9) S:n 14 p. syysk. 1,890 §. — 10) S:n 
26 p. lokak. 2,288 §. — n ) Khn jsto 8 p. jouluk. 4,257 §. 
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raatin arkiston evakuoimistyöhön osallistuneille henkilöille päätettiin 
suorittaa yhteensä 90 mk kaupunginhallituksen yleisistä käyttövaroista. 

Viranhaltijain asevelvollisuus. Merkittiin2) tiedoksi puolustusminis-
teriön kirjelmä eräiden kaupungin viranhaltijain vapauttamisesta asevel-
vollisuuden suorittamisesta sodan sattuessa. 

Sotatilanteen aiheuttamia virkalomia koskevat määräykset. Kaupungin-
hallitus päätti3) lähettää kaikille kaupungin virastopäälliköille seuraavan 
sisältöisen kiertokirjeen: Koska eräissä kaupungin virastoissa on ilmennyt 
epätietoisuutta siitä, miten on suhtauduttava evakuointikysymykseen 
viranhaltijain osalta, kaupunginhallitus ilmoittaa, ettei kukaan viran-
haltija, jota ei ole kutsuttu sotapalvelukseen tai suojeluskuntateh-
täviin, ole oikeutettu luvatta jättämään virkaansa. Jos joku viran-
haltija haluaa muista syistä, esimerkiksi lottatehtävien takia tai mat-
kustaakseen lastensa kanssa maaseudulle, saada vapautusta viranhoidosta, 
niin hänen on jätettävä tätä koskeva, kaupunginhallitukselle osoitettu ano-
mus virastopäällikölleen, jonka tulee toimittaa se lausuntonsa ohella edel-
leen kaupunginhallitukselle. Ennenkuin kaupunginhallitus on päättänyt 
asiasta, ei siis virantoimituksesta kyseisessä tapauksessa saa poistua. 
Kaupunginhallitus harkitsee samalla kertaa, suoritetaanko viranhalti-
joille kyseisissä tapauksissa poissaoloajalta palkkaa vai ei. Jos joku viran-
haltija jo on jättänyt virkansa, on virastopäällikön heti tehtävä asiaa kos-
keva esitys kaupunginhallitukselle. 

Myöhemmin kaupunginhallitus oikeutti4) asianomaiset lautakunnat 
ja virastopäälliköt kussakin yksityistapauksessa määrätyin palkkaeduin 
pidentämään vapaaehtoiseen maanpuolustustyöhön osallistuvien viran-
haltijain virkalomat toistaiseksi ja niin pitkäksi aikaa kuin heidät oli täl-
laiseen työhön määrätty,'sekä samoin kussakin yksityistapauksessa mää-
rätyin palkkaeduin niiden viranhaltijain virkalomat, jotka saatuaan siihen 
luvan, olivat poistuneet kaupungista vapaaehtoisen evakuoinnin yhteydessä 
ollakseen poissa siksi kuin valtion viranomaiset eivät enää pitäneet poissa-
oloa kaupungista tarpeellisena, viimeksi mainittujen osalta kuitenkin eh-
doin, että jos kaupunki sitä ennen katsoi tarvitsevansa heidän työtään, 
heidän oli saatuaan siitä ilmoituksen heti palattava kaupunkiin. 

Kaikkia kaupungin virastoja ja laitoksia kehoitettiin 5) lähettämään 
kaupunginhallitukselle yksityiskohtaiset tiedot niistä viranhaltijoista, jotka 
olivat poistuneet ja jättäneet virkansa hoitamatta. 

Sodan vuoksi työtä vailla olevien viranhaltijain siirtäminen toisiin toi-
miin. Kaupungin virastoille ja laitoksille päätettiin 6) lähettää kiertokirje 
sodan vuoksi työtä vailla olevien viranhaltijain siirtämisestä tarpeen mu-
kaan toisiin toimiin sekä tämän johdosta avoimiksi tulleiden virkain julista-
misesta haettaviksi. 

Palkkauskysymykset. Kaikille kaupungin lautakunnille lähetettiin7) 
täydennysohjeet sotapalveluksessa olevien ja vapaaehtoisen evakuoinnin 
yhteydessä kaupungista poistuneiden toimenhaltijain palkkauksen järjes-
tämiseksi. 

Väestönsuojelutoimikunta ja väestönsuojelutoimisto 8). Kaupunginhalli-

Khn jsto 19 p. lokak. 4,039 §. — 2 ) Khs 12 p. lokak. 2,152 §. — 3 ) S:n 12 p. 
lokak. 2,197 §. — 4) Khn jsto 23 p. lokak. 4,066 §. — 5 ) S:n 15 p. jouluk. 4,326 §. — 
6) S:n 15 p.jouluk. 4,335 §; ks. myös Kunnall. asetuskok. s. 221. — 7) Khs 12 p. 
lokak. 2,197 § ja khn jsto 13 p. marrask. 4,150 §; ks. myös Kunnall. asetuskok. s. 221.—• 
8) Väestönsuojelutoimisto muodostettiin sodan puhjettua väestönsuojelukeskukseksi. 
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tus myöntyi1) Helsingin teollisuuspiirin esikunnan ja väestönsuojelu-
toimikunnan esityksiin, että teollisuuspiirin edustajalle varattaisiin tilai-
suus olla läsnä väestönsuojelutoimikunnan kokouksissa ja että hänelle suo-
ritettaisiin sama kokouspalkkio kuin toimikunnan jäsenille. 

Kaupunginsihteeri E. Mantere määrättiin 2) kaupunginhallituksen edus-
taj aksi väestönsuojelutoimikuntaan. 

Väestönsuoj ehitoimikunnalle päätettiin3) ilmoittaa, että sen puheen-
johtajantehtävien hoito asianmukaisimmin järjestettäisiin siten, että kau-
pungin väestönsuojelupäällikkö toimisi myöskin toimikunnan puheenjoh-
tajana sekä että, koska väestönsuojelupäällikköä ei vielä ollut nimitetty, 
voitiin väliaikaisesti hyväksyä toimikunnan ehdotus sähkölaitoksen jakelu-
insinöörin R. Lindbohmin määräämisestä toimikunnan uudeksi puheen-
johtajaksi everstiluutnantti E. Vossin tilalle sekä samalla toimikunnan 
ehdotukset apulaiskaturakennuspäällikkö R. Granqvistin määräämisestä 
toimikunnan jäseneksi edesmenneen kaupungininsinööri O. Martikaisen 
sijaan, kapteeni E. Auerin määräämisestä toimikunnan sihteeriksi edes-
menneen majuri E. Rutasen tilalle ja 100 mk:n suuruisen kokouspalkkion 
suorittamisesta apulaiskaturakennuspäällikkö R. Granqvistille ja kapteeni 
E. Auerille. 

Kaupunginhallituksen- käyttövaroista väestönsuoj elutarkoituksiin 
myönnettiin 4) 7,350 mk väestönsuoj elutoimikuntaan kuuluville kaupungin 
edustajille heidän osanotostaan toimikunnan kertomusvuoden kokouk-
siin. 

Kaupunginhallitus päätti5) tehdä valtioneuvostolle esityksen va-
paakirjeoikeuden myöntämisestä väestönsuoj elutoimikunnalle. 

Kaupunginhallitus päätti6) perustaa Helsinkiin väestönsuojelutoi-
miston, jonka tarpeisiin luovutettaisiin huoneisto Kampintorin varrella 
olevasta sähkölaitoksen uudesta ala-asemarakennuksesta; sekä oikeuttaa 
väestönsuojelutoimikunnan toistaiseksi palkkaamaan toimistoon tilapäi-
sinä viranhaltijoina toimistopäällikön 5,300 mk:n, vanhemman toimisto-
upseerin 4,625 mk:n, nuoremman toimistoupseerin 3,425 mk:n, toimisto-
insinöörin 5,075 mk:n, vanhemman toimistoapulaisen 2,300 mk:n, nuo-
remman toimistoapulaisen 1,700 mk:n ja lähetin 700 mk:n kuukausipal-
koin, mitkä palkat kertomusvuonna oli suoritettava kaupunginhallituksen 
käyttövaroista väestönsuojelua varten. 

Kaupunginhallitus päätti7) sittemmin valita väestönsuoj elutoimis-
ton vanhemmaksi toimistoupseeriksi majuri T. Hannuksen, nuoremmaksi 
toimistoupseeriksi kapteeni E. Auerin, koulutusupseeriksi luutnantti V. J. 
Hjelmmanin ja toimistoinsinööriksi diploomi-insinööri K. Kiianlinnan. 
Puolustuslaitoksen lokakuun 1 p:stä lukien toimistopäälliköksi komenta-
man majuri S. Freyn tehtäväksi jätettiin vanhemman ja nuoremman toi-
mistoapulaisen sekä lähetin palkkaaminen. 

Virkaatoimittava kaupungininsinööri R. Granqvist oikeutettiin 8) toi-
mimaan väestönsuojelukeskuksenteknillisen toimiston päällikkönä. 

Merkittiin 9) tiedoksi, että majuri E. Laukkanen joulukuun 4 p:nä oli 
komennettu väestönsuojelukeskuksen päällikkönä toimivaksi kaupungin 

Khs 20 p. huhtik. 945 §. — 2 ) S:n 14 p. syysk. 1,926 §. — 3) S:n 14 p. syysk. 
1.927 §. — 4) Khn jsto 30 p. maalisk. 3,411 §, 22 p. kesäk. 3,742 §, 5 p. lokak. 
3,999 § ja 7 p. jouluk. 4,216 §. — 5) Khs 14 p. syysk. 1,925 §. — 6 ) S:n 14 p. syysk. 
1.928 § ja 21 p. syysk. 1,985 §. — 7) S:n 7 p. lokak. 2,137 §. — 8) Khs 12 p. lokak. 
2,144 § ja khn jsto 11 p. lokak. 4,007 §. — 9) Khn jsto 18 p. jouluk. 4,345 §. 
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väestönsuojelupäälliköksi majuri Freyn tultua komennetuksi takaisin puo-
lustusvoimiin. 

Väestönsuojelutoimiston toimistoinsinööriksi lokakuun 7 p:stä lukien 
otetulle insinööri Kiianlinnalle, joka lokakuun 14 p:nä kutsuttiin sota-
palvelukseen, päätettiin suorittaa palkka marraskuun 30 p:ään saakka, 
jolloin hänen virkasuhteensa katsottiin päättyneeksi. 

Väestönsuojelutoimiston nuoremman toimistoapulaisen virkaa syys-
kuun 22 p:stä lokakuun 15 p:ään väliaikaisesti hoitaneelle rouva M. Lager-
löfille päätettiin2) suorittaa mainitun ajan osuus kyseisen viran palkasta. 
Samalla toimisto oikeutettiin viimeksi mainitusta päivästä lukien palkkaa-
maan rouva Lagerlöf puhelinkeskuksen hoitajaksi 1,500 mk:n kuukausi-
palkoin. 

Käyttövaroistaan väestönsuojelua varten kaupunginhallitus myönsi 3) 
väestönsuojelutoimistolle 35,000 mk toimistokaluston, 2,362: 10 mk kont-
toritarvikkeiden ja 120,000 mk 10 radiopuhelimen hankkimiseen sekä 
40,000 mk tarverahoina käytettäväksi. 

Kaupunginhallitus päätti4), ettei väestönsuojelutoimiston irtaimistoa 
ollut palo- eikä murtovakuutettava. 

Väestönsuojeluhenkilöstö. Kaupunginhallitus päätti5), että sen kerto-
musvuoden käyttövaroista väestönsuojelua varten saatiin huhtikuun 1 
p:stä lukien enintään vuoden loppuun käyttää 2,250 mk kuukaudessa 
eli yhteensä 20,250 mk erityisen henkilön palkkaamiseksi huolehtimaan 
suojeluyksikköjen muodostamisesta sekä suojelu valvo jäin nimeämisestä 
niihin, heidän kouluttamisestaan ja heitä koskevan kortiston laatimisesta 
ja pitämisestä. 

Käyttövaroistaan väestönsuojelua varten kaupunginhallitus myönsi 6) 
24,000 mk kertakaikkisten korvausten suorittamiseksi lohkoryhmien ja 
lohkojen suojelujohtajille heidän kertomusvuonna suorittamastaan työstä, 
maksaen 3 lohkoryhmän suojelujohtajille kullekin 2,000 mk ja 18 loh-
kon suojelujohtajille kullekin 1,000 mk. 

Edellä mainituista käyttövaroista myönnettiin 7) 8,000 mk lohkoryh-
mien ja lohkojen väestönsuojelumuodostelmien järjestämiseen. 

Suojelupäälliköksi Länsisataman satamalohkoon valittiin8) satama-
mestari V. J. Lackström, Sörnäisten satamalohkoon satamamestari V. 
Manner sekä Herttoniemen satamalohkoon tarkastuskonstaapeli L. Salmi. 

Rakennustoimiston vanhempi insinööri A. Lippa 9) määrättiin Kasarmi-
kadun talon n:o 21 suojeluvalvojaksi, rakennustoimiston tiliviraston kirjan-
pitäjä E. Lindholm10) Topeliuksenkadun kansakoulutalon suojeluvalvo-

• jaksi sekä satamahallintotoimiston vaakamestari K. Ahonen11) ensimmäisen 
tullikamarin suojeluvalvojaksi ja vahtimestari K. Nordman u) suojeluval-
vojan apulaiseksi, haaraosaston esimies L. Johansson11) kolmannen tulli-
kamarin talon suojeluvalvojaksi ja hissilaitoksen koneenkäyttäjä F. V. 
Salin11) suojeluvalvojan apulaiseksi ja haaraosaston esimies W. Forsander n ) 
kuudennen tullikamarin talon suojeluvalvojaksi pa hissilaitoksen koneen-
käyttäjä E. Tossavainen11) suojeluvalvojan apulaiseksi. 

Khn jsto 16 p. marrask. 4,153 §. — 2) S:n 26 p. lokak. 4,070 §. — 3) Khs 
2 p. marrask. 2,330 § ja 9 p. marrask. 2,399 § sekä khn jsto 5 p. lokak. 3,992 § 
ja 19 p. lokak. 4,040 §. — 4) Khn jsto 13 p. jouluk. 4,310 §. — 5) Khs 30 p. maalisk. 
809 §. — 6) S:n 9 p. marrask. 2,401 §. — 7) Khn jsto 8 p. jouluk. 4,257 §. — 
8) Khs 13 p. heinäk. 1,592 §. — 9) Khn jsto 14 p. syysk. 3,943 §. —1 0) S:n 8 p. 
jouluk. 4,255 §. —1X) S:n 5 p. lokak. 3,997 §. 
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Elintarvikekeskuksen toimitusjohtajalle E. Sarkialle annettiin1) tehtä-
väksi yksissä neuvoin väestönsuojelutoimiston kanssa järjestää väestön-
suojelujoukkojen muonitus. 

Kaupunginhallitus päätti 2) suostua siihen, että väestönsuojelutoimi-
kunta väestönsuojeluhenkilöstön muonitusta järjestäessään otti siihen asti 
käytännössä olleiden, henkilöstölle jaettujen aterialippujen sijasta käytän-
töön 1, 2 ja 4 mk:n maksukuitteja jaettavaksi yhteensä 12 mk:n arvosta 
henkilöä kohden päivässä. Samaa järjestelmää saatiin noudattaa myöskin 
talonsuojeluryhmien suhteen, jolloin maksukuitit oli katsottava taloille 
myönnetyiksi ennakkolainoiksi. 

Kaupunginhallitus päätti3), että niille kaupungin työntekijöille, joiden 
sotatilanteen johdosta oli pakko vuorokausi läpeensä oleskella lohkoryh-
mien ja lohkojen huoneistoissa, oli korvauksena tästä järjestettävä muoni-
tus kaupungin toimesta. 

Saunakäyntien j ärjestämiseksi kaupungissa toimiville väestönsuojelu-
joukoille kaupunginhallitus päätti4) käyttövaroistaan väestönsuojelua 
varten suorittaa 7,500 mk viikossa enintään kertomusvuoden loppuun. 

V äestönsuojelukoulutus 5). Kaupunginhallitus suostui6) väestönsuojelu-
toimikunnan esitykseen toimikunnan palveluksessa olevan luutnantti 
V. J. Hjelmmanin komentamisesta teollisuuslaitosten väestönsuojelu joh-
tajakursseille. 

Kaupunginhallituksen käyttövaroista väestönsuojelua varten myön-
nettiin 7) väestönsuojelutoimikunnalle 4,450 mk kaupungin virastojen ja 
laitosten suojeluvalvojille syyskuun 12—14 p:nä järjestettyjen väestön-
suo jelukurssien aiheuttamien menojen peittämiseen. 

Samoista varoista myönnettiin 8) yhteensä 32,000 mk väestönsuojelu-
kurssien toimeenpanemiseksi suomenkielisten kansakoulujen jatko- ja 
osaksi myös yläkoulunopettajille sekä tarpeellisten välineiden hankkimi-
seksi Aleksis Kiven ja Kaisaniemen kouluihin. 

Kaupunginhallitus hyväksyi9) toimenpiteen, jolla oli myönnetty 700 
mk väestönsuo jelukurssien toimeenpanemiseen rakennustoimiston viran-
haltijoille, sekä oikeutti yleis jaostonsa tarvittaessa myöntämään luvan 
muidenkin samantapaisten kurssien toimeenpanoon ja hyväksymään siitä 
aiheutuvat laskut. 

Käyttövaroistaan väestönsuojelua varten kaupunginhallitus myönsi10) 
75,000 mk kaupungin yleisen väestönsuojelupalveluksen sekä väestön 
omakohtaisen suo jelupalveluksen aiheuttamien koulutuskustannusten suo-
rittamiseen. 

Väestönsuojeluvälineiden y. m. hankinta. Kiinteistötoimiston talo-
osaston päällikkö S. Puranen oikeutettiin u) tilaamaan kaikki kaupungin 
virastojen ja laitosten tarvitsemat väestönsuojelu- ja ensiapuvälineet sekä 
päätettiin kiertokirjeellä kehoittaa kaikkia kaupungin lauta- ja johtokun-
tia sekä hallituksia mitä pikimmin näissä asioissa kääntymään osasto-
päällikkö Purasen puoleen. 

Eräille toimenhaltijoille hankittavien väestönsuojelu välineiden säily-
tys-, hoito- ja kunnossapitomenoihin myönnettiin12) kaupunginhallituksen 

Khs 30 p. marrask. 2,540 §. — 2) Khn jsto 7 p. jouluk. 4,220 §. — 3) S:n 
11 p. jouluk. 4,289 §. — 4) Khs 20 p. jouluk. 2,587 §. — 5) Vrt. v:n 1938 kert. 
s. 123. — 6) Khs 1 p. kesäk. 1,274 §. — 7) Khn jsto 21 p. syysk. 3,968 §. — 8) Khs 
5 p. lokak. 2,125 §. — 9) S:n 12 p. lokak. 2,147 §. —1 0) S:n 26 p. lokak. 2,289 §. — 
n ) S:n 12 p. lokak. 2,149 §. — Khn jsto 4 p. tammik. 3,055 ja 3,056 §. 
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käyttövaroista väestönsuojelua varten 7,000 mk, josta 3,000 mk yleisten 
töiden lautakunnalle ja 4,000 mk puhtaanapitolaitokselle. 

Päätettiin1), että kaupunki suorittaa sen palveluksessa oleville henki-
löille j aettuj en henkilökohtaisten kaasusuoj eluvälineiden kustannukset 
•edellyttäen, että suojeluvälineet aikanaan palautetaan kaupungille. 

Käyttövaroistaan väestönsuojelua varten kaupunginhallitus myönsi 2) 
yhteensä 653,917: 90 mk väestönsuojeluvälineiden hankkimiseksi lohko-
ryhmille ja lohkoille. 

Käyttövaroistaan väestönsuojelua varten kaupunginhallitus myönsi 3) 
300,000 mk väestönsuoj elutoimiston käytettäväksi välttämättömissä ta-
pauksissa yksityistaloille kuittia vastaan myönnettäviin lainoihin niiden 
väestönsuojeluhenkilöstön varustamiseksi kaasunaamareilla. 

Väestönsuojelukeskus oikeutettiin 4) tilaamaan kaupungin tarvitsemia 
ilmanvaihtolaitteita sekä teräsovia ja -luukkuja 655,000 mk:n arvosta 
mennen kaupungin puolesta vekselitakaukseen niiden hinnan suorittami-
sesta. 

Rakennustoimistolle annettiin5) tehtäväksi hankkia tuuletin suoda-
tinkennoineen Käpylän lohkoon. 

Väestönsuojelutarvikkeiden jakelun järjestämistä koskeva väestön-
suoj elutoimiston kirjelmä merkittiin6) tiedoksi. 

Hälytys- ja viestity sjärjestelmä. Käyttövaroistaan väestönsuojelua 
varten kaupunginhallitus myönsi 7) 270,000 mk kaupungin hälytys- ja 
viestitysj ärj estelmän täydentämiseen. 

Tähystyspaikat. Käyttövaroistaan väestönsuojelua varten kaupungin-
hallitus myönsi8) 28,000 mk teräslevy suojan rakentamiseksi stadionin 
tornin tähystäjille. 

Ensiapuasemat. Kaupunginhallitus päätti9), että kansakoulujen 
suihkuhuoneet ja kolme näiden lähellä sijaitsevaa luokka- tai muuta huo-
netta oli varattava ensiapuasemiksi ja kaasupuhdistuspaikoiksi. 

Lapinlahdenkadun uuteen kansakoulurakennukseen järjestetyn ensi-
apuaseman valmistuttua kaupunginhallitus päätti10) jättää sen terveyden-
hoitolautakunnan hoitoon, ollen asemalla tarvittavat koneelliset varusteet 
hankittava yksissä neuvoin Suomen kaasusuojelujärjestön ja rakennus-
toimiston talorakennusosaston kanssa. 

Palotoimen pääluokkaan sisältyvistä käyttövaroistaan kaupunginhalli-
tus myönsi11) 1,217 mk terveydenhoitolautakunnan käytettäväksi väes-
tön suo j elutarvikkeiden hankkimiseen sen järjestämälle ensiapuase-
malle. 

Tarpeellisten varusteiden ja kaasusuojeluvälineiden hankkimiseksi 
ensiapuasemille kaupunginhallitus myönsi 12j terveydenhoitolautakunnalle 
300,000 mk väestönsuojelua varten varatuista käyttövaroistaan. 

Ensimmäinen kaupunginlääkäri F. Hisinger oikeutettiin13) hyväksy-
mään maksettavaksi edellä mainitusta 300,000 mk:n määrärahasta yh-
teensä 7,000 mk:n suuruiset laskut ostoista sotilassairaalaan järjestettävää 

Khn jsto 29 p. jouluk. 4,435 §. — 2 ) Khs 26 p. lokak. 2,290 § ja 2 p. mar-
rask. 2,331 §. — 3 ) Khn jsto 7 p. jouluk. 4,219 §. — 4) Khs 13 p. jouluk. 2,577 §. — 
*) Khn jsto 29 p. jouluk. 4,431 §. — 6 ) Khs 2 p. marrask. 2,332 § ja 9 p. marrask. 
2,400 §. — 7 ) S:n 30 p. marrask. 2,541 §. — 8 ) Khn jsto 29 p. jouluk. 4,430 §. — 
») Khs 2 p. marrask. 2,329 §. — 10) S:n 16 p. marrask. 2,440 §. — 11) S:n 8 p. 
kesäk. 1,330 §. — 12) S:n 19 p. lokak. 2,237 §. — 13) Khn jsto 30 p. marrask. 
4,202 §. 
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ensiapuasemaa varten ehdoin, että hankitut esineet jäivät kaupungin omai-
suudeksi ja että ne saatiin siirtää pois sairaalasta, ellei sitä saatu käyt-
tää kaupungin ensiapuasemana. 

Ensimmäinen kaupunginlääkäri F. Hisinger oikeutettiin *) tilaamaan 
300 paaria ensiapuasemille sekä lohkojen pelastusryhmille. 

Käyttövaroistaan väestönsuojelua varten kaupunginhallitus myönsi 2) 
287,000 mk väliaikaisten ensiapuasemien rakennus- ja järjestelytöiden 
suorittamiseen. 

Saniteettiteurastamon käyttäminen väestönsuojelutarkoituksiin. Käyttö-
varoistaan väestönsuojelua varten kaupunginhallitus myönsi3) 25,000 
mk saniteettiteurastamon kunnostamista varten desinfioimislaitoksena 
käytettäväksi. 

Väestönsuojat. Kaupunginhallitus päätti4) ilmoittaa väestönsuojelu-
toimikunnalle, että kaupungin viemäritunneleita yleisten töiden lauta-
kunnan esittämistä syistä ei voitu käyttää väestönsuojelutarkoituksiin, 
mutta ettei sillä periaatteellisesti ollut mitään sitä vastaan, että Mäkelän-
ja Viipurinkadun välistä vesijohtotunnelia käytettiin kyseiseen tarkoituk-
seen. Samalla päätettiin väestönsuojelutoimikunnalta pyytää suunnitelma 
ja kustannusarvio tarvittavien erikoislaitteiden hankkimisesta tähän vesi-
johtotunneliin. 

Sittemmin kaupunginhallitus päätti5) kehoittaa teknillistä johtajaa 
ryhtymään toimenpiteisiin puhelimen ja vesijohdon järjestämiseksi Silta-
vuoren viemäritunneliin, jota oli alettu käyttää väestönsuojana. Rakennus-
toimistolle annettiin6) tehtäväksi rakentaa Unioninkadun 43:n kohdalla 
oleva Siltavuoren viemäritunnelin sisäänkäynti kulman muotoiseksi, 
sekä päältä että sivulta suojattavaksi. 

Rakennustoimistoa kehoitettiin7) kiireisesti laatimaan suunnitelma 
suojahautojen rakentamisesta ja ryhtymään niiden rakennustöihin ja vir-
kaatoimittavaa kaupungininsinööriä R. Granqvistia kehoitettiin7) kau-
pungin puolesta oikeuttamaan yksityiset talonomistajat rakentamaan niitä 
kaupungin maalle. Suojahautoja varten päätettiin 7) ostaa 100,000 paperi-
säkkiä, joiden maksamiseen myönnettiin 8) 230,676 mk kaupunginhalli-
tuksen käyttövaroista väestönsuojelua varten; rakennustoimistoa kehoi-
tettiin hankkimaan säkkeihin tarvittava hiekkamäärä. Rakennustoimisto 
oikeutettiin7) myymään hiekkaa yksityisille talonomistajille 55 mk:n 
hinnasta m3:ltä, minkä lisäksi oli perittävä säkin hinta rahtikustannuksi-
neen. Vähittäismyynnissä sittemmin syntyneen tappion peittämiseen 
kaupunginhallitus myönsi9) 25,000 mk käyttövaroistaan väestönsuoje-
lua varten. 

Merkittiin10) tiedoksi, että rautatiehallitus oli hyväksynyt ehdotuksen 
satamaradan kallioleikkausten j ärjestämisestä väestönsuojiksi ehdoin, 
että leikkauksiin suunnitellut portaat rakennettiin siten, että ne eivät 
tulleet rautatien vapaan kulkutien sisälle, ollen työn suorituksessa nouda-
tettava asianomaisen ratajakson päällikön antamia ohjeita. Samalla 
rautatiehallitus oli ilmoittanut kehoittaneensa asianomaisia liikennevir-

x) Khs 2 p. marrask. 2,327 §. — 2) Khn jsto 8 p. jouluk. 4,257 ja 4,258 §. — 
3) Khs 26 p. lokak. 2,323 § ja 2 p. marrask. 2,328 § sekä khn jsto 8 p. jouluk. 
4,257 §. — 4) Khs 22 p. kesäk. 1,446 §. — 5) S:n 8 p. jouluk. 2,572 §. — 6) Khn 
isto 29 p. jouluk. 4,432 §. — 7 ) Khs 12 p. lokak. 2,143 § ja khn jsto 10 p. lokak. 

4,010 §. — 8) Khs 9 p. marrask. 2,404 §. — 9) Khn jsto 8 p. jouluk. 4,257 §. — 
10) Khs 19 p. lokak. 2,268 §. 
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kailijoitaan mahdollisen pommituksen sattuessa noudattamaan mitä suu-
rinta varovaisuutta rautatieliikenteen suhteen. 

Kaupunginhallitus hyväksyi Korkeavuorenkadulle, Johanneksen kir-
kon ääreen ja Kallion palokuntaa varten rakennettavien väestönsuojaan 
piirustukset oikeuttaen rakennustoimiston ryhtymään rakennustöihin jo 
kertomusvuonna. Edelleen hyväksyttiin2) yleisten töiden lautakunnan 
laadituttamat pääpaloaseman "ja Helsingin puhelinyhdistyksen suojahuo-
neen piirustukset. 

Kiinteistötoimiston talo-osaston päällikölle annettiin3) tehtäväksi 
ryhtyä kiireellisiin toimenpiteisiin väestönsuojan mahdolliseksi rakentami-
seksi raatihuoneeseen. Raatihuoneen ikkunat päätettiin4) laudoittaa. 

Kaupunginhallitus päätti5) tehdä osuusliike Elannon, Helsingin 
suojeluskuntapiirin esikunnan ja Ab. Victor oy:n kanssa sopimukset tila-
päisten väestönsuojain järjestämisestä niiden uudisrakennuksiin sekä pyy-
tää väestönsuojelu viranomaisilta ehdotuksen suojahuoneiden sisustami-
seksi ja kalustamiseksi. 

Kaupunginhallitus päätti6) kehoittaa kiinteistöjohtajaa tekemään 
Oy. Wilh. Bensow ab:n kanssa sopimuksen yleisen väestönsuojan kun-
nostamisesta yhtiön Etel. Esplanaadikadun 22:ssa olevaan uudisraken-
nukseen, saaden kaupungin osuus kustannuksista nousta enintään 60,000 
mk: aan. 

Käyttövaroistaan väestönsuojelua varten kaupunginhallitus myönsi7) 
28,600 mk kaupungintalon pihalla olevan holvikäytävän vahvistamiseen 
väestönsuojana käytettäväksi, 1,200,000 mk yleisten suojahautojen ra-
kentamiseen, 225,000 mk poliisilaitoksen suojahautojen rakentamiseen, 
30,000 mk portaiden rakentamiseen satamaradan kallioleikkauksiin, 9,000 
mk vesijohtotunnelin käytöstä väestönsuojana aiheutuvien töiden suoritta-
miseen, 14,000 mk Syyriankadun viemäritunnelin käytöstä väestönsuo-
jana aiheutuvien töiden suorittamiseen, 19,000 mk väliaikaisen väestön-
suojan järjestämiseen Heikinkadun talon n:o 26 kellariin, 75,000 mk väli-
aikaisen väestönsuojan järjestämiseen Pohj. Hesperiankadun talon n:o 15 
kellariin, 69,062 mk väliaikaisen väestönsuojan järjestämiseen Neljännen 
linjan talon n:ot 3—5 kellariin, 45,000 mk Toukolan konepajan väestön-
suojan rakentamiseen, 15,000 mk tukemistöiden suorittamiseen Katarii-
nankadun talossa n:o 1, 17,000 mk tukemistöiden suorittamiseen Rata-
kadun poliisiasemalla, 8,000 mk tukemistöiden suorittamiseen rahatoimis-
totalossa sekä 6,601 mk väestönsuojan rakentamiseen tuberkuloosisairaa-
laan. 

Päätettiin8), että valtion Meilahteen rakentamaan sairaanhoitaja-
tar koulutaloon oli kaupungin kustannuksella järjestettävä yleinen lämmi-
tettävä väestönsuoja. 

V:n 1940 käyttövaroistaan väestönsuojelua varten kaupunginhallitus 
päätti myöntää 1,000,000 mk 130 henkilölle tarkoitetun väestönsuojan 
rakentamiseen Sörnäisissä olevalle kaasulaitoksen asemalle sekä aikanaan 
tehdä kaupunginvaltuustolle esityksen tämän toimenpiteen hyväksymi-
sestä. 

Khs 23 p. marrask. 2,524 §. — 2 ) S:n 30 p. marrask. 2,563 §. —») Khn isto 
c j°u l u«; o ' 2 9 5 §' — 4> S : n 2 9 P- i ° u l u k - 4 > 4 3 3 §• — 5) Khs 19 p. lokak. 2,249 §. _ 6) S:n 8 p. jouluk. 2,571 §. — ») S:n 30 p. marrask. 2,542 § sekä 

khn jsto 8 p jouluk. 4,257 §, 11 p. jouluk. 4,277 § ja 22 p. jouluk. 4,402 §. — 
8) Khn jsto 29 p. jouluk. 4,434 §. — •) S:n 29 p. jouluk. 4,457 § 
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Kaupunginhallitus päätti1) oikeuttaa erinäiset Vallilassa sijaitsevat 
teollisuuslaitokset rakentamaan yhteisen pomminkestävän väestönsuojan 
Elimäenkadun varrelle, sen tonttien n:ot 15 ja 17 väliin, sekä saamaan hal-
tuunsa alueen pommisuojarakennusten yhteyteen suunniteltua ravin-
tolaa varten, kehoittaen kiinteistölautakuntaa laatimaan ehdotuksen aluetta 
koskevan asemakaavan muuttamiseksi ja alueen luovutusehdoiksi. 

Kaupunginhallitus oikeutti 2) suojeluskuntain yliesikunnan maksutta 
järjestämään teräsluukulla suljettavan varauloskäytävän Laivanvarus-
tajankadun taloon n:o 6 rakennettavaan väestönsuojaan ehdoin, että käy-
tävä poistettiin kuuden kuukauden kuluessa irtisanomisesta. 

Kiinteistötoimiston tonttiosaston päällikkö oli oikeuttanut Oy. Ström-
berg ab:n rakennuttamaan osumankestävän väestönsuojan Strömbergin 
itsenäiseen teollisuuslohkoon vastapäätä yhtiön tehdasta, maantien etelä-
puolella, Teräsköysi oy:n vieressä olevaan kaupungin omistamaan kal-
lioon, ehdottaen alueen luovuttamista enintään 25 vuodeksi, vuokratta 
niin pitkäksi aikaa kuin sitä käytettiin väestönsuojelutarkoituksiin mutta 
myöhemmin sovittavaa korvausta vastaan, jos sitä alettiin käyttää muihin 
tarkoituksiin. Kaupunginhallitus hyväksyi3) tonttiosaston päällikön 
toimenpiteen ja ehdotuksen asiassa. 

Lastensuojelulautakunta oikeutettiin 4) toistaiseksi luovuttamaan Paki-
lan asukkaiden väestönsuojiksi ne Toivolan koulukodin alueella olevat 
ampumahaudat, joita koulukoti itse ei tarvinnut. 

Päätettiin 5), että yleiset väestönsuojat oli pidettävä avoinna, ja pyy-
dettiin väestönsuojelukeskusta niiden silmälläpitoa varten järjestämään 
kulku vartijoita keskuksen käytettävissä olevista vapaaehtoisista. 

Yksityisen väestönsuojeluvalistustoiminnan tukeminen. Akateemisten 
naisten Karjala-seuran anottua 9,650 mk:n avustusta väestönsuojelu va-
listustoimintansa tukemiseksi, kaupunginhallitus päätti 6) pyytää väestön-
suo jelutoimikunnan kiireellisen lausunnon asiasta sekä, jos toimikunnan 
lausunto oli puoltava, myöntää anotun avustusmäärän yleisistä käyttö-
varoistaan. 

Helsinkiläisen siirtoväen avustaminen. Yleisistä käyttövaroistaan kau-
punginhallitus myönsi7) 50,000 mk Suomen sosialidemokraattiselle työläis-
naisliitolle sen toimintaa varten evakuoitujen helsinkiläisperheiden avus-
tamiseksi. 

Sotapalvelukseen kutsuttujen reserviläisten omaisten avustaminen. Edel-
lyttäen, että Uudenmaan lääninhallitus siihen suostui, päätettiin 8) sota-
palvelukseen kutsuttujen reserviläisten omaisille suoritettavien ennakko-
avustusten jaossa sen jouduttamiseksi hyväksyä noudatettavaksi sellainen 
menettelytapa, että, maistraatin käsiteltyä anomukset, rahatoimisto, 
odottamatta lääninhallituksen päätöstä, voi suorittaa puolet maistraa-
tin esittämästä määrästä. Lääninhallitus ilmoitti sittemmin, että kaupun-
ginhallituksen päätös sotilasavustusten ennakkosuorituksista ei vaatinut 
lääninhallituksen vahvistusta9). 

Koska oli esiintynyt tapauksia, jolloin reserviläisten omaisille oli jäänyt 
vain mitätön määrä siitä ennakkoavustuksesta, joka heille edellä maini-
tun kaupunginhallituksen päätöksen nojalla saatiin jakaa, vähennettynä 

!) Khn jsto 8 p. jouluk. 4,256 §. — 2) Khs 18 p. tammik. 178 §. — 3) S:n 12 p. 
lokak. 2,151 §. — 4) S:n 26 p. lokak. 2,312 §. — 5 ) Khn jsto 15 p. jouluk. 4,337 §. — 
6) Khs 7 p. syysk. 1,865 §. — 7) S:n 16 p. marrask. 2,449 §. — 8) Khn jsto 14 p. 
lokak. 4,036 §. — 9) S:n 2 p. marrask. 4,104 §. 
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kuitenkin huoltolautakunnan heille antamalla ennakkoavustuksella, niin 
rahatoimen] ohtaj a oli antanut rahatoimistolle kehoituksen suorittaa niille 
reserviläisten omaisille, jotka olivat saaneet ennakkoavustusta huolto-
lautakunnalta, maistraatin puoltaman avustusmäärän kokonaisuudessaan, 
siitä kuitenkin vähennettynä huoltolautakunnan antama ennakkoavus-
tus; sekä niille reserviläisten omaisille, jotka eivät olleet saaneet ennakko-
avustusta huoltolautakunnalta, edelleenkin ennakolta puolet maistraatin 
puoltamasta avustusmäärästä. Rahatoimenj ohtaj an toimenpide hyväk-
syttiin 1). 

Lotta-Svärd yhdistys oikeutettiin 2) käyttämään jotain Annankadun 
kansakoulun huonetta reserviläisten perheille järjestettävää ruoanjakelua 
varten sekä valmistavan tyttöjen ammattikoulun keittiötä ruoan valmis-
tukseen. 

!) Khn jsto 16 p. marrask. 4,155 §. — 2) S:n 23 p. lokak. 4,067 §. 
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Liite 2 

Väestönsuojelua koskevat ja muut sotatilasta johtuvat asiat v. 1940 

Kaupunginvaltuuston käsittelemät asiat 
Väestönsuojelu 

Väestösuojelutoiminnan järjestäminen. Kaupunginvaltuusto päätti 
asettaa väestönsuojelulautakunnan, johon puheenjohtajan lisäksi tuli kuu-
lua kuusi jäsentä ja kolme varajäsentä. Puheenjohtajaksi valittiin vt 
Nybergh sekä jäseniksi vt t Kaukonen, Myrsky, Railo, Rönnholm ja Ser-
gelius ja toimittaja J . A. Savola sekä varajäseniksi vtt Kallia ja Lähde ja ali-
lääkäri U. Tötterman. 

Samalla valtuusto hyväksyi kaupunginhallituksen ehdotuksen väes-
tönsuojelulautakunnan ohjesäännöksi ja Uudenmaan lääninhallitus vah-
visti elokuun 13 p:nä ohjesäännön noudatettavaksi toistaiseksi ja siksi 
kuin toisin määrättiin 2). 

Väestönsuojelulautakunnan puheenjohtajan palkkio vahvistettiin 
500 mk:ksi sekä jäsenten palkkio 150 mk:ksi kokoukselta, varapuheenjoh-
tajan saadessa puheenjohtajana toimiessaan puheenjohtajalle myönnetyn, 
palkkion. 

Väestönsuojelulautakunnan toiminta määrättiin 1) kaupunginjohtajan 
toimialaan kuuluvaksi. 

Väestönsuoj elulautakunnan alaisena toimivaan väestönsuoj elutoimis-
toon asetettiin1) seuraavat, alla mainittujen palkkaluokkien mukaisia 
palkkaetuja nauttivat viranhaltijat: toimistopäällikkö, 16 palkkaluokan, 
toimistopäällikön apulainen, 22 palkkaluokan, koulutuksen johtaja, 28 
palkkaluokan, toimistoinsinööri, 20 palkkaluokan, varastopäällikkö, 23 
palkkaluokan, vanhempi toimistoapulainen, 35 palkkaluokan, nuorempi 
toimistoapulainen, 41 palkkaluokan, varaston vahtimestari, 41 palkkaluo-
kan, puhelin vartija 43 palkkaluokan ja lähetti, 58 palkkaluokan. Virat 
oli täytettävä aluksi tilapäisesti kertomusvuoden loppuun. 

Väestönsuoj elulautakunnalle annettiin x) tehtäväksi väestönsuoj elu-
toimiston vakinaistamisen yhteydessä laatia toimiston johtosääntöehdotus 
valtuuston vahvistettavaksi. 

V äestönsuojelumäärärahat. Kaupunginhallitus oikeutettiin3) ylittä-
mään käyttövarojaan väestönsuojelua varten 40,000,000 mk kaupungin 
puolustamisen järjestämistä varten. 

Lisäksi kaupunginhallitus oikeutettiin 4) 5,534,809 mk:lla ylittämään 
samo j a käy ttövaro j aan. 

Yksityisten väestönsuo jäin rakentaminen yleisten väestönsuo jäin yhtey-
teen. Kaupunginvaltuusto päätti5) suostua siihen, että yleisten väestön-
suojain yhteyteen saatiin kaupunginhallituksen kulloinkin päättämissä 
yksityistapauksissa järjestää yksityisiä väestönsuojia, jolloin pääasialli-
sesti oli noudatettava seuraavia väestönsuojelulautakunnan esittämiä 
ehtoja: 

Yksityisen talon on rakennettava väestönsuojansa sisäänmenoaukko 

Kvsto 8 p. toukok. 21 § ja 29 p. toukok. 17 §. — 2) S:n 28 p. elok. 3 §;.; 
ks. myös Kunnall. asetuskok. s. 62. — 3) Kvsto 3 p. huhtik. 3 §. — 4) S:n 4 p,. 
jouluk. 6 §. — 5) S:n 18 p. jouluk. 23 §. 
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erilliseksi ja tulee sen alkaa joko talon pihalta tahi porras- tai porttikäytä-
västä. 

Maanalainen käytävä rakennetaan siten, että se toimii kyseisen talon 
väestönsuojana ja että sen toinen pää yhdistyy yleiseen väestönsuojaan. 
Käytävän leveys riippuu talon suojattavasta asukasmäärästä. Ellei riittä-
vän leveätä käytävää voida rakentaa, voidaan poikkeustapauksissa erottaa 
yleisestä väestönsuojasta väliseinällä tarpeellinen suojatila talolle. 

Yleiseen suojaan yhdistyvän käytävän pää varustetaan suljettavalla 
ovella, joten ei kellään hälytyksen aikana sieltä käsin ole kulkuoikeutta, 
paitsi määrätyissä tapauksissa. Jos talo, josta väestönsuojana käytettävä 
käytävä alkaa, saa sellaisen osuman, että sisääntuloaukko tukkeutuu, 
pääsevät yksityisessä suojassa olevat talon asukkaat ulos yleisen väestön-
suojan muiden uloskäytävien kautta. Jos taas yleisen väestönsuojan ulos-
käytävät tukkeutuvat ja yksityisen talon suojakäytävä jää käyttökelpoi-
seksi, voi yleisessä suojassa oleva yleisö päästä tätä tietä ulos suojasta. 

Rauhan aikana on yksityisen talon kustantama väestönsuoj akäytävä 
talon käytettävissä esim. varastosuojana. 

Yksityisen talon esittäessä suojansa kaupungin rakennettavaksi yhdys-
käytävänä johonkin yleiseen väestönsuojaan, tulee rakennustoimiston 
yhteistyössä väestönsuoj elutoimiston kanssa laatia kyseisen suojakäytävän 
rakentamissuunnitelma sekä kustannusarvio, joka maksutta jätetään 
asianomaiselle talolle. 

Lisäksi valtuusto päätti 1), että tontinomistajan oli sitouduttava kor-
vauksetta luopumaan mahdollisesti katualueella olevasta suoj astaan tai sen 
osasta, jos kaupunki tarvitsi sitä yleiseen tarkoitukseen, sekä suorittamaan 
kaupungille maksun työn suorituksesta rakennustoimiston harkinnan mu-
kaisesti. 

Muut sotatilasta johtuvat asiat 
Majoituslautakunta. Majoituslautakuntaan valittiin2) toimikaudeksi 

1940—42 varsinaisiksi jäseniksi rakennusmestari K. A. Nyberg, puheen-
johtajana, pastori F. E. Lilja, varapuheenjohtajana, ja kaitsija U. Merilinna 
sekä varajäseniksi toimistonjohtaja H. Allenius, varatuomari U. Dahl ja 
muurari K. Kallio. 

Majoituslautakunnan palkkioiden suhteen kaupunginvaltuusto päätti2), 
että v.ita 1939 ajasta ennen poikkeustilanteen syntymistä suoritettaisiin 
korvaus kultakin kokoukselta entiseen tapaan, kuitenkin niin, että kokous-
palkkio kaupungin muissa lautakunnissa noudatetun menetelmän mukai-
sesti suoritettaisiin puheenjohtajalle 150 mk:n ja jäsenille 100 mk:n suurui-
sena, ja että puheenjohtajana koko sodan ajan toimineelle entiselle vara-
puheenjohtajalle, rakennusmestari Nybergille, suoritettaisiin lokakuun 25 
p:stä 1939 lukien 1,200 mk:n suuruinen kuukausipalkkio ja lautakunnalle 
joksikin aikaa palkatulle erityiselle sihteerille samasta päivästä lukien 1,500 
mk:n kuukausipalkkio sekä jäsenille edelleen 100 mk kokoukselta, suorit-
taen kaikki palkkiot kuukausittain. Mainitut palkkioperusteet hyväksyt-
tiin 2) noudatettaviksi toistaiseksi ja niin kauan kuin poikkeustilanne jat-
kui ja Uudenmaan lääninhallitukselle päätettiin 2) tehdä esitys v:lta 1939 
suoritettavien palkkioiden suuruuden vahvistamisesta ja korvaamisesta 
kaupungille sotilasmajoituksesta kesäkuun 30 p:nä 1939 annetun lain 

!) Kvsto 18 p. jouluk. 23 §. — 2) S:n 17 p. tammik. 6 §. 
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mukaisesti. Lääninhallituksen maaliskuun 20 p:nä vahvistettua v:n 1939 
palkkiot suoritettaviksi siten, että puheenjohtaja sai koko vuodelta 150 
mk ja jäsenet 100 mk kokoukselta sekä sihteeri lokakuun 25 p:stä lähtien 
1,500 mk kuukaudessa, valtuusto muuttaen aikaisempaa päätöstään asiassa 
vahvisti1) puheenjohtajan palkkion toukokuun 1 p:stä 1940 lukien 150 
mk:ksi kokoukselta. 

Sotaväen ravinto- sekä rehu- ja kuivikeannosten hinnoitus. Viitaten sota-
laitokselle rauhanaikana annettavista luontoissuorituksista huhtikuun 16 
p:nä 1920 annetun lain 7 ja 29 §:ään Uudenmaan lääninhallitus oli kehoitta-
nut kaupunginvaltuustoa ilmoittamaan määrättyjen elintarvikkeiden ja 
rehujen vähittäiskauppahinnat paikkakunnalla. Majoituslautakunnalta 
saamiensa tietojen mukaisesti valtuusto tällöin ilmoitti2) kuivan ruislei-
vän hinnaksi 7: 50 mk, tuoreen naudanlihan 15: 50 mk, voin 39 mk, juuston 
21 mk, kauraryynien 6: 20 mk, perunain 1: 30 mk, makkaran 24 mk ja 36 
mk, rasvan 18 mk, ruisjauhojen 3: 80 mk, palasokerin 13 mk, hienon suolan 
1: 25 mk ja teen 170 mk kilolta, kuorimattoman maidon hinnaksi 2: 20 mk 
litralta sekä kaurojen hinnaksi 2: 50 mk, heinien 1: 35 mk, kauranolkien 75 
p ja pitkien rukiinolkien 80 p kilolta. 

Hevosottomiehen ja hänen varamiehensä nimeäminen. Uudenmaan läänin-
hallituksen pyydettyä kaupunginvaltuustoa tekemään Helsingin kaupungin 
sekä Huopalahden, Haagan, Oulunkylän ja Kulosaaren hevosottomiehen 
ynnä hänen varamiehensä nimeämistä koskevan esityksen, kaupunginhalli-
tus asian kiireellisyyden vuoksi oli esittänyt hevosottomieheksi herra G. A. 
Leemlochia ja hänen varamiehekseen tallimestari O. Anderssonia. Valtuusto 
hyväksyi 3) ehdollepanon. 

Kaupunginhallituksen käsittelemät asiat 

Väestönsuojelu 
Väestönsuojelulautakunta. Kaupunginhallituksen käyttövaroista väes-

tönsuojelua varten myönnettiin 4) yhteensä enintään 27,700 mk kokous-
palkkioiden suorittamiseen väestönsuoj elulautakunnan puheen johtajalle 
ja jäsenille lautakunnan kertomusvuoden jälkimmäisellä puoliskolla pide-
tyiltä kokouksilta. 

Väestönsuojelutoimiston toimistopäällikölle T. Hannukselle päätet-
tiin 5) kaupunginhallituksen käyttövaroista väestönsuojelua varten suo-
rittaa 150 mk:n suuruinen kokouspalkkio kultakin väestönsuojelulauta-
kunnan kertomusvuoden kesäkuussa pidetyltä kokoukselta, jossa hän 
toimi lautakunnan virkaatoimittavana sihteerinä ennenkuin sen vakinai-
seksi sihteeriksi tarkoitettu väestönsuoj elutoimiston toimistopäällikön 
apulainen heinäkuun 1 p:stä lukien ryhtyi sihteerintehtäviä hoitamaan. 
Edellä mainittu palkkio myönnettiin 6) sittemmin neljältä kokoukselta 
eli yhteensä 600 mk:n suuruisena. 

Kaupunginhallitus päätti7) sallia väestönsuojelulautakunnan kau-
pungin evakuointisuunnitelmaa laatiessaan tarvittaessa käyttää myöskin 
sellaisten henkilöiden tai laitosten asiantuntija-apua, jotka eivät olleet 

Kvsto 8 p. toukok. 20 §. — 2) S:n 20 p. manask. 9 §. — 3) S:n 17 p. tam-
mik. 12 §. — 4) Khs 4 p. heinäk. 1,207 § ja 11 p. heinäk. 1,257 §. — 5) S:n 27 p. 
kesäk. 1,151 §. — 6 ) S:n 4 p. heinäk. 1,207 §. — 7 ) S:n 18 p. heinäk. 1,305 §. 
Kunnall. kert 1940 18 
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kaupunginhallituksen määräämisvallan alaisia sekä suorittaa siitä asian-
tuntijalle 100 mk:n suuruisen palkkion kokoukselta. 

Väestönsuojelupäällikön määrääminen. Merkittiin tiedoksi, että 
maan väestönsuojelupäällikkö oli määrännyt kiinteistöjohtaja reservi-
kapteeni E. von Frenckellin Helsingin I luokan suojelukohteen väestön-
suojelupäälliköksi, mistä Uudenmaan läänin väestönsuojelutarkastaja oli 
lähettänyt hänelle nimityksen ja valtuutuksen, sekä että hän v:n 1939 
joulukuun 25 p:nä oli ryhtynyt hoitamaan väestönsuojelupäällikön teh-
täviä. 

Kesällä rauhanteon jälkeen merkittiin 2) tiedoksi maan väestönsuojelu-
päällikön ilmoitus väestönsuojelutoimiston toimistopäällikön majuri T. 
Hannuksen määräämisestä kaupungin väestönsuojelupäälliköksi. 

Väestönsuojelukeskuksen henkilökunta. Kaupunginjohtajan tekemän 
ilmoituksen mukaisesti Helsingin väestönsuoj elukeskukseen kuuluivat 
seuraavat henkilöt: 

a) maan väestönsuojelupäällikön määräämä kaupungin väestönsuo-
jelupäällikkö reservikapteeni E. von Frenckell; 

b) kaupunginhallituksen valitsema ja kaupungin palkkaama väestön-
suojelupäällikön apulainen väestönsuojelukeskuksen vanhempi toimisto-
upseeri majuri T. Hannus; 

c) neuvottelukunta, johon kuuluivat Helsingin kaupungin väestön-
suojelualueen palopäällikkö W. Bergström, päällikkölääkäri ensiapuase-
mani ja terveydenhoidon osalta F. Hisinger, päällikkölääkäri sairaalain 
osalta F. Langenskiöld ja teknillinen päällikkö R. Granqvist sekä kau-
punginhallituksen valitsemat ja kaupungin palkkaamat väestönsuojelu-
keskuksen nuorempi toimistoupseeri kapteeni E. Auer ja koulutusupseeri 
luutnantti G. Sievers; 

d) väestönsuojelupäällikön avuksi asetettuina asiantuntijoina sairaala-
tarkastaja M. Saarenheimo, kiinteistötoimiston talo-osaston päällikkö 
S. Puranen, puhtaanapitolaitoksen toimitusjohtaja B. Ax, vesijohtolaitok-
sen toimitusjohtaja J. Lillja, kaasulaitoksen v. t. toimitusjohtaja G. Rosen-
bröijer, sähkölaitoksen toimitusjohtaja R. Brummer ja apulaisjohtaja R. 
Lindbohm sekä Raitiotie ja omnibus oy:n toimitusjohtaja H. Sahlberg; 

e) muu kaupungin palkkaama henkilökunta, nimittäin kaupungin-
hallituksen valitsema toimistoinsinööri R. Huovilainen, kaupungin väes-
tönsuojelupäällikön nimittämät vanhempi toimistoapulainen J. Norva, 
nuorempi toimistoapulainen M. Ingman, puhelinkeskuksen hoitaja M. 
Lagerlöf, yksi puhtaaksikirjoittaja ja yksi lähetti sekä kaupunginhalli-
tuksen määräämä sihteeri kansliasihteeri J. Ståhlberg; sekä 

f) muu tarpeellinen henkilökunta, jota kaupunki ei palkkaa. 
Väestönsuojelukeskuksen tehtäväjaon vahvistaminen kuului maan 

väestönsuoj elupäällikölle. 
Kaupunginhallitus päätti3), että väestönsuojelutoimikunta lakkau-

tetaan ja että väestönsuojelulautakuntaa ei sodan aikana aseteta, vaan 
että: 

a) päättävänä viranomaisena kunnalle kuuluvissa väestönsuojeluasi-
oissa toimii kaupunginhallitus, kaupungin väestönsuojelupäällikön päät-
täessä muista asioista; 

Khs 11 p. tammik. 40 §. — 2) S:n 4 p. heinäk. 1,203 §. — 3) S:n 11 p. 
tammik. 41 §. 
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b) valmistelevana viranomaisena toimii väestönsuojelukeskus yhdessä 
asiantuntijain kanssa; ja 

c) täytäntöönpano kuuluu tehtävän laadun mukaan joko väestön-
suojelukeskukselle tai asianomaiselle kaupungin laitokselle. 

Väestönsuojelukeskuksen kassavirastona oli oleva rahatoimisto. 
Vielä kaupunginhallitus määräsi edellä mainitut, neuvottelukuntaan ja 

väestönsuoj elupäällikön avuksi asetettuihin asiantuntij öihin kuuluvat 
viranhaltijat tehtäviinsä sekä valitsi insinööri Huovilaisen toimistoinsi-
nööriksi ja oikeutti väestönsuojelukeskuksen palkkaamaan puhtaaksikir-
joittajan 1,500 mk:n kuukausipalkoin. Sittemmin merkittiin tiedoksi, 
että rouva A. Malmqvist tammikuun 12 p:stä lukien oli otettu väestön-
suoj elukeskuksen puhtaaksikirjoittajaksi. 

Kaupunginkanslian kansliasihteeri J. Ståhlberg määrättiin 2) vakinai-
sen kansliasihteerin virkansa ja majoituslautakunnan sihteerin toimensa 
ohella toimimaan Helsingin väestönsuojelupäällikön sihteerinä huhtikuun 
1 p:ään saakka. 

Merkittiin3) tiedoksi, että väestönsuojelukeskuksen koulutusupseeri 
luutnantti V. J. Hjelmman oli vapautettu tästä tehtävästään tammikuun 
15 p:stä lukien; hänen tilalleen valittiin 4) samasta päivästä lukien 3,425 
mk:n kuukausipalkoin luutnantti G. Sievers. 

Kokkolan kaupungin väestönsuojelupäälliköksi riimitetyn nuoremman 
toimistoupseerin kapteeni E. Auerin sijaan valittiin 5) helmikuun 15 p:stä 
lukien koulutusupseeri luutnantti G. Sievers sekä koulutusupseeriksi sa-
masta ajankohdasta lukien luutnantti F. Kaltamo. 

Nuoremman toimistoupseerin luutnantti G. Sieversin saatua komen-
nuksen muihin tehtäviin hänen tilalleen valittiin6) huhtikuun 15 p:stä 
lähtien koulutusupseeri luutnantti F. Kaltamo sekä koulutusupseeriksi 
samasta ajankohdasta lukien reservi-insinööriluutnantti E. O. Stenij. 

Väestönsuojelukeskuksen maaliskuun määrärahoihin myönnettiin 7) 
1,500 mk:n lisäys mainitun suuruisen kuukausipalkan suorittamiseksi suo-
jeluskuntaupseeri L. I. Saastamoiselle, joka maaliskuun ajaksi oli mää-
rätty tarkastajaksi väestönsuojelukeskukseen. 

Kaupunginhallitus päätti8), että väestönsuoj elumuodostelmien palve-
luksessa olleille läheteille saatiin heidän vapautuessaan tehtävistään suo-
rittaa 200 mk:n korvaus kullekin, myöntäen tarkoitukseen kaikkiaan 
13,800 mk käyttövaroistaan väestönsuojelua varten. 

Sen jälkeen kun rauhan tultua solmituksi lohkojen toiminta oli lopetettu 
maaliskuun 25 p:ään mennessä ja lohkoryhmien saman kuukauden 31 
p:ään mennessä sekä suunniteltu väestönsuojelukeskus palkatun henkilö-
kuntansa osalta toimimaan sodanaikaisessa muodossaan vain huhtikuun 
loppuun saakka, kaupunginhallitus päätti 9) irtisanoa sen henkilökunnan 
huhtikuun 30 p:stä, mitä päätöstä kuitenkin sittemmin muutettiin siten, että 
väestönsuojelukeskus oikeutettiin10) toukokuun ajaksi palkkaamaan väes-
tönsuojelupäällikön apulainen, vanhempi toimistoupseeri 5,300 mk:n, 
nuorempi toimistoupseeri 3,400 mk:n, koulutusupseeri 3,200 mk:n, toimis-
toinsinööri 5,000 mk:n, vanhempi toimistoapulainen 2,300 mk:n, nuorempi 

!) Khn jsto 25 p. tammik. 3,219 §. — 2) Khs 11 p. tammik. 41 ja 25 p 
huhtik. 629 §. — 3) Khn jsto 3 p. tammik. 3,004 §. — 4) S:n 4 p. tammik. 3 054 §. — 
5) Khs 9 p. helmik. 98 §. — 6) S:n 11 p. huhtik. 520 §. — 7) S:n 29 p. maalisk. 
439 §. — s) S:n 15 p. maalisk. 388 §. — 9) S:n 29 p. maalisk. 431 §. — 10) S:n 11 p 
huhtik. 518 §. / 
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toimistoapulainen 1,600 mk:n, puhelinkeskuksen hoitaja 1,500 mk:n, puh-
taaksikirjoittaja 1,500 mk:n ja lähetti 700 mk:n kuukauspalkoin. 

Väestönsuojelukeskus jatkoi sittemmin toimintaansa sodanaikaisessa 
muodossaan kesäkuun 30 p:ään saakka. 

Huoltotoimi ston perustaminen väestönsuojelukeskukseen. Maan väestön-
suojelupäällikön kiellettyä ennen sodan puhkeamista v. 1939 väestönsuo-
jelu välineiden yksityiskohtaisen j akelun luovuttamisen laskutuksineen 
ja rahainperimisineen yksityisille liikkeille, väestönsuojelutoimisto otti 
tilausten vastaanoton ja niiden kiireellisyys]ärjestelyn lisäksi huolehtiak-
seen jakelusta kaupungin alueella oleville kaupungin laitoksille, taloille y.m. 
sekä asukkaille, jolloin tilauksista Suomen kaasusuojelujärjestöltä saatavat 
alennukset pidätettäisiin jakelusta toimistolle aiheutuvien kustannusten 
peittämiseksi ja mahdollisesti syntyvä ylijäämä aikanaan tilitettäisiin kau-
pungille. Asia oli tällöin järjestetty väestönsuojelu toimistossa siten, että 
Suomen kaasusuojelujärjestö oli suullisella sopimuksella antanut väestön-
suojelutoimiston vanhemmalle toimistoupseerille T. Hannukselle tehtä-
väksi huolehtia välitystoiminnasta, joka kirjanpidollisesti oli pidetty koko-
naan erillään väestönsuojelutoimiston varsinaisesta toiminnasta. 

Koska selostetun järjestelyn ei katsottu voivan sellaisenaan jatkua 
pitempää aikaa kaupunginhallitus sittemmin päätti 

helmikuun 1 p:stä 1940 lukien perustaa väestönsuojelukeskukseen väli-
aikaisen huoltotoimiston, jonka tehtävänä oli väestönsuojelumuodostelmien 
huolto ja joka oikeutettiin huolehtimaan Suomen väestönsuojelujärjestön, 
entisen Suomen kaasusuojelujärjestön, toimittamien väestönsuojelu välinei-
den jaosta ja välityksestä sekä palkata huoltotoimistoon samasta ajankoh-
dasta lukien yhden kuukauden irtisanomisajoin ja alla mainituin kuukausi-
palkoin seuraavan siihen asti toimineen väestönsuojelutoimiston väline-
jakeluosaston henkilökunnan: välinejakeluvaroista palkatut 4,425 mk:n 
kuukausipalkkaisen huoltopäällikön, 1,700 mk:n kuukausipalkkaisen kas-
sanhoitajan, 1,400 mk:n kuukausipalkkaisen toimistoapulaisen, 2,000 mk:n 
kuukausipalkkaisen varastonhoitajan, 1,700 mk:n kuukausipalkkaisen 
varastonhoitajan apulaisen ja 600 mk:n kuukausipalkkaisen lähetin sekä 
kaksi siihen asti palkatonta toimistoapulaista 1,200 mk:n kuukausipalkoin; 

oikeuttaa väestönsuojelukeskuksen tekemään Suome/i väestönsuoje-
lujärjestön kanssa kirjallisen sopimuksen, jonka mukaan järjestö antoi 
väestönsuojelukeskukselle tehtäväksi huolehtia jakeluvarastossa helmikuun 
1 p:nä olleiden ja sinne myöhemmin toimitettavien välineiden jakelusta 
m.m. ehdoin, että tilitys järjestölle tapahtui usein, vähintään kerran kuu-
kaudessa, sekä että väestönsuojelukeskuksen ja järjestön kesken sovittu-
jen välineiden hintain perimisestä aiheutuvat ylijäämät lyhentämättä jou-
tuivat väestönsuoj elukeskukselle; 

määrätä, että rahatoimiston tuli välityksenkin suhteen olla kassa- ja 
tilivirastona; 

oikeuttaa väestönsuojelukeskuksen helmikuun 1 p:nä vastaanottamaan 
jakeluosaston varastot ja tilit tarkastetun tilinpäätöksen mukaisesti; 

myöntää käyttövaroistaan väestönsuojelua varten väestönsuojelu-
keskukselle huoltotoimiston helmi- ja maaliskuun palkkoihin yhteensä 
28,450 mk sekä palo- ja murtovakuutuksiin y.m. välttämättömiin menoihin 
yhteensä 8,000 mk; sekä 

Khs 9 p. helmik. 95 §. 
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valita huoltopäälliköksi taloudenhoitaja B. Forsmanin ja oikeuttaa 
väestönsuojelukeskuksen määräämään huoltotoimiston muut toimenhaltijat. 

Sodan loputtua kaupunginhallitus päätti huhtikuun 30 p:stä lukien 
lakkauttaa väestönsuojelukeskuksen huoltotoimiston, jolle sodan aikana 
oli ollut keskitettynä: väestönsuojelujoukkojen muonitus; talonryhmiin 
kuuluvien varattomien henkilöiden muonitus kaupungin huoltoviraston 
välityksellä; väestönsuojelujoukkojen majoitus; varusteiden, välineiden, 
toimisto- y.m. tarvikkeiden hankinta; väestönsuojeluvarusteiden välittä-
minen Helsingissä toimivien valtion, kaupungin y.m. suurehkojen tuotanto-
ja liikelaitosten tarpeisiin; polttoaineiden hankinta eräille väestönsuojelun 
käytössä oleville huoneistoille sekä yleisiin väestönsuojiin; yleisten väestön-
suojain huolto ja huoltotoimiston yhteydessä tammikuun 15 p:stä lukien 
toimineen talo-osaston tehtävät; väestönsuojelun käytössä olevien huoneis-
tojen vuokra-, lämpö- ja valokorvausasiat; sekä tilaston laatiminen kaupun-
gin yksityisistä väestönsuojista. 

Huoltotoimiston henkilökunta päätettiin 2) niinikään irtisanoa edellä 
mainitusta päivästä lukien, mitä päätöstä kuitenkin sittemmin muu-
tettiin siten, että väestönsuojelukeskus oikeutettiin toukokuun ajaksi palk-
kaamaan huoltopäällikkö 4,000 mk:n, kassanhoitaja 1,600 mk:n, toimisto-
apulainen 1,300 mk:n, varastonhoitaja 1,900 mk:n, varastonhoitajan apulai-
nen 1,600 mk:n ja lähetti 600 mk:n kuukausipalkoin. 

Väestönsuojelukeskuksen palvelukseen vapaaehtoisena ilmoittautuneelle 
isännöitsijä W. Sagulinille, joka tammikuun 15 p:stä kesäkuun 15 p:ään 
oli toiminut väestönsuojelukeskuksen käyttöön otettujen huoneistotilain 
vuokra-, lämpö- ja valaistuskorvausasiain selvittelyä varten huoltotoimis-
ton yhteyteen perustetun erillisen talo-osaston päällikkönä, kaupungin-
hallitus myönsi3) 9,000 mk:n suuruisen palkkion käyttövaroistaan väestön-
suojelua varten. 

Kaupunginreviisorin tehtyä väestönsuojelutoimiston välinejakeluosas-
ton tilien tarkastamista koskevan tiedustelun, kaupunginhallitus päätti 4) 
vastata, että tarkastusvelvollisuus oli katsottava alkavaksi helmikuun 
1 p:nä, käsittäen se luonnollisesti myöskin silloin tehdyn tilinpäätöksen. 

Merkittiin 5) tiedoksi väestönsuojelukeskuksen selostus sodan aikana 
harjoittamastaan väestönsuojelu välineiden myynnistä. 

Väestönsuojelukeskus oikeutettiin6) suorittamaan kaasunaamarien 
myynnistä virastoille, liike- ja tuotantolaitoksille sekä yksityisille henki-
löille aiheutuneet 17,294: 80 mk:n menot naamarien myynnistä kertyneistä 
tuloista. 

Väestönsuojelutoimiston henkilökunta. Sen jälkeen kun kaupunginval-
tuusto, väestönsuojelukeskuksen henkilökunnan tultua irtisanotuksi rauhan-
teon jälkeen, oli tehnyt päätöksen 7) väestönsuojelutoimiston viranhaltijain 
asettamisesta, kaupunginhallitus puolestaan päätti valita väestönsuojelu-
toimiston toimistopäälliköksi majuri T. Hannuksen8), toimistopäällikön "apu-
laiseksi hovioikeuden auskultantti reservivänrikki S. Hellevaaran ja toimis-
toinsinööriksi tohtori-insinööri C. H. Nyströmin. 

Seuraavat kaupungin viranhaltijat määrättiin 9) heti mahdollisen uuden 
sodan alkaessa viipymättä saapumaan väestönsuojelutoimistoon: palo-

Khs 29 p. maalisk. 432 §. — 2) S:n 11 p. huhtik. 518 § — 3) S-n 30 D 
toukok. 909 §. — *) S:n 9 p. helmik. 96 §. — 5) S:n 4 p. heinäk. I 210 § — 
6) S:n 30 p. toukok. 907 §. — 7) Ks. tämän kert. s. 271. — 8) Khs 20 p kesäk 
1,103 § ja 27 p. kesäk. 1,148 §. — S:n 27 p. kesäk 1 150 § 
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päällikkö W. Bergström, ensimmäinen kaupunginlääkäri F. Hisinger, kau-
pungininsinööri A. Linnavuori, katurakennuspäällikkö R. Granqvist, 
puhtaanapitolaitoksen toimitusjohtaja B. Ax, vesijohtolaitoksen toimitus-
johtaja J. V. Lillja, kaasulaitoksen toimitusjohtaja F. F. T. Sjölundsekä 
sähkölaitoksen toimitusjohtaja R. Brummer ja apulaisjohtaja R. Lindbohm. 

Väestönsuojelukeskuksen huoltotoimiston toimistoapulaisena aikaisem-
min toimineen neiti R. Raition palkkaamiseksi toimiston töihin kesäkuun 
1 p:stä 15 p:ään myönnnettiin 650 mk kaupunginhallituksen käyttöva-
roista väestönsuojelua varten. 

Väestönsuojelukeskuksen huoltotoimiston kassanhoitajana aikaisemmin 
toimineen rouva I. Aarroksen palkkaamiseksi edelleen syys- ja lokakuun 
ajaksi erinäisiä selvittelytehtäviä suorittamaan kaupunginhallitus myönsi 2) 
3,400 mk käyttövaroistaan väestönsuojelua varten. 

Rouva Aarroksen kuitenkin jätettyä toimensa syyskuun 5 p:nä kaupun-
ginhallitus päätti 3), että hänen palkkaamisekseen myönnetystä 3,400 mk:n 
määrärahasta tällöin jälellä olevat 3,117 mk saatiin käyttää apulainen H. 
Aaltosen ja puhtaaksikirjoittaja A. Malmqvistin palkkaamiseen väestön-
suojelutoiinistoon syyskuun 6 p:stä lokakuun 31 prään. Apulainen Aalto-
sen palkkaamiseksi vielä marras- ja joulukuun ajaksi kaupunginhallitus 
myönsi 4) 2,400 mk käyttövaroistaan väestönsuojelua varten. 

Käyttövaroistaan väestönsuojelua varten kaupunginhallitus myönsi 5) 
3,200 mk väestönsuojelutoimiston vahtimestarin apulaisen T. Kronholmin 
palkan suorittamiseen elo- ja syyskuun ajalta. 

Kesälomasijaisten palkkaamiseksi väestönsuojelutoimiston kassanhoita-
jalle, vahtimestarinapulaiselle ja lähetille yhden kuukauden ajaksi sekä 
siivoojalle kahden viikon ajaksi kaupunginhallitus myönsi6) käyttövarois-
taan väestönsuojelua varten vastaavasti 1,600 mk, 1,600 mk, 600 mk ja 250 
mk eli yhteensä 4,050 mk. 

Väestönsuojelutoimiston viran- ja toimenhaltijain kalliinajanlisäysten 
suorittamiseen kaupunginhallitus myönsi 7) 6,645 mk käyttövaroistaan 
väestönsuojelua varten. 

Väestönsuojelukeskuksen ja -toimiston menoarviot. Käyttövaroistaan 
väestönsuojelua varten kaupunginhallitus myönsi8) väestönsuojelukes-
kuksen menoihin tammi—helmikuulta 399,325 mk, maaliskuulta 185,800 
mk, huhtikuulta 106,050 mk, toukokuulta 84,750 mk ja kesäkuulta 71,800 
mk sekä edelleen väestönsuojelutoimiston menoihin heinäkuulta 64,600 
mk ja elo—joulukuulta 266,750 mk, päättäen aikanaan tehdä kaupungin-
valtuustolle esityksen edellä mainittujen käyttövarainsa ylittämisestä mai-
nituin määrin. 

Väestönsuojelukeskuksen ja -toimiston ennakkovarat. Kaupunginhalli-
tuksen käyttövaroista väestönsuojelua varten myönnettiin 9) väestönsuoje-
lukeskukselle 25,000 mk käjrtettäväksi ennakkovaroina myöhemmin tapah-
tuvaa tilitystä vastaan. 

Kyseisen ennakkokassan sittemmin osoittauduttua tarpeettoman suu-
reksi, väestönsuojelutoimisto lokakuun 24 p:nä palautti rahatoimistolle 

!) Khn jsto 6 p. kesäk. 3,833 §. — 2) Khs S p. elok. 1,394 §. — 3) Khn jsto 
19 p. syysk. 4,136 §. — 4) Khs 24 p. lokak. 1,966 §. — 5) S :n8p. elok. 1,393 §. — 
6) S: n 27 p. kesäk. 1,152 §. — 7) Khs 31 p. lokak. 2,014 §. — 8) S:n 9 p. helmik. 
107 §, 15 p. maalisk. 356 §, 29 p. maalisk. 435 §, 11 p. huhtik. 518 §, 16 p. tou-
kok. 785 §, 13 p. kesäk. 1,046 § ja 18 p. heinäk. 1,303 — 9) Khn jsto 19 p. 
tammik. 3,183 S. 
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22,000 mk ennakkovaroistaan, minkä johdosta kaupunginhallitus edellistä 
päätöstään muuttaen myöns iväe s tönsuo j ehitoimistolle oikeuden pitää 
3,000 mk:n ennakkokassaa. 

Väestönsuojeluhenkilöstö. Väestönsuoj elumuodostelmien uudelleenj är-
jestelyä koskeva väestönsuojelukeskuksen kirjelmä merkittiin 2) tiedoksi. 

Lohkonsuojelujohtajille kapteeni V. Kaskelle ja luutnantti V. J. Äker-
manille päätettiin 3) kummallekin suorittaa 1,500 mk:ksi kuukaudessa 
laskettu palkkio helmikuun 11 p:n ja 29 p:n väliseltä ajalta, mitä päätöstä 
kuitenkin myöhemmin muutettiin 4) siten, että kaupunginhallituksen 
käyttövaroista väestönsuojelua varten myönnettiin ensiksi mainitulle 
950 mk:n palkkio helmikuun 11 p:n ja 29 p:n väliseltä ajalta ja jälkimmäi-
selle 900 mk:n palkkio helmikuun 12 p:n ja 29 p:n väliseltä ajalta. Kapteeni 
Kasken ja luutnantti Äkermanin palkkoihin maaliskuun 1 p:n ja huhti-
kuun 5 p:n väliseltä ajalta myönnettiin 5) samoista varoista 3,600 mk. 

Palkkion suorittamiseksi suojeluskuntakorpraali A. Salmenlinnalle, 
joka oli määrätty lohkonsuojelujohtajaksi helmikuun 2 p:stä lukien, siltä 
osalta helmikuuta, jonka ajan hän oli mainittua tointa hoitanut eikä ollut 
nauttinut palkkaa muualta, kaupunginhallitus päätti6) ottaa väestönsuo-
jelukeskuksen helmikuun menoarvioon 1,448: 25 mk, rasittaen tällä mää-
rällä käyttö varo jaan väestönsuojelua varten. 

Lääketieteen- ja kirurgiantohtori C. Grotenfelt päätettiin 7) palkata 
lohkoryhmiin ja lohkoihin majoitetun väestönsuojeluhenkilöstön lääkäriksi 
2,500 mk:n kuukausipalkoin, joka oli suoritettava kaupunginhallituksen 
käyttövaroista väestönsuojelua varten. Tohtori Grotenfelt, joka tammi-
kuun 16 p:nä oli ryhtynyt toimimaan väestönsuoj elumuodostelmien lää-
kärinä 8), vapautettiin 9) helmikuun 1 p:stä lukien tästä tehtävästään ja 
hänen tilalleen palkattiin 9) lääketieteenlisensiaatti B. Enkvist samoista 
varoista suoritettavin 2,500 mk:n kuukausipalkoin. Koska lääkärin hank-
kiminen väestönsuojelumuodostelmille maaliskuun 1 p:stä lukien muuten 
olisi tuottanut vaikeuksia, niin ensimmäinen kaupunginlääkäri F. Hisinger 
oli suostunut mainitusta päivästä lukien toistaiseksi hoitamaan kyseistä 
lääkärintointa, mikä merkittiin 10) tiedoksi. 

Kaupunginhallitus päätti 13-) periaatteellisesti myöntyä siihen, että kau-
pungin väestönsuojelutehtävissä oleville lotille maksettiin 8 mk:n päivä-
raha kultakin päivältä, jona he olivat olleet palvelustehtävissä vähintään 6 
tuntia, ei kuitenkaan tilapäisluontoiseksi katsottavasta palveluksesta. 
Suostuen väestönsuojelukeskuksen esitykseen, että niille keskuksen käy-
tettävissä oleville lotille, joilla ei ollut mitään tuloja ja jotka ilmoittivat sitä 
haluavansa, saataisiin taannehtivasti kertomusvuoden tammikuun ajalta 
suorittaa 6 mk:n suuruinen päiväraha, kaupunginhallitus myönsi 12) 
päivärahain suorittajmiseen 36,000 mk käyttövaroistaan väestönsuojelua 
varten. Väestönsuojelutehtävissä olevien lottien päivärahain suorittamiseksi 
helmikuun 1 p:n ja maaliskuun 15 p:n väliseltä ajalta kaupunginhallitus 
myönsi 13) samoista käyttövaroistaan 13,312 mk edellisen määrärahan 
21,888 mk:n suuruisen ylijäämän lisäksi. 

Khn jsto 31 p. lokak. 4,279 §. — 2) S:n 10 p. helmik. 3,385 §. — 3 ) S:n 28 p. 
helmik. 3,480 §. — 4) Khs 30 p. huhtik. 695 §. — S : n 4 p. huhtik. 486 §. — 
«) S:n 21 p. maalisk. 399 § — 7) Khn jsto 15 p.'tammik. 3,142 §. — 8) S:n 
25 p. tammik. 3,219 §. — 9) S:n 31 p. tammik. 3,309 §. — 10) Khs 8 p. maa-
lisk. 305 §. — n ) S:n 8 p. maalisk. 323 §. — S:n 9 p. helmik. 101 §. — 13) S:n 
4 p. huhtik. 485 §. 
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V:n 1939 käyttövaroistaan väestönsuojelua varten kaupunginhallitus 
myönsi 9,785 mk ja kertomusvuoden vastaavasta määrärahasta 18,300 
mk päivärahain suorittamiseen väestönsuojelukeskuksen käytettävänä ole-
van komppanian miehistölle joulukuulta 1939 sekä v:n 1940 tammikuun 
alkupuoliskolta. 

Väestönsuojeluhenkilöstön v:n 1939 muonituskulujen peittämiseen 
kaupunginhallitus myönsi 2) mainitun vuoden käyttövaroistaan väestön-
suojelua varten 1,000,000 mk siten, ettei ylijäämää saatu käyttää kerto-
musvuoden muonituskuluihin. Viimeksi mainittuihin kaupunginhallitus 
kertomusvuoden vastaavasta määrärahasta myönsi2) tammikuuksi 
1,000,000 mk sekä helmi—huhtikuun ajaksi kuukausittain 800,000 mk. 
Samalla kaupunginhallitus oikeutti rahatoimiston niissä tapauksissa, jolloin 
muodostelmalle oli järjestetty oma paikallinen muonitus, suorittamaan 
väestönsuojelukeskuksen hyväksymät muonituslaskut, edellyttäen, että 
laskuperusteena oli enintään 12 mk:n veloitus henkilöä kohden päi-
vässä. 

Kaupunginhallitus päätti3), että kaikki väestönsuojelumuodostelmiin 
kuuluvat henkilöt, joiden oli pakko vuorokausi läpeensä oleskella määrä-
tyissä majoituspaikoissa, saivat niinä päivinä, jolloin he olivat tällaisen 
velvoituksen alaisia, kaupungilta vapaan, 12 mk:n mukaan päivältä laske-
tun muonituksen. Edellä mainittu ei kuitenkaan koskenut sellaisia viran-
tai toimenhaltijoita, joiden varsinaisen virantoimituksensa vuoksi tuli olla 
määrättyihin majoituspaikkoihin sijoitettuina mainitun virantoimituksen 
edellyttäminä aikoina. Väestönsuojelukeskuksen asiasta tekemään tieduste-
luun kaupunginhallitus sittemmin päätti 4) vastata, että edellä mainittu 
päätös oli tulkittava siten, että vapaa muonitus kuului myöskin niille var-
sinaisen virantoimituksensa vuoksi majoitetuille viran- ja toimenhaltijoille, 
jotka poikkeustilanteen vuoksi oli majoitettu muualle kuin varsinaiseen 
majoituspaikkaansa. 

Kaupunginhallitus myönsi5) vapaan muonituksen niille kaupungin 
teknillisten laitosten palveluksessa oleville viran- ja toimenhaltijoille sekä 
työntekijöille, jotka varsinaisen tehtävänsä lisäksi sodan aikana suorittivat 
vartiopäivystystä läpi vuorokauden määrätyissä vartiopaikoissa. 

Kaupunginhallituksen päätettyä6) avustaa varattomia talonsuojelu-
ryhmiin kuuluvia henkilöitä jakamalla heille huoltolautakunnan välityk-
sellä ruokalippuja, joiden hinta sittemmin perittäisiin asianomaisten talojen 
omistajilta, huoltolautakunta avasi talousarvion ulkopuolisen tilin nimeltä 
Eräiden väestönsuojeluun kuuluvien henkilöiden muonitustili, minkä joh-
dosta kaupunginhallitus myönsi 7) talousarvion ulkopuolelta 94,211 mk:n 
suuruisen määrärahan, jotta huoltolautakunta voisi v:n 1939 menojen osalta 
poistaa mainitun tilin. Huolto viraston sodan jälkeen anottua määrärahan 
myöntämistä edellä mainitun nojalla jakamiensa ruokalippujen poistami-
seksi kirjanpidosta, kaupunginhallitus päätti 8) evätä anomuksen, mutta 
antaa väestönsuojelutoimistolle tehtäväksi periä maksu ruokalipuista asian-
omaisilta, tullen huoltoviraston luovuttaa väestönsuojelutoimistolle luette-
lot ja kortistot, joihin oli merkitty kiinteistöittäin väestönsuojeluryhmiin 
kuuluneille henkilöille annetut ruoka.liput raha-arvoineen. 

!) Khn jsto 19 p. tammik. 3,177 §. — 2) Khs 26 p. tammik. 69 §. — 3) S:n 
9 p. helmik. 102 §. — 4) S:n 8 p. maalisk. 354 §. — 5, S:n 9 p. helmik. 115 5 — 
6) Ks. v:n 1939 kert s. 276. — 7) Khs 26 p. tammik. 55 §. — S:n 11 p. heinäk 
1,266 §. ' 
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Kaikille niille henkilöille, jotka sotatilanteen johdosta olivat vuorokau-
den läpeensä sijoitettuina väestönsuojelukeskuksen, lohkoryhmien, lohko-
jen ja ensiapuasemain huoneistoihin, päätettiin toistaiseksi kustantaa vält-
tämättömät yksinkertaiset lääkkeet, laskettuina n, 50 mk:n mukaisesti 
henkilöä kohden vuodessa. Väestönsuojelukeskusta sekä terveydenhoito-
lautakuntaa ensiapuasemain puolesta päätettiin kehoittaa kuukausittain 
ilmoittamaan kaupunginhallitukselle tästä aiheutuvat kustannukset. 

Kaupunginhallitus oikeutti2) väestönsuojelukeskuksen väestönsuojelu-
muodostelmien lääkkeisiin kertomusvuodeksi myönnetyistä yhteensä 
30,000 mk:n määrärahoista vielä käyttämättä olevista 26,527: 50 mk:sta 
käyttämään 2,638: 50 mk väestönsuojelujoukkoihin kuuluvien henkilöiden 
sairaalamaksuihin tapaturma- tai sairaustapauksissa. 

Käyttövaroistaan väestönsuojelua varten kaupunginhallitus myönsi 3) 
väestönsuojelumuodostelmiin kuuluvien henkilöiden yhteissauiioitusta var-
ten 4,500 mk viikkoa kohden niin pitkäksi aikaa kuin sota kesti, kuitenkin 
enintään kertomusvuoden maaliskuun loppuun saakka, eli yhteensä enin-
tään 58,500 mk. 

Kaupunginhallituksen yleisistä käyttövaroista myönnettiin4) eräälle 
Kallion kansakouluun sijoitettuun korjausryhmään kuuluvalle työnteki-
jälle 600 mk korvauksena häneltä majoituspaikastaan anastetuista vaat-
teista. 

Väestönsuojeluhenkilöstön vastaista järjestelyä koskevat toimenpiteet. 
Kaupunginhallitus päätti5) tehdä sisäasiainministeriön väestönsuo}elu-
asiainosastolle esityksen 1,568 mieshenkilön varaamisesta Helsingin kau-
pungin väestönsuojelumuodostelmiin mahdollisen uuden sodan puhjetessa. 

Kun puolustuslaitos todennäköisesti kuitenkaan ei suostuisi varaamaan 
koko anottua miesmäärää väestönsuojelutehtäviin, oli koetettava vapaa-
ehtoista tietä saada näihin tehtäviin varatuksi henkilöitä, jotka jostain 
syystä joko eivät olleet lainkaan suorittaneet asevelvollisuutta tahi olivat 
siitä vapautettuja. Koska jollakin alueella pidettäviin erityisiin väestönsuo-
jelumuodostelmiin kuuluvat henkilöt sotilasjohdon määräyksestä oli hei-
dän palkkauksensa ja omaistensa huollon suhteen rinnastettava sotapalve-
lukseen kutsuttuihin asevelvollisiin, niin kaupunginhallitus tällöin alusta-
vasti hyväksyi 6) noudatettavaksi väestönsuojelulautakunnan ehdotuksen, 
että kyseiseen työhön vapaaehtoisesti osallistuville henkilöille suoritettai-
siin kaupungin puolesta seuraavat palkkiot: lohkoryhmän suojelujohtajille 
2,000 mk, lohkoryhmän suojelujohtajien apulaisille ja lohkojen suojelu-
johtajille 1,500 mk, lohkojen suojelujohtajien apulaisille 1,000 mk ja lohko-
ryhmän toimistopäälliköille 500 mk kuukaudessa, autonkuljettajille ja väes-
tönsuojelujoukkueiden johtajille, varajohtajille ja miehistölle samat määrät 
kuin puolustusvoimissa alipäällystölle ja miehistölle, vapaaehtoisille nais-
henkilöille ja väestönsuojelutehtäviin varatuille lotille 8 mk päivässä sekä 
läheteille 5 mk päivässä. 

Kaupunginhallitus hyväksyi7) alustavasti väestönsuojelulautakunnan 
esityksen, että väestönsuoj"elumuodostelmille, jotka mahdollisen uuden so-
dan aikana joutuisivat yhteismajoituksen alaiseksi, saataisiin jakaa ruoka-
lippuja tai valmista ruokaa 15 mk:n arvosta henkilöä kohden päivässä, 

!) Khn jsto 31 p. tammik. 3,299 §. — 2). Khs 9 p. toukok. 740 §. — 3) Khn 
jsto 10 p. tammik. 3,079 §. — 4) S:n 8 p. elok.4,015 §. — 5) Khs 11 p. heinäk. 
1,256 §. —6) S:n 15 p. elok. 1,458 §. — 7) S:n 29 p. elok. 1,540 §. 
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sikäli kuin asianomaiset henkilöt eivät kuuluneet siihen osaan väestön-
suo jelumuodostelmien henkilökuntaa, jonka muonituksen puolustuslaitos 
kustansi. 

Väestönsuojelukurssien toimeenpaneminen kansakouluhuoneistossa. 
Väestönsuojelutoimisto oikeutettiin kertomusvuoden syksyllä toimeen-
panemaan varsinaisen kaupunkialueen lohkoryhmien ja lohkojen suojelu-
muodostelmien väestönsuojelutäydennys kurssit 3—4:ssä Kaisaniemen 
kansakoulun luokkahuoneessa. 

Ulkomailta saapunut aputyövoima. Kaupunginjohtaja ilmoitti Tukhol-
man kaupungin päättäneen järjestää avustustoimintaa Suomen, lähinnä 
Helsingin kaupungin väestönsuojelun hyväksi siten, että eri aloilla työs-
kenteleviä henkilöitä lähetettäisiin kunnallisina opintoryhminä Suomeen, 
ollen Helsinkiin jo saapunut kaksi palopäällystöön ja 10 palomiehistöön 
kuuluvaa henkilöä sekä 18 sairaanhoitajatarta ja 7 sairaanhoitajaa. Tuk-
holman kaupunki suorittaisi heille täyden palkan ja päivärahoina päällys-
töön kuuluville 4 kruunua ja miehistöön kuuluville 3 kruunua, joista 1 
kruunu käytettäisiin vakuutusmaksuihin ja loput suoritettaisiin asianomai-
sille siten, että Helsingin kaupunki suorittaisi ennakolta päällystöön kuulu-
ville 35 mk ja miehistöön kuuluville 25 mk päivärahaa saaden myöhemmin 
korvauksen siitä Tukholman kaupungilta. Tukholman kaupunki suorittaisi 
matkakustannukset Helsinkiin ja takaisin mutta ei sellaisia matkakustan-
nuksia, jotka aiheutuivat kyseisten henkilöiden mahdollisesta siirtämisestä 
'Helsingistä toiselle paikkakunnalle. Helsingin kaupungin puolestaan tulisi 
kustantaa näiden henkilöiden majoitus ja muonitus. Tänne saapuneiden 
toimeksianto tarkoitti kolmea kuukautta, jona aikana heitä siitä erikseen 
sovittaessa voitiin käyttää paitsi Helsingissä väestönsuojeluviranomaisten 
harkinnan mukaan muillakin Suomen paikkakunnilla, missä työvoimaa 
tarvittiin. Lisäksi kaupunginjohtaja ilmoitti, että palomiehistö oli majoi-
tettuna Turuntien talosta n:o 12 vuokrattuun huoneistoon väestönsuo-
jelukeskuksen huolehtiessa sen muonituksesta. Ilmoitukset merkittiin 2) 
tiedoksi. 

Päivärahaa päätettiin 3) suorittaa päällystöön kuuluville tukholmalai-
sille palomiehille 35 mk:n ja miehistöön kuuluville 25 mk:n mukaan päi-
vältä kehoittaen 4) rahatoimistoa merkitsemään kyseiset päivärahat, kaik-
kiaan 4,130 mk, talousarvion ulkopuolella avattavalle erikoistilille siksi 
kuin Tukholman kaupunki suoritti ne. Kaupunginhallituksen käyttöva-
roista väestönsuojelua varten myönnettiin 14,490 mk 5) Tukholmasta Hel-
sinkiin saapuneen palosammutus joukkueen majoituskulu ihin ja 10,239: 20 
mk 6) ruotsinmaalaisen sammutus joukkueen ylläpitämisestä Hangon kau-
pungille aiheutuneiden kulujen peittämiseen sekä 1,254: 40-mk7} ruotsin-
maalaisen sammutus joukkueen puhelinlaskujen suorittamiseksi, mitä vii-
meksi mainittuja menoja ei perittäisi takaisin Tukholman kaupungilta. 

Sairaalahallitusta päätettiin8) kehoittaa suorittamaan Tukholmasta 
Helsingin kaupungin sairaaloihin saapuneille sairaanhoitajattarille ja 
-hoitajille paitsi majoitus- ja muonituskuluja., mitkä oli suoritettava sai-
raalani varsinaisilta tileiltä, 35 mk:n suuruihen päiväraha, sekä samalla 
oikeuttaa sairaalahallitus merkitsemään nämä menot talousarvion ulko-

Khs 29 p. elok. 1,580 §. — 2) S:n 16 p. helmik. 196 §. — 3) Khn jsto 14 p 
helmik. 3,422 §. — 4) Khn jsto 23 p. helmik. 3,454 § ja khs 4 p. heinäk. 1,252 § — 
5) Khn jsto 27 p. tammik. 3,268 §. — 6) Khs 9 p. toukok. 736 §. — 7) Khn jsto 
6 p. kesäk. 3,834 §. — 8) S:n 14 p. helmik. 3,421 § ja khs 4 p. heinäk. 1,238 § 
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puolella avattavalle erikoistilille siksi kuin Tukholman kaupunki suo-
ritti ne. 

Tukholman kaupungin ilmoitettua Helsinkiin lähettämästään raivaus-
ryhmästä, jonka muodostivat päällikkö, insinööri E. Blomqvist, sekä 15 å 
16 miestä, ja jonka varusteisiin kuului kaksi autoa y.m. raivauskalustoa, 
sekä että eräitä muitakin vapaaehtoisia oli tarjolla, Helsingin kaupungin 
puolesta oli vastattu, että täällä sillä hetkellä voitiin käyttää hyväksi 
katutöiden työnjohtajaa, vesijohtojen mittarintarkastajaa, autonkuljetta-
jaa ja sorvaajaa, mikä merkittiin tiedoksi. 

Edellä mainitun raivausryhmän muonituskuluj en suorittamiseksi myön-
nettiin 2) jo maksetun 21:20 mk:n päivärahan lisäksi 20 mk miestä ja 
päivää kohden, kaikkiaan 520 työpäivältä, eli yhteensä 10,400 mk asian-
omaisesta työmäärärahasta. 

Erään rintamapalvelukseen kelvottomaksi osoittauduttuaan rakennus-
toimiston työntekijänä palvelleen ruotsinmaalaisen vapaaehtoisen koti-
matkakuluihin myönnettiin 3) 909: 50 mk kaupunginhallituksen käyttöva-
roista väestönsuojelua varten. 

Oslosta insinööri P. M. Jespersenin johdolla saapuvan 8—10 betoni-
työntekijän vapaaehtoisryhmän suhteen kaupunginhallitus päätti4), että 
asianomaisista työmäärärahoista maksetaan insinööri Jespersenille 5,000 
mk:n kuukausipalkka ja ryhmän työntekijöille täällä yleensä suoritettu tun-
tipalkka sekä että työntekijät saavat vapaan majoituksen ja muonituksen. 

Kaupunginhallitus päätti5), että kaupunki kustantaa Kuninkaallisen 
Tanskan Automobiiliklubin lähettämää paloruiskuautoa seuranneiden kah-
den tanskalaisen palomiehen muonituksen sekä suorittaa heille saman 
palkan kuin valtio suorittaa sotilaille, mikäli miehet jäävät kaupungin pai -

- velukseen. Tanskalaisille palomiehille päätettiin 6) sittemmin myöntää va-
paan majoituksen ja muonituksen lisäksi 25 mk:n suuruinen päiväraha hei-
dän Helsinkiin saapumisestaan lähtien. 

Käyttövaroistaan väestönsuojelua varten kaupunginhallitus sittem-
min myönsi 7) yhteensä 2,350 mk 25 mk:n mukaan päivältä lasketun päivä-
rahan suorittamiseksi edellä mainituille tanskalaisille vapaaehtoisille helmi-
kuun 9 p:n ja maaliskuun 26 p:n väliseltä ajalta. 

Toisen tanskalaisen palomiehen kotimatkakuluihin myönnettiin 8) 
736: 50 mk kaupunginhallituksen käyttövaroista väestönsuojelua varten. 

Helsingissä olevien 7 vapaaehtoisen englantilaisen palomiehen muoni-
tuksen kustantamiseen toukokuun 13 p:n ja lokakuun 15 p:n välisenä aikana 
kaupunginhallitus myönsi9) yhteensä 22,189:50 mk käyttövaroistaan 
väestönsuojelua varten. Palolautakuntaa päätettiin 10) kehoittaa sen käy-
tettävissä olevista varoista osoittamaan englantilaisten palomiesten matka-
ja ylläpitokustannuksiin 2,350 mk. Sittemmin palolautakuntaa kehoitet-
tiin 1V) sen käytettävissä olevista varoista suorittamaan englantilaisten pa-
lomiesten eräiden matkakulujen sekä päivärahojen korvauksena 18,079: 90 
mk ja 253 Ruotsin kruunua. 

Khs 21 p. maalisk. 391 §. — 2) S:n 18 p. huhtik. 551 §. — s) S:n 23 p. toukok. 
859 §. — 4 ) S:n 8 p. maalisk. 321 §. — 5) S:n 9 p. helmik. 117 §; ks. tämän kert. 
s. 134. —6) Khs 23 p. helmik. 208 §. — 7) S:n 15 p. maalisk. 365 § ja 4 p. huhtik. 
505 §. — 8) S:n 23 p. toukok. 859 § ja 29 p. elok. 1,542 §. — 9) S:n 29 p. elok. 
1,566 §, 17 p. lokak. 1,917 § ja 12 p. jouluk. 2,414 §. — 10) S:n 16 p. toukok. 
786 §.— Khnjsto 23 p. toukok. 3,761 § ja khs 30 p. toukok. 910 §; ks. myös 
tämän kert. s. 134. 
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Englantilaisten palomiesten tapaturmavakuutusmaksujen suoritta-
miseksi myönnettiin yhteensä 3,465 mk kaupunginhallituksen kä3^ttö-
varoista väestönsuojelua varten. 

Samoista varoista myönnettiin 2) 40: 20 Ruotsin kruunua Suomen Tuk-
holmassa olevalle lähetystölle sen englantilaisten palomiesten Helsingin 
matkaa koskevien puhelujen maksamiseen. 

Kaupunginhallituksen käyttövaroista väestönsuojelua varten myön-
nettiin3) 778:50 mk eräille ruotsinmaalaisille väestönsuojelumiehille tar-
jotun lounaan kustannusten suorittamiseen. 

Kaluston sekä väestönsuojeluvarusteiden ja -tarvikkeiden hankinta. Kau-
punginhallituksen kertomusvuoden käyttövaroista väestönsuojelua varten, 
muutamissa tapauksissa v:n 1939 vastaavista varoista, myönnettiin alla 
mainitun kaluston sekä väestönsuojeluvarusteiden ja -tarpeiden hankkimi-
seen seuraavat rahamäärät: 

väestönsuojelutoimiston välinejakeluosaston konttorikaluston maksami-
seen 27,450 mk4); 

pääpaloaseman alla sijaitsevan väestönsuojelukeskuksen uuden toimis-
tohuoneiston kaluston hankkimiseen 165,500 mk5); 

eri tähvstyspaikkoihin asennettujen puhelinten maksamiseen 17,805 
mk6); 

ulkoantennien hankkimiseen väestönsuojelukeskukseen ja Sörnäisten 
lohkoryhmään radiokokeilujen suorittamista varten 2,000 mk 7); 

eräiden tarvikkeiden hankkimiseen lohkoryhmien ja lohkojen toimisto-
huoneistoihin 80,000 mk 8); 

varastokärryj en j a kulj etusrattaiden ostoon väestönsuoj elutoimiston 
varastoon 3,240 mk 9); 

turkkien hankkimiseen lohkoryhmien tähystäjille 41,600 mk10); 
erinäisten väestönsuojelu välineiden ja -varusteiden kustantamiseen 

kaupunginkanslialle lähetettäviä laskujäljennöksiä vastaan 200,000 mk11): 
eräiden liikkeiden ja kaupungin laitosten toimittamista tavaroista lähe-

tettyjen laskujen maksamiseen 109,912: 80 mk 12); 
väestönsuojelukeskukselta v. 1939 kiinteistötoimiston talo-osaston kaut-

ta kaupungin virastoille ja laitoksille tilattujen mutta toistaiseksi toimitta-
mattomien väestönsuojeluvarusteiden maksamiseen 297,000 mk ja kerto-
musvuonna kirjattujen v. 1939 tilattujen väestönsuojeluvarusteiden y.m. 
laskujen maksamiseen 53,000 mk 13); 

kaupungin virastoja ja laitoksia varten v. 1939 hankittujen väestön-
suojelu- ja ensiapuvälineiden hinnan suorittamiseen 1,275,902: 85 mk 14); 
sekä 

kloorikalkin hankkimiseen 9,706: 90 mk 15). 
Kaupunginhallitus päätti16) hyväksyä väestönsuojelukeskuksen toimen-

piteet eräiden radio- ja induktoripuhelinten hankkimiseksi sekä kehoittaa 
sitä aikanaan tekemään erillisen esityksen tarvittavan rahamäärän myöntä-
misestä tarkoitukseen. 

!) Khn jsto 24 p. lokak. 4,270 § ja 5 p. jouluk. 4,398 §. — 2) S:n 15 p. elok. 
4,036 §.—3) S:n 13 p. kesåk. 3,852 §. — 4) Khs 9 p. helmik. 97 §. — 5) S:n 26 p. 
syysk. 1,701 §. — 6) S:n 26 p. tammik. 51 §. — 7) S:n 8 p. maalisk. 301 §. — 
8) Khn jsto 19 p. tammik. 3,172 §. — 9) S:n 27 p. jouluk. 4,444 §. — 10) S:n 19p. 
tammik. 3,178 §. — n ) S:n 15 p. tammik. 3,141 §. —12) Khs 1 p. maalisk. 271 §.— 
13) S:n 21 p. maalisk. 394 §. — 14) S:n 18 p. huhtik. 552 §. — 15) S:n 15 p. maa-
lisk. 358 §.— 16) S:n 9 p. helmik. 108 ja 111 §. 
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Kaupunginhallitus päätti peruuttaa edellisenä vuonna tehdyn pää-
töksen 300,000 mk:n ennakkomäärän myöntämisestä väestönsuoj elutoimis-
ton käytettäväksi yksityisten talojen kaasunaamarientarpeen tyydyttämi-
seksi. 

Väestönsuojeluvälineiden säilyttäminen. Sähkölaitoksen ilmoitettua aina-
kin kertomusvuoden ajaksi vuokratta luovuttavansa 890 m2:n suuruisen 
alan Malminrinteen talon n:o 6 kellarista kaupungin virastojen ja laitosten 
väestönsuojeluvälineiden säilytyspaikaksi, kaupunginhallitus myönsi 2) 
käyttövaroistaan väestönsuojelua varten 29,275 mk kyseisen kellaritilan 
sisustamista, lämmittämistä y.m. varten. 

Kaupunginhallitus hyväksyi 3) väestönsuoj elulautakunnan esityksen 
Temppeliaukion kallioon väestönsuojelumuodostelmia varten louhitun 
suojan varaamisesta väestönsuojeluvälineiden rauhanaikaiseksi varasto-
paikaksi. 

Kaupunginhallitus päätti4) lähettää kaupungin kaikille hallituksille, 
lauta- ja johtokunnille sekä virastoille kiertokirjeen kaupungin virastoille 
ja laitoksille sekä sen palveluksessa oleville henkilöille aikoinaan jaettujen 
väestönsuojeluvälineiden säilyttämisestä ja hoitamisesta. Kiertokirjeen 
sanamuoto vahvistettiin 5) sittemmin. 

Myöhemmin kaupunginhallitus päätti6), että kaupungintalon talon-
suojeluryhmän väestönsuojelu varusteet ja kiinteistötoimiston virkamiehille 
jaetut naamarit varastoidaan kaupungintalon väestönsuojan yhteyteen 
rakennettuun varastokomeroon ja että rahatoimistotalon talonsuojeluryh-
män varusteet ja talossa sijaitsevien virastojen sekä kaupunginhallituksen 
virkamiehistön naamarit varastoidaan mainitun talon vastaavaan varasto-
komeroon. Samalla kaupunginhallitus päätti kehoittaa väestönsuojelukes-
kusta huolehtimaan näiden varusteiden hoidosta mainituissa varastopai-
koissa. 

Kaupunginhallitus päätti7), että kotiutettujen väestönsuojelun sammu-
tus joukkojen vaatevarusteet, moottoriruiskut y.m. jälleen otetaan kaupun-
gin huostaan ja saadaan niitä väliaikaisesti säilyttää Kruununhaan entisellä 
paloasemalla, joka osittain luovutetaan väestönsuojelumuodostelmille ja 
ensiapuasemille kuuluvien kalustoesineiden varastopaikaksi, kuitenkin 
niin, ettei tämä tuottanut haittaa talossa toimivan palopäällystökoulun toi-
minnalle. Käyttövaroistaan väestönsuojelua varten kaupunginhallitus sa-
malla myönsi 13,620 mk 80 kannellisen lukittavan puulaatikon hankkimi-
seksi lohkoryhmille ja lohkoille kaupungin varoilla ostettujen varusteiden 
ja välineiden varastoimista varten. Koska kyseinen säilytys kuitenkin ilmei-
sesti tulisi haittaamaan palopäällystökoulun toimintaa, niin kaupungin-
hallitus sittemmin päätti 8) peruuttaa edellä mainitun päätöksensä mikäli 
se koski säilytyspaikkaa ja palauttaa asian väestönsuojelukeskukselle kehoi-
tuksin kiireisesti tehdä tarvittavaa säilytyshuoneistoa koskevan uuden eh-
dotuksen. 

Kaupunginhallitus päätti9), että väestönsuojelumuodostelmien lääk-
keet ja pienet kirurgiset kojeet saatiin säilyttää terveydenhoitolautakun-
nan toimistossa ensimmäisen kaupunginlääkärin ehdotuksen mukai-
sesti siten, että osaa esineistä ja aineista saatiin käyttää toimistossa ja osa 

Khs 9 p. helmik. 110 §. — 2) S:n 30 p. toukok. 908 §. — 3) S:n 6 p. syysk. 
1,585 §. — 4) S:n 18 p. huhtik. 553 §. — 5) S:n 25 p. huhtik. 627 §. — S:n 
30 p. toukok. 911 §. — 7) S:n 21 p. maalisk. 400 §. — 8) S:n 29 p maalisk 
436 §. — 9) S:n 26 p. syysk. 1,702 §. 
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lääkkeistä, sellaiset, joita ei voitu säityttää, saatiin antaa aluelääkäreille 
varattomille potilaille jaettaviksi. 

Nikkilän sairaalan päätettiin sallia itse, kuitenkin väestönsuojelutoi-
miston ohjeiden mukaisesti, säilyttää sairaalalle luovutetut väestönsuojelu-
välineet omissa tarkoituksenmukaisissa säilytyspaikoissaan. 

Rakennustoimiston väestönsuojelu välineet päätettiin 2), entistä varas-
toimistapaa jatkaen, sallia säilyttää osaksi konepajan ruoka ilurakennuk-
sen kellariin järjestetvssä varastopaikassa ja osaksi pysyville työpaikoille 
valmistetuissa kaapeissa. 

Puhtaanapitolaitoksen hallussa olevat väestönsuoieluvälineet päätet-
tiin 3) sallia säilyttää laitoksen varastossa olevassa, kaupunginhallituksen 
tarkoitukseen myöntämällä määrärahalla valmistetussa säilytyskaapissa. 

Käyttövaroistaan väestönsuojelua varten kaupunginhallitus myönsi4) 
875 mk viiden säilytyslaatikon hankkimiseksi satamalaitoksen väestön-
suojeluvälineiden säilytystä varten. 

Vesijohtolaitoksen päätettiin5) sallia säilyttää Malminkadun 5:ssä 
olevassa työpajassa ja Vanhankaupungin pumppuasemalla olevat, kaupun-
ginhallituksen edellä mainitussa kiertokirjeessä mainittuun, muita väestön-
suojeluvälineitä käsittävään ryhmään kuuluvat välineensä teknillisten lai-
tosten omissa varastoissa sekä kaasulaitoksen itse huolehtia väestönsuojelu-
välineidensä säilyttämisestä aluksi laitoksen tilapäisessä väestönsuojassa 
vSörnäisissä ja myöhemmin sen rakenteilla olevassa uudessa väestönsuojassa. 

Hälytyslaitteet. Sähkölaitoksen 350,000 mk:n suuruisen laskun hälytys-
sireenien asentamisesta kaupunginhallitus hyväksyi 6) maksettavaksi v:n 
1939 käyttövaroistaan väestönsuojelua varten. 

Kertomusvuoden käyttövaroistaan väestönsuojelua varten kaupungin-
hallitus myönsi: 246,500 mk 17 uuden sireenin hankkimiseksi7) ja myöhem-
min vielä 40,000 mk ilmahälytysjärjestelmän tehostamiseksi 8); 250,000 mk 
16 kovaäänisen hankkimiseksi ilmavaroituksen antamista varten 9); 65,000 
mk hiljaisen puhelinhälytyksen edellyttämien laitteiden asentamisesta, 
aiheutuneiden kertamenojen peittämiseen 10); sekä 9,200 mk keskuspiirin 
yleisten ilmahälytyssireenien ohjauslaitteen uusimiseen n ) . 

Sodan päätyttyä kaupunginhallitus suostui12) väestönsuojelukeskuksen 
sodanaikaisena toimipaikkana olleeseen Malminrinteen talon n:o 6 kella-
rikerrokseen sijoitetun hälytyskeskuksen jättämisestä muutoksitta pai-
koilleen siksi kuin sen siirtäminen uuteen pommivarmaan keskukseen kävi 
mahdolliseksi. 

Väestönsuojelumuodostelmien työskentely- ja majoitushuoneistot. Kau-
punginhallitus päätti 13), että väestönsuojelujoukkojen hallussa olevat 
huoneistot oli siirrettävä kiinteistötoimiston hoitoon tammikuun 1 p:stä 
lukien siten, että tämä aikanaan veloittaisi väestönsuojelukeskukselta 
vuokra-, lämpö- ja valaistuskulut, koskien tämä järjestely myöskin ensi-
apuasemia. 

Käyttövaroistaan väestönsuojelua varten kaupunginhallitus myönsi 
5,000 mk rakennustoimiston käytettäväksi väestönsuojelukeskuksen Mal-
minrinteen talon n:o 6 kellarikerroksessa olevan huoneiston majoitusker-

!) Khs 9 p. toukok. 739 §. — 2) S:n 30 p. toukok. 948 §.—3) S:n 30 p. tou-
kok. 947 §. — 4) Khn jsto 6 p. kesåk. 3,831 §. — 5) Khs 20 p. kesåk. 1,131 §. — 
6) S:n 16 p. helmik. 156 §. — 7) S:n 26 p. tammik. 49 §. — 8) S:n 21 p. maalisk.. 
401 §. — 9) S:n 26 p. tammik. 50 §. — 10) S:n 8 p. maalisk. 299 §. — n ) S : n 8 p . 
maalisk. 300 §. — 12) S:n 21 p. maalisk. 398 §. — 13) Khn jsto 15 p. tammik. 3,136 §. 
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roksen vahvistamiseksi1) ja 3,125 mk keittiön ilmanvaihtolaitteiden 
uusimiseksi2) sekä 1,200 mk lottien makuuhuoneena sodan loppupuolella 
käytetyn, viidennessä kerroksessa olevan huoneen varustamiseksi lisä-
lämpöpatterilla 3). 

Kaupunginhallituksen käyttövaroista väestönsuojelua varten myön-
nettiin4) 5,000 mk Turuntien 12:ssa sijaitsevan ylimääräisen sammutus-
miehistön majoitushuoneiston ikkunain varustamiseen suojuksella. 

Sodan päätyttyä kaupunginhallitus suostui5) väestönsuojelukeskuksen 
eri toimistojen siirtämiseen huhtikuun alusta lukien sille jo ennen sotaa 
kertomusvuodeksi varattuun Malminrinteen talon n:o 6 viidennen kerrok-
sen huoneistoon. 

Väestönsuojelukeskuksen ilmoitettua, että lohkojen ja ensiapuasemain 
huoneistot tyhjennetään maaliskuun 23 p:nä sekä lohkoryhmien maalis-
kuun 30 p:nä, kaupunginhallitus päätti6), että Keskustan lohkoryhmän, 
Pasilan lohkon, Pohjois-Töölön lohkon, Arkadian lohkon, Tähtitornin 
lohkon, Siltavuoren lohkon ja Vallilan lohkon huoneistot sekä erinäiset 
ensiapuasemat oli pidettävä vuokrattuina kesäkuun 30 p:ään saakka, koska 
niihin oli uhrattu kalliita rakenteita, joita ei olisi ennenaikaisesti poistet-
tava. Sitä vastoin kaupunginhallitus suostui muiden väestönsuojelutarkoi-
tuksiin vuokrattujen huoneistojen irtisanomiseen maaliskuun lopussa, nii-
hin kaupungin toimesta järjestettyjen suojarakenteiden poistamiseen ja 
huoneistojen saattamiseen alkuperäiseen kuntoonsa rakennustoimiston 
toimesta, mikäli talonomistajat eivät korvauksetta suostuneet huoneisto-
jen saattamiseen ennalleen vasta heinäkuun alkuun mennessä. 

Kaupunginhallitus päätti7) sallia, että Vallilan suomenkielinen kansa-
koulu vastaisen tilanteen niin vaatiessa luovutettiin Vallilan lohkon suo-
j elumuodostelmien maj oituspaikaksi. 

Kaupunginhallitus myönsi 8) ennakolta kaupunginkassasta 200,000 
mk kiinteistötoimiston talo-osaston päällikön käytettäväksi lohkoryhmien 
ja ensiapuasemain kiireellisimpien vuokrien maksamiseen. 

Huomioonottaen, että keskustan lohkoryhmän vuokrasta 22,200 mk ja 
Vallilan lohkon vuokra, 20,550 mk, olivat tilitysvuokria, kaupunginhallitus 
myönsi9) väestönsuojelukeskuksen käytettäväksi väestönsuojelukeskuk-
sen, lohkoryhmien ja lohkojen vuokrien maksamiseen v:lta 1939 139,223: 05 
mk sekä v:n 1940 tammikuulta 110,116: 45 mk ja helmikuulta 96,027: 50 
mk eli yhteensä 345,367 mk, minkä ohessa väestönsuojelukeskus oikeutet-
tiin ylittämään mainittuja määriä, mikäli se eräiden vielä avoimina olevien 
vuokrasopimusten osalta kävi tarpeelliseksi, mistä kuitenkin aikanaan oli 
tehtävä eri esitys kaupunginhallitukselle. Edelleen päätettiin kehoittaa 
väestönsuojelukeskusta tekemään eri esitys tilitysvuokrista. Samalla 
kaupunginhallitus myönsi väestönsuojelukeskuksen käytettäväksi väestön-
suojelukeskuksen, lohkoryhmien ja lohkojen vuokrain yhteydessä maksetta-
via lämpö- ja valaistuskustannuksia varten 90,000 mk kuukautta kohden 
eli yhteensä 270,000 mk. Edellä mainitut määrärahat kaupunginhallitus, 
myönsi käyttövaroistaan väestönsuojelua varten, päättäen lisäksi, että 
huoneistojen vuokraamisen käytännöllinen järjestely ja vuokrasopimus-
ten laatiminen jätetään väestönsuojelukeskuksen tehtäväksi, kuitenkin 

Khs 23 p. helmik. 205 §. — 2 ) Khn jstolO p. helmik. 3,416 §. — 3) S-n 10 p 
helmik. 3,417 §. — 4) Khs 9 p. helmik. 106 §. — 5) S:n21 p. maalisk 398 § — 
6) S:n 21 p. maalisk. 397 §. — 7) S:n 30 p. toukok. 951 §. — *) S:n 1 p maalisk 
277 S. — 9 ) S:n i5 p. maalisk. 363 §. 
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niin, että vuokraukset alistetaan kiinteistölautakunnan hyväksyttä-
viksi. 

Käyttövaroistaan väestönsuojelua varten kaupunginhallitus myönsi 1) 
65,040 mk väestönsuojelukeskuksen joulukuun 1 p:n 1939 ja helmikuun 
29 p:n 1940 välisenä aikana lämmitykseen ja valaistukseen kuluttaman 
sähkövirran maksamiseen. 

Sörnäisten lohkoryhmän tilitysvuokraan joulukuun 1 p:n 1939 ja helmi-
kuun 29 p:n 1940 väliseltä ajalta kaupunginhallitus myönsi 2) 61,650 mk 
käyttövaroistaan väestönsuojelua varten. 

Kaupunginhallitus hyväksyi3) kiinteistölautakunnan esityksen määrä-
rahan myöntämisestä väestönsuojelukeskuksen käytettäväksi väestön-
suojelutarkoituksiin käytettyjen Tehtaankadun 16:ssa, Hämeentien 85— 
87:ssä, Sturenkadun 23:ssa, Helsinginkadun 3—5:ssä, Hertankadun 
26:ssa, Limingantien 78:ssa ja Tehtaankadun 13:ssa olevien lastentarhain 
tilitysvuokriin käyttövaroistaan väestönsuojelua varten hyvittämällä 
lastentarhain ynnä niiden laitosten vuokramäärärahaa v:n 1939 osalta 
28,664: 35 mk:lla ja v:lta 1940 48,052:05 mk:lla eli yhteensä 76,716:40 
mk:lla menoarviovähennyksenä. 

Väestönsuojeluun varatuista käyttövaroistaan kaupunginhallitus 
myönsi 4) 3,600 mk toistaiseksi Vallilan lohkon kokoontumis- ja sijoitus-
paikaksi määrätyn Eurantien talon n:ot 12—14 kellarin vuokran suorittami-
seen. Asunto oy. Euralle myönnettiin 5) samoista varoista 7,220 mk eräi-
den muiden väestönsuojelukäytössä olleiden talon huonetilain helmi— 
maaliskuun vuokra- y. m. kulujen suorittamiseen. 

Väestönsuojelutarkoituksiin huhtikuun 1 p:stä lukien toistaiseksi, 
kuitenkin enintään elokuun 31 p:ään saakka, vuokratun Asunto oy. Turun-
tie 65:n autotallin vuokran maksamiseen kaupunginhallitus myönsi6) 
enintään 9,500 mk käyttövaroistaan väestönsuojelua varten. Asunto oy. 
Turuntie 65:lle myönnettiin 5) samoista varoista 3,700 mk Pasilan lohkon 
väestönsuojana maaliskuussa käytetyistä huonetiloista suoritettavan vuok-
ran y. m. korvausten maksamiseen. 

Käyttövaroistaan väestönsuojelua varten kaupunginhallitus myönsi 
7,585: 85 mk:n 7) korvauksen Ab. Rosa-Bad oy:lle sen omistaman Ruusan-
kadun talossa n:o 3 toimivan saunan käyttämisestä Stadionin lohkon 
toimisto- ja majoituspaikkana sekä 9,945 mk:n 8) korvauksen Asunto oy. 
Ruusankatu 3:lle yhtiön talossa olevan saunan y. m. huoneistojen käyt-
tämisestä väestönsuojelutarkoituksiin. 

Kruununhaan lohkon käytössä olleiden Liisankadun talon n:o 14 huone-
tilain vuokrakustannusten suorittamiseksi kaupunginhallitus päätti9) 
luovuttaa talolle kaupungin toimesta sen kellariin järjestetyt tukilaitteet. 

Kaupunginhallitus päätti10) käyttövaroistaan väestönsuojelua varten 
myöntää: väestönsuojelukeskuksen, lohkoryhmien, lohkojen ja palosam-
mutus joukkojen korvaus-, korjaus- y.m. loppuselvitysmenoihin 94,963: 25 
mk lisäten siihen 18,779: 50 mk Apollonkadun 5:ssä olevalle Helsingin V 
yhteiskoululle maksettavaa korvausta; väestönsuojelukeskuksen, lohkoryh-

1
) Khs 16 p. toukok. 805 §. — 2) S:n 16 p. toukok. 805 §. — 3 ) S:n 6 p. kesäk. 

980 §. — 4) S:n 23 p. toukok. 878 § ja 29 p. elok. 1,541 §. — 5) S:n 27 p. kesäk. 
1,146 ja 28 p. marrask. 2,255 §. — 6) S:n 23 p. toukok. 878 §. — 7) S:n 27 p. kesäk. 
1,146 ja 24 p. lokak. 1,963 §. — 8) S:n 27 p. kesäk. 1,146 § ja 31 p. lokak. 2,012 §. — 

S:n 27 p. kesäk. 1,146 § ja 28 p. marrask. 2,255 §. — l ö ) S:n 27 p. kesäk. 1,146 § 
ja 18 p. heinäk. 1,302 §. 
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mien, lohkojen, palosammutusjoukkojen ja ensiapuasemien vielä maksa-
mattomiin lämmityskuluihin 70,000 mk; väestönsuojelukeskuksen, lohko-
ryhmien, lohkojen ja palosammutusjoukkojen vielä selvittämättömiä 
korvaus-, korjaus-, loppusiivous- sekä valo- ja vesilaskujen suorittamiseen 
5,273: 20 mk; väestönsuojelukeskuksen, lohkoryhmien, lohkojen ja palo-
sammutusjoukkojen huoneistojen vuokriin 42,050: 66 mk lisäten siihen 
3,125 mk Pienen Roobertinkadun 12:ssa olevalle Kiinteistö oy. Pharma-
cialle suoritettavaa korvausta; väestönsuojelukeskuksen, lohkoryhmien, 
lohkojen ja palosammutusjoukkojen huoneistojen tilitysvuokriin 80,640: 50 
mk; sekä väestönsuojelukeskuksen, lohkoryhmien, lohkojen ja palosammu-
tusjoukkojen lämpö-, valo-, kaasu- ja vesilaskujen maksamiseen 48,114: 65 
mk. Väestönsuojelulautakuntaa päätettiin samalla kehoitts.a neuvottele-
maan niistä korvausvaatimuksista, jotka vielä jäivät ratkaisematta, ja 
tekemään niiden suorittamiseen tarvittavista määrärahoista uusi esitys 
kaupunginhallitukselle. 

Pasilan lohkon toimiston vuokran suorittamiseen myönnettiin1) 
7,600 mk kaupunginhallituksen käyttövaroista väestönsuojelua var-
ten. 

Punavuoren lohkon käytössä olleiden Agricolan kirkon huoneisto-
tiloj en eräiden korvauskustannusten suorittamiseen kaupunginhallitus 
myönsi2) 13,231: 25 mk käyttövaroistaan väestönsuojelua varten. 

Kaivopuiston lohkon käytössä olleiden Jääkärinkadun talon n:o 13 
huoneistotilain eräiden korvauskustannusten suorittamiseen kapteeni A. 
Leanderille kaupunginhallitus myönsi 2) 600 mk käyttövaroistaan väestön-
suojelua varten. 

Palosammutusjoukkojen käytössä olleen Et el. Hesperiankadun talon 
n:o 2 huoneiston valaistusmenoihin myönnettin 3) 100 mk kaupunginhalli-
tuksen käyttövaroista väestönsuojelua varten. 

Käyttövaroistaan väestönsuojelua varten kaupunginhallitus myönsi 4) 
yhteensä 7,383: 40 mk Sörnäisten lohkoryhmän toimipaikkana olleen Kal-
lion kansakoulun kaluston kulumisen, särkymisen ja häviämisen johdosta 
suoritettaviin korvauksiin. 

Kaupunginlakimiehen tutkittua kaupunginhallitukselta saamansa ke-
hoituksen 5) nojalla herra O. Granlundin tekemää korvausvaatimusta 
hänen palosammutusjoukkojen majoituspaikkana käytetyssä vuokra-
huoneistossaan vahingoittuneista tai sieltä kadonneista huonekaluista ja 
taloustarpeista, kaupunginhallitus päätti6) suorittaa hänelle 1,205: 50 mk:n 
korvauksen. 

Käyttövaroistaan väestönsuojelua varten kaupunginhallitus myönsi7) 
10,000 mk Seurasaaren lohkon majoituspaikkana käytetyn Meilahden 
15:ssä olevan Ekudden nimisen huvilan vuokraan sekä 4,059 mk Vesi-
johtoliike Huberin tässä huvilassa suorittamien korjaustöiden maksami-
seen. 

Käyttövaroistaan väestönsuojelua varten kaupunginhallitus osoitti 8) 
1,377:40 mk erään korvauksen suorittamiseen herra G. FlorStrömille. 

Pienen Roobertinkadun talon n:o 12—14 kellarissa säilytetyn, osittain 
Kasarmitorin lohkon tarpeisiin käytetyn irtaimen omaisuuden korvaami-

Khs 8 p. elok. 1,391 §. — 2 ) S:n 12 p. syysk. 1,636 §. —3) S:n 12 p. syysk. 
1,636 §. — 4) S:n 12 p. syysk. 1,636 § ja 19 p. syvsk. 1,660 §. — 5) S:n 12 p. 
syysk. 1,636 §. — 6 ) S:n 19 p. jouluk. 2,434 §. — "7)" S:n 10 p. lokak. 1,843 §.— 
8) S:n 24 p. lokak. 1,965 §. 
Kunnall. kert. 1940 1 9 
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seksi apteekkari G. A. Klenbergille kaupunginhallitus käyttövaroistaan 
väestönsuojelua varten myönsi1) 2,350 mk. 

Korvauksen suorittamiseksi Töölön lohkoryhmän huoneistossa käyte-
tystä lämpimästä vedestä kaupunginhallitus osoitti 2) 1,140 mk siitä määrä-
rahasta, joka aikoinaan oli myönnetty väestönsuojelulautakunnalle lohko-
ryhmien y. m. maksamattomien ja osittain selvittämättömien lämpö-
kulujen maksamiseen. 

Kaupunginlakimiehen tutkittua kaupunginhallitukselta saamansa ke-
hoituksen 3) nojalla niitä omavaltaisuuksia, joihin Kasarmikadun lohkon 
suojelujohtajan H. Cajanderin oli väitetty syyllistyneen lohkon asioita 
hoitaessaan, kaupunginhallitus päätti4), ettei asia antanut sille aihetta 
enempiin toimenpiteisiin. 

Tähystyspaikat. Kaupunginhallituksen käyttövaroista väestönsuoje-
lua varten myönnettiin seuraaviin, eri tähystyspaikkain aiheuttamiin 
kustannuksiin alla mainitut rahamäärät: 

sodanaikaisten tähystyspaikkain rakennustarvehankinnoista aiheutu-
neisiin menoihin 6,197: 25 mk 5); 

varauloskäytävien järjestämiseen nuoratikkaiden avulla väestönsuojelu-
muodostelmien tähystyspaikoille 4,000 mk6); 

tähystyspaikan järjestämistä varten väestönsuojelukeskuksen talon 
katolle 2,500 mk 7); 

tähystyspaikkasuojan järjestämiseen Herttoniemeen 3,000 mk8); 
sirpalesuojuksien järjestämiseen Käpylän kirkon tornin aukkoihin sekä 

öljykamiinan hankkimiseen sen tähystyspaikalle 2,000 mk9); 
Mikael Agricolan kirkon tähystyspaikan kunnostamiseen 2,000 mk10); 
Kristuksen kirkon tornin tähystyspaikan valaistusmenoihin 836 mk11); 

sekä 
erinäisiin ilmavalvontatornien rakentamisesta aiheutuneisiin kustan-

nuksiin 1,526:20 mk12). 
Ensiapuasemat. Terveydenhoitolautakunta oikeutettiin 13) maksamaan 

toimistonsa kanslianhoitajalle H. Eviselle 600 mk:n suuruinen kuukausi-
palkkio hänen ylityönä hoitamastaan ensiapuasemani tilinpidosta. 

Päätettiin14), että ensiapuasemain henkilökunnan ruokalaskut ja päivä-
rahat oli suoritettava terveydenhoitolautakunnan tililtä Tilapäistä työ-
voimaa, niiden vuokrat terveydenhoidon pääluokkaan sisältyvistä kaupun-
ginhallituksen käyttövaroista ja niiden saunojen lämmityksestä aiheutuvat 
kulut, mikäli ne eivät sisältyneet vuokraan, terveydenhoitolautakunnalle 
aikaisemmin myönnetystä 15) 300,000 mk:n määrärahasta. 

Ensimmäisen kaupunginlääkärin ehdottamat, ensiapuasemain toimi-
henkilöiden päivärahain laskuperusteet hyväksyttiin16) v:ksi 1939. 

Käyttövaroistaan väestönsuojelua varten kaupunginhallitus myönsi17) 
ensimmäisen kaupunginlääkärin käytettäväksi ensiapuasemien tammikuun 
menoihin 130,000 mk, helmikuun menoihin 150,000 mk ja maaliskuun me-
noihin 80,000 mk. 

Khs 12 p. joulu k. 2,391 §. — 2) S:n 12 p. jouluk. 2,392 §. — 3) S:n 27 p. ke-
säk. 1,146 §. — 4j S:n 31 p. lokak. 2,011 §. — 5 ) S:n 13 p. kesäk. 1,047 §. — 6 ) S:n 
23 p. helmik. 204 §. — 7) S:n 8 p. maalisk. 318 §. —-8; S:n 9 p. helmik. 106 §. — 
9) Khn jsto 14 p. helmik. 3,418 §. —10) S:n 12 p. maalisk. 3,507 §. — n ) Khs 12 p. 
syvsk. 1,636 §. — 12) Khn jsto 27 p. jouluk. 4,445 §. — 13) S:n 31 p. tammik. 
3,300 §. —1 4) S:n 4 p. tammik. 3,073 §. —1 5) Ks tämän kert. s. 266. — 16) Khn jsto 
27 p. tammik. 3,272 §. —17) Khs 9 p. helmik. 103 § ja 8 p. maalisk. 304 §. 
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Kaupunginhallitus päätti *), että sokeainkoulussa, Intiankadun 3:ssa 
ja Sturenkadun 23:ssa toimivat ensiapuasemat sekä Vyökadun 6:ssa toi-
miva ensiapupaikka oli,pidettävä vuokrattuina ja niiden tukilaitteet kos-
kemattomina kesäkuun 30 p:ään saakka. Ensimmäisen kaupunginlääkärin 
sittemmin suostuttua siihen, että osa Vyökadun ensiapupaikan suojalait-
teista poistettiin varsinaisten tukilaitteiden jäädessä entiselleen, kaupun-
ginhallitus päätti2), että asia saatiin järjestää väestönsuojelukeskuksen 
rakennustoimistolle esittämällä tavalla. 

Kaupunginhallituksen käyttövaroista väestönsuojelua varten myön-
nettiin 3) 5,000 mk Eiran sairaalassa olevan ensiapuaseman suojahuoneen 
vahvistamiseksi. ; 

Ensiapuasemien ja kaasupuhdistuspaikkojen vuokrien maksamiseen, 
Uimahalli oy:ltä vuokrattujen huoneistotilain vuokraa lukuunottamatta, 
kaupunginhallitus myönsi4) käyttövaroistaan väestönsuojelua varten 
v:ksi 1939 31,083: 35 mk, v:n 1940 tammi- ja helmikuuksi yhteensä 
47,200 mk sekä maaliskuuksi 20,850 mk eli kaikkiaan 99,133: 35 mk, 
minkä lisäksi kaupunginhallitus päätti, että huoneistojen vuokraamisen 
käytännöllinen järjestely ja vuokrasopimusten laatiminen jätetään väes-
tönsuojelukeskuksen tehtäväksi, kuitenkin niin, että vuokraukset aliste-
taan kiinteistölautakunnan hyväksyttäviksi. , 

Käyttövaroistaan väestönsuojelua varten kaupunginhallitus sittem-
min myönsi 5) 195,445: 60 mk uimahallin ensiapuaseman ja kaasupuhdis-
tuspaikan vuokran maksamiseen joulukuun 1 p:n 1939 ja helmikuun 29 
p:n 1940 väliseltä ajalta, sen jälkeen kun Uimahalli oy:n kanssa tehtävä 
vuokrasopimus oli asianmukaisesti allekirjoitettu. 

Käyttövaroistaan väestönsuojelua varten kaupunginhallitus myönsi 6) 
5,943 mk ensiapuasemain korvaus-, korjaus- ja loppuselvitysasiain järjestä-
miseen sekä 6,858: 80 mk niiden lämpö-, valo-, kaasu- ja vesilaskujen mak-
samiseen. -

Kaupunginhallituksen käyttövaroista väestönsuojelua varten myön-
nettiin 7) 1,000 mk Vyökadun 8:ssa olevassa saunassa sijainneen ensiapu-
paikan vuokran suorittamiseen. 

Ruusankadun 3:ssa olevassa saunassa toimineen ensiapuaseman valais-
tuskustannusten suorittamiseen myönnettiin8) 671:30 mk kaupungin-
hallituksen käyttövaroista väestönsuojelua varten. 

Asunto oy. Sturenkatu 23 nimiseltä yhtiöltä ensiapuasemaksi ja kaasu-
puhdistuspaikaksi vuokratun saunalaitoksen vuokran maksamiseen maa-
liskuun 1 p:stä marraskuun 11 p:ään, johon mennessä sauna vasta kau-
pungin puolesta oli saatettu vastaanotettaessa olleeseen kuntoonsa, sekä 
600 mk:n suuruisen korvauksen suorittamiseen siitä, että yhtiö sodan ai-
kana hankki ensiapuasemalle ja kaasupuhdistuspaikalle soittokellolait-
teet ja uusi ensiapuaseman käytössä rikkoutuneen ovenlasin kaupungin-
hallitus myönsi 9) 31,975 mk käyttövaroistaan väestönsuojelua varten. 

V äestönsuojain rakentaminen ja sisustaminen y\ m. suojalaitteet. Kau-
punginhallituksen v:n 1939 käyttövaroista väestönsuojelua varten myön-
nettiin 10) rakennustoimistolle 2,481,338:30 mk kaupungin eri virastojen 
väestönsuojien, väestönsuojelumuodostelmien ja yleisten väestönsuojien 

Khs 21 p. maalisk. 397 §. — 2 ) S:n 4 p. huhtik. 488 §. — 3 ) Khn jsto 31 p 
tammik. 3,308 §. — 4) Khs 15 p. maalisk. 364 §. — 5) S:n 4 p. huhtik 496 § - * 
6) S:n 27 p. kesäk. 1,146 §. — 7) S:n 12 p. syysk. 1,636 §. — *) S:n 12 p svvsk 
1,636 §. — 9) S:n 27 p. jouluk. 2,490 §. — 10) S:n 9 p.. helmik. I i3 § 
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ynnä ensiapuasemien kuntoonsaattamiseksi sekä pommituksesta johtuvien 
korjaus- ja raivaustöiden suorittamiseksi. 

Käyttövaroistaan väestönsuojelua varten kaupunginhallitus myönsi 
10,000 mk merkkivalojen asentamiseksi väestönsuojain ja ensiapuasemain 
edustalle. 

Edellä mainituista käyttövaroista myönnettiin 2) 12,000 mk verotus-
valmisteluviraston huoneiston katon vahvistamiseksi. 

Samoista varoista kaupunginhallitus myönsi3) 4,500 mk rakennustoi-
miston käytettäväksi raatihuoneen suojahuoneen portaiden muutostöi-
hin. 

Rakennustoimistoa päätettiin 4) kehoittaa järjestämään yhdyskäytävä 
poliisilaitoksen väestönsuojaan sekä maistraatin että verotusvalmistelu-
viraston huoneistoista, mikäli se osoittautui tarpeelliseksi, sekä järjestä-
mään suojahuoneet eräille poliisiasemille. 

Poliisilaitoksen pyydettyä toimenpiteitä väestönsuojain rakentamiseksi 
sen eri osastoja varten, väestönsuojelulautakunta laati esityksen niiden 
sodanaikaisesta sijoittamisesta ja suojaamisesta, minkä kaupunginhallitus 
hyväksyi 5), kuitenkin niin, että tarvittavien suojain lujuusaste myöhem-
min erikseen otettaisiin harkittavaksi. 

Käyttövaroistaan väestönsuojelua varten kaupunginhallitus myönsi 
3,600 mk Käpylän paloaseman suojakaivannon seinämien vahvistamiseen 6) 
ja 1,500 mk palokunnan autojen y. m. kaluston säilytyspaikkana käytetyn 
Turuntien 62:ssa olevan autovajan ikkunain suojaamiseksi massapaa-
leilla 7). 

Kaupunginhallituksen käyttövaroista väestönsuojelua varten myön-
nettiin 8) 71,500 mk Marian sairaalan, kulkutautisairaalan, Kivelän sai-
raalan ja tuberkuloosisairaalan ikkunain peittämiseksi laudoituksella. 

Rakennustoimistoa päätettiin 9) kehoittaa järjestämään Marian sai-
raalan leikkaussalin ja Punaisen ristin sairaalan poliklinikan ikkunat 
sirpalevarmoiksi. 

Käyttövaroistaan väestönsuojelua varten kaupunginhallitus myönsi 10) 
70,000 mk rakennustoimiston käytettäväksi suojahuoneiden järjestämiseksi 
Marian sairaalan rakennuksiin Ki ja K u sekä konttorirakennukseen. Kun 
kyseisiä rakennustöitä oli suoritettu 20,000 mk:n arvosta, kaupunginhalli-
tus kuitenkin päätti X1) keskeyttää ne. 

Rakennustoimistoa päätettiin 12) kehoittaa rakentamaan suojahuone 
Marian sairaalan oppilasasuntolan yhteyteen. 

Rakennustoimistoa päätettiin 12) kehoittaa rakentamaan suojahuone 
kulkutautisairaalaan noin 68,000 mk:n kustannuksin. 

Kaupunginhallituksen käyttövaroista väestönsuojelua varten myön-
nettiin 13) 18,000 mk väestönsuojan rakentamiseksi Kivelän sairaalan 
vanhan sairaspaviljongin yhteyteen. 

Käyttövaroistaan väestönsuojelua varten kaupunginhallitus myönsi14) 
74,375 mk rakennustoimiston käytettäväksi väestönsuojain rakentamiseksi 
Nikkilän sairaalaan. 

Khs 26 p. tammik. 52 §. — 2) S:n 9 p. helmik. 106 §. — 3 ) S:n 8 p maa-
lisk. 314 §. — 4) Khn jsto 19 p. tammik. 3,170 §. — 5) Khs 10 p. lokak. 1,839 — 
*) S:n 9 p. helmik. 106 §. — 7) S:n 23 p. helmik. 206 §. — 8) Khn jsto 4 p tam-
mik. 3,059 §.— 9) S:n 19 p. tammik. 3,171 §. — 10) Khs 1 p. maalisk. 272 § — 
l l ) S:n 25 p. huhtik. 667 §. — 12) S:n 26 p. tammik. 52 — 13) Khn jsto 10 p 
helmik. 3,384 § ja khs 16 p. helmik. 161 §. — 14) Khs 23 p. helmik 198 § 
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Rakennustoimistoa päätettiin kehoittaa ryhtymään toimenpiteisiin 
tuberkuloosisairaalan röntgenosaston suoj aamiseksi sirpalevaaralta. 

Käyttövaroistaan väestönsuojelua varten kaupunginhallitus myönsi 2) 
324,000 mk rakennustoimiston käytettäväksi tuberkuloosisairaalan väes-
tönsuojan laajentamiseen ja puhelinkeskuksen suojaamiseen. 

Väestönsuojani saamiseksi kansakouluille kaupunginhallitus päätti 3) 
kehoittaa rakennnustoimistoa järjestämään Tehtaankadun koulun pesutu-
van ja kuivaushuoneen sortumankestäviksi, järjestämään Snellmanin-
koulun pesutuvan ja kaksi varastokellaria sortumankestäviksi ja ikkunoi-
den ja suojaan johtavan ulko-oven eteen sirpalesuojukset sekä suoritta-
maan tarpeelliset tukemistyöt Vallilan koulussa. Kahta viimeksi mainit-
tua työtä varten kaupunginhallitus myönsi käyttövaroistaan väestön-
suojelua varten 88,500 mk rakennustoimiston käytettäväksi kehoituksin 
myöhemmin tehdä esityksen määrärahan myöntämisestä ensiksi mainittua 
työtä varten. 

Ruotsinkielisten kansakoulujen johtokunnan esitys suojahuoneiden 
rakentamisesta Annankadun ja Nilsiäntien koulujen opettajille ja oppi-
laille päätettiin 4) jättää väestönsuojelulautakunnan vastedes laadittavan 
yleisen suunnitelman varaan. 

Käyttövaroistaan väestönsuojelua varten kaupunginhallitus myönsi 5) 
rakennustoimiston käytettäväksi suojahuoneiden y. m. järjestämiseksi pää-
kirjastot aloon 20,100 mk, Kallion haarakirjaston taloon 18,000 mk ja 
Töölön haarakirjaston taloon 4,000 mk. Pääkirjaston väestönsuojan laa-
jentamiseksi myönnettiin6) sittemmin rakennustoimiston käytettäväksi 
16,000 mk kaupunginhallituksen käyttövaroista väestönsuojelua varten, 
mutta myöhemmin päätettiin7) kyseistä laajentamista kuitenkin vielä 
tutkia. 

Samoista käyttövaroistaan kaupunginhallitus myönsi 8) 28,000 mk 
väestönsuojan järjestämiseksi Hakaniemen halliin. 

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä vesijohtolaitoksen laadituttamat 
vanhan vesilinnan kohdalle9) sekä Vanhankaupungin Siltasaarelle ja 
saostuslaitokseen 10) rakennettavien väestönsuojain piirustukset. 

Teknillisten laitosten hallituksen ilmoitettua päättäneensä kehoittaa 
kaasulaitosta jättämään suojahuoneensa 1V) rakennustyöt rakennustoimis-
ton suoritettaviksi, kaupunginhallitus päätti 12) kehoittaa teknillisten lai-
tosten hallitusta aikanaan tekemään kaupunginhallitukselle esityksen tar-
koitukseen tarvittavan lisämäärärahan myöntämisestä. 

Kaupunginhallitus päätti13) hyväksyä teknillisten laitosten hallituksen 
esityksen sähkölaitoksen hallintorakennuksen henkilösuojan rakentamisesta 
ja antaa kyseisen työn suorittamisen rakennustoimiston tehtäväksi. 

Kaupunginhallitus päätti14) oikeuttaa teknillisten laitosten hallituksen 
väestönsuojan rakentamiseksi sähkölaitoksen Töölön asemalle käyttämään 
250,000 mk sen määrärahan säästöstä, joka kaupunginvaltuuston pää-
töksen mukaisesti oli merkitty kertomusvuoden talousarvioon henkilösuo-
jien järjestämistä varten sähkölaitoksen Kasarmit orin asemalle, sekä kehoit-

!) Khn jsto 31 p. tammik. 3,305 §. — 2 ) Khs 8 p. maalisk. 312 §. — 3 ) S:n 16 p. 
helmik. 158 §. — 4) S:n 12 p. jouluk, 2,422 §. —R) Khn jsto 31 p. tammik. 3,304 §. — 
6) Khs 1 p. maalisk. 273 §. — 7) S:n 15 p. maalisk. 385 §. — 8) S:n 26 p. tammik. 
52 §. — 9) S:n 16 p. helmik. 180 §. — 10) Khn jsto 10 p. tammik. 3,089 §. — 
") Ks. tämän kert. s. 257. — 12) Khs 8 p. maalisk. 338 §. — 13) S:n 8 p maa-
lisk. 339 §. — 14) S:n 4 p. huhtik. 502 §. 
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taa rakennustoimistoa kiireisesti ryhtymään työn suorittamiseen, ollen 
kaupunginvaltuustolle aikanaan tehtävä esitys tämän toimenpiteen hyväk-
symisestä. : -

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että sähkö-
laitoksen Sörnäisten voima-aseman alueelle rakennettaisiin suojahuone 
rakennustoimiston laatiman piirustuksen nro-5,51-8. mukaisesti ja että kus-
tannukset tästä, 550,000 mk. suoritettaisiin vrn 1939 talousarvion tuloa tuot-
tavien pääomamenojen pääluokan lukuun Sähkölaitos sisältyvän määrä-
rahan Rakennukset erästä Voima-aseman työväen pukeutumis- ja ruokailu-
rakennus. 

Kaupunginhallitus päätti 2) antaa yleisten töiden lautakunnalle tehtä-
väksi yksissä neuvoin teurastamolautakunnan kanssa laatia suunnitelman, 
kustannusarvion ja kannattavuuslaskelman teurastamoalueen pohjoislai-
dassa olevaan kallioon suunnitellun väestönsuojan rakentamisesta. 

Rakennustoimisto oikeutettiin3) käyttämään enintään 500,000 mk 
tuloa tuottamattomien pääomamenojen pääluokkaan sisältyvistä kaupun-
ginvaltuuston käyttövaroista väestönsuojelutöitä varten Korkeavuoren-
kadun alla olevan pommisuojan 4) laajentamiseksi syventämällä Helsingin 
puhelinyhdistyksen osa suojasta kaksikerroksiseksi sekä lisäksi 500,000 
mk suojan kaupungille kuuluvan osan laajentamiseksi siten, että kaupungin-
hallitusta varten tarvittavat huoneistot voitiin sijoittaa sinne. 

Kaupunginhallitus hyväksyi 5) rakennustoimiston laatimat Korkea-
vuorenkadun alle rakennettavan pommisuojan piirustukset. 

Kaupunginhallitus hyväksyi 6) rakennustoimiston esityksestä Korkea-
vuorenkadun väestönsuojan työaukon muutostyöt piirustuksen nro 5,447 
mukaisesti. . 

Helsingin puhelinyhdistyksen suunnitelma väestönsuojaksi yhdistyksen 
tarpeita varten päätettiin7) hyväksyä. Rakennustoimisto valtuutettiin8) 
sopimaan yhdistyksen kanssa työn yksityiskohdista. 

Helsingin puhelinyhdistyksen asiasta tekemään tiedusteluun kaupun-
ginhallitus päätti9) vastata, ettei kaupunki peri yhdistykseltä mitään 
korvausta siitä, että osa sille kuuluvista Korkeavuorenkadun suojahuo-
neista sijaitsi kaupungin tonttien alla, niin kauan kuin kyseisiä tiloja käy-
tettiin mainittuun tarkoitukseen, mutta että niistä, sen jälkeen kun niitä ei 
enää tähän tarkoitukseen tarvittu, perittäisiin vuokraa, ottaen huomioon 
rakennuskustannukset sekä kyseisten huonetilain yhdistykselle tuottama 
hyöty. 

Kaupunginhallitus myöntyi10) väestönsuojelukeskuksen esitykseen suo-
juksen rakentamisesta Unioninkadun 43rn kohdalla olevaa viemäritunnelia 
varten, sen porraskäytävän valaistuksen järjestämisestä ulospäin näky-
mättömäksi mutta porrasaskelmia valaisevaksi sekä päivystyskirjan hankki-
misesta sinne. 

Kaupunginhallitus päätti11) kehoittaa rakennustoimistoa rakentamaan 
yksinkertaiset lautakatokset Siltavuoren viemäritunnelin länsipäähän, 
Mäkelän- ja Viipurinkadun välisen vesijohtotunnelin länsipäähän ja Mäke-
län- ja Viipurinkadun välisen vesijohtotunnelin Viipurinkadun puoleiseen 

Khs 5 p. jouluk. 2,344 § . — 2) S:n 18 p. heinäk. 1,306 §. — 3 ) S:n 9 p.hel-
mik. 130 §. — 4) Ks. tämän kert. s. 268. — 5) Khs 16 p. helmik. 163 §. — 6)S:n 
8 p. maalisk. 309 §. — 7 ) S:n 8 p. maalisk. 310 §. — 8) S:n 18 p. huhtik. 593 §. — 
9) S:n 23 p. helmik. 211 §. — 10) Khn jsto 4 p. tammik. 3,056 §. — u ) Khs 9 p. 
helmik. 106 §. < 
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päähän sekä myöntää toimiston käytettäväksi mainittuihin tarkoituksiin 
yhteensä 30,000 mk käyttövaroistaan väestönsuojelua varten. 

Kaupunginhallituksen käyttövaroista väestönsuojelua varten myön-
nettiin 350,000 mk Kaisaniemen tunnelin 1),. 65,000 mk uimastadionin vie-
märitunnelin 2) sekä 135,000 mk Heikinkadun viemäritunnelin 2) kunnosta-
miseen väestönsuojiksi. 

Kaupunginhallituksen ilmoitettua3) kirurgiselle sairaalalle aikovansa 
rakentaa tämän sairaalan omistamien tonttien alle suojahuoneita väestön-
suojelujoukkoja varten, lääkintöhallitus tämän johdosta lähettämässään 
vastauskirjelmässä ilmoitti, ettei sillä ollut mitään tämän tärkeän suunni-
telman toteuttamista vastaan sekä että jos sairaalan rakennukset jollain 
tavoin kärsivät kyseisestä työstä, niin ne oli kaupungin toimesta korjattava 
entiselleen, mikä merkittiin 4) tiedoksi. 

Kaupunginhallitus päätti 5), että Vilhonvuoren väestönsuojat rakenne-
taan noudattaen rakennustoimiston laatimaa laajennettua suunnitelmaa, 
jonka mukaisesti tunnelin leveys oli 8 m, sekä että rakennustoimiston, 
ennenkuin tähän tunnelityöhön ryhdyttiin, tuli tehdä kaupunginhallituk-
selle esitys sen mahdollisesti tarpeellisiksi katsomista muutoksista. Raken-
nustoimiston sittemmin ilmoitettua, ettei se puolestaan halunnut esittää 
mitään muutoksia suunnitelmaan, kaupunginhallitus oikeutti 6) sen heti 
ryhtymään kyseisiin töihin. 

Kaupunginhallitus hyväksyi7) eräin muutoksin rakennustoimiston laa-
timat lohkoryhmien ja lohkojen sekä eräiden sairaala-asemain ja ensiapu-
asemain suojain uudet piirustukset. 

Rakennustoimistoa päätettiin kehoittaa tutkimaan mahdollisuuksia 
väestönsuojain järjestämiseen Hakaniementorin tienoille8) sekä väestön-
suojelukeskusta Heikinkadun väestönsuojajärjestelyjen yhteydessä etsi-
mään lähistöltä väestönsuojain järjestämiseen sopivia taloja 9) ja tutki-
maan, eikö Hermannin kaupunginosaan voitu järjestää väestönsuojia 10). 

Kaupunginhallitus velvoittiX1) asiamiesosastonsa tekemään Ab. P. 
Sinebrychoff nimisen yhtiön kanssa sopimuksen suojahuoneen rakentami-
sesta yhtiön omistaman Bulevardin tontin n:o 40 alle yhtiön ja rakennus-
toimiston esittämin ehdoin. 

Väestönsuojelulautakunnan tehtyä esityksen kaupungin osallistumi-
sesta väestönsuojan rakentamiseen Oy. Grund ab:n omistamaan Bulevar-
din taloon n:o 28, kaupunginhallitus päätti12) kehoittaa yleisten töiden lau-
takuntaa laadituttamaan kyseisen työn kustannusarvion. 

Käyttövaroistaan väestönsuojelua varten kaupunginhallitus päätti13) 
suorittaa Helsingin säilyke oy:n lähettämän 6,320:^50 mk:n suuruisen laskun 
yhtiön toimesta sen vuokraamaan Munkkisaaren tehdasrakennukseen jär-
jestetyn väestönsuojan rakentamisen aiheuttamista kustannuksista. 

Käyttövaroistaan väestönsuojelua varten kaupunginhallitus myönsi 
8,000 mk Simonkadun väestönsuojan kunnostamiseen 14) ja 33,000 mk sen 
vahvistamiseen 15). 

!) Khn jsto- 15 p. tammik. 3.137 §, — 2) Khs 8 p. maalisk. 302 §. — 8) S:n 
29 p. maalisk. 452 §. — 4) S:n 9 p. toukok. 735 §. — 5 ) S:n 16 p. toukok. 820 §. — 
6) S:n 27 p. kesåk. 1,180 §. — 7 ) S:n 29 p. maalisk. 452 §,— 8) S:n 16 p. helmik. 
158 §. — 9 ) S:n 9 p. helmik. 112 §. — 10) S:n 8 p. maalisk. 353 §. — " ) S:n 18 p. 
huhtik. 594 §. — 12) S:n 18 p. heinåk. 1,304 §. — 13) S:n 26 p. tammik. 52 § ja 
11 p. huhtik. 515 §. —1 4) Khn jsto 19 p. tammik. 3,176 §'. —1 5) S:n 31 p. tam-
mik. 3,302 §. 
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Kaupunginhallituksen v:n 1939 käyttövaroista väestönsuojelua varten 
myönnettiin 20,441: 90 mk Heikin- ja Simonkadun kulmauksessa olevan 
väestönsuojan rakennuskustannusten suorittamiseen, ylittäen. nämä siis 
1,441: 90 mk:lla kaupunginvaltuuston päättämän määrän2). 

Kaupunginhallitus antoi3) kaupunginlakimiehelle tehtäväksi tehdä 
Ab. Victor oy:n kanssa sopimuksen uuden väestönsuojan järjestämisestä 
yhtiön Heikin- ja Simonkadun kulmauksessa olevaan uudisrakennukseen. 
Sittemmin merkittiin 4) tiedoksi Ab. Victor oy:n ilmoitus edellä mainitun, 
tammikuun 4 p:nä tehdyn sopimuksen irtisanomisesta, koska tontin raken-
nustyöt jälleen jatkuivat. 

Kaupunginhallitus päätti5) ennakolta myöntää rakennustoimistolle 
kaupunginkassasta 365,000 mk väestönsuojan rakentamiseksi Heikin- ja 
Simonkadun kulmauksessa olevan uudisrakennuksen Heikinkadun puolei-
seen osaan sekä kehoittaa väestönsuojelukeskusta jatkamaan neuvotteluja 
lähistöllä olevien elokuvateatterien omistajain kanssa näiden osallistumi-
sesta suojan kustannuksiin. 

Merkittiin 6) tiedoksi Adams filmi oy:n sitoutuneen osallistumaan elo-
kuvateatteri Rexin läheisyyteen rakennettavan väestönsuojan kustannuk-
siin 40,000 mk:lla. 

Väestönsuojelukeskus oikeutettiin7) vastaanottamaan Salomonkadun 
tontilla n:o 3 oleva Maanviljelijäin maitokeskus oy:n valmis väestönsuoja 
yleisenä suojana käytettäväksi. 

Kaupunginhallituksen v:n 1939 käyttövaroista väestönsuojelua varten 
myönnettiin 74,189: 50 mk 8) Etel. Esplanaadikadun talossa n:o 22 olevaan 
Oy. Wilh. Bensow ab:n uudisrakennukseen järjestetyn väestönsuojan raken-
nuskustannusten suorittamiseen ylittäen täten 14,189: 50 mk:lla aikaisem-
min päätettyä määrää9) sekä 8,340: 50 mk 10) suojaa varten Metsänomista-
jani metsäkeskus oy:ltä tilatun puutavaran hinnan 2/3 maksamiseen. 

Käyttövaroistaan väestönsuojelua varten kaupunginhallitus myönsi u ) 
rakennustoimistolle 40,000 mk väestönsuojan järjestämiseksi messuhalliin. 

Käyttövaroistaan väestönsuojelua varten kaupunginhallitus myönsi12) 
33,500 mk rakennustoimiston käytettäväksi väestönsuojan järjestämiseksi 
Etelärannan taloon n:o 14. 

Tarkoituksin järjestää väestönsuojia Vallilan puolikunnallisia rakennuk-
sia varten kaupunginhallitus myönsi13) käyttövaroistaan väestönsuojelua 
varten rakennustoimiston käytettäväksi 15,000 mk Mäkelänkadun talon 
n:o 45 40 m2:n suuruisen kellaritilan vahvistamiseen sortumankestäväksi 
sekä 7,000 mk korttelissa n:o 554 olevan talon Sturenkatu 40—Somerontie 
11 olevan suojan laajentamiseen 20 m2:llä. 

Kaupunginhallituksen v:n 1939 käyttövaroista väestönsuojelua varten 
myönnettiin 14) 13,773: 90 mk Helsingin suojeluskuntapiirin taloon Pohj. 
Hesperiankadun 15:een rakennetun väestönsuojan sisustustöihin. 

Rakennustoimistoa päätettiin15) kehoittaa 1,000 mk:n kustannuksin 
asentamaan lämmityslaitteet Pasilan länsipuolella olevaan suojahautaan. 

Khn jsto 27 p. tammik. 3,283 §. — 2) Ks. tämän kert. s. 257 — 3) Khs 1 p. 
maalisk. 274 §. — 4) S:n 11 p. heinäk. 1,280 §. — 5) S:n 9 p. helmik. 112 § — 
6) S:n 8 p. maalisk. 317 §. — 7) Khn jsto 31 p. tammik. 3,303 §. — 8) S:n 27 p. 
tammik. 3,284 §. — 9 ) Ks. tämän kert. s. 268. —1 0) Khs 31 p. lokak. 2,013 §.— 

Khn jsto 31 p. tammik. 3,301 §. —1 2) Khs 23 p. helmik. 207 §. —1 3) S:n 16 p. 
helmik. 159 §. — 14) Khn jsto 12 p. tammik. 3,126 §. — 15) Khs 26 p. tammik. 
52 §. 
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Kaupunginhallituksen käyttövaroista väestönsuojelua varten myön-
nettiin l) 75,000 mk suojakaivannon järjestämiseksi Pasilan torille. 

Pasilaan suunniteltuja suojahautoja varten myönnetty 75,000 mk:n 
määräraha päätettiin2) myöhemmin sallia käyttää kallioon louhitun 
pommisuojan rakentamiseen. 

Kaisaniemen yäestönsuojatunnelia varten myönnetyssä 350,000 mk:n 
määrärahassa syntynyt noin 80,000 mk:n suuruinen säästö päätettiin 3) 
sallia käyttää Pasilan väestönsuojan töihin. 

Merenkulkuhallituksen anomusta vastaan saada rakentaa osumankes-
tävän väestönsuojan Tähtitornin vuoreen merenkulkuhallituksen ja meren-
tutkimuslaitoksen henkilökuntaa sekä muita talossa Vuorimiehenkatu 1— 
Tähtitorninkatu 2 oleskelevia varten kaupunginhallituksella ei ollut4) 
muuta muistutettavaa, kuin että kaupunki ei vaatisi mitään vuokraa kysei-
sestä suojasta niin kauan kuin sitä käytettiin väestönsuojelutarkoituksiin; 
muussa tapauksessa suoritettavasta kohtuullisesta vuokrasta oli myöhem-
min erikseen sovittava. Mainittu vuokra määrättiin 5) sittemmin 3,000 
mk:ksi vuodessa. 

Munkkiniemen väestönsuojelulautakunnan anottua kiinteistölautakun-
nalta oikeutta saada louhia kallioon pomminkestävän väestönsuojan Munk-
kiniemen korttelissa n:o 20 olevalle vapaalle tontille, kiinteistötoimiston 
tonttiosasto asian kiireellisyyden vuoksi oli suostunut anomukseen. Kau-
punginhallitus hyväksyi 6) sen toimenpiteet asiassa. 

Kaupunginhallitus päätti7) luovuttaa Munkkiniemen Kalastajatorpan 
kalliossa olevat kaksi ruutikellaria sisustettaviksi Huopalahden kunnan 
toimesta yleisiksi väestönsuojiksi, edellyttäen kuitenkin, ettei siitä aiheutu-
nut mitään kustannuksia kaupungille. 

Kaupunginhallitus päätti8) oikeuttaa Rakennustoimisto Arth. E. 
Nikander nimisen toiminimen omalla kustannuksellaan rakentamaan sirpa-
lesuojan kaupungille kuuluvalle Kulosaaren alueelle. 

Kulosaaren suojeluskunnalle päätettiin9) sirpalesuojan rakentamista 
varten Kulosaareen maksutta luovuttaa soraa kaupungin omistamalta, 
Kulosaaren korttelissa n:o 11 olevalta tontilta n:o 86. 

Sodan loputtua päätettiin 10) sallia poistaa laudoitukset Marian sairaalan 
poliklinikan ja ensimmäisen kerroksen potilashuoneiden ikkunain edestä, 
kuitenkin ehdoin, että ne tarpeen vaatiessa voitiin nopeasti uudelleen kiin-
nittää paikoilleen. 

Kaupunginhallitus päätti11), että seuraavia väestönsuojelutöitä sodan 
päättymisestä huolimatta oli jatkettava: Nikkilän sairaalan väestönsuojain, 
Pasilan torin suojakaivannon ja Kivelän sairaalan vanhan sairaspaviljongin 
väestönsuojan rakentamista, Korkeavuorenkadun alle rakennettavan pom-
misuojan töitä, Marian sairaalan väestönsuojain lisäämistä, uimastadionin 
j a Heikinkadun viemäritunnelien kunnostamista, tuberkuloosisairaalan 
väestönsuojan laajentamista ja puhelinkeskuksen suojaamista, raatihuoneen 
suojahuoneen portaiden muutostöitä sekä poliisilaitoksen talon alim-
massa kerroksessa olevan väestönsuojan varustamista sähkökäyttöisellä 
ilmanvaihtolaitteella. 

Khs 26 p. tammik. 52 §. — 2) S:n 8 p. maalisk. 320 §. — 3) S:n 17 p. lo-
kak. 1,918 §. — 4) S:n 3 p. lokak. 1,786 §. — 5) S:n 14 p. marrask. 2,156 §. — 
6) S:n 23 p. helmik. 218 §. — 7 ) S:n 4 p. heinäk. 1,211 §. — 8) S:n 9 p. helmik. 
116 §. — 9) Khn jsto 17 p. helmik. 3,451 §. — 10) S:n 10 p. lokak. 4,236 §. — 
n ) Khs 15 p. maalisk. 385 §. 
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Väestönsuojelukeskusta, lohkoryhmiä, lohkoja y.m.,varten rakennetta-
vien kalliosuojien sisustamisesta kaupunginhallitus päätti1), että pääpalo-
aseman alle tuleva väestönsuojelulautakunnan alaisten virastojen sodan-
aikainen toimistokerros rakennetaan täysin valmiiksi, jotta se tarpeen tul-
len voitaisiin ottaa käytäntöön milloin tahansa, sekä että kaikki muut 
kalliosuojat sitä vastoin oli varustettava ainoastaan lämmitys-, tuuletus-
ja valaistuslaitteilla, kaasutiiviillä ovilla varakäytävien osalta, W.C.- ja 
pesulaitteilla sekä tarpeellisilla puhelinjohdoilla, mikäli tämä oli mahdol-
lista ilman että suojien rauhanaikaista käyttöä häirittiin- sekä vesi- ja vie-
märijohdoilla. Pääkäytävät oli toistaiseksi jätettävä ilman niitä myöten 
rauhanaikana suojiin suuntautuvaa autoliikennettä estäviä laitteita, kui-
tenkin niin, että ovet hankittiin paikalla säilytettäviksi, ja suojain rauhan-
aikaista käyttöä estävät väliseinät jätettiin pois. Väestönsuojelulauta-
kuntaa päätettiin kehoittaa yksissä neuvoin rakennustoimiston kanssa 
laadituttamaan suunnitelma ja kustannuslaskelma edellä mainitun toimis-
tokerroksen samoin kuin muidenkin suojain sisustamisesta niiden sodan-
aikaista käyttöä silmälläpitäen. 

Kaupunginhallitus päätti 2) hyväksyä väestönsuojelulautakunnan esi-
tyksen, että ellei betonirautaa voitaisi riittävässä määrin hankkia, niin 
kalliosuo jäin rakennustöitä ei kuitenkaan keskeytettäisi, vaan jatkettaisiin 
niitä rakennustoimiston katurakennusosaston päällikön lähettämässä kir-
jelmässä esitettyjen suunnitelmien mukaisesti. 

Kaupunginhallitus päätti?) puolestaan, että Tähtitornin vuoren alle 
paloautoja varten suunniteltu kalliosuoja toistaiseksi oli jätettävä rakenta-
matta sekä että aikanaan oli tehtävä kaupunginvaltuustolle esitys tämän 
toimenpiteen hyväksymisestä. 

Kaupunginhallitus päätti4), että väestönsuojahuoneiden rakennustöitä 
oli hidastutettava siten, että enintään 1/3 niiden silloisesta työntekijä-
määrästä siirrettiin Pirkkolan omakotialueen rakennustyömaalle 5). 

Väestönsuojelulautakunnan esityksen johdosta kaupungin kalliosuo jäin 
varaamisesta yleisiksi väestönsuojiksi kaupunginhallitus päätti6), että jos 
puhkeaisi uusi sota, ennenkuin työt olivat kehittyneet niin pitkälle että 
suojat voitiin ottaa väliaikaiseen käytäntöön, niin niihin oli päästettävä 
yleisöä. 

Ryhdyttyään kaupunginhallituksen määräyksestä rakentamaan sai-
raala-asemia ja väestönsuojia Punaisen ristin sairaalan, kirurgisen sairaa-
lan ja diakonissalaitoksen kohdalle ja ensiapuasemia ja väestönsuojia Kata-
janokalle ja Käpylään sekä väestönsuojia m.m. Temppeliaukioon rakennus-
toimisto oli hankkinut kyseisten suojahuoneiden saniteettiteknillisiä töitä 
koskevia tarjouksia, joiden perusteella kaupunginhallitus oikeutti7) yleisten 
töiden lautakunnan hankkimaan niihin tarvikkeita sitä mukaa kuin raken-
nustyöt sitä vaativat sekä jätti tilauksesta päättämisen lautakunnalle. 
Suojahuoneiden rakentamista varten asetettiin lautakunnan käytettäväksi 
24,410,000 mk tuloa tuottamattomien pääomamenojen pääluokkaan sisäl-
tyvistä kaupunginvaltuuston käyttövaroista väestönsuoj elutöitä varten. 

Kaupunginhallitus päätti 8) kehoittaa yleisten töiden lautakuntaa kii-
reellisesti ryhtymään erinäisiin IPAK:n ehdottamiin rakennustöihin joko 

Khs 13 p. kesäk. 1,049 §. — 2) S:n 13 p. kesäk. 1,048 §. — 3) S:n 27 p. 
kesäk. 1,181 §. — 4) S:n 4 p. heinäk. 1,212 §. —- 5) Ks. tämän kert. s. 61 ja 210. — 
6) Khs 22 p. elok. 1,514 §. — 7) S:n 4 p., huhtik. 503 § ja 20 p. kesäk. 1,106 §.— 
s) S:n 11 p. huhtik. 513 §. 
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suorittamalla ne itse tai jättämällä ne IPAK:n Helsingin alueen rakennus-
toimiston huoleksi myöntäen tarkoitusta varten 2,300,000 mk käyttö-
varoistaan väestönsuojelua varten. • • 

Yleisten töiden lautakunta oli lähettänyt seuraavan luettelon rakennus-
toimiston kertomusvuonna suorittamista väestönsuoj elutöistä, joita vairten 
määrärahaa ei ollut, anoen varoja kyseisten menojen peittämiseksi: 

Väestönsuoj ain rakentaminen Mk 
puistoihin 112,144: 40 
vesi-ja viemäritunneleihin . . 44,990: 10 
kaupungin taloihin 237,358 :35 
yksityistaloihin 102,955:95 
poliisilaitokselle ....... 228,410: 05 
ensiapuasemille 150,045: 80 
sairaaloihin 296,360:70 
väestönsuojelumuodostelmille . 310,556: 70 
kaupungin teknillisiin laitoksiin 6,925: — 

Koneiden, kaluston ja laitosten suojelu ja käytön varmis-
taminen 200,423: 45 

Vartiointi sekä raivaus- ja korjaustyöt, palkat ja palkkiot 401,288:95 
Väestönsuojelumuodostelmien palkat ja palkkiot 5,136: 60 
Virastojen ja arkistojen siirto 8,822: 35 
Väestönsiirron aiheuttamat kustannukset 89,465: 05 

Yhteensä 2,194,883: 45 

Tästä oli talorakennusosaston menoja 819,733: 10 mk, katurakennus-
osaston menoja 933,626: 70 mk, satamarakennusosaston menoja 383,619: 20 
mk, puisto-osaston menoja 818:60 mk ja varasto-osaston menoja 57,085:85 
mk. Kaupunginhallitus päätti2) tällöin käyttövaroistaan väestönsuojelua 
varten myöntää yhteensä 1,196,384:20 mk oikeuttaen samalla raken-
nustoimiston käyttämään väestönsuojelutöissä säästyneitä määrärahoja, 
998,499: 25 mk, toisissa väestönsuoj elutöissä syntyneitten ylitysten peit-
tämiseen ja sellaisten töiden kustantamiseen, joita varten ei ollut myön-
netty määrärahoja. 

Kaupunginhallitus päätti3), että väestönsuojarakennustyömailta lou-
hitut kivet saatiin kuljettaa määrättyihin niiden lähistöllä oleviin paik-
koihin. 

Kaupunginhallitus päätti 4) luovuttaa kaupungin lähiympäristöön ra-
kennettujen sirpalesuojien tarpeisiin kaupungin metsistä annetut puut kor-
vauksetta. Naamioimistarkoituksiin kaupungin metsistä luovutetuista puis-
t a sitä vastoin päätettiin periä käypä maksu. 

Väestönsuoj ain hoito. Yleisten väestönsuoj ain perustamisesta, rakenta-
misesta, hoitamisesta ja käytöstä annettava käsky vahvistettiin5) sekä 
myönnettiin kaupunginhallituksen käyttövaroista väestönsuojelua varten 
50,000 mk:n ennakkomääräraha väestönsuojelutoimiston käytettäväksi 
yleisiä väestönsuojia varten. 

Tähän sisältyvät maaliskuun väestönsiirtoon osallistuneille autonkuljettajille 
suoritetut korvaukset. — 2) Khs 7 p. marrask. 2,078 §. — 3 ) Khn jsto 4 p.̂  tammik. 
3,058 §. — 4) Khs 26 p. tammik. 77 §. — 5 ) Khn jsto 3 p. tammik. 3,005 §. 
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Rakennustoimistoa p ä ä t e t t i i n k e h o i t t a a huolehtimaan kaupungin 
puistoihin rakennettujen yleisten suojakaivantojen puhtaanapidosta tam-
mikuun aikana. Suojakaivantojen puhtaanapito päätettiin 2) helmikuun 1. 
p:stä lukien antaa puhtaanapitolaitoksen hoidettavaksi. 

Väestönsuojelukeskus oikeutettiin 3) esittäminsä ehdoin palkkaamaan 
erityisiä vartiomiehiä muonitusta ja 20 mk:n päivärahaa vastaan kaik-
kiin niihin tunneli väestönsuojiin, joissa yleisten väestönsuojain vartiointi 
ja puhtaanapito muuten ei tullut tyydyttävällä tavalla hoidetuksi. Mainit-
tujen päivärahain suorittamiseen myönnettiin 4) helmikuun ajalta 8,480' 
mk ja maaliskuun ajalta 21,080 mk kaupunginhallituksen käyttövaroista-
väestönsuojelua varten. 

Syksyllä sodan päättymisen jälkeen kaupunginhallitus päätti5), että. 
yleisten sirpale- ja väestönsuojain tarkastus ja hoito edelleen jätettäisiin 
väestönsuoj elulautakunnalle, mutta että väestönsuoj elutoimisto samoin 
kuin muutkin kaupungin laitokset, mikäli niiden omat työvoimat eivät 
tehtävään riittäisi, tilaisivat tarpeelliset korjaus-, lisärakennus-, puhtaana-
pito- y.m. työt asianomaisilta muilta kaupungin laitoksilta. 

Väestönsuojeluun varatuista käyttövaroistaan kaupunginhallitus myön-
si 6) 9,000 mk lukkojen hankkimiseksi väestönsuojiin. 

Samoista käyttövaroista myönnettiin7) 1,428 mk sairaanhoitajatar-
opistoon järjestetyn väestönsuojan väliaikaista lämmittämistä var-
ten. 

Väestönsuojelumuodostelmien käyttöön luovutetut autot. Väestönsuojelu-
keskuksen käytössä olevien autojen käyttö- ja huoltokustannuksiin 
myönnettiin8) kaupunginhallituksen v:n 1939 käyttövaroista väestönsuo-
jelua varten 35,000 mk ja kertomusvuoden vastaavasta määrärahasta enin-
tään 60,000 mk eli 20,000 mk kuukautta kohden niin kauan kuin sota kesti, 
kuitenkin enintään maaliskuun loppuun saakka. 

Väestönsuojelukeskus esitti seuraavien perusteiden vahvistamista nou-
datettaviksi sopimuksissa korvausten suorittamisesta väestönsuojelukäy-
tössä olevien autojen omistajille: Kaikki väestönsuojelukäytössä olevat 
tai -käyttöön otettavat autot arvioidaan puolustuslaitoksen arviomenetel-
mää käyttäen ja arviosta annetaan jäljennös auton omistajalle. Kun autoa 
ei enää tarvita väestönsuojelukäyttöön, suoritetaan uusi arviointi, jonka 
perusteella autonomistajalle suoritetaan korvaus arvon vähennyksestä. 
Autonomistajalta otetaan sitoumus, jonka mukaan hän antaa auton olla 
väestönsuo jelukäytössä, niin kauan kuin sitä tarvitaan, ja on velvollinen 
ottamaan auton takaisin heti rauhan palattua tai kun sitä ei enää väestön-
suojelutarkoituksiin tarvita. Jos väestönsuojelutarkoituksiin varattu auto 
otetaan puolustuslaitoksen käyttöön, lakkaa väestönsuojelukeskuksen vas-
tuu ja omistaja on oikeutettu korvauksena saamaan alkuperäisen arvioin-
nin ja puolustuslaitoksen ottolautakunnan arvion välisen erotuksen. Kau-
punginhallitus suostui 9) esitykseen. 

Kaupunginhallitus myönsi kertomusvuoden käyttövaroistaan väestön-
suojelua varten väestönsuojelumuodostelmien käytössä olleiden autojen 
omistajille suoritettaviin korvauksiin 31,080 mk10), vero- ja vakuutusmak-

!) Khn jsto 12 p. tammik. 3,127 §. — 2) S:n 27 p. tammik. 3,269 §. — 3) Khs 
16 p. helmik. 160 §. — 4 ) S:n 1 p. maalisk. 276 §. — 5 ) S:n 15 p. elok. 1,459 §.— 
6) S:n 8 p. elok. 1,395 §. — 7) Khn jsto 25 p. tammik. 3,221 §. — 8) S:n 10 p. tam-
mik. 3,080 §. — 9) Khs 9 p. helmik. 99 §. — 10) S:n 21 p. maalisk. 402 §, 4 p. 
huhtik. 487 § ja 20 p. kesåk. 1,105 §. 
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suihin 17,300 mk1) ja polttoaine-, korjaus-jahuoltolaskujen maksamiseen 
45,089:55 mk2) sekä Raitiotie ja omnibus oy:n luovuttaman kuuden 
linja-auton käytöstä kertyneen ajoajarikorvauksiin ja yhtiön neljälle auton-
kuljettajalle suoritettuihin palkkoihin 46,720 mk3). 

Pakilan lohko. Kaupunginhallitus päätti4), että kaupunki kertomusvuo-
den helmi—maaliskuun aikana osallistuu Helsingin väestönsuojelualuee-
seen kuuluvan Pakilan lohkon väestönsuojelumenoihin myöntämällä käyttö-
varoistaan väestönsuojelua varten 1/3 tähystyksen, palomiehistön ja ensi-
apuhenkilöstön aiheuttamista menoista eli 17,520 mk, ehdoin, että Helsingin 
maalaiskunta aikaisemmin myönnetyn 10,000 mk:n lisäksi myönsi tarkoi-
tukseen niin paljon, että Pakilan lohkon suojelua voitiin ylläpitää entisessä 
laajuudessaan. 

Pukinmäen lohko. Kaupunginhallituksen käyttövaroista väestönsuo-
jelua varten myönnettiin 5) 190: 25 mk Pukinmäen lohkolle luovutettujen 
olkien hinnan suorittamiseksi. 

Muut sotatilasta johtuvat asiat 
Kaupungin puolustus. Kaupunginjohtajalle annettiin6) tehtäväksi 

neuvotella kotijoukkojen esikunnan asetoimiston kanssa ilmatorjunta-
y.m. tykkien hankinnasta. 

Katsoen, että kaupungin olisi huomattavassa määrin osallistuttava 
sen puolustamisesta johtuviin menoihin aikaansaadakseen jonkinlaista var-
muutta itse kaupungin ja sen,asukkaiden hengen ja omaisuuden turvaa-
miseksi, kaupunginhallitus päätti7) anoa kaupunginvaltuustolta oikeutta 
tarkoitukseen aikaisemmin varatun 5,000,000 mk:n määrän lisäksi saada 
ylittää 40,000,000 mk:lla käyttö varo jaan väestönsuojelua varten. 

Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja E. Rydman valtuutettiin 8) teke-
mään kaupungin puolesta sotilasviranomaisten kanssa sopimus tarpeellisten 
puolustusvälineiden hankkimisesta kaupungille edellä mainittuja varoja 
käyttäen. 

Ilmapuolustuksen esikunnan tekemä tarjous9) ilmapuolustusaseiden 
hankkimisesta Helsingin kaupungin puolustamista varten käyttäen 
42,244,000 mk edellä mainituista varoista hyväksyttiin sittemmin samoin 
kuin asiasta myöhemmin laadittu kaupungin ja puolustusministeriön väli-
nen sopimuskin 10). 

Merkittiin u ) tiedoksi puolustusministeriön kaupungin viranomaisten 
sen ilmatorjunnan tehostamiseksi tekemien rahallisten uhrausten johdosta 
esittämä kiitoskirjelmä. 

Kaupungin sataman sodanaikaiset kuljetuspäälliköt. Erillisen laivueen 
ilmoitettua, että päämaja oli keskuskauppakamarin esityksestä määrännyt 
Helsingin sataman sodanaikaiseksi kulj etuspäälliköksi satamalaitoksen 
johtajan K. V. Hopun sekä varalle satamakapteeni J . A. Lehtosen, kaupun-
ginhallitus päätti12) hyväksyä mainitun toimenpiteen. 

Satamien aitaaminen. Käyttövaroistaan väestönsuojelua varten kau-
punginhallitus päätti13) myöntää 30,000 mk rakennustoimiston käytettä-

i)~Khs 4 p. huhtik. 487 § ja 20 p. kesäk. 1,105 §. —-2) S:n 20 p. kesäk. 1,105 § 
ja 8 p. elok. 1,392 §. — 3) S:n 30 p. toukok. 906 §. — 4) S:n 9 p. helmik. 100 §. — 
5) Khn jsto 14 p. marrask. 4,314 §. — 6) Khs 11 p. tammik. 36 §. — 7) S:n 29 p. 
maalisk. 429 §; ks. myös tämän kert. s. 271. — 8) Khs 11 p. huhtik. 512 §.— 
9) S:n 27 p. kesäk. 1,147 §. — 10) S:n 22 p. elok. 1,516 §. — n ) S:n 31 p. lokak. 
2 015 §. — 12) S:n 10 p. lokak. 1,873 §. — 13) S:n 23 p. helmik. 225 §. 
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väksi satamien sulkemiseksi piikkilanka-aitauksella väestönsuojelukeskuk-
sen puoltaman II vaihtoehdotuksen mukaisesti, sekä suostua siihen; että 
Länsisatamaan järjestettiin vartiointi väestönsuojelukeskuksen toimesta, 
jonka aikanaan tuli tehdä kaupunginhallitukselle esitys siihen tarvitta-
vista määrärahoista. . 

Sähkölaitos. Sähkölaitoksen jatkuvan käytön turvaamista sodan aikana 
tarkoittavien toimenpiteiden aiheuttamien kustannusten peittämiseen kau-
punginhallitus päätti osoittaa 902,387: 30 mk v:n 1939 käyttövaroistaan 
väestönsuojelua varten. 

Kuvapatsaiden suojaamiseksi ilmavaaralta kaupunginhallitus päätti 2): 
että rakennustoimistoa oli kehoitettava ryhtymään toimenpiteisiin 

Kiven, Lönnrotin, Runebergin ja Snellmanin patsaiden, Aleksanteri II:ii 
patsaan sivukuvien ja Haaksirikkoiset, Kolme seppää, Merenneito ja Äidin-
rakkaus nimisten kuvapatsaiden suojaamiseksi suojarakentein; 

että sankaripatsaat Vanhan kirkon puistossa ja Liisanpuistikossa ja 
Karhu-patsas Brahenkadulla oli suojattava vain lankkulaudoituksella; sekä 

että Castrenin ja Paciuksen patsaat ja molemmat Topeliuksen patsaat 
samoin kuin Convolvulus, Diana ja Rebecka nimiset kuvapatsaat oli 
mikäli mahdollista siirrettävä sopiviin kellareihin mutta, ellei niille voitu 
järjestää tilaa, suojattava ne suojarakenteilla. 

Rakennustoimistoa päätettiin3) kehoittaa aikanaan tekemään esitys 
edellä mainituista toimenpiteistä aiheutuvista kustannuksista. 

Rauhanteon jälkeen kaupunginhallitus päätti4) kehoittaa rakennus-
toimistoa ryhtymään kyseisten suojusten poistamiseen siten, että ne tar-
peen tullen jälleen helposti voitiin asettaa paikoilleen. 

Eräiden paikkain naamiointi. Väestönsuojelukeskuksen anottua, että 
kaupungin metsistä leimattaisiin n. 500 enintään kolmen metrin korkuista 
oksaista puuta eräiden paikkain naamioimista varten, päätettiin 5) kehoit-
taa kaupunginagronoomia leimauttamaan mainitut puut, jääden niiden 
kaataminen j a poiskulj ettaminen väestönsuoj elukeskuksen tehtäväksi. 
Rakennustoimistoa päätettiin samalla kehoittaa pystyttämään puut pai-
koilleen väestönsuojelukeskuksen laatiman suunnitelman mukaisesti. 

Peruuttaen aikaisemmin tehdyn päätöksen6) molempien vesisäiliöi-
den naamioimisesta valkovärillä maalaamista käyttäen kaupunginhallitus 
päätti7) hyväksyä vesijohtolaitoksen toimitusjohtajan tekemän uuden esi-
tyksen niiden naamioimisesta asettamalla kuusia niiden katoille ja seinille 
sekä katoilta vinosti maahan vedettäviin teräsköysiin samoin kuin rikko-
malla seinäpintain yhtenäisyyden niihin liimattavien paperipeitteiden 
avulla. Naamioinnin toimittamiseen kaupunginhallitus myönsi 45,000 mk 
käyttövaroistaan väestönsuojelua varten. 

Varailmapumpkn hankkiminen arkistohuoneistoon. Käyttövaroistaan 
väestönsuojelua varten kaupunginhallitus myönsi 8) 3,000 mk rakennus-
toimiston käytettäväksi käsikäyttöisen varailmapumpun hankkimiseen 
rahatoimiston kellarissa olevaan arkistoon. 

Arkistojen evakuointi. Käyttövaroistaan väestönsuojelua varten 
kaupunginhallitus myönsi: 8,201:35 mk laatikkojen hankkimiseksi kau-
pungin arkistojen evakuointia varten sodan ajaksi9); 890 mk raastuvan-

!) Khs 16 p. helmik. 182 §. — 2 ) S:n 1 p. maalisk. 275 §. — 3) S:n 1 p. maa-
lisk. 275 §. — 4 ) S:n 18 p. huhtik. 554 §. — 5) Khn jsto 19 p. tammik. 3,174 §. — 
6) Ks. v:n 1939 kert. s. 261. — 7) Khs 26 p. tammik. 80 §. — 8) S:n 8 p. maa-
lisk. 316 §. — 9) Khn jsto 10 p. tammik. 3,074 §. 
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oikeuden kiinnitysrekisterin evakuoimisesta aiheutuneisiin kustannuksiin i);. 
sekä 520 evakuöintipaikaksi vuokrattujen Kiljavannummen parantolan 
varasto- ja huonetilain v:n 1939 vuokran maksamiseen 2). 

Eräät palkkakysymykset. Merkittiin3) tiedoksi helmikuun 9 p:nä 
annetun palkkausasetuksen mukaisen sotilaskuukausipalkan maksamista 
koskeva puolustusministeriön kiertokirje. ' 

Puolustusministeriön ilmoitettua, asian suhteen ilmenneen epätie-
toisuuden johdosta, ettei sotilaskuukausipalkkaa ollut maksettava sellais-
ten asevelvollisten perheenjäsenille, jotka olivat kaatuneet ennen kerto-
musvuoden helmikuun 9 p:ää, kaupunginhallitus päätti4) esittää puolustus-
ministeriölle, että sotilaskuukausipalkkaa saataisiin maksaa kaikille kaatu-
neiden omaisille riippumatta siitä, milloin kaatuminen oli tapahtunut, nou-
dattamalla muuten sotilaskuukausipalkka-asetuksen määräyksiä. Puolus-
tusministeriö ilmoitti tämän johdosta päättäneensä syyskuun 9 p:nä hy-
väksyä kaupunginhallituksen esityksen 5). 

Merkittiin 6) tiedoksi puolustusministeriön kiertokirje, joka koski me-
nettelyä sotilaskuukausipalkan nostamiseen oikeutettujen asevelvollisten 
omaisten siirtyessä kunnasta toiseen. 

Sotapalvelukseen kutsuttujen vuokravelkojen järjestely. Valtioneuvoston 
marraskuun 7 p:nä tekemän päätöksen mukaisesti myönnetään valtion-
apua reserviläisten ja nostomiesten huoneen vuokravelkojen järjestelyyn 
kaupungille, jonka kaupunginhallitus on asettanut yhden tai useampia 
vuokramaksujen järjestelylautakuntia vuokravelkojen järjestelyä koskevia 
asioita käsittelemään. Tämän päätöksen mukaisesti Helsingin kaupun-
kiin asetettaviin kuuteen vuokramaksujen järjestelylautakuntaan valit-
tiin 7) seuraavat henkilöt: 

ensimmäiseen puheenjohtajaksi toimistopäällikkö A. Ö. Tuominen ja 
jäseniksi lakitieteenkandaatti Y. Sipi ja toimitsija A. Paasonen sekä hei-
dän varamiehikseen vastaavasti hovioikeudenauskultantti T. Heinonen, 
varatuomari L. Ahva ja myyntipäällikkö J. Snellman; 

toiseen puheenjohtajaksi toimistopäällikkö Y. Temari ja jäseniksi vara-
tuomari R. V. Rönnholm ja varastonhoitaja S. A. Salonen sekä heidän 
varamiehikseen vastaavasti hovioikeudenauskultantti O. Hakkala, isän-
nöitsijä E. G. Nyman ja liikemies P. O. Soini; 

kolmanteen puheenjohtajaksi apulaistoimistopäällikkö L. Tyrni ja 
jäseniksi varatuomari U. Dahl ja liikkeenhoitaja G. Lindström sekä heidän 
varamiehikseen vastaavasti hovioikeudenauskultantti H. Sormo, lakitie-
teenkandidaätti H. G. Estlander ja pankin virkailija G. Ahman; 

neljanteen puheenjohtajaksi lääninsihteeri H. Kaimio ja jäseniksL 
liikennetarkastaja V. Raule ja vakuutusvirkailija L. Pohjola sekä heidän 
varamiehikseen vastaavasti hovioikeudenauskultantti R. Sarvola, talou-
denhoitaja K. V. Teittinen ja herra J. Väre; 

viidenteen puheenjohtajaksi varatuomari R. J. Jäntti ja jäseniksi ra-
kennusmestari Y. P. R. Vuorinen ja myyjä V. J. Harju sekä heidän vara-
miehikseen vastaavasti hovioikeudenauskultantti A. Heinonen, toimitus-
johtaja L. Viljanen ja työntekijä E. O. Aalto; sekä 

kuudenten puheenj ohtaj aksi hovioikeudenauskultantti A. Astelj oki 

!) Khn jsto 4 p. huhtik. 3,596 §. — 2) S:n, 10 p. tammik. 3,077 §. — 3) Khs. 
30 p. huhtik. 699 §. — 4) S:n 12 p. syysk. 1,644 §. — 5) S:n 19 p. syysk. 1,676 §. — 
6) Khn jsto 28 p. maalisk. 3,574 §. — 7) Khs 14 p. marrask. 2,157§. 
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ja jäseniksi kauppias J. Hopeavuori ja edustaja W. Hytönen sekä heidän 
varamiehikseen vastaavasti hovioikeudenauskultantti K. O. Pesonen, rau-
tatienvirkamies T. Vuori ja toimittaja T. Kaiponen. 

Myöhemmin valittiin jäsenille vielä toisetkin varamiehet, nimit-
täin: 

ensimmäiseen järjestelylautakuntaan jäsen Sipille lääninsihteeri V. 
O. Rekola ja jäsen Paasoselle lakitieteenylioppilas O. K. Peitsalo; 

toiseen jäsen Rönnholmille kamreeri B. Holmström ja jäsen Saloselle 
faktori E. Hirvonen; 

kolmanteen jäsen Dahlille kamreeri R. Estlander ja jäsen Lindströmille 
filosofianmaisteri M. Grönberg; 

neljänteen jäsen Raulelle prokuristi E. Laitiala ja jäsen Pohjolalle 
vakuutusvirkailija A. Finerus; 

viidenteen jäsen Vuoriselle rakennusmestari A. F. Koskivirta ja jäsen 
Harjulle etsivä H. Luoma; sekä 

kuudenteen jäsen Hopeavuorelle litopiirtäjä O. Nupponen ja jäsen 
Hytöselle toimistovirkailija E. Tiainen. 

Samalla vapautettiin lakitieteenkandidaatti H. G. Estlander pyyn-
nöstä jäsen Dahlin ensimmäisen varamiehen tehtävästä ja valittiin hänen 
tilalleen pankinkamreeri A. E. Monnberg. 

Merkittiin 2j tiedoksi sosiaaliministeriön ilmoitus siitä, että valtio 
edellä mainitun huoneen vuokravelkojen järjestelyä koskevan valtioneu-
voston päätöksen mukaan korvaa kaikki muut kyseisestä järjestelystä ai-
heutuneet kustannukset paitsi huoneiston vuokraa ja sen valaistus-, lämmi-
tys- ja siivouskustannuksia. 

Kiinteistölautakunnan vuokrattua Aleksanterinkadun 21:ssa olevan 
Raitiotie ja omnibus oy:n entisen konttorihuoneiston edellä mainituille 
lautakunnille, kaupunginhallitus päätti3) mainitun huoneiston kerto-
musvuoden vuokran maksamiseen myöntää 17,000 mk käyttövaroistaan 
arvaamattomiin vuokriin ja vuokrankorotuksiin kehoittaen kiinteistö-
lautakuntaa aikanaan tekemään uuden esityksen v. 1941 tarvittavan 
määrärahan myöntämisestä. 

Yleisistä käyttövaroistaan kaupunginhallitus myönsi 4) 2,340 mk edellä 
mainitun huoneiston kertomusvuoden valaistus- ja siivoamiskustannuksiin 
kehoittaen kiinteistölautakuntaa aikanaan tekemään uuden esityksen 
määrärahan myöntämisestä v:n 1941 vastaaviin kuluihin. 

Työvelvollisuuslautakunta. Työnvälitystoimiston j ohtaj a S. Seppälä 
oikeutettiin5) varsinaisen virkansa ohella johtamaan ja valvomaan työ-
velvollisuuslautakunnan toimistoa helmikuun 24 p:stä alkaen toistaiseksi. 

Käyttövaroistaan erinäisten vallitsevan tilanteen johdosta perustettujen 
lautakuntain aiheuttamiin kustannuksiin kaupunginhallitus myönsi6) 
työvelvollisuuslautakunnalle 236,418 mk tilitysvuokran ja juoksevien 
menoj en suorittamiseen. 

Päämajan työvoimatoimiston kiertokirje työvoiman pakkotilauksesta 
linnoitustyömaille merkittiin 7) tiedoksi. Maistraattia, kiinteistölautakuntaa 
ja yleisten töiden lautakuntaa päätettiin 8) kehoittaa myöntämään heidän 
alaisilleen linnoitustöihin siirtyneille viranhaltijoille toistaiseksi palkatonta 

!) Khs 28 p. marrask. 2,256 §. — 2) S:n 14 p. marrask. 2,198 §.— 3) S:n 21 p. 
marrask. 2,219 §. — 4) S:n 19 p. jouluk. 2,461 §. — 5) S:n 15 p. maalisk. 370 §.— 
6) S:n 11 p. huhtik. 522 ja 525 § sekä khn jsto 25 p. tammik. 3,224 §. — 7) Khs 
16 p. helmik. 186 §. — 8) S:n 15 p. elok. 1,461 §. 
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virkavapautta. Samalla kaupunginhallitus huomautti1), että mikäli työn-
tekijät luvan saatuaan eivät yhteen jaksoon olleet kaupungin töistä poissa 
kahta kuukautta pitempää aikaa, työsuhdetta ei ollut katsottava katken-
neeksi. Jos kyseinen julkinen työ kesti kahta kuukautta pitemmän ajan, 
kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että työsuhteen 
edelleen katsottaisiin katkeamatta jatkuvan. Virkasäännön alaisiin henki-
löihin nähden työsuhde ei julkisen tehtävän vuoksi myönnetyn virkavapau-
den johdosta katkennut. 

Päämajan esityksestä päätettiin 2) kehoittaa työvelvollisuuslautakuntaa 
maksamaan ennakkona osa niiden linnoitustöistä kaupunkiin palautettujen 
työvelvollisten maksamattomasta palkasta, jotka rajaseudun täydellisen 
tyhjentämisen vuoksi olivat joutuneet poistetuiksi työmailtaan ilman loppu-
tiliä tai työpäällikön todistusta suoritetusta työstä, ja jotka olivat niin 
heikossa taloudellisessa asemassa^ etteivät voineet odottaa valtion toimesta 
tapahtuvaa tilinmaksua. Tällöin oli työvelvollisuuslautakunnan toimesta 
laadittava luettelot näin suoritetuista maksuista valtioon kohdistettavien 
perimistoimenpiteiden pohjaksi. Valtiolta päätettiin3) anoa 9,800 mk:n 
korvausta työvelvollisten rekisteröintiä varten tarvittavan kortiston pai-
nattamisesta, siihen katsoen, että mainittu kortisto , oli käynyt tarpeelli-
seksi yksinomaan valtion linnoitustöihin tarvittavan työvoiman hankkimi-
sen vuoksi. 

Päämajan työvoimatoimisto ilmoitti kiertokirjeellä, että sitten kun työ-
velvollisuuslain perusteella puolustusvoimien linnoitus-, lentokenttä- y.m. 
töihin määrätyt viipymättä kotiutetaan lukuunottamatta niitä, jotka va-
paaehtoisesti haluavat jäädä, työhön, oli päämajan työvoimatoimisto käy-
nyt tarpeettomaksi ja sen toiminta oli päätetty lopettaa. Tämän johdosta 
työvoimatoimisto huhtikuun 22 p:n jälkeen ei ottanut välittääkseen työ-
velvollisten palkankorvaushakemuksia työmaille, vaan oli työmaiden pääl-
liköitä kehoitettu lähettämään, maksamatta olevat työvelvollisten palkka-
saatavat tilipusseissa vastaavan palkkalistan seuraamina asianomaisten 
kuntien työvelvollisuuslautakunnille. Näiden tuli huolehtia siitä, että pal-
kat viipymättä maksettiin työvelvollisille ja kuittaus otettiin palkkalistaan. 
Kuitattu palkkalista oli sitten heti palautettava sille työpäällikölle, joka oli 
listan lähettänyt. Työvelvollisten kotiuttamisesta johtuen ei myöskään 
varusteista annettujen ennakkojen perimistä työvelvollisilta enää voitu 
suorittaa työvoimatoimiston ja työpäällikköjen välityksellä. Mikäli kunnat 
asiassa halusivat valtion toimenpiteitä oli niiden käännyttävä puolustus-
ministeriön teknillisen osaston puoleen. Evakuoimistöissä olleiden miesten 
palkkasaatavista oli anomus tehtävä asianomaiselle lääninhallitukselle. 
Samoin oli meneteltävä niissä tapauksissa, jolloin rauhansopimuksen joh-
dosta palautettiin linnoitustyömaille lähetettyjä miehiä, ennenkuin he oli-
vat ehtineet aloittaa työtä. Edellämainitun kiertokirjeen kaupunginhallitus 
päätti 4) saattaa työvelvollisuuslautakunnan tietoon kehoittaen lautakun-
taa ryhtymään asian vaatimiin toimenpiteisiin. 

Kaupunginhallitus päätti tehdä valtioneuvostolle esityksen erityisen 
toimiston perustamisesta valtioneuvoston toimesta työvelvollisten saatavia 
selvittämään. Kansanhuoltoministerin lähetettyä esityksen edelleen puo-
lustuslaitoksen linnoitustoimistolle tämä puolestaan vastasi, ettei mikään 

Khs 22 p. elok. 1,515 §. — 2) S:n 21 p. maalisk. 413 §. — 3) S:n 9 p tou-
kok. 742 §. — 4) S:n 4 p. huhtik. 491 § ja 25 p. huhtik. 638 §. — 5) S:n 30 p. 
huhtik. 709 §. 

Kunnall. kert. 1940 2 0 
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yleinen palkkavaatimusten hyväksyminen voi tulla kysymykseen. Linnoi-
tustoimisto oli kaikin käytettävissä olevin keinoin koettanut selvittää jo-
kaista sille tehtyä valitusta ja suurimmalta osalta onnistunutkin. Suotavaa 
ja välttämätöntä olisi, että kunnat valituskirjelmiä ja palkkasaatava-
vaatimuksia linnoitustoimistolle lähettäessään koettaisivat mahdollisim-
man tarkoin selvittää, missä työryhmissä ja millä työmailla kulloinkin kysy-
myksessä oleva palkan vaatija oli työskennellyt sinä aikana, jota hänen 
vaatimuksensa koski. Kirjelmät merkittiin x) tiedoksi ja päätettiin jäljen-
nöksinä lähettää työvelvollisuuslautakunnalle. 

Hevosten otto. Helsingin kaupungin hevosottomieheksi määrätylle 
työnvälitystoimiston vahtimestarille G. A. Leemlochille päätettiin huhti-
kuulta suorittaa 500 mk:n ja toukokuulta 1,000 mk:n suuruinen palkkio 
kaupunginhallituksen yleisistä käyttövaroista 2) sekä kesä-, heinä- ja elo-
kuulta kultakin 750 mk:n suuruinen palkkio kaupunginkanslian määrä-
rahasta Tilapäistä työvoimaa3). 

Puolustusviranomaisille luovutetut huoneistotilat. Puolustusministeriölle 
päätettiin4) ilmoittaa, että Viipurin kaupungin puolustusvoimien käyt-
töön tarvittavat Nilsiäntien ja Tehtaankadun kansakoulujen talot olivat 
maaliskuun 20 p:n ja huhtikuun 10 p:n välisen ajan puolustusviranomaisten 
käytettävissä. 

Kaupunginhallitus päätti5), ettei puolustuslaitokselta peritä vuokraa 
sen käyttämistä Kampin kentän makasiinista n:o 77, Fredrikinkadun 54:ssä 
olevasta ratsastusmaneesista ja n.s. Kampin tallista. 

Kulosaaren kartanon rakennusten vapauduttua oltuaan lokakuun 26 
p:stä 1939 kertomusvuoden toukokuun 5 p:ään puolustuslaitoksen käytettä-
vissä sotilasmajoitukseen, kaupunginhallitus hyväksyi6) kiinteistölauta-
kunnan tekemän esityksen, että puolustuslaitokselta anottaisiin 17,000 
mk kyseisen majoituksen aiheuttamien korjauskustannusten korvauksena 
sekä 262: 50 mk korvauksena puolustuslaitoksen kartanossa käyttämistä 
kaupungin haloista. Samalla kaupunginhallitus päätti kehoittaa kiinteistö-
lautakuntaa ryhtymään tarpeellisiin toimenpiteisiin mainittujen korvausten 
perimiseksi valtiolta. 

Helsingin suo j eluskuntapiirin ilmat or j unt akonekiväärisuo j eluskunnan 
anomukseen saada vuokravapaasri toistaiseksi käyttää eräitä sähkölaitok-
sen Kampin ala-aseman talon huoneistotiloja kaupunginhallitus päätti7) 
suostua ehdoin, että Helsingin suojeluskuntapiiri vastasi kaikista vahin-
goista, joita mahdollisesti aiheutui tilain käytöstä kyseiseen tarkoitukseen. 

Kiinteistölautakunta oikeutettiin 8) 3,000 mk:n kuukausivuokrin yhden 
kuukauden molemminpuolisin irtisanomisajoin syyskuun 11 p:stä lukien 
vuokraamaan I sotasairaalan esikunnan toipilaskodiksi Hesperian huvilan 
n. 300 m2:n suuruisen alan, johon sisältyi myöskin talonmiehen huoneisto 
ja pesutupa. Talonmiehelle, joka tällöin edelleen sai jäädä toimeensa, oli 
kaupungin toimesta hankittava uusi huoneisto, jonka vuokra sairaalan 
kuitenkin oli maksettava. 

Kaupunginhallitus päätti9) luovuttaa Helsingin suojeluskuntapiirin 
saniteettiosastolle neljän ambulanssiauton säilytyspaikaksi 40 m2:n suurui-
sen alan Helsingin ratsastushallista lokakuun 15 p:stä toistaiseksi 100 mk:n 

i) Khs 9 p. toukok. 742 §. — 2) Khn jsto 9 p. toukok. 3,715 §. — 3) S:n 12 p. 
syysk. 4,120 §. — 4) Khs 21 p. maalisk. 428 §. — 5) S:n 23 p. toukok. 875 §. — 
•) S:n 11 p. heinäk. 1,270 §. —-7) S:n 10 p. lokak. 1,845 §. — 8) S:n 26 p. syysk. 
1,715 §. — 9) S:n 10 p. lokak. 1,853 §. 
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kuukausivuokrin ehdoin, että suojeluskunta korvasi kaiken kaupungille 
mahdollisesti aiheutuvan vahingon. Vuokran suorittamiseen tarvittava 
rahamäärä myönnettiin kaupunginhallituksen yleisistä käyttövaroista. 

Suomenkielisten kansakoulujen taloudenhoitaja S. Ojanne valtuutettiin1) 
kaupungin puolesta aikaisemmin hyväksyttyjen perusteiden mukaisesti 
tekemään majoituslautakunnalle korvausvaatimukset sotaväen käytettä-
viksi otetuista kaupungin taloista ja rakennuksista. 

Sittemmin merkittiin 2) tiedoksi, että majoituslautakunta, käsitelles-
sään taloudenhoitaja Ojanteen esittämien laskujen perusteella kaupungille 
v:n 1939 syyskaudella tapahtuneista sotilasmajoituksista tulevia korvauk-
sia, oli vahvistanut korvaukset kaupungin omistamissa ja hallitsemissa 
rakennuksissa tapahtuneista majoituksista yhteensä 326,853: 35 mk:ksi. 

Väinämöisenkadun kentän kunnostaminen sotaväen harjoituspaikaksi. 
Rakennustoimistoa päätettiin3) kehoittaa kunnostamaan Väinämöisen-
kadun kentän luistinrata maajoukkojen harjoituspaikaksi. 

Puutavaran luovuttaminen. Käyttövaroistaan väestönsuojelua varten 
kaupunginhallitus myönsi4) rakennustoimistolle 44,786: 65 mk korvauksena 
sen ITRl:lle toimittamasta puutavarasta. 

Vuodevaatteiden y.m. lainaaminen. Kaupunginhallitus päätti5), että 
Helsingissä toimivan I kenttäsairaalan käyttöön saatiin alustavasti lainata 
väestönsuojelun sammutus joukoille hankituista vuodevaatteista 100 pat-
jaa, tyynyä ja huopaa tai peitettä asianmukaisesti leimattuina sekä myydä 
ensiapuasemien varastoista erinäisiä käytettävissä olevia kojeita ja side-
tarpeita. 

Jäänsärkijäin, vesiproomujen y.m. takavarikointi. Merkittiin 6) tiedoksi 
ilmoitukset vesiproomujen ja erinäisten rakennustoimiston työkoneiden 
takavarikoimisesta puolustuslaitoksen tarpeisiin. 

Sen jälkeen kun sotilasviranomaisten joulukuun 2 p:nä 1939 pakkotilauk-
sella haltuunsa ottama jäänsärkijä Otso kertomusvuoden lokakuun 1 p:nä 
oli palautettu satamalaitoksen haltuun, kaupunginhallitus hyväksyen 
satamalaitoksen toimitusjohtajan toimenpiteet asiassa päätti7) tyytyä puo-
lustuslaitoksen asianomaisen lautakunnan kaupungille suoritettavaksi 
määräämään nettokorvaukseen, 1,520,531 mk:aan. 

Kaupunginhallitus päätti8) tyytyä 28,000 mk:n korvaussummaan 
v:n 1939 joulukuun 14 p:nä puolustuslaitoksen sodanaikaiseen käyttöön 
takavarikoidusta rakennustoimiston vesiproomusta n:o 25, saaden edellä 
mainitusta korvauksesta käyttää 2,500 mk erinäisten yleisten töiden lauta-
kunnan asiasta tekemässä esityksessä mainittujen kustannusten peittämi-
seen. 

Kaupunginhallitus päätti 9), että puolustuslaitoksen tammikuun 1 p:nä 
takavarikoimista 15 kaupungin jääveneestä, jotka palautettiin marraskuun 
11 p:nä, ei ollut vaadittava puolustuslaitokselta mitään korvausta tai vuok-
raa. 

Puhtaanapitovälineiden lainaaminen. Puhtaanapitolaitos oikeutettiin 10) 
luovuttamaan Helsingin sotilaspiirin käytettäväksi 154 piikkihakkua ja 
39 rautakankea. 

Khs 26 p. tammik. 53 §. — 2) S:n 18 p. huhtik. 604 §. — 3) Khn jsto 12 p 
tammik. 3,131 §. — 4) Khs 9 p. helmik. 104 §. — 5 ) S:n 21 p. maalisk 403 § — 
«) Khn jsto 25 p. tammik. 3,260 * ja 27 p. tammik. 3,287 § — ?) Khs 3 p lo-
Z S ^ J ' 8 1 6 1 ~~ 8) S : n 1 7 p- 1 k a k ' 1 ' 9 2 1 §• — 9) S : n 2 8 "P. marrask. 2,291 §. — 10) Khn jsto 27 p. tammik 3 285 § . 
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Traktorinosturien ja ilmakompressorien vuokralleanto. Rakennustoimisto 
oikeutet t i inpuolustusla i toksen töitä varten vuokraamaan Svenska 
arbetskärenille 3 traktorinosturia ja 8 ilmakompressoria, edelliset 700 
mk:n ja jälkimmäiset 250 mk:n suuruisesta vuorokausivuokrasta koneelta 
noudattaen rakennustoimiston varasto-osaston esittämiä ehtoja. 

Kaupungin oikeus korvauksiin tiloja tai kiinnityksiä koskevien menetys-
tensä johdosta. Kaupunginlakimiehelle annettiin 2) tehtäväksi tutkia kysy-
mystä siitä; oliko kaupungilla ja missä määrin korvauslain perusteella 
oikeus korvauksiin sen johdosta, että jokin kaupungille kuuluva tila oli 
menetetty tai vahingoittunut tai jokin kaupungille vahvistettu kiinnitys 
menetetty. 

Sotainvaliidien huolto. Sotainvaliidien huollon väliaikaisesta järjeste-
lystä annetun asetuksen mukaisesti kaupunginhallitus päätti3) ottaa 
huolehtiakseen tästä huollosta asetuksessa mainitulla tavalla ja noudat-
taen tällöin soveltuvin osin sotilaspalkkojen suhteen käytettävää menetel-
mää. 

Siirtoväen majoitus ja huolto. Kaupunginhallitus valtuutti4) yleis-
jaostonsa päättämään kaikista toimenpiteistä, joihin kaupungin taholta 
mahdollisesti oli ryhdyttävä siirtoväen majoitusta ja huoltoa varten. 
Mainittuja asioita hoitamaan perustettiin Helsingin kaupungin majoitus-
toimisto evakuoituja varten, joka sijoitettiin Hesperian huvilaan, Turun-
tien 3:een, ja jonka johtajaksi määrättiin kamreeri N. Koskinen kaupungin-
hallituksen yleisistä käyttövaroista suoritettavaa 2>000 mk:n kertakaikista 
korvausta vastaan. Kamreeri Koskisen siirryttyä toiseen toimeen määrät-
tiin 5) rahatoimiston ylimääräinen virkailija H. Adler oman toimensa ohella 
hoitamaan maj oitustoimiston j ohtaj anvirkaa, kunnes hänet pyynnöstä 
vapautettiin6) tästä tehtävästään lokakuun 31 p:stä lukien. 

Ottaen huomioon maj oitustoimiston Hesperian huvilassa olevasta huo-
neistostaan suoritettavan vuokran suuruuden, 3,000 mk kuukaudessa, 
kaupunginhallitus oikeutti7) maj oitustoimiston sen sijaan vuokraamaan 
linja-autoasemalla olevan Koulumatkailutoimisto oy:n huoneiston kesä-
kuun 1 p:stä alkaen 500 mk:n kuukausivuokrin, jolloin molemmat toi-
mistot yhdessä työskentelisivät kyseisessä huoneistossa, ollen matkailutoi-
miston konttorikalusto tällöin maj oitustoimiston käytettävänä ja tämä 
suorittaisi lisäkorvauksen vain omista puheluistaan. 

Siirtoväen yhteismajoitusta varten otettiin konservatorion eräät huo-
neistot vuokralle kesäkuun 1 p:ään asti-, joiden lisäksi kaupunginhallitus 
oikeutti8) maj oitustoimiston käyttämään myös Porthaninkadun kansa-
koulua ja mahdollisesti Topeliuksenkoulua. Sittemmin naiset sijoitettiin 
Raitiotie ja omnibus oy:n juhlahuoneistoon ja miehet ensiksi Fredrikin-
kadun 54:ssä olevaan verhoilija-ammattikoulun huoneistoon9) ja sitten 
Raittiusyhdistys Koiton omistamaan Yrjönkadun taloon n:o 31 10). Majoi-
tustoimiston joutuessa syyskuun alussa jättämään edellä mainitut huoneis-
tot, koulumatkailutoimisto ilmoitti suostuvansa järjestämään majoituk-
sen kokonaisuudessaan Fredrikinkadun 54:ssä olevassa retkeilymajassaan, 
jonne sijoitettavien sekä mies- että naisosastojen yhteinen paikkalukumäärä 

*) Khs 18 p. heinäk. 1,343 §. — 2) S:n 26 p. syysk. 1,725 §. — 8) S:n 8 p. 
elok. 1,407 §. — 4) S:n 29 p. maalisk. 437 §. — 5 ) Klm jsto 9 p. toukok. 3,729 §.— 
6) S:n 31 p. lokak. 4,289 §. — 7) Khs 23 p. toukok. 869 §. — 8) Khn jsto 30 p. 
maalisk. 3,590 §. — 9) Khs 23 p. toukok. 870 §. —1 0) Khn jsto 8 p. elok. 4,019 § 
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olisi enintään 120, majoitushinnan ollessa 3: 50 mk henkilöä ja vuorokautta, 
kohden. Toimistoa ja majoitusta hoitaisi edelleen majoitustoimiston henki-
lökunta. Kaupunki suorittaisi koulumatkailutoimistolle edelleenkin retkei-
lymajahuoneiston 2,000 mk:n suuruisen kuukausivuokran. Koulumatkailu-
toimiston kanssa tehtiin1) sittemmin edellä selostetunlainen sopimus. Laka-
noiden käyttämisestä oli kannettava eri maksu joka ei saanut ylittää 2,640 
mk kuukaudessa. 

Siirtoväen majoituksen aiheuttamien menojen suorittamiseen myön-
nettiin 2) kertomusvuonna yhteensä 188,189: 05 mk. 

Majoitustoimiston antamat selostukset toiminnastaan kertomusvuoden 
aikana merkittiin 3) tiedoksi. 

Kiinteistölautakunta oikeutettiin4) luovuttamaan Suomen huollon 
terveydenhoitotoimikunnalle 5 huoneen ja keittiön huoneisto kaupungin 
omistamasta Kalmistokadun talosta n:o 5 vuokravapaasti kertomusvuoden 
kesäkuun 16 p:stä v:n 1941 loppuun saakka siirtoväen sairastupana käy-
tettäväksi. 

Kaupunginhallitus päätti5), että valtion siirtoväen toimistoa ja Va-
paan huollon keskusta varten koetetaan saada huoneistot Ammattienedis-
tämislaitoksen talosta. 

Sotasaalisesineiden näytteilleftano. Sotilasviranomaiset oikeutettiin6) 
pitämään Senaatintorilla näytteillä sotasaaliina saatuja esineitä. 

Päämajan antaman määräyksen nojalla oli päätetty asettaa messu-
halliin näytteille eräitä viholliselta vallattuja koneita. Siihen nähden, että 
näyttelyn pääsymaksutulot käytettäisiin rintamalla kaatuneiden sotilai-
den puutteenalaisten omaisten avustamiseen, kaupunginhallitus päätti 7) 
suorittaa messuhallin käyttämisestä tarkoitukseen yhden kuukauden aikana 
aiheutuvat suoranaiset kulut vuokrakuluja ja vartiomiesten palkkioita 
lukuunottamatta. Kaupunginhallituksen yleisistä käyttövaroista myön-
nettiin 8) 2,862: 50 mk Mainostoimisto Sekin esittämän laskun maksami-
seen erinäisten väestönsuojelupäällikön toimesta sotasaalisnäyttelyä var-
ten tilattujen töiden suorittamisesta. 

Kaupunginhallitus päätti9), että kaupunki entisin ehdoin vastaa sota-
saalisnäyttelyn pidosta messuhallissa aiheutuvista kuluista edelleen huhti-
kuun 15 p:ään saakka. 

Suomen messut osuuskunnan jätettyä kaupunginhallitukselle laskelman 
varsinaisista kuluistaan sotasaalisnäyttelyn yhteydessä sekä jätettyä 
hallituksen ratkaistavaksi, mikä osa näistä kuluista kuului kaupungille ja 
mikä Helsingin komendanttivirastolle, kaupunginhallitus päätti10) korvata 
Suomen messut osuuskunnalle lämmityskustannukset kokonaisuudessaan 

!) Khs 29 p. elok. 1,547 § sekä khn jsto 12 p. syysk. 4,122 § ja 10 p. loka k 
4,231 §. — 2) Khs 11 p. huhtik. 530 §, 30 p. huhtik. 701 §, 23 p. toukok. 872 § 
30 p. toukok. 922 §, 6 p. kesäk. 974 §, 27 p. kesäk. 1,153 §, 4 p. heinäk. 1,217 § 
11 p. heinäk 1,268 §, 1 p. elok. 1,361 § ja 15 p. elok. 1,465 § sekä khn jsto 30 p' 
maalisk. 3,590 §, 9 p. toukok. 3,730 §, 23 p. toukok. 3,792 §, 8 p elok 4 020 § 
26 p. syysk. 4,169 ja 4,170 § ja 17 p. lokak. 4,253 §. — 3) Khs 11 p. huhtik' 
523 §, 18 p. huhtik. 556 §, 30 p. huhtik. 707 §, 27 p. kesäk. 1,154 §, 4 p heinäk' 
1,216 § ja l p . elok. 1,360 § sekä khn jsto 9 p. toukok. 3,729 §, 16 p toukok 
3,756 §, 23 p. toukok. 3,791 §, 8 p. elok. 4,018 §, 12 p. syysk. 4,121 § ja 26 p' 
syysk. 4,171 §. — Khs 27 p. kesäk. 1,187 § ja 27 p. jouluk. 2,507 §. — *) Khn 
jsto 30 p. maalisk. 3,590 §. — 6) S:n 4 p. tammik. 3,053 § — 7) Khs 26 p tam-
mik. 68 §. — 8) S:n 8 p. maalisk. 322 § ja 21 p. maalisk. 404 §. — 9) S-n 21 p 
maalisk. 405 § — 10) S:n 11 p. huhtik. 534 § ja 25 p. huhtik 650 § 
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eli yhteensä 28.596: 50 mk sekä 9,503 mk:n määräisen sähkövirran kulutuk-
sen vähennettynä 1,000 mk:lla filmauksesta johtuvan sähkönkulutuksen 
osalta. Tarkoitukseen tarvittavat 37,099: 50 mk kaupunginhallitus osoitti 
yleisistä käyttövaroistaan. 



I IL Kiinteistölautakunta 

Kaupunginvaltuuston valitsemana kiinteistölautakunnan puheenjoh-
tajana toimi kertomusvuonna toimistonjohtaja Y. Harvia ja sen jäseninä 
asiamies V. Ahde, veturinkuljettaja B. Gröndahl, toimitusjohtaja K. Huh-
tala, päätoimittaja R. Kallia, toimistopäällikkö G. Modeen, toimitusjohtaja 
E. von Schantz kesäkuun 30 p:ään saakka, josta lukien ent. pankinjohtaja 
T. Grotenfelt, johtaja T. Salmio ja lasinhioja O. Turunen. Lautakunnan 
valitsemana lautakunnan varapuheenjohtajana toimi johtaja Salmio. Kau-
punginhallituksen edustajana lautakunnassa oli toimitusjohtaja K. Hyvä-
rinen. 

Maatalousjaostoon kuuluivat puheenjohtajana johtaja Salmio ja 
jäseninä päätoimittaja Kallia ja toimistopäällikkö Modeen sekä Modeenin 
siirryttyä tonttijaostoon ent. pankinjohtaja Grotenfelt, tonttijaostoon 
puheenjohtajana toimistonjohtaja Harvia ja jäseninä toimitusjohtaja E. 
von Schantz sekä hänen eroamisensa jälkeen toimistopäällikkö Modeen ja 
lasinhioja Turunen, sekä talo jaostoon puheenjohtajana toimitusjohtaja 
Huhtala ja jäseninä asiamies Ahde ja veturinkuljettaja Gröndahl. 

Kiinteistölautakunnalla oli vuoden aikana 43, maatalousjaostolla 3, 
tonttijaostolla 38 ja talojaostolla 18 kokousta. Lautakunnan pöytäkirjain 
pykäläluku oli 1,700 ja lähetettyjen kirjeiden luku 992. Maatalousjaoston 
pöytäkirjain pykäläluku oli 5, tonttijaoston 598 ja talojaoston 211. Kiin-
teistötoimiston kansliaosaston diaariin merkittyjen asiain luku oli 3,000, 
näistä yleisiä asioita 736, kansliaosastolle kuuluvia asioita 10, tonttiosastolle 
1,186, maatalousosastolle 108, asemakaavaosastolle 125, maanmittaus-ja 
kartastotöiden osastolle 44, talo-osastolle 616 ja kansanpuisto-osastolle 
kuuluvia 175. 

Lautakunnan vuoden aikana käsittelemistä asioista mainittakoon seu-
raavat: 

1. Kiinteistötoimiston päällikön ja kansliaosaston toimialaan kuuluvat asiat 

Ilmoitukset ja kuulutukset. Lautakunnan ilmoitukset ja kuulutukset pää-
tettiin 2) julkaista Arbetarbladet, Hufvudstadsbladet, Helsingin Sanomat, 
Suomen Sosialidemokraatti ja Uusi Suomi nimisissä sanomalehdissä. 

Työaika kesällä. Päätettiin3), että kiinteistötoimiston virka-aika kesä-
kuun 1 p:n ja elokuun 31 p:n välisenä aikana oli oleva klo 9—15.45, lauan-
taisin klo 9—13.15. 

Kiint. lautak. 15 p. tammik. 11 a § ja 1 p. heinäk. 733 §. —2) S:n 15 p. tam-
mik. 3 §. — 3) S:n 27 p. toukok. 545 §. 
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Viranhaltijat1). Merkittiin2) tiedoksi kaupunginhallituksen määräys 
varatuomari V. G. Vartiovaaran nimittämisestä edelleen toimimaan 
kiinteistötoimiston sihteerinä. 

Kansliaosastolle päätettiin määrätä tilapäiseksi vahtimestariksi herra 
P. Ailo 3) toukokuun 1 p:stä lukien toistaiseksi ja enintään kertomusvuoden 
loppuun 1,500 mk:n kuukausipalkoin sekä asiapojaksi nuorukainen E. 
Oksanen4) 2 viikon irtisanomisajoin toistaiseksi ja enintään kertomusvuo-
den loppuun 600 mk:n kuukausipalkoin. 

Tonttiosastolla päätettiin ö) kertomusvuoden loppuun palkata Viipurin 
kaupungin rakennuskonttorin apulaiskaupungin insinööri K. A. Laurila 
4,400 mk:n ja ylimääräinen arkkitehti O. A. Nummiala 4,400 mk:n kuukau-
sipalkoin sekä 6 kuukaudeksi saman konttorin ylimääräinen rakennusmes-
tari V. Fahlenius 2,900 mk:n kuukausipalkoin. Insinööri Laurilan siirryt-
tyä puhtaanapitolaitoksen palvelukseen otettiin 6) hänen tilalleen insinööri 
V. Vartola marraskuun 15 p:stä alkaen. 

Asemakaavaosastolle päätettiin 7) 3 kuukaudeksi palkata Viipurin kau-
pungin asemakaavakonttorin asemakaava-arkkitehti Ö. Laisaari 4,400 mk:n, 
arkkitehti C. Meuschen 3,000 mk:n ja piirtäjä L. Sarola 1,900 mk:n, Hangon 
kaupungin kaupungininsinööri C.-H. Nyström 4,850 mk:n ja Viipurista 
kotoisin oleva arkkitehtiylioppilas D. Stadigh 900 mk:n kuukausipalkoin. 
Arkkitehti Laisaarelle myönnettiin 8) hänen omasta pyynnöstään ero toi-
mestaan elokuun 10 p:nä, arkkitehti Meuschenin 9) virkamääräys piden-
nettiin elokuun 10 p:stä kertomusvuoden loppuun ja piirtäjä Sarolan 10) 
virkamääräys heinäkuun 19 p:stä elokuun 1 p:ään, josta alkaen hänet valit-
tiin asemakaavaosaston 39 palkkaluokkaan kuuluvaan piirtäjän virkaan 1,900 
mk:n kuukausipalkoin. Herra R. Frankenhaeuser n ) otettiin piirtäjäksi 
lokakuun 1 p:stä vuoden loppuun 2,100 mk:n kuukausipalkoin ja piirtäjä 
I. Kernen 12) päätettiin palkata edelleen maaliskuun 1 p:stä lukien enin-
tään vuoden loppuun 1,500 mk:n kuukausipalkoin. Piirtäjä T. Tähkävuori13) 
erosi toimestaan heinäkuun .24 p:nä. Piirtäjä J. Cajanderin 14), joka yksi-
tyisasioittensa vuoksi sodan puhkeamisen takia joulukuun 1 p:stä 1939 
lukien oli jättänyt virkatehtävänsä hoitamatta, lautakunta hyväksyi palaa-
maan toimeensa helmikuun 15 p:stä 1940 lukien. 

Maanmittaus- ja,kartastotöiden osaston 25 palkkaluokkaan kuuluvaan 
vaakitsijantoimeen . lautakunta päätti 15) valita insinööri A. O. Aarnion, 
jonka oli ryhdyttävä tointansa hoitamaan heinäkuun 1 p:nä. Osaston tila-
päiseksi kartoittajaksi määrättiin kartoittaja R. Hakio 16) elokuun 15 p:stä 
3,200 mk:n kuukausipalkoin, tilapäisiksi piirtäjiksi herra V. O. Ihalainen 17) 
elokuun 1 p:stä 2,800 mk:n ja neiti G. Andersin18) lokakuun 1 p:stä 1,500 
mk:n kuukausipalkoin sekä piirtäjäharjoittelijaksi neiti M. Aroheinä18) 
lokakuun^ 1 p:stä. 800. mk:n kuukausipalkoin, kaikki kertomusvuoden 

x) Kaikki viranhaltijoita koskevat asiat julkaistaan tässä huolimatta siitä, kuu-
luvatko ne jonkin muun osaston toiminta-alaan. — 2) Kiint. lautak. 15 p. tam-
mik. 5 §. — 3) S:n 6 p. toukok. 442 §. ' — 4) S:n 8 p. huhtik. 269 §. — 5) S:n 22 
p. huhtik. 358 §, l p. heinäk. 755 § ja 21 p. lokak. 1,286 §; ks. myös tämän kert. 
s. 189. — 6) Kiint. lautak. 11 p. marrask. 1,416 — 7) S:n 15 p. huhtik. 348 §, 
22 p. huhtik. 355 § ja 29 p. huhtik. 395 §. — 8) S:n 1 p. heinäk. 764 § ja 9 p. 
syysk. 1,053 §. — 9) S:n 1 p. heinäk. 764 § ja 30 p. syysk. 1,177 [§. — 10) S:n 1 p. 
heinäk. 764 § ja 29 p. heinäk. 871 §. — n ) S:n 30 p. syysk. 1,177 § — 12) S:n 
12 p. helmik. 167 §. — 13) S:n 3 p. kesäk. 599 §. — S:n 12 p. helmik. 92 § — 
15) S:n 20 p. toukok. 529 § ja 17 p. kesäk. 709 §. —-16) S:n 12 p elok. 940 § — 
17) S:n 15 p. heinäk. 841 §. —18) S:n 9 p. syysk. 1,058 §. 
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loppuun. Säädetyn eroamisiän saavutettuaan vaakitsija A. L. Vuoristo 1). 
sai eron toimestaan kesäkuun 1 p:stä lukien oikeuksin nauttia kesälomansa, 
huhtikuun 20 p:n ja toukokuun 31 p:n välisenä aikana. 

Haettavaksi julistettuun talo-osaston halli- ja torikaupan valvojan 
virkaan lautakunta päätti2) valita Viipurin kaupungin kiinteistöisännöit-
sijän T. A. Siltasen, jonka oli ryhdyttävä virkaansa hoitamaan kesäkuun 
16 p:nä. Osaston tilapäisiksi toimistoapulaisiksi hyväksyttiin kuukauden 
koeajaksi 3) Viipurin kaupungin palveluksessa olleet neidit A. Kallio ja M. 
Tapanainen. Tilapäisiksi toimenhaltijoiksi kertomusvuoden loppuun mää-
rättiin4): apulaisrakennusmestariksi herra P. Salama, pikakirjoittajaksi 
neiti G. Alopaeus ja toimistoapulaiseksi neiti M. Tapanainen. Ne siivoojat,, 
jotka ilmapommituksen alkaessa Helsingissä olivat luvatta jättäneet toi-
mensa poistuen kaupungista, lautakunta päätti5) katsoa oma-aloitteisesti 
eronneen toimistaan kuitenkin niin, että R. A. Korhonen ja T. Salonen 
voitiin ottaa takaisin tarpeen niin vaatiessa. 

Kansanpuisto-osaston tilapäinen toimistoapulainen A. Kyllönen pää-
tettiin6) edelleen palkata hänen entiseen toimeensa kertomusvuoden lop-
puun saakka 1,500 mk:n kuukausipalkoin. Hänen sittemmin erottuaan toi-
mestaan heinäkuun 1 p:nä otettiin7) hänen tilalleen neiti A. Kunnas heinä-
kuun 11 p:stä 15 p:ään 1,500 mk:n ja viimeksi mainitusta päivästä lukien 
1,650 mk:n kuukausipalkoin. Toimistoapulainen G. Landgrenin kuukausi-
palkka päätettiin 8) korottaa 2,000 mk:aan syyskuun 1 p:stä lukien. Puu-
tarhaneuvoja S. Heinonen päätettiin 9) määrätä siirtolapuutarhaneuvojan 
apulaiseksi huhtikuun 15 p:n ja syyskuun 15 p:n väliseksi ajaksi 1,700 mk:n 
kuukausipalkoin. Soutustadionin tilapäisenä vahtimestarina toiminut P. V. 
Granqvist päätettiin10) palkata edelleen samaan toimeen tammikuun 1 
p:stä lukien 2,000 mk:n kuukausipalkoin. Mustasaaren kaitsijan D. Grönin 
apulaiseksi päätettiin n ) hyväksyä A. Hj. Lindfors 2 kuukaudeksi tammi-
kuun 27 p:stä lukien 600 mk:n kuukausipalkoin. Korkeasaaren eläintarhassa 
kirvesmiehenä toimineen J. Pystön, joka joulukuun 7 p:n ja 28 p:n välisen 
ajan v. 1939 pommitusten johdosta sekä jalkavammansa takia oli viettänyt 
maaseudulla, lautakunta päätti 12) ottaa takaisin entiseen työhönsä, mutta 
menettämään palkkansa niiltä 10 päivältä, mitkä hän, olematta sairaana, 
oli ollut työstään poissa. 

V:ksi 1941 päätettiin 13) kiinteistötoimistoon palkata seuraavat tila-
päiset viranhaltijat: kansliaosastolle sihteerinapulainen varatuomari V. G. 
Vartiovaara 5,800 mk:n, vahtimestari P. Ailo 1,740 mk:n sekä asiatytöt 
E. Saarinen 696 mk:n ja I. Malm 580 mk:n kuukausipalkoin; tonttiosastolle 
arkkitehti O. Nummiala 4,400 mk:n kuukausipalkoin; asemakaavaosastolle 
arkkitehti C. Meuschen 3,000 mk:n, piirtäjät R. Frankenhaeuser 2,100 mk:n 
ja I. Kernen 1,740 mk:n sekä asiapoika R. Fahlström 696 mk:n kuukausi-
palkoin; maanmittaus- ja kartastotöiden osastolle vaakitsijat R. Hakio 
3,200 mk:n, O. Ihalainen 3,000 mk:n ja T. Kaskinen 2,975 mk:n sekä piir-
täjät I. Auerma 2,150 mk:n, H. Mäkipää 1,740 mk:n, G. Andersin 1,682 mk:n 

!) Kiint. lautak. 11 p. maalisk. 175 § ja 15 p. huhtik. 321 §. — 2) S:n 8 p._ 
huhtik. 309 §, 20 p. toukok. 532 § ja 3 p. kesäk. 622 §. — 3) S:n 3 p. kesäk. 
601 §. — 4) S:n 1 p. heinäk. 772 §. — 5) S:n 15 p. tammik; 62 §. — 6 ) S:n 12 p. 
helmik. 172 — 7) S:n 3 p. kesäk. 600 § ja 12 p. elok. 918 §. — 8) S:n 26 p. 
elok. 1,009 §. — S:n 11 p.'maalisk. 223 §. — 10) S:n 12 p. helmik. 165 §. — 
u ) S:n 12 p. helmik. 163 §. — 12) S.nl5 p. tammik. 71 § ja 22 p. huhtik. 387 §. — 
13) S:n 23 p. jouluk. 1,651 § ja 30 p. jouluk. 1,696 §. 
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ja R. Raeketo 1,682 mk:n kuukausipalkoin; talo-osastolle rakennusmestari 
P. Salama 3,000 mk:n ja toimistoapulaiset G. Alopaeus 2,150 mk:n ja M. 
Tapanainen 1,740 mk:n kuukausipalkoin; sekä kansanpuisto-osastolle kas-
sanhoitaja G. Landgren 2,250 mk:n ja siirtolapuutarhaneuvojan apulainen 
E. Hakanpää 2,150 mk:n kuukausipalkoin; joista sihteerin apulainen Vartio-
vaara 3 kuukaudeksi, viranhaltijat Nummiala, Meuschen ja Frankenhaeuser 
enintään heinäkuun 1 p:ään 1941 ja muut enintään mainitun vuoden loppuun. 

Sairaslomaa virkasäännön mukaisin palkkaeduin myönnettiin apulais-
asemakaava-arkkitehti B. Aminoffille maaliskuun 15 p:n ja huhtikuun 
3 p:n väliseksi ajaksi ja asemakaavaosaston piirtäjälle A. Petterssonille 2) 
tammikuun 16 p:stä helmikuun 16 p:ään; maanmittaus- ja kartastotöiden 
osaston piirtäjille A. Erämiehelle 3) joulukuun 1 p:stä 1939 helmikuun 11 
p:ään 1940 ja I. Pitkäselle 4) joulukuun 7 p:stä 1939 helmikuun 18 p:ään 
1940; talo-osaston toimistoapulaisille J. Milanille 5) tammikuun 12 p:n ja 
20 p:n sekä tammikuun 23 p:n ja helmikuun 18 p:n väliseksi ajaksi, toimisto-
apulainen A. Kyllönen sijaisenaan helmikuun 7 p:stä 18 p:ään, ja M. Länsi-
vaaralle 6) tammikuun 23 p:n ja helmikuun 6 p:n väliseksi ajaksi edellä mai-
nittu Kyllönen sijaisenaan, hallikaitsija R. Lavilalle 7) marraskuun 30 
p:stä joulukuun 18 p: ään 1939 sekä hallipal veli ja R. Willille 8) tammi-
kuun 13 p:stä helmikuun 4 p:ään; ja kansanpuisto-osaston toimisto-apu-
laiselle E. Rantaselle 9) toukokuun ajaksi. 

Palkatonta virkalomaa lautakunta päätti myöntää seuraaville viran-
haltijoille: tonttiosaston insinöörille K. A. Laurilalle 10) elokuun 22 p:stä 
lukien toistaiseksi; asemakaavaosaston insinöörille A. Ruohtulalle 1V) tam-
mikuun 1 p:stä lukien toistaiseksi, toimistoapulainen T. Tähkävuorelle 12) 
tammikuun puolivälistä helmikuun loppuun, sijaisenaan tilapäinen piir-
täjä I. Kernen helmikuun ajan, ja insinööri V. Meriluodolle 13) elokuun 
16 p:stä lukien toistaiseksi; sekä maanmittaus-ja kartastotöiden osaston 
insinöörille L. Kärkkäiselle 14) joulukuun 1 p:n ja 8 p:n väliseksi ajaksi 
1940 ja v:n 1941 talvikuukausien aikana kolmeksi viikoksi. 

Kesälomat. Lautakunta päätti 15) hyväksyä ehdotuksen kiinteistötoi-
miston ylempien viranhaltijain kesälomiksi v. 1940 oikeuttaen toimisto-
päällikön tekemään siihen pienehköjä muutoksia. Muiden viranhaltijain 
kesälomien järjestäminen annettiin asianomaisten osastopäälliköiden tehtä-
väksi. 

Kalliinajanlisäykset. Kaupunginvaltuuston päätöksen 16) johdosta, joka 
koski kalliinajanlisäyksien myöntämistä työntekijöille ja eräille viranhaltija-
ryhmille, päätettiin17) niille tilapäisille viranhaltijoille, joiden toiminta ei 
ollut jatkuvaa, suorittaa ainoastaan kaupunginhallituksen myöntämät 18) 
kali iina j anlisäy kse t. 

Laskujen hyväksyminen. Laskujen ja maksumääräysten hyväksymisestä 
päätettiin 19), että toimistopäällikkö ja hänen estyneenä ollessaan apulais-
toimistopäällikkö hyväksyi 11 pääluokan I lukuun, VII luvun 1, 2, 5, 8 ja 

!) Kiint. lautak. 27 p. maalisk. 261 §. — 2) S:n 12 p. helmik. 85 §. — 3) S:n 
15 p. tammik. 10 § ja 12 p. helmik. 91 §. — \*) S:n 15 p. tammik. 11 § ja 12 p. 
helmik. 84 §. — 5) S:nl2 p. helmik. 161 §. — 6) S:n 12 p. helmik. 160 §. — 7 ) S:n 
15 p. tammik. 46 §. — 8) S:n 12 p. helmik. 152 ja 153 §. — 9) S:n 14 p. toukok. 
505 §. — 10) S:n 19 p. elok. 955 § ja 26 p. elok. 980 §. — «) S:n 15 p. tammik. 
8 §. — 12) S:n 15 p. tammik. 9 § ja 12 p. helmik. 83 §. — 13) S:n 19 p. elok. 
955 §. — 14) S:n 2 p. jouluk. 1,582 §. — 15) S:n 14 p. toukok. 469 §. — 16) Ks. 
tämän kert. s. 5. — 17) Kiint. lautak. 16 p. syysk. 1,073 §. — 18) Ks. tämän 
kert. s. 95. — 19) Kiint. lautak. 15 p. tammik. 4 § ja 29 p. heinäk. 845 §. 
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9 kohtiin sekä IX luvun 1 kohtaan kohdistuvat laskut, kaupunginagronoomi 
ja hänen estyneenä ollessaan apulaisagronoomi hyväksyi II lukuun sekä 
VII luvun 10 kohtaan kohdistuvat laskut ja allekirjoitti osaston shekki-
tilin shekit, kaupungingeodeetti ja hänen estyneenä ollessaan apulaisgeo-
deetti hyväksyi VII luvun 11 kohtaan kohdistuvat laskut, talo-osaston pääl-
likkö ja hänen estyneenä ollessaan apulaispäällikkö hyväksyi III luvun 1—48 
kohtiin sekä VII luvun 3, 4, 6 ja 7 kohtiin kohdistuvat laskut ja kansan-
puisto-osaston päällikkö ja hänen estyneenä ollessaan talo-osaston pääl-
likkö hyväksyi IV ja V lukujen sekä VI luvun 1—9 kohtiin kohdistuvat las-
kut. Vuoden lopussa vahvistettiin päätös v:n 1941 määrärahoista makset-
tavien laskujen hyväksymisestä ja maksumääräysten allekirjoittamisesta. 

Ratkaisemattomien asioiden luettelo. Vanhentuneina, ennenaikaisina tai 
jostain muusta syystä päätettiin 2) poistaa joukko lautakunnan kesken-
eräisten asioiden luettelossa marraskuun 1 p:nä olevia asioita. 

Herttoniemen tehdaskorttelien ja öljysatama-alueen rakennusjärjestys. 
Herttoniemen tehdaskorttelien ja öljysatama-alueen lopullisen rakennusjär-
jestysehdotuksen laatiminen päätettiin 3) antaa sen komitean tehtäväksi, 
jonka kiinteistölautakunta aikoinaan oli asettanut valmistelemaan alku-
peräistä rakennusjärjestysehdotusta. Laadittu ehdotus lähetettiin 4) sit-
temmin eräin muutoksin kaupunginhallitukselle. 

Ruotsista saadut lahjatalot. Päätettiin 5) asettaa rakennussuunnitteluko-
mitea käsittelemään kysymyksiä, jotka aiheutuivat Ruotsista saatujen lah-
jatalojen vastaanottamisesta. Komitean puheenjohtajaksi valittiin lauta-
kunnan puheenjohtaja Y. Harvia. 

Edustajat valiokunnissa y.m. Rakennusjärjestysehdotusta tarkastamaan 
asetettuun valiokuntaan valittiin 6) lautakunnan jäsen Grotenfelt edesmen-
neen Hellstenin tilalle. 

Kaupungingeodeetti E. Salonen määrättiin7) kiinteistölautakunnan 
puolesta edustamaan kaupunkia eräissä katselmustoimituksissa. 

Talo-osaston päällikkö S. Puranen valittiin 8) edustajaksi komiteaan, 
joka asetettiin suunnittelemaan rottien hävittämistä kaupungista. 

Ansiomerkin antaminen. Maanmittaus- ja kartastotöiden osaston vaa-
kitsijalle A. L. Vuoristolle lautakunta päätti9) hankkia Keskuskauppaka-
marin kultaisen ansiomerkin diploomeineen hänen erotessaan Helsingin 
kaupungin palveluksesta 44 vuotisen toimintansa jälkeen. 

Talousarvioehdotus. Kiinteistölautakunnan v:n 1941 talousarvioehdo-
tuksen lautakunta päätti10) lähettää kaupunginhallitukselle. 

Kansanpuistojen v:n 1941 talousarvioehdotusta tarkastamaan lauta-
kunta päätti11) asettaa jaoston valiten siihen jäsenensä Kallian, Turusen 
ja Gröndahlin, ensiksi mainitun puheenjohtajana. 

Säästöarviolaskelma. Kiinteistölautakunnan säästöarviolaskelma loka-
kuun 10 p:ltä 1940 päätettiin12) lähettää rahatoimistolle. 

Takauksen hyväksyminen. Esitettyjä takuusitoumuksia vuokramaksun 
suorittamisen vakuudeksi hyväksyttiin 5 tapauksessa13). 

Kiint. lautak. 23 p. jouluk. 1,650 §. — 2) S:n 8 p. huhtik. 268 §. — 3) S:n 
10 p. kesäk. 682 § ja 1 p. heinäk. 735 §; ks. myös tämän kert. s. 206. — 4 ) Kiint 
lautak. 23 p. syysk. 1,122 §. — 5) S:n 3 p. kesäk. 598 §. — 6) S:n 29 p heinäk 
847 §. — 7) S:n 12 p. elok. 920 §. — S:n 9 p. jouluk. 1,584 §. — •) S:n 14 p' 
lokak. 1,216 §. — io) S:n 26 p. elok. 981 §. — n ) S:n 15 p. heinäk 819 § — 
12) S:n 14 p. lokak. 1,220 §. — 13) S:n 6 p. toukok. 444 §, 16 p. syysk 1 076 ia 
1,117 §, 2 p. jouluk. 1,525 § ja 16 p. jouluk. 1,646 § 
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Käyttövarat. Lautakunnan v:n 1940 käyttövaroista myönnettiin m.m. 
seuraavat määrärahat: 

6,181:70 mk kaupungin tilojen jakokustannuksia varten-1); 
25,000 mk Reijolan alueen asemakaavan laatimista varten 2); 
370 mk ansiomerkin hankkimiseksi 40-vuötisesta työstä rakennusmes-

tari A. L. Vuoristolle 3); • 
10,000 mk Suomen punaisen ristin invaliidiomakotialueella Pitäjän-

mäellä olevan laskuoj an syventämistä varten 4); 
400 mk insinööri E. A. Malmille palkkioksi Huopalahden suon turpeen-

laadun tutkimisesta sekä 
8,000 mk joulukuusien pystyttämiseksi Senaatintorille, Hakaniemen-

torille ja Arkadian kortteliin n:o 198 6). • 
Esityksiä kaupunginhallitukselle tehtiin m.m. asioista, jotka koskivat: 

määrärahojen ylittämistä ja siirtämistä 7); eläkkeiden, ikäkorotusten, hau-
tausavun y. m. myöntämistä 8); toimenpiteitä tilapäisen työvoiman palk-
kaamiseksi sekä eräiden viranhaltijain vapauttamiseksi sotapalveluksesta 
toimistotyöhön 9) ; Pakilan- eli Lepolantien jatkamista varten tarvittavan 
maa-alueen hankkimista kaupungille 10); kaupunginvaltuuston v. 1939 vah-
vistamien töntinmyyntiehtojen muuttamista u ) ; sekä eräiden XII kaupun-
ginosan tonttien katuosuuksien kunnossapitovelvollisuutta 12). 

Lausuntoja kaupunginhallitukselle annettiin m.m. asioista, jotka koski-
vat: katutöitä Munkkiniemen yhdyskunnan alueella 13); Helsingin—Por-
voon maantietä varten tarvittavan maan pakkolunastamisen yhteydessä 
kaupungille esitettyjä korvausvaatimuksia14); kaupungille tehtyjä maa-
alueiden myyntitarjouksia15).; palkankorotuksia 16); kaupungin autojen va-
rustamista puu—ja puuhiilikaasuttimilla17); Bredvik RN l 5 nimisen tilan 
käyttämistä pika-asutustarkoituksiin 18); retkeilylautakunnan perustamista 
Helsingin kaupunkiin19); kaupungin ja rautatiehallituksen välistä aluevaih-
toa20), Ruotsista saatujen lahja talojen luovutusehtoja21); maksun suorit-
tamista kaupungille v:n 1939—40 sodassa kaatuneiden sankarihaudoista 22); 
vuokra-autojen rekisteröintiä 23); Strömberg oy:n ja kaupungin välisiä raja-
järjestelyjä 24); sekä raitiotie- ja omnibuslippujen hintoja 25}. 

2. Kiinteistötoimiston tonttiosaston toimialaan kuuluvat asiat 

Tonttien myyntiluettelo. Lautakunta päätti26) hyväksyä luettelon v. 1940 
myytävistä tonteista alistaen päätöksensä kaupunginhallituksen vahvistet-
tavaksi. 

i) Kiint. lautak. 12 p. helmik. 87 §, 1 p. heinäk. 731 §, 11 p. marrask. 
1,403 § ja 25 p. marrask. 1,486 §. — 2) S:n 29 p. huhtik. 400 §. — 3) S:n 30 p 
syysk. 1,151 § . — 4) S:n 2 p. jouluk, 1,520 §. — 5) S:n 16 p. jouluk. 1,609 § .— 
6) S:n 16 p. jouluk. 1,613 §. — 7 ) S:n 12 p. helmik. 88, 89 ja 90 § ja 2 p jouluk 
1,522 ja 1,523 §. — S:n 11 p. maalisk. 175 §, 27 p. maalisk. 230 §, 27 p. tou-
kok. 543 ja 549 §, 10 p. kesäk. 639 §, 1 p. heinäk. 734 §, 29 p , heinäk 848 § 
12 p. elok. 919 §, 16 p. syysk. 1,075 §, 23 p. syysk. 1,123 § ja 18 p. marrask. 
1,440 §. — 9) S:n 27 p. maalisk. 234 § ja 22 p. huhtik. 356 §. —1 0) S:n 9 p syysk 
1,034 §. — ii) S:n 7 p. lokak. 1,195 §. — i2) S:n 18 p. marrask. 1,441 §. — i3) S:n 
12 p. helmik. 78 §. —1 4) S:n 11 p. maalisk. 177 §. — 15) S:n 15 p. huhtik 320 § 

p- m a r r a s k - 1»356 §. — 16) S:n 15 p. heinäk. 821 §. _ i7) S:n 2 p syysk 
'?oc 1 j a 9

2 < P-o y y s k - W33 § . — " ) S:n 23 p. syysk. 1,124 §. — S:n 23 p. syysk. 1,125 §• ~ 20) S:n 14 p. lokak. 1,219 §. - 2i) S:n'15 p. lokak.1,232 §. - 22) S:n 

« l0ka25\ - 23) S : n 2 1 P- l o k a k - ^ 2 6 2 §• ~ u) S - n 11 P- marrask. I ' 4 0 } §:— ) S : n 1 1 P- marrask. 1,402 §. —2 6) S:n 12 p. helmik. 125 §; ks myös taman kert. s. 129. j 
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Erinäisten Vallilan tonttien hinnoittelu. Hyväksyen omasta puolestaan 
•erinäisten Vallilan tonttien myyntihinnat ja vuokrat, lautakunta päätti 
alistaa päätöksensä kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston vahvis-
tettaviksi. 

Myydyt' tontit. Kiinteistölautakunta möi vuoden aikana alla mainitut 
tontit: 

s hf 
S O Tontin Huutokaup-

S ^ Katu 3 | Ostaja pinta-ala, pahinta, §| S » ma mk 

364 Braahenkatu 12 Insinööri G. Nyström 2) 652.1 550,000 
530 Hämeentie 78 Asunto oy. Hämeentie 783) 1,857.9 1,701,000 
582 » 92 Asunto oy. Eura 4) 1,938.9 1,253,300 
621 Jalavatie 2 Rakennusmestari W. Fyhrqvist 5) l,424.o 259,600 
634 » 3 Asunto oy. Uusi Mäkelä 6) 850.0 255,000 
621 » 4 Rakennusmestari T. Eklund 6) 1,379.5 341,000 
634 » 5 Johtaja S. von Gerdten 2) 850.0 190,000 
634 » 7 Piirtäjä T. J. Ermala6) 850.0 248,000 
634 » 9 Kauppaneuvoksetar H. Haarla 6) l,035.i 288,000 
582 Kangasalantie 5 Asunto oy. Euranlinna 7) 4,026.3 2,230,600 
384 Loviisankatu 14 Rakennusmestari A. Salmela 8) 1,171.5 270,000 
621 Munkkiniemenkatu 5 Varatuomari I. Fröjdman 6) 2,709.o 678,000 
605 » 7 Johtaja Y. Tiirikkala 9) 2,552.5 711,000 
634 » 13 Insinööri L. Kotsalo 6) 3,314.3 1,000,000 
634 » 15 Kansliapäällikkö T. Voionmaa 10) 850.0 220,000 
532a Mäkelänkatu 4b Kiinteimistö oy. Mäkelänkatu 41 1) 913.3 152,600 
532a » 4c Asunto oy. Kulmarinne 12) 889.5 144,800 
539 » 10 Asunto oy. Uusimäkelä 13) 583.6 240,000 
539 » 12 Asunto oy. Mäkelänkatu 12 u ) 560.6 232,500 
539 » 14 Asunto oy. Mäkelänkatu 14 14; 584.4 240,000 
540 » 15a Asunto oy. Viisitoista i4) 1,021.2 382,500 
541 » 17 Asunto osuuskunta Voitto i4) 1,127.5 577,500 
539 » 18 Asunto oy. Pakaankatu 18 15) 585.i 292,500 
543 » 19 Asunto oy. Vallilan Pienasunnot 

292,500 

n:o 1 14) 1,072.5 562,500 
548 » 20 Oy. Pakaankatu 20 i4) 562.4 285,000 
544 21 Asunto oy. Vallilan Äenasunnot 

285,000 

n:o 1 14) l,100.o 562,500 
548 » 22 Asunto oy. Mäkelänkatu 22 u ) 562.9 232,500 
548 » 24 Asunto oy. Mäkelänkatu 24 16) 563.4 191,000 
548 » , 26 Asunto oy. Mäkelänkatu 26 17) 446.5 141,000 
535 » 27 Asunto oy. Säästö 14) 876.o 512,000 
548 » 28 Asunto oy. Pakaankatu 28 x4) 1,316.7 696,000 
705 » 32 Kiinteistö oy. Mäkelänkatu 3218) 528.o 165,000 
705 » 34 Asunto oy. Mäkelänkatu 34 14) 528.o 174,810 
503 Niittykatu 8 Varatuomari I. Fröjdmanlö) 1,806.6 546,000 
503 » 10 Varatuomari R. Sederholm 20) 2,002.4 380,000 

i) Kiint. lautak. 14 p. toukok. 471 § ja 2 p. jouluk. 1,536 §; ks. myös tämän 
kert. s. 46 ja 192. — 2) Kiint. lautak. 16 p. syysk. 1,118 §. — 3 ) S:n 21 p lokak 
1,267 §. —, 4) S:n 28 p. lokak. 1,305 §. — 5) S:n 2 p. syysk. 1,028 § — 6) S:ii 
14 p. lokak. 1,230 §. — 7) S:n 28 p. lokak. 1,332 §. — *) S:n 23 p. syysk 1,146 § — 
*) S:n 18 p. marrask. 1,460 §. — 10) S:n 17 p. kesäk. 726 §. — u) S:n 21 p. lokak. 
1,276 § . — 12) S:n 2 p. jouluk. 1,532 §. —-i») S:n 21 p. lokak. 1,265 § — i4) S:n 
4 p. marrask. 1,376 §. — 15) S:n 28 p. lokak. 1,320 §. — S:n 21 p lokak 
1,264 §. — s:n 28 p. lokak. 1,304 §. — "j S:n 28 p. lokak. 1,306 §. — S:n 
5 p. elok. 890 §. — 20) S:n 12 p. elok. 925 §. 
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K
orttelia 

num
ero 

Katu 

Tontin 
num

ero 

Ostaja 
Tontin 

pinta-ala, 
ma 

Huutokaup-
pahinta, 

mk 

503 Niittykatu 12 Varatuomari B. Relander1) 2,069.5 380,000: 
703 Nilsiäntie 5 Lääketehdas Orion oy. 2) 1,531.2 202,100; 

613 Pihlajatie 18 Rakennusmestari G. Malmberg 3) 997.0 238,000 
613 » 20 Rakennusmestari E. Kalme 4) 3,013.5 577,000 
609 » 21 Rakennusmestari A. Koskivirta 4) 984.7 301,000 
613 » 22 Kauppaneuvos K. Kuusinen 5) 857 .5 231,800 
609 » 23 Insinööri L. Kotsalo 4) 752.9 252,000 
613 » 24 Kauppaneuvos K. Kuusinen 5) 3,013.5 467,400 
609 » 25 Kiviurakoitsija O. Kiviranta 4) 1,190.7 285,000 
532a Päijänteentie 10 Asunto oy. Kulmarinne 6) 1,171.8 247,800 
557 Somerontie 9 Asunto oy. Kangasala 7) 898.8 429,000 
364 Sturenkatu 11 Johtaja O. Saarenoja8) 1,147. o 860,000 
554 » 20 Asunto oy. Sture 9) 4,361.o 2,578,500 
705 » 26 Asunto oy. Sturenkatu 2610) 907.5 334,600 
535 » 33 Asunto oy. Sturenkatu 33 9) 862.9 315,000 
535 » 35 Asunto oy. Sturentalo 35 u ) 862.9 397,500 
609 Turuntie 114 Liikemies A. Olin12) 962.5 728,000 
621 Valpurintie 1 Varatuomari I. Fröjdman13) l,236.i 343,000 
620 » 2 Isännöitsijä E. Korkeamäki4) 1,330.6 340,000 
621 » 3 Varatuomari I. Fröjdman 13) 1,197.5 347,000 
620 » 4 Rakennusmestari E. Lehtinen4) 946.o 278,000 
620 » 6 Asunto oy. Uusi Mäkelä 13) 1,712.9 340,000 
613 8 Majuri E. B. Liusvaara 12) 2,737. i 520,000 
296a Viherniemenkatu 5 Rakennusmestari E. Kalme 14) 643.3 875,000 
384 Viipurinkatu 25 Varatuomari K. Alkunen 15) 763.3 236,000 
384 » 27 Varatuomari K. Alkunen 15) 841.o 239,000 
384 » 29 Varatuomari K. Alkunen 15) 1,096.7 187,200 
384 » 31 Varatuomari K. Alkunen 15) 685.6 224,000 

Myydyn tontin kauppakirjan allekirjoittaminen. Myydyn tontin kauppa-
kirjan allekirjoittamisen määräaikaa pidennettiin 20 tapauksessa 16). 

Tontin rakentamisajan pidentäminen. Tontin rakentamisajan pidentämi-
seen päätettiin 17) suostua 3 tapauksessa. 

Alueen myyminen Herttoniemestä. Kaupunginhallituksen myöntämään 
myyntioikeuteen perustuen päätettiin18) myydä Elo oy:lle n. 8,000 m 2:n 
suuruinen alue Herttoniemen tehdaskorttelin n:o 53 eteläosasta kaupun-
ginhallituksen hyväksymin 19) kauppaehdoin. 

Vuokralle annetut asuntotontit ja -palstat. Kiinteistölautakunta teki seu-
raavat asuntotarkoituksiin käytettävää maata koskevat vuokrasopi-
mukset: 

!) Kiint. lautak. 8 p. heinäk. 800 §. — 2) S:n 28 p. lokak. 1,327 §. — 3) S:n 
12 p. elok. 925 §. — 4) S:n 18 p. marrask. 1,460 §.—5) S:n 14 p. toukok. 509 §. — 
6) S:n 2 p. jouluk. 1,532 §. — 7) S:n 28 p. lokak. 1,303 §. — 8) S:n 25 p. mar-
rask. 1,496 §. — 9) S:n 4 p. marrask. 1,376 §. — 10) S:n 28 p. lokak. 1,307 §. — 
u ) S:n 21 p. lokak. 1,266 §. — 12) S:n 23 p. syysk. 1,146-§. — 13) S:n 14 p. 
lokak. 1,230 §. — 14) S:n 10 p. kesäk. 685 §. — 15) S:n 16 p. jouluk. 1,647 § — 
16) S:n 12 p. helmik. 124 §, 11 p. maalisk. 187 §, 27 p. maalisk. 241 §, 15 p 
huhtik. 322 §, 22 p. huhtik. 362 §, 29 p. huhtik. 403 ja 412 §, 6 p. toukok. 450 §, 
3 p. kesäk. 610 §, 17 p. kesäk. 689 §, 1 p. heinäk. 737 ja 754 §, 8 p heinäk' 
791 §, 29 p. heinäk. 853 §, 5 p. elok. 892 12 p. elok. 929 §, 9 p syysk 
1,041 §, 28 p. lokak. 1,308 jal,326 § ja 23 p. jouluk. 1,655 §. — 17) S:n 9 p syysk 
1,046 §, 4 p. marrask. 1,359 § ja 25 p. marrask. 1,492 §. — 18) S:n 15 p heinäk 
825 §, 26 p. elok. 988 § ja 9 p. syysk. 1,031 §. — 19) Ks. tämän kert. s. 193 
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Tontti tai palsta Vuokraaja Vuokrakausi 
päättyy 

Vuosi-
vuokra, 

mk 

Degerön kylässä sijaitseva Insinööri R. H. Cavonius 1945, jouluk. 31 1,000 
Rönnholmen niminen hu-
vilapalsta 

XXIII kaupunginosa, kortt. Huvilanomistaja E. A. Weck- 6 kk. irtis. 2,000 
nro 914, 882 m2:n suurui- ström 2) jälkeen 
nen alue 

jälkeen 

S:n kortt. nro 914, 220 m2:n Huvilanomistaja E. A. Weck- 3 kk. irtis. 250i 
suuruinen alue ström 2) jälkeen 

XXV kaupunginosa, kortt. HAKA, osuuskunta3) 1999, jouluk. 31 36,000 
n:o 840, tontti n:o 10 

S:n kortt. n:o 840, tontti Hakan asunto oy. Untamon- 1999, jouluk. 31 32,000 
n:o 12 tie nro 12 4) 

1999, jouluk. 31 

S:n kortt. n:o 840, tontti Hakan asunto oy. Väinölän- 1999, jouluk. 31 26,250 
n:o 17 katu nro 17 4) 

1999, jouluk. 31 

1940, toukok. 31 2,000; 
1945, toukok. 31 3,000; 

S:n kortt. n:o 893 b, tontti Myyntipäällikkö A. Lähteen- 1955, toukok. 31 3,750 
n:o 40 mäki 5) '1965, toukok. 31 4,500 mäki 5) 

1975, toukok. 31 5,250 
1985, toukok. 31 6,000 

S:n kortt. n:o 893 b, tontti Herra F. Lamberg6) 1985, toukok. 31 Kuten | 
n:o 42 

Herra F. Lamberg6) 
edell. ; 

1945, toukok. 31 1,500 
1955, toukok. 31 2,200 

XXVI kortt. n:o 982, tontti Liikkeenomistaja O. W. Lappa- « 1965, toukok. 31 2,800; 
n:o 19 lainen 7) 1975, toukok. 31 3,400 lainen 7) 

1985, toukok. 31 4,000; 
S:n kortt. n:o 982, tontti Kirvesmies E. J. Elo 8) 1985, toukok. 31 Kuten 

nro 21 
Kirvesmies E. J. Elo 8) 

edell. 
Sm kortt. nro 989, tontti Kirvesmies S. Askola 9) 1985, toukok. 31 Kuten 

nro 23 
Kirvesmies S. Askola 9) 1985, toukok. 31 

edell. 
Sm kortt. nro 989, tontti Työntekijä J. Kuusiniemi 10) 1985, toukok. 31 Kuten 

nro 25 
Työntekijä J. Kuusiniemi 10) 

edell. 
Sm kortt. nro 989, tontti Kirvesmies A. V. Nyman 11) 1985, toukok. 31 Kuten 

nro 27 
Kirvesmies A. V. Nyman 11) 

edell. 
il945, toukok. 31 1,800 
1955, toukok. 31 2,500 

Sm kortt. nro 990, tontti . Rakentaja J. Elo 12) <1965, toukok. 31 3,400 
nro 6 1975, toukok. 31 4,300 

(1985, toukok. 31 5,100 
Srn kortt. nro 991, tontti L Rouva V. Koski l s) 1985, toukok. 31 Kuten 

nro 1 
L Rouva V. Koski l s) 

edell. 
f1945, toukok. 31 1,400 
1955, toukok. 31 2,000 

Sm kortt. nro 992, tontti i Rakennusmestari T. Back 14) 1965, toukok. 31 2,600 
nro 3 1975, toukok. 31 3,200 

[l985, toukok. 31 3,800 

!) Kiint. lautak. 9 p. jouluk. 1,588 §. — 2) S:n 17 p. kesäk. 691 §. — 3) S:n 
21 p. lokak. 1,283 §. — 4) S:n 1 p. heinäk. 753 § ja 21 p. lokak. 1,275 §. — 5 ) S:n 
21 p. lokak. 1,284 §. — 6) S:n 29 p. huhtik. 413 §. — 7) Tonttij. 28 p. lokak. 473 §. — 
8) S:n 28 p. lokak. 472 §. — 9) S:n 7 p. lokak. 402 §. — Srn 7 p. lokak. 
403 §. — u) S:n 2 p. jouluk. 540 §. — 12) Srn 14 p. toukok. 55 §. — 13) Srn 29 p. 
heinäk. 269 §. — *4) S:n 18 p. marrask. 517 
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Tontti tai palsta Vuokraaja , Vuokrakausi 
päättyy: 

Vuotuinen 
vuokra-
maksu, -

mk 

XXVI kaupunginosa, kortt. 
n:o 992, tontti n:o 9 

S:n kortt. n:o 992, tontti 
n:o 14 

S:n kortt. n:o 993, tontti 
n:o 4 

Meilahti, huvila-alue n:o 15 
Pasila, ent. Malmin alueesta 

43 d 600 m2 

Pirkkola, körtt. n:o 228, 
tontti n:o 42 

Rakennusmestari M. Back *) 

Rouva L. Järvinen 2) 

Autoliikennöitsijä A. Jyläs 3) 

Suomen valtio 4) 
Ajomies O. Karjalaisen oikeu-

denomistajat 5) 
Joh. Parviaisen tehtaat oy. 6) 

45, toukok. 31 
55, toukok. 31 
65, toukok. 31 
75, toukok. 31 
85, toukok. 31 
45, toukok. 31 
55, toukok. 31 
65, toukok. 31 
75, toukok. 31 
85, toukok. 31 
45, toukok. 31 
55, toukok. 31 
65, toukok. 31 
75, toukok. 31 
85, toukok. 31 

1967, lokak. 31 
1 kk. irtis. jälkeen 

1941, kesäk. 9 

XXIII kaupunginosan korttelista n:o 914 annettiin 7) huvilanomistaja 
IL. A. Weckströmille 220 m2:n suuruinen alue vuokralle ehdoin, että 
vuokrraaja korvauksetta luovutti tästä alueesta tarpeelliset alat kadun 
mahdollista rakentamista varten. 

HAKA osuuskunnalle vuokrattiin 8) edellä mainitut XXV kaupungin-
osan korttelin n:o 840 tontit n:ot 10, 12 ja 17 seuraavin lisäehdoin: 

vuokramaksut ovat samansuuruiset koko vuokrakauden; 
vuokrasopimukseen otetaan seuraava määräys: Katujen kunnossapi-

dosta tehdään eri sopimus, jossa kaupungille tuleva korvaus vuokrattujen 
tonttien katuosuuksien kunnossapidosta vuokrakauden kuluessa erikseen 
•sovitaan; 

hakijan on tehtävä edellä mainittu sopimus suoraan rakennustoimiston 
k:anssa ja on se allekirjoitettava samanaikaisesti kuin tonttia koskeva vuok-
Tasopimuskin allekirjoitetaan; 

vuokra suoritetaan tontista vasta heinäkuun 1 pistä 1941 lukien; ja 
muissa suhteissa noudatetaan voimassaolevia n.s. Rivitalotonttien vuok-

raehtoja. 
Meilahden huvila-alue n:o 15 annettiin4) vuokralle ehdoin, että siellä 

olevaa rakennusta käytettiin tasavallan presidentin asuntona. Muussa 
tapauksessa vuokrasopimus purkautui vuoden kuluttua irtisanomisen jäl-
keen. • . , 

Pirkkolan korttelin n:o 228 tontin n:o 42 vuokraajalle myönnettiin6) 
etuoikeus saada myöhemmin vuokrata tontti pitkäaikaisella vuokrasopi-

Tonttij. 11 p. marrask. 505 §. — 2) S:n 7 p. lokak. 406 §. — 8) S:n 23 p 
syysk. 369 §. — 4) Kiint. lautak. 3 p. kesäk. 612 §, 1 p. heinäk. 781 § ja 2 p 
syysk. 1,017 §. —.«) Tonttij. 21 p. lokak. 453 §. — 6 ) Kiint. lautak. 10 p. kesäk 
-653 §; peruutettu, 16 p. syysk. 1,088 §. — 7) Kiint. lautak. 17 p. kesäk 691 § — 
*) S:n 1 p. heinäk. 753 § ja 21 p. lokak. 1,283 §. 
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muksella. Tontille rakennettavan mallitalon nettopinta-ala ei saanut ylittää 
60 m 2 ja sen lopulliset piirustukset oli jätettävä kiinteistölautakunnan hy-
väksyttäviksi. 

Peruutetut vuokrasopimukset. Aikaisemmin tehtyjä omakotitontteja 
koskevia vuokrasopimuksia päätettiin peruuttaa m.m. 3 tapauksessa 1). 

Tontinvuokramaksualennukset y.m. Tontinvuokramaksualennusanomuk-
sia hyväksyttiin m.m. 8 tapauksessa 2). 

Vuokralle annetut tehdastontit. Kiinteistölautakunta teki seuraavat teh-
dastarkoituksiin käytettävää maata koskevat vuokrasopimukset: 

Tontti Vuokraaja 
Vuokrakausi 

päättyy 

Vuotuinen 
vuokra-
maksu, 

mk 

Herttoniemi, tehdaskor tt. 
nro 57, n. 1,530 m2:n suu-
ruinen tontti 

XXII kaupunginosa, kortt. 
nro 692, tontti nro 62 

Srn kortt. nro 700, tontti nro 2 

Kulosaarenkatu, kortt. nro 
273, tontti nro 13 

Srn kortt. nro 273, tontti 
nro 15 

Toukola, rantakortteli, 110 
m2:n suuruinen alue 

Srn rantakortteli, 4,695 m2:n 
suuruinen alue 

Srn rantakortteli nro 1, 734.9 
m2rn suuruinen alue 

Srn rantakortteli nro 1, 
3,825. im 2r n suuruinen alue 

Kemiallinen Teollisuus oy. { 

Kiinteistö oy. Mäkelänkatu 
62 4) 

Johtajat T. Hyry Iäinen ja K. 
K. Hyry Iäinen 5) 

Viipurin Valssimylly oy. 6) 

Viipurin Valssimylly oy. 6) 

Oy. H. Bastmanin olut- ja 
virvokejuomatehdas 7) 

Oy. H. Bastmanin olut- ja vir-
vokejuomatehdas 7) 

Oy. L. A. Salo 8) 

Oy. L. A. Salo 8) 

1970, elok. 31 

[ 1950, lokak. 31 
{ 1960, lokak. 31 
l 1970, lokak. 31 

¡ 1950, syysk. 30 
1960, syysk. 30 
1970, syysk. 30 

( 1945, syysk. 14 
{ 1955, s} ysk. 14 
( 1965, svysk. 14 
( 1945, syysk. 14 
| 1955, syysk. 14 
( 1965, syysk. 14 
toistaiseksi 3 kk. 

irtis. jälkeen 
1945, jouluk. 31 

3 kk. irtis. jälkeen 

1943, jouluk. 31 

9,180 

16,125 
21,390 
26,650 
10,250 
13,547 
16,868 
34,816 
41,344 
50,048 
24,228 
28,842 
34,914 

750 

47,300 

5,600 

40,000 

Kemiallinen Teollisuus oy.lle luovutettavaa aluetta koskevassa vuokra-
sopimuksessa määrättiin 3), että vuosivuokra oli riippuva virallisesta elin-
kustannusindeksistä noudattamalla kaupunginvaltuuston Herttoniemen 
öljysataman varastoalueita luovutettaessa käytettäväksi vahvistaman 9) 
vuokrasopimuskaavakkeen määräyksiä, sekä, että vuokraaja oli velvollinen, 
siksi kunnes Herttoniemen teollisuusalueen rakennusjärjestys oli vahvistet-
tu, tonttia rakentaessaan ja katujen kunnossapidon suhteen noudattamaan 
niitä määräyksiä, joita kiinteistölautakunta on ehdottanut tai tulee ehdot-
tamaan otettavaksi mainittuun rakennusjärjestykseen. 

!) Kiint. lautak. 12 p. helmik. 99 §, 11 p. maalisk. 193 § ja tonttij. 30 p. 
syysk. 396 §; vrt. vrn 1939 kert. s. 289. — 2) Kiint. lautak. 11 p. maalisk. 188 §, 
3 p. kesäk. 607 §, 1 p. heinäk. 740 §, 28 p. lokak. 1,312 § ja 18 p. marrask. 
1,448, 1,450, 1,451 ja 1,457 §. — 3) Srn 26 p. elok. 987 §; peruutettu, 7 p. lokak. 
1,196 §. — 4) Srn 28 p. lokak. 1,314 § ja 11 p. marrask. 1,408 §. —• 5) Srn 30 p. 
syysk. 1,163 §. — 6) Srn 10 p. kesäk. 660 §; peruutettu, 2 p. syysk. 1,020 §. — 
7) Srn 23 p. jouluk. 1,659 §. — 8) Srn 2 p. jouluk. 1,526 § ja 9 p. jouluk. 1,587 §. — 
9) Ks. vrn 1935 kert. s. 29. 
Kunnall. kert. 1940 21 
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XXII kaupunginosan korttelin n:o 692 tonttia n:o 62 koskevassa vuokra-
sopimuksessa määrättiin1), että katujen kunnossa- ja puhtaanapito kuu-
luu vuokraajalle. 

Oy. L. A. Salolle vuokrattiin 2) 3,825. i m2:n suuruinen alue ehdoin, että 
vuokramaksun vakuudeksi saadaan kiinnitys vuokraoikeuteen ja rakennuk-
siin parhaalla etuoikeudella. 

Alivuokralaisen hyväksyminen. Ahjo yhtymä oy:n sallittiin3) ottaa ali-
vuokralaisekseen L. Alasen rautavalimo vuokraamalleen korttelin n:o 278 
Verkkosaarenkadun tontille n:o 4. 

Viipurin satamatyömieskunta nimiselle osuuskunnalle tonttijaosto päät-
ti 4) vuokrata Vesilinnanmäeltä 50 m2:n suuruisen alueen pajaa varten syys-
kuun 9 p:stä lukien 2 viikon irtisanomisajoin 100 mk:n kuukausivuokrin. 

HAKA osuuskunnalle päätettiin 5) vuokrata Oulunkylässä sijaitsevaan 
Nybondas nimiseen tilaan RN 51 kuuluva 3,000 m2:n suuruinen alue rauta-
tien ja Käpyläntien risteyksestä rakennusainevarastoa ja korjauspajaa 
varten lokakuun 15 p:stä lukien 1 vuodeksi jatkuen vuokra-aika sen jälkeen 
vuoden kerrallaan ellei vuokrasopimusta irtisanottu 6 kuukautta ennen 
vuokrakauden päättymistä 30,000 mk:n vuosivuokrin ja tavanmukaisin 
ehdoin. 

Vuokralle annetut viljelyspalstat. Kiinteistölautakunta vuokrasi seuraa-
vat viljelyspalstat alla mainituille vuokraajille: 

Vuokraaja 
Vuokrakausi 

päättyy 
Vuokra-
maksu, 

mk 

Annalan vuokra-alue, n. 1 
ha:n peltopalsta 

S:n n. 1,400 m2:n alue 

Kulosaari, kortt. n:o 4 a, 
palsta n: o 12 Kulosaaren 
tien varrella, 900 m2 

Kumpula, syöttöpalstasta 
litt. Ö ne alueet, jotka eivät 
kelpaa perunapalstoiksi 

S:n, viljelyspalstat litt. 
K1, K2, K \ K6, K7 ja K9 

sekä litt. S ja U. 
S:n viljelyspalsta litt, n 

Reijola, viljelyspalsta litt. C 

Taimitarha, kaupungin, ete-
läpuolella , tien vierestä 480 
m2:n suuruinen perunanvil-
jelysalue 

Yhdistyneet villatehtaat oy. 6) 

Yhdistyneet villatehtaat oy. 7; 

Insinööri K. Kuoppamäki 8) 

Herra V. Majaranta 9) 

Herra J. Vuorela 10) 

Vartija V. Packalen 11) 

Herra K. A. From 12) 

Yövartija O. Mandelin 13) 

1940, syksyllä 

1940, syksyllä 

1940, syksyllä 

1940, lokak. 14 

3 kk. irtis. jälkeen 

1940, jouluk. 31 

1940, syksyllä 

1940, syksyllä 

1,000 
vuokra-
kaudelta 

140 vuok-
rakau-
delta 

110 vuok-
rakau-
delta 

100 vuok-
rakau-
delta 
9,100 

vuodelta 

700 vuok-
rakau-
delta 

200 vuok-
rakau-
delta 

80 vuokra-
kaudelta 

Kiint. lautak. 28 p. lokak. 1,314 § ja 11 p. marrask. 1,408 
jouluk. 1,526 § ja 9 p. jouluk. 1,587 §. — 3) S:n 14 p. lokak. 1,224 §. 

2) S:n 2 p. 
. 0 _ j a. , .w>xx „ x w e t Ä . a,¿j/ij-i — 4) Tonttij. 

9 p. syysk. 349 § — 5) S:n 23 p. syysk. 378 §. — 6) S:n 29 p. huhtik. 40 §. — 7) S:n 
14 p. toukok. 71 §. — 8) S:n 20 p. toukok. 81 §. — 9) S:n 14 p. toukok 64 § — 
10) Kunt. lautak. 15 p. tammik. 19 §. — ") Tonttij. 27 p. toukok. 100 § — S-n 14 p 
toukok. 58 §. — 13) S:n 14 p. toukok. 67 § ja 20 p. toukok. 82 § 
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Pidennetyt asuntoalueiden vuokraoikeudet. Kiinteistölautakunta pidensi 
s e u r a a v i a a lue i t a k o s k e v a t v u o k r a s o p i m u k s e t : 

Tontti tai palsta Vuokraaja 
Vuokrakausi pidennetty 

mistä mihin 

Vuotuinen 
vuokra-
maksu, 

mk 

Eläintarha, huvila-aine 
n:o 8, 0.174 ha:n suu-
ruinen osa litt. a-b-e-
g-a 

S:n s:n, 0 . 4 8 4 ha:n suu-
ruinen osa litt. b-c-d-
e-b 

S:n huvila-alue n:o 13 

Humalisto, Brävalla ni-
minen huvilapalsta 
n:o 24 

XXIII kaupunginosa 
kortt. n:o 903, tontti 
n:o 2 

S:n kortt. n:o 906, 
tontti n:o 7a 837 m2 

S:n kortt. n:o 906, 
tontti n:o 7b 287 m2 

S:n kortt. n:o 907, 
284.4 m2:n suuruinen 
alue 

S:n kortt. n:o 907, 
1,493.2 m2:n suurui-
nen alue 

Rouva H. Vasenius 
amanuenssi G. O. Va-
senius, kirjastonhoi-
taja J. V. Vasenius ja 
rouva H. E. Luther 1)' 

Rouva H. Vasenius, 
amanuenssi G. O. Va-
senius, kirjastonhoi-
taja J. V. Vasenius ja 
rouva H. E. Luther 1 

De gamlas vänner nimi-
nen yhdistys 2) 

Rouva E. Seger berg3} 

Neiti E. Ahman 4) 

1941, tammik. 1 

1941, tammik. 1 

1941, 

1941, 

tammik. 1 

tammik. 1 

1941, tammik. 1 

S:n kortt 
220 m2 

S:n kortt. 
882 m2 

Kumpula, 
litt Y 

Käpylä, 
n:o 4 

n:o 914, 

n:o 914, 

huvila-alue 

asuntopalsta 

huvila-Lauttasaari, 
alue n:o 9 

Länt. Kaivopuisto, hu-
vila-alue n: o 1 

S:n huvila-alue n:o la 
S:n huvila-alue n:o 2 

S:n huvila-alue n:o 3 

S:n huvila-alue n:o 5 

Herra E. Nyström 5) 1941, 

Herra E. Nyström 5) 1941, 

Rouva F. W. Kullbergin 1941, 
kuolinpesä 6) 

Rouva F. W. Kullbergin 1941, 
kuolinpesä 6) 

Huvilanomistaja E. A. 1941, 
Weckström 7) 

Huvilanomistaja E. A. 1941, 
Weckström 7) 

Puutarhatyöntekijä J. 1940, 
Toivonen 8) 

Herra E. Ilola ja rouva 1940, 
A. Karlssonin oikeu-
denomistajat 9) 

Kauppias F. Hj. Lind- 1940, 
berg 10) 

Rouva E. Staudingeri1) 1940, 

Neiti N. Alfthan X1) 1940, 
Senaattori Th. Wege- 1940, 

liuksen kuolinpesä n ) 
Neiti K. Lindelöf ja 1940, 

herra E. Lindelöfu) 
Rouva M. Lindstedt") 1940, 

toistaiseksi 6 kk, 
irtis. jälkeen 

1945, jouluk. 31 

1950, jouluk. 31 

1943, jouluk. 31 

1943, jouluk. 31 

tammik. 1 

tammik. 1 

tammik. 1 

tammik. 1 

tammik. 1 

tammik. 1 

tammik. 1 

syy sk. 1 

kesäk. 1 

kesäk. 1 
kesäk. 1 

kesäk. 1 

kesäk. 1 

toistaiseksi 6 kk. 2,750 
irtis. jälkeen 

toistaiseksi 3 kk. 250 
irtis. jälkeen 

toistaiseksi 3 kk. 250 
irtis. jälkeen 

toistaiseksi 6 kk. 2,750 
irtis. jälkeen 

toistaiseksi 6 kk. 250 
irtis. jälkeen 

toistaiseksi 6 kk. 2,000 
irtis. jälkeen 
1940, jouluk. 31 300 

1944, jouluk. 31 2,500 

toistaiseksi 6 kk. 
irtis. jälkeen 
1941, kesäk. 1 

1941, kesäk. 1 
1941, kesäk. 1 

1941, kesäk. 1 

1941, kesäk. 1 

1,500 

2,000 

4,800 
6,300 

10,000 

6,750 

i) Klint, lautak. 11 p. maalisk. 183 §. — 2) S:n 29 p. heinäk. 852 §. — 3) S:n 
10 p. kesäk. 644 §. — S : n ! p h e i n ä k 7 4 6 § __ 6j S : n 1 p. heinäk 747 5 — 
s 1 , 5 8 9 §• — ?) S : n 1 5 P- tammik. 29 § ja 17 p. kesäk. 691 § .— 8. Tonttij. 27 p. maalisk. 13 §. — 9) Kiint. lautak. 12 p. helmik. 95 § — *>) S:n 
16 p. syysk. 1,079 §. — ") S:n 20 p. toukok. 519 § 
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Tontti tai palsta Vuokraaja 
Vuokrakausi pidennetty Vuotuinen 

vuokramak-
su, mk mista mihin 

Vuotuinen 
vuokramak-

su, mk 

1939, kesåk. 1 1939, marrask. 1 50,000 

1941", tammik. 1 1945, jouluk. 31 337:50 

1940, marrask. 1 1945, lokak. 31 800 

1940, marrask. 1 1960, tammik. 1 550 

1940, tammik. 1 1941, elok. 31 500 

1940, tammik. 1 1941, jouluk. 31 4,000 

1940, heinåk. 24 1941, heinäk. 23 1,000 

i 1940, heinåk. 24 1941, heinäk. 23 1,000 

• 1940, marrask. 28 toistaiseksi 6 kk. 96,400 
irtis. jälkeen. 

• 1940, elok. 1 1945, syysk. 30 1,000 

i 1941, tammik. 1 toistaiseksi 6 kk. 4,365 

- 1941, tammik. 1 toistaiseksi 6 kk. 5,750 
irtis. jälkeen 

j 1942, tammik. 1 1946, jouluk. 31 5,200 

Malminkadun ja Mal 
minrinteen kulmassa 
oleva alue 

Meilahti, huvila-alue 
nro 6, Tallbo 

Oulunkylä, Itäinen hu-
vilaryhmä, asunto 
tontti n:o 24 

S:n s:n, asuntopalsta 
n:o 25 

S:n s:n, asuntopalsta 
n:o 32 

S:n s:n, alue n:o 51 

Pirkkola, mallitaloa 
varten vuokrattu 
tontti 

S:n mallitaloa varten 
vuokrattu tontti 

Ruoholahdenkatu, 
kortt. n:o 167, tontti 
n:o 17 

Ryssänsaari 

Toukola, kortt. n:o I 
tontti nro 5 ja kaksi 
lisäaluetta 

Srn kortt. nro 12, 
tontti nro 6 

XI kaupunginosa, kortt. 
nro 302, tontti nro 6 

Ab. Helsingfors Aktie-
bostäder 1) 

Suomen lastenhoitoyh-
distys 2) 

Ajuri K. Willberg3) 

Herra K. W. Wilkman 4) 

rouva S. Rorms 5) 
Oulunkylän kunnallis-

lautakunta 6) 
A. Ahlström oy. 

Torasjoen Saha oy. 

Asunto-oy. Ruohola' 
ti 9) 

qvist ja I. Hall10) 

Rouva F. J. Vauhko 
nen 12) 

Suomen lastenhoitoyh-
distys 13; 

De gamlas vänner nimiselle yhdistykselle lautakunta päätti14) ilmoittaa, 
että kaupunki ei ole velvollinen lunastamaan yhdistyksen vuokra-alueella 
olevia rakennuksia eikä korvaamaan sijoitettuja kustannuksia y.m. siinä 
tapauksessa, että vuokraaja vuokrakauden aikana vuokrasopimuksen 7) 
kohdan mukaan olisi pakotettu vuokrauksestaan luopumaan. Koska yhdis-
tys toistaiseksi oli pidättäytynyt uutta vuokrasopimusta allekirjoittamasta, 
päätti lautakunta yhdistykselle ilmoittaa, että kyseisen vuokra-alueen 
vuokraoikeutta voidaan pidentää kaupunginvaltuuston päätöksen15) mukai-
sin ehdoin ja huomioiden, että vuokra-alueen suuruus nykyisin on 6,640 m2, 
kehoittaen yhdistystä allekirjoittamaan vuokrasopimuksen, mikäli yhdistys 
näillä ehdoilla oli suostuvainen vuokrausta jatkamaan. 

Oulunkylän itäisen huvilaryhmän asuntotontit n:o 24 ja n:o 25 annettiin16) 
vuokralle ehdoin, että vuokraaja on ainoastaan kaupungin suostumuksella 
ja kaupungin kutakin tapausta varten määräämillä ehdoilla oikeutettu laa-
jentamaan tonteilla olevia rakennuksia samoinkuin rakentamaan niille uusia 

Kiint. lautak. 14 p. toukok. 477 §. — 2) S:n 6 p. toukok 447 § — 3) S-n 
30 p. syysk. 1,160 §. — 4) S:n 9 p. syysk. 1,042 §. — 5 ) Srn 12 p. elok. 930 § .— 
6) Srn 1 p. heinäk. 736 §. — 7) Tonttij. 29 p. heinäk. 251 §. — «) Srn 5 p elok 
275 §. — 9) Kiint, lautak.4 p. marrask. 1,368 §. — 10) Srn 29 p. heinäk. 861 § ia 
5 p. elok. 894 §. — Srn 10 p. kesäk. 652 §. — "} Srn 27 p. maalisk. 236 §.— 
13) Srn 4 p. marrask. 1,367 §. — 14) Srn 29 p. heinäk. 852 §. — 15) Ks v n 1936 
kert. s. 22. — 16) Kiint. lautak. 30 p. syysk. 1,160 § ja 9 p. syysk. 1,042 § 
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rakennuksia ollen tontin n:o 25 vuokraajan lisäksi korvauksetta suhteellista 
vuokranalennusta vastaan tarvittaessa luovutettava kaupungille rakennus-
suunnitelman tai vastaisen asemakaavan toteuttamiseksi tarvittavat tar-
peelliset alueet. 

Pasilan ja Hermannin vuokratontit. Päätettiin x) jatkaa eräiden Pasi-
lan tonttien vuokraoikeuksia, jotka päättyvät joulukuun 31 p:nä 1940, 10 
vuodella mainitusta päivästä lukien entisin ehdoin korottamalla vuokra 
kymmenkertaiseksi kaikkien muiden paitsi eräiden erikseen mainittujen 
tonttien osalta. Samanlaisia päätöksiä tehtiin 2) eräiden Hermanni I kau-
punginosasta vuokrattujen tonttien vuokraoikeuksien jatkamisesta. 

Pidennetyt viljelysalueiden vuokraoikeudet. Kiinteistölautakunta pidensi 
seuraavia viljelysalueita koskevat vuokrasopimukset: 

Alue Vuokraaja 
Vuokrakausi pidennetty 

mistä mihin 

Vuotuinen 
vuokra-
maksu, 

mk 

Hermanni, syöttöpalsta 
litt. A 1—13 

Koskela, viljelyspalsta 
litt, b 

Kumpula, n.s. Elannon 
palsta, n. 0.8 5 ha 

S:n syöttöpalsta litt. 
a-b-c-d-af litt, e ja f 
sekä litt. U 

S:n syöttöpalsta litt, b 
S:n viljelyspalstat n:ot 

l 1 ja l 2 

S:n viljelyspalsta n:o 15 
Meilahti, viljelyspalsta 

litt, e 
Reijola, Mansikkamäki 

ja Hallipelto nimiset 
viljelysalueet 

S:n syöttöpalstat litt. 
g1 jag 2 

S:n, syöttöpalsta n:o 
XII 

S: n vi 1 j elyspalsta 1 itt. C 
S:n viljelyspalsta litt, d 
S:n viljelyspalstat litt. 

K1, K2 ja K3 

Pasila, viljelyspalstat 
litt, o, p, r, s ja q 

Punamäki, viljelys-
palsta litt. A 

Ajuri Hj. Laaksonen3) 

Herra A. Örmark 4) 

Autonkuljettaja E. Sy-
vänen 5) 

Puutarhuri C. R. Lind-
berg 6) 

Ajuri J. A. Ylöstalo 7) 
Ajuri S. Räisänen 8) 

Rouva S. Odell 9) 
Herra F. Lundell 10) 

Herra A. Seppälä r l) 

Ajuri E. A. Vennola 12) 

Herra G. Näsi 13) 

Herra K. A. From 14) 
Ajuri J. E. Granlund 15) 
Poliisikonstaapeli A. E. 

Aarnio 16) 
Ajuri T. Heino 17) 

Ajuri J. V. Sohiman 18) 

1940, 

1940, 

1940, 

1940, 

1940, 
1940, 

1940, 
1940, 

tammik. 1 

tammik. 1 

tammik. 1 

tammik. 1 

tammik. 1 
tammik. 1 

tammik. 1 
tammik. 1 

1941, tammik. 1 

1940, 

1940, 

1941, 
1940, 

1941, 

1941, 

1940, 

tammik. 1 

tammik. 1 

tammik. 1 
tammik. 1 
tammik. 1 

tammik. 1 

tammik. 1 

1940, jouluk. 31 

1940, jouluk. 31 

1940, jouluk. 31 

1941, jouluk. 31 

1940, jouluk. 31 
1940, jouluk. 31 

1940, jouluk. 31 
1940, jouluk. 31 

1941, jouluk. 31 

1940, jouluk. 31 

1940, jouluk. 31 

1941, jouluk. 31 
1940, jouluk. 31 

1941, jouluk. 31 

1941, jouluk. 31 

1940, jouluk. 31 

200 

125 

700 

3,650 

200 
1,000 

200 
1,000 

500 

400 

300 

200 
200 
500 

1,200 

150 

Kumpulan viljelyspalsta n:o 15 annettiin vuokralle ehdoin, että palstaa 
ei saanut käyttää syöttömaana vaan se oli pantava viljelykseen. 

i) Kiint. lautak. 12 p. helmik. 113 §. — 2) S:n 8 p. huhtik. 270 §. —8) Tonttij. 
1 p. heinäk. 172 §. — 4) S:n 27 p. toukok. 105 §. — 5) S:n 11 p. maalisk. 7 §. .— 
6) Kiint. lautak. 12 p. helmik. 114 § ja tonttij. 9 p. jouluk. 570 §. — 7) Tonttij. 
3 p. kesäk. 129 §. — 8) S:n 15 p. huhtik. 25 §. — 9) S:n 29 p. huhtik. 36 §. — 
10) S:n 27 p. maalisk. 12 §. — ") S:n 14 p. lokak. 436 §. — 12) S:n 8 p. huhtik. 
18 §. — 13) S:n 20 p. toukok.78 §. — 14) S:n 11 p. marrask. 500 §. — 16) S:n 
29 p. huhtik. 29 §. — 16) S:n 7 p. lokak. 411 §. —1 7) S:n 2 p. syysk. 345 §. — 
18) S:n 8 p. huhtik. 24 §. 
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Pasilan sikala-alue. Herra W. V. Löfille vuokratun Pasilan n.s. sikala-
alueen vuokra-aikaa päätettiin pidentää tammikuun 1 p:stä 1941 lukien 
3 vuodella entisin ehdoin. 

Stadionin vuokra-alue. Stadionin laajennusta varten vuokratun alueen 
vuokra-aikaa suostuttiin 2) pidentämään tammikuun 1 p:stä 1941 lukien 
edelleen 5 vuodella entisin ehdoin. 

Asuntotonttien ja huvilapalstojen vuokraoikeuden siirto. Kiinteistölauta-
kunta hyväksyi seuraavien asuntotonttien ja huvilapalstojen vuokraoikeu-
den siirron: 

T o n t t i t a i p a l s t a U u s i v u o k r a a j a 

Eläintarha, huvila-alue n:o 10 
Hermanni, kortt. n:o 652, tontti n:o 24 
S:n » » 653 » » 9 
Herttoniemi, huvilapalsta n:o 45 
S:n » » 66 

S:n » » 73 

XXII kaupunginosa, kortt, n:o 530 tontti n:o 9 
S:n » » » 530 » » 9 
S:n » » » 530 » » 1 1 
S:n » » » 531 » » 19 
S:n » » » 531 » » 20 

S:n » » » 531 » » 42 

;S:n » » » 536 » » 29 

;S:n » » » 539 » » 1 0 
S:n » » » 542 » » 3 

S:n » » » 542 » » 5 

S:n » » » 549 » » 1 9 
S:n » » » 549 » >, 24 
S:n » » » 550 » » 22 

S:n » » » 694 » » 1 9 
XXIII » » » 908 » » 6 
S:n » » » 911 » » 4 
S:n » » » 911 » » 25a. 
S:n » » » 916 » » 7 
S:n » » » 916 » » 9 

Neiti D.M. Törnroos 3) 
Herrat J. A., E. A. ja J. A. Koskinen4) 
Rouva V. Santalan oikeudenomistajat 5) 
Toimitusjohtaja K. Ekrot 6) 
Kaasumestari A. O. ja rouva G. J. 

Jansson-Knutsin oikeudenomistajat7) 
Valokuvaaja E. W. ja rouva S. Lahti-

nen 8) 
Maanviljelijä H. Järvinen 9) 
Rouva H. A. Tambik10) 
Autonkuljettaja O. Maanela n ) 
Mekanikko K. A. Fihlman 12) 
Kauppias T. ja rouva L. S. Hinkka-

nen 13) 
Autonkuljettaja H. ja rouva M. Laakso-

nen14) 
Rouva A. K. ja lapsi A. L. Karju-

la 15) 
Asunto oy. Uusi Mäkelä 16) 
Rouvat E. A. Ek ja S. A. Karlsson ja 

herrat Y. N. ja K. Hj. Löfman *7) 
Piirtäjä E. ja rouva I. Åker-

stedt 18) 
Kauppias L. A. Kouhi19) 
Rouva H. Arvela 20) 
Talonomistaja J. A. ja rouva H. Silve-

nius 21) 
Johtaja H. Schlüter 22) 
Talollinen V. Lahtinen 23) 
Autonkuljettaja O. J. Hagelberg24) 
Rouva M. Alén 25) 
Työnjohtaja E. Roine 26) 
Leipuri A. Laukkanen 27) 

!) Kiint. lautak. 28 p. lokak. 1,328 §. — 2) S:n 1 p. heinäk. 784 §. — 3) Tont-
tij. 11 p. marrask. 508 §. — 4) S:n 4 p. marrask. 485 §. — 5) S:n 14 p lokak 
439 §. — 6) S:n 29 p. heinäk. 252 §. — 7) S:n 21 p. lokak. 447 §. — 8) S:n 30 p 
syysk. 393 §. — 9) S:n 29 p. heinäk. 256 §. — 10) S:n 11 p. marrask 501 § — 
n ) S:n 5 p. elok. 276 §. — *2) S:n 21 p. lokak. 459 §. — *3) S:n 29 p huhtik 
33 §. — *4) S:n 23 p. syysk. 376 §. — ") S:n 8 p. heinäk. 209 §. — S-n 15 p' 
heinäk. 229 §. — «) S:n 11 p. marrask. 493 §. — 18) S:n 10 p. kesäk 149 5 — 
19) S:n 11 p. maalisk. 5 §. — 20) S:n 11 p. marrask. 502 §. — 2*) S:n 15 p hei-
näk. 248 §. — 22) S:n 3 p. kesäk. 115 §. — 23) S :n 7 p. lokak. 408 § — S n 

1 P Ö 5 6 1 §• — 25) s : n 15 p. heinäk. 245 §. — 26) S:n 18 p. marrask 514 § — 27) S:n 14 p. toukok. 68 §. 
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T o n t t i t a i p a l s t a U u s i v u o k r a a j a 

XXV kaupunginosa, kortt. n:o 823, tontti n:o 16 Filosofianmaisteri H. Vasara 
S:n » » » 861 » » 9 Pastori S. Samsonoff 2) 
S:n » J> » 861 » » 17 Johtaja E. Kuparinen3) 
S:n i> » » 862 » » 18 Filosofianmaisteri Y. Uotila4) 
S:n » » » 867 » » 23 Talonomistaja H. Rouvinen ja tilan-

omistaja M. Juvonen5) 
S:n » » » 868 » » 17 Työntekijä E. Puustelli6) 
S:n » » » 873 » » 4 Rouva H. S. Kammonen 7) 
S:n >> » » 873 » » 6 Puutarhuri I. Helkapalo 8) 
S:n » » » 873 D » 8 Konttoripäällikkö G. H. ja rouva E. 

Venesmaa sekä rouva J. S. Wik-
stedt 9) 

S:n » » » 873 » » 11 Rouva J. I. sekä lapsi K. A. Kauri-
nen 10) 

S:n » » » 874 h » 19 Kirvesmies K. I. ja rouva J. Aal-
to lx) 

S:n » » » 874 » » 23 Rouva E. Rinne 12) 
S:n » » » 876 » » 27 Insinööri J. E. Rinteen oikeudenomis-

tajat 13) 
S:n » » » 890 » » 40, Blomsterfonden i Helsingfors niminen 

42 ja 44 säätiö 14) 
S:n » » » 891 » » 7 Rouva S. Tammivuori15) 
S:n » » » 892 » » 64 Johtaja R. M. ja rouva J. An-

toni 16) 
S:n » » » 893 » » 3 Rouva S. Malinen17) 
S:n » » » 893a » » 7 Kauppias V. ja rouva A. Niki-

tin 18) 
S:n » » » 893b » » 38 Rakennusmestari J. E. ja rouva A. 

Hilden 19) 
S:n » » » 894 » » 23 Filosofianmaisteri O. ja rouva T. 

Laine 20) 
S:n » » » 894 » » 50 Johtaja A. G. Koskinen21) 
S:n » » 895 » » 18 Insinööri J. Stenholm 22) 
S:n » » » 897 » » 27 Rouva O. Karlin 23) 
S:n » » » 897 » » 27 Ylikonemestari H. Hervo24) 
S:n » » » 897 » » 27 Filosofianmaisteri V. Setälä25) 
S:n » » 898 » » 28 » Insinööri R. A. O. Lindström26) 
XXVI » » 978 » » 40 i Kotiteollisuudenopettaja M. ja rouva 

H. Mäki27) 
S:n . » » » 981 » a 1 Talonomistaja T. ja rouva J. Ran-

tala 28) 
S:n » » » 981 » » 7 r Autonkuljettaja K. A. ja rouva S. H. 

Hofdahl 29) 
S:n » )) » 982 » » 7 r Merikapteeni J. A. Eriksson30) 
S:n » » » 982 » » 8 \ Rouva A. Harjanne 31) 

!) Tonttij. 27 p. toukok. 95 §. — 2) S:n 4 p. marrask. 482 §. — 3) S:n 23 p. 
jouluk. 598 §. — 4) S:n 1 p. heinäk. 206 §. — 5 ) S:n 15 p. heinäk. 249 §. — 6) S:n 
8 p. heinäk. 213 §. — 7) S:n 9 p. syysk. 353 §. — 8) S:n 16 p. jouluk. 582 §. — 
9) S:n 3 p. kesäk. 113 §. — 10) S:n 29 p. heinäk. 257 §. — X1) S:n 10 p. kesäk. 
138 §. — 12) S:n 20 p. toukok. 85 §. — 13) S:n 18 p. marrask. 512 §. — 14) S:n 
9 p. jouluk. 563 §. — 16) S:n 15 p. huhtik. 27 §. — 16) S:n 7 p. lokak. 422 §. — 
17) S:n 16 p. syysk. 366 §. — A») S:n 21 p. lokak. 454 §. — 19) S:n 5 p. elok. 
291 §. — 20) S:n 7 p. lokak. 412 §. — 21) S:n 8 p. huhtik. 21 §. — 22) S:n 25 p. 
marrask. 537 §. — 23) S:n 29 p. huhtik. 32 §. —2 4) S:n 23 p. syysk. 380 §. —2 5) S:n 
18 p. marrask. 521 §. —2 6) S:n 26 p. elok. 333 §. — 27) S:n 23 p. syysk 385 § — 
28) S:n 25 p. marrask. 533 §. — 29) S:n 30 p. syysk. 401 §. —30) S:n 28 p. lokak. 
471 §. — 31) S:n 15 p. heinäk 231 S. 



•328 III. Kiinteistölautakunta 

T o n t t i t a i p a l s t a U u s i v u o k r a a j a 

XXVI kaupunginosa, kortt. n:o 982, tontti n:o 12 

S:n » » » 982 » 

S:n 
S:n 
S:n 
S:n 
S:n 

S:n 
S:n 
S:n 
S:n 
S:n 

S:n 
S:n 
S:n 

S:n 

S:n 

S:n 
S:n 
S:n 
S:n 
S:n 

S:n 
S:n 
S:n 
S:n 
S:n 
S:n 

S:n 
S:n 

S:n 

S:n 

S:n 

» 983 
» 983 
» 983 
» 983 
» 984 

» 984 
» 986 
» 986 
» 986 
» 986 

» 987 
» 987 
» 987 

» 987 

» 987 

» 987 
» 987 
» 987 
» 987 
» 987 

989 
990 
990 
990 
990 
991 

991 
991 

991 

991 

991 

14 

» 9 
» 10 
» 10 
» 16 

rouva I. Toivo-Liikemies E. ja 
nen 

Merikapteeni J. V. ja rouva S. A. 
Skärström 2) 

Rouva A. Valtasaari3) 
Rouva A. Ilola 4) 
Rouva K. Koutsa5) 
Talonomistaja L. Koskiniemi6) 
Suutari E. ja rouva H. Kärkkäi-

nen 7) 
20 Kauppias V. Vuoristo 8) 
31 Herra E. Salminen9) 
33 Metsänhoitaja V. Parvio10) 
35 Konemestari E. Berg 11) 
37 Rakennusmestari C. ja rouva A. Hag-

man 12) 
Kamreeri V. Niva13) 
Majuri R. K. Vainio14) 

9 Insinööri B. ja rouva E. Ahl-
stedt 15) 

28 Herra E. ja rouva A. Wirta-
nen 16) 

30 Sähköteknikko V. A. Hagelin ja piirtäjä 
M. Sola17) 

32 Liikkeenharjoittaja T. E. Laamanen18) 
32 Maanviljelijä V. Wahlberg19) 
36 Rautatieläinen P. Ijäs20) 
38 Rouva A. Kari21) 
40 Kauppias V. ja rouva A. Niki-

tin 22) 
29 Työnjohtaja I. Jyläs23) 

1 Rouva K. Koutsa24) 
3 Autonkuljettaja J. Andersson25) 
4 Leipurimestari O. A. Harhala 26) 

23 Johtaja O. Wikström27) 
4 Herra P. ja rouva M. Koso 

nen 28) 
6 Maanviljelijä T. Rantala 29) 
6 Työnjohtaja L. ja rouva L. Ka-

leva 30) 
7 Liikemies E. ja rouva I. Toivo-

nen 31) 
7 Työnjohtaja Y. ja rouva H. Koski-

nen 32) 
8 Rouva K. Lampen33) 

Tonttij. 25 p. marrask. 539 §. — 2) S:n 14 p. lokak. 433 §. — 3) S:n 2 p 
jouluk. 545 §. — 4) S:n 5 p. elok. 277 §. — 5 ) S:n 11 p. marrask. 504 §. — 6) S:n 
23 p. jouluk. 597 §. — 7) S:n 2 p. jouluk. 543 §. — 8) S:n 25 p. marrask. 534 §. — 
9) S:n 17 p. kesäk. 166 §. — 10) S:n 9 p. jouluk. 562 §. — n ) S:n 3 p. kesäk. 126 § — 
12) S:n 29 p. heinäk. 255 §. — 13) S:n 14 p. toukok. 56 §. — 14) S:n 17 p. kesäk 
168 §. — 15) S:n 29 p. huhtik. 37 §. — 1 6 ) S:n 15 p. heinäk. 230 §. — 17) S:n 9 p 
jouluk. 255 §. — 18) S:n 27 p. toukok. 109 §. — 19) S:n 30 p. syysk 391 5 — 
20) S:n 10 p. kesäk. 150 §. — 21) S:n 21 p. lokak. 446 §. — 22) S:n 1 p heinäk. 
203 §. — 23) S:n 4 p. marrask. 484 §. — 24) S:n 23 p. jouluk. 596 §. — 25) S:n 
23 p. syysk. 377 §. — 26) S:n 30 p. syysk. 392 §. — 27) S:n 19 p. elok. 316 §. — 
28) S:n 29 p. heinäk. 253 §. — 29) S:n 5 p. elok. 292 §. — 30) S:n 25 p marrask 
532 §. — 31) S:n 12 p. elok. 299 §. — 32) S:n 2 p. jouluk. 544 §. — 33) S:n 10 p' 
kesäk. 156 §. 
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XXVI kaupunginosa, kortt. n:o 991, tontti n:o 12 
S:n » >: 
S:n » » 
S:n » >: 
S:n » i 

S:n 

S:n 

S:n » > 
S:n » i 
S:n » i 
S:n » 

S:n » 
Kumpula, asuntopalsta litt. Z 

» 992 » » 4 
» 992 » » 7 
» 992 » » 11 
» 992 » » 13 

» 992 » » 15 

» 992 >. » 16 

» 993 » » 6 
» 993 » » 8 
» 993 » » 12 
» 993 » » 14 

» 993 » » 16 

S:n » » Y 

S:n kortt. n:o 923, tontti n:o 105 

S:n » » 924 » » 7 
S:n » » 924 » » 7 
S:n » » 924 » » 94 
S:n » » 924 » » 94 

S:n » » 926 » » 1 
S:n » » 926 » » 7 
S:n » » 926 » » 9 

S:n » 926 » » 82 
S:n » » 926 » » 88 
S:n » » 927 » » 6 
S:n » » 927 » » 71 

S:n » » 927 » » 71 
S:n i> » 927 » » 73 

S:n » » 928 » » 69 
S:n » » 931 » » 36 ja 38 
S:n » » 931 » » 36 ja 38 
S:n » » 932 » - » 59 ja 61 
S:n » » 933 » » 65 ja 67 

Johtaja B. Isaksson1) 
Herra A. ja rouva M. Collen 2) 
Vanginvartija A. Hollo 3) 
Ylikonemestari Y. R. Castren 4) 
Maanviljelijä K. ja rouva A. Holm-

ström 5) 
Asentaja A. ja rouva H. Paju-

nen 6) 
Rakennusmestari K. J. Hirsimäki ja 

rouva K. Hirsimäki 7) 
Opiskelija"M. I. Railo8) 
Liikemies L. Hermunen9) 
Peltiseppä K. Juslin10) 
Kirvesmies V. ja rouva M. Rosi-

mo 
Johtaja V. Klemetti12) 
Rouva H. Ansinen ja kirjanpitäjä I. 

Laukkanen 13) 
Tarjoilijatar A. Matikainen ja herra A. 

H. Marttinen 14) 
Autonkuljettaja F. ja rouva S. Häy-

ren15) 
Maalari O. Blom 16) 
Liikemies J. Putus17) 
Kauppias E. Martemaa18) 
Opettaja A. ja rouva A. Syrjä-

nen 19) 
Ylikonstaapeli E. A. Ruhala20) 
Rouva L. Salmi21) 
Työntekijä T. G. ja rouva E. E 

Alestalo 22) 
Liikemies H. Hyppönen23) 
Neiti K. S. Latvasaari 24) 
Rouva T. L. Lahti 25) 
Kivi työntekijä O. ja rouva H. Ant-

tila 26) 
Neiti V. Meskanen 27) 
Autonkuljettaja P. H. ja rouva A.-L. 

Friman 28) 
Opettaja V. Pallari *9) 
Talonomistaja N. Hiljanen 30) 
Herra E. Linden 31) 
Maalari O. ja rouva K. Blom32) 
Kauppias K. ja rouva H. Hele-

nius 33) 
1) Tonttij. 4 p. marrask. 483 

568 §. — 4) S:n 27 p. toukok. 94 
-2) S:n 14 p. lokak. 432 §. — 3) S:n 9 p. jouluk. 
- 5) S:n 29 p. heinäk. 254 §. — 6) S:n 23 p. 

jouluk. 594 §. — 7) S:n 26 p. elok. 332 §. — 8) S:n 3 p. kesäk. 114 §. — 9) S:ri 
5 p. elok. 295 §. — 10) S:n 1 p. heinäk. 190 §. — n ) S:n 21 p. lokak. 460 §. — 
12) S:n 9 p. syysk. 354 §. — 13) S:n 10 p. kesäk. 139 §. — 14) S:n 1 p. heinäk. 
191 §. — 15) S:n 29 p. heinäk. 261 §. — 16) S:n 2 p. syysk. 337 §. — 17) S:n 11 
p. marrask. 503 §. — 18) S:n 26 p. elok. 336 §. — 19, S:n 23 p. jouluk. 593 § — 
20) S:n 25 p. marrask. 535 §. — 21) S:n 8 p. heinäk. 212 § — 22) S:n 7 p 
lokak. 413 §. — 23) S:n 4 p. marrask. 489 §. — 24) S:n 17 p." kesäk. 170 §. — 
25) S:n 26 p. elok. 334 §. — 26) S:n 8 p. heinäk. 222 §. — 27) S:n 11 p. marrask. 
509 §. — 28) S:n 11 p. marrask. 494 §. — 29) S:n 12 p. elok. 298 §. — 30) S:n 10 
p. kesäk. 151 §. — 31) S:n 21 p. lokak. 448 §. — 32) S:n 18 p. marrask. 515 § — 
33) S:n 7 p. lokak. 415 §. 
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T o n t t i t a i p a l s t a U u s i v u o k r a a j a 

Kumpula, kortt. n:o 935, tontti n:o 58 

S:n » » 936 » » 24 
S:n » » 936 » » 26 
S:n » » 937 » » 37 
S:n » 937 » 48 
S:n » » 937 » » 48 
S:n » » 937 D » 50 
S:n » » 938 » 41 j a 43 
S:n D » 939 » » 33 
S:n » » 940 )> 36 
S:n » » 940 » » 38 
S:n » » 940 » » 38 
S:n » * 942 » » 19 

S:n » » 942 » » 19 
S:n » » 942 » » 21 
S:n » » 942 » » 23 j a 25 
S:n » » 944 » » 8 

Rouva H. V. ja lapset A. U. K. ja S. A. 
Ahola !) 

Liikemies A. Virtanen 2) 
Kauppias R. Oksanen 3) 
Työntekijä V. S. ja rouva S. M. Evander4) 
Rappari V. Mesiäinen 5) 
Maatalousteknikko E. Tuomala 6) 
Taloudenhoitaja L. Ohmero 7) 
Kauppias J. Kankkunen 8) 
Neiti M. Kangasniemi 9) 
Työntekijä A. Virtanen10) 
Kauppias J. L. Arvola11) 
Liikemies P. Kauhanen 12) 
Herra H., rouva A. ja neiti L. Korho-

nen 13) 
Talonomistaja S. Jakonen 14) 
Vänrikki R. Valio 15) 
Johtaja K. Lindy 16) 
Työnjohtaja S. Suoknuutti17) 
Herra J. Vuorela18) 

Kutomoliikkeenharjoittaja M. Tohtua19) 
Herra E. IJola ja rouva A. Karlssonin 

oikeudenomistajat20) 
Rouva E. A. Blomfelt21) 
Ent. asemapäällikkö G. öller 22) 
Liikemies A. V. Wirtanen 23) 
Oy. Strömberg ab. 24) 
Neidit F. ja L. Kyrklund 25) 

Sorvaaja V. Nupponen 26) 
Pasilan sosialidemokraattinen työväen-

yhdistys 27) 
Rouva E. Hopeavuori 28) 
Esimies O. Päiviö 29) 
Rouva A. S. Jalava 30) 
Rouva A. Metsolan oikeudenomistajat31^ 
Kirvesmies E. Nisulan oikeudenomista-

jat 32) 
Rouva A. S. Hinsberg 33) 
Rouva A. S. Hinsberg 33) 
Asunto oy. Pitäjä 34) 
Herra A. A. Söderlund 35) 

i) Tonttij. 15 p. heinäk. 243 §. — 2) Kiint. lautak. 15 p. tammik. 25 §. — 
*) Tonttij. 29 p. huhtik. 30 §. — 4) S:n 2 p. jouluk. 546 §. — 5) S:n 1 p. heinäk. 
198 §. — 6) S:n 7 p. lokak. 410 §. — 7) S:n 2 p. jouluk. 547 §. — 8) S:n 3 p 
kesak. 116 §. — 9) S:n 4 p. marrask. 477 §. — *») S:n 6 p toukok 42 § — 
u ) S:n 10 p. kesäk. 147 §. — i2) S:n 4 p. marrask. 486 §. — 13) S:n 15 p hei-
näk. 244 §. —1 4) S:n 16 p. jouluk. 583 §. — 15) S:n 10 p. kesäk. 148 §. — 16') S:n 
9 p. jouluk. 560 §. — 17) S:n 23 p. jouluk. 589 §. — 18) Kiint. lautak. 15 p. tam-

J E f \ 1 0 P ' k e s ä k - 1 4 0 §• — 2°) K i i n t - 12 p. helmik. -95 §. — 21) Tonttij. 19 p. elok. 314 §. — 22) S:n 1 p. heinäk. 180 §. — 23) S:n 
7 p lokak 424 §. — 24) Kiint. lautak. 12 p. helmik. 98 §. — 25) Tonttij 15 p 

f n §- r - P S Z } * P. heinäk. 242 §. - 27) S:n 16 p. jouluk. 57^ § ~ 
i i i s1" 3n P i k e o S f ' 1 5 9

 C"J S : n 2 0 P- t o u k o k - 8 3 §• ~ 30 S:n 3 p. klsäk. 
is ) < f : n f J ° ^ k c 5 9 5 J - - 3 2 ) Kiint. lautak. 15 p. tammik. 23 §. -
näk 272 § P ' §' ~ S : n 2 8 P ' l 0 k a k ' 4 6 5 §' > S : n 2 9 p ' h e i~ 

S:n palstat litt. K1, K2, K5, K6, K7 ja K9 sekä 
litt. S ja U 

Kuusisaari, huvilapalsta n:o 1 
Käpylä, asuntopalsta n:o 4 

Meilahti, huvilapalsta n:o 19 
S:n » » 20 Solhem 
S:n » » 27a, Länt. Pukkisaari 
Munkkiniemi, 600 m2:n suuruinen palsta n:o 301 
Oulunkylä, It. huvilaryhmä, huvila-alue n:o 22 

Hasabacka n:o 1 
Pasila, asuntopalsta n:o 1 c 
S:n kortt. n:o 54, tontti n:o 23 

S:n » » 561 » » 3 
S:n » » 562 » » 11 
S:n » » 565 » 7 
S:n » » 566 » » 15, puolet 
S:n » » 566 » » 19 

S:n D » 572 » » 2 
S:n » » 573 » » 29 
Reimars » » 17 i> » 2 
S:n » » 17 » 8 
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T o n t t i t a i p a l s t a U u s i v u o k r a a j a 

Reimars, kortt. n:o 20, tontti n:o 3 

S:n » » 21 » » 6 

S:n » » 24 » » 3 
Ruskeasuo, vuokrapalsta n:o 6 
Ryssänkari 

Ryssänsaari 

Työntekijä J. ja rouva A. D. Sieppa-
la1) 

Laivurit W. Pasanen ja E. Tiainen ja 
rouvat M. S. Pasanen ja A. Tiainen 2) 

Autonkuljettaja K. F. Kanto 3) 
Farmaseuttikandidaatti E. Jarma 4) 
Kalastajat A. Lindroos ja G. H. Lind-

qvist 5) 
Kalastajat I. Hall ja G. N. Lindqvist6) 

Oy. Strömberg ab: n vuokra-alue. Lautakunta päätti merkitä taulukossa 
mainitun Munkkiniemen 600 m2:n suuruisen palstan n:o 301 vuokraoikeu-
den siirron Oy. Strömberg ab:lle ehdoin, ettei vuokrasopimusta luovu-
tettu yhtiölle ennen kuin yhtiö oli esittänyt selvityksen siitä, että yhtiön 
osakkeitten omistaminen ulkomaalaisiin nähden oli rajoitettu 1/s osaan. 

Lainain siirtäminen uusien vuokraa]ain vastattaviksi. Edellä mainittu-
jen hyväksyttyjen vuokraoikeuden siirtojen yhteydessä tontin vuokraoikeu-
teen rakennuksineen kiinnitetty joko kaupungin valtion varoista välittämä 
tai kaupungin myöntämä laina päätettiin siirtää vuokraoikeuden uuden omis-
tajan vastattavaksi m.m. 93 tapauksessa ja irtisanoa laina joko kokonaisuu-
dessaan tai vaatia siitä 1/8 heti takaisin maksettavaksi siirtäen lainan muulta 
osaltaan vuokraoikeuden uudelle omistajalle, m.m. 14 tapauksessa. 

Kyläsaaren ratapiha-alueelta vuokratun n. 150 m2:n suuruisen alueen 
vuokraajaksi hyväksyttiin 7) kuljetusliikkeen omistaja A. Stenholm edelli-
sen vuokraajan kanssa sovituin vuokraehdoin elokuun 1 p:stä 1940 lukien. 

Tehdastonttien vuokraoikeuden siirto. Kiinteistölautakunta hyväksyi 
seuraavien tehdastonttien vuokraoikeuden siirron: 

T o n t t i U u s i v u o k r a a j a 

XXII kaupunginosa, kortt. nro 532, tontti n:o ld 
S:n » » » 532 » » 1 2 
S:n » » » 532 » » 1 4 
S:n » » » 692 » » 9 
S:n » » » 693 » » 24 
S:n » » » 703 » » 5 
Kyläsaaren täytealue, 600 m2:n suuruinen alue 

Enso-Gutzeit oy. 8) 
Asko oy. 9) 
Enso-Gutzeit oy. 10) 
Oy. Metro-Auto n ) 
Oy. Metalli teos 12) 
Lääketehdas Orion oy. 13) 
Jätteiden Huolto oy. 14) 

Tontin luovuttaminen palopäällystökoulua varten. Suomen palosuojelu-
yhdistykselle päätettiin 15) vuokrata korttelin n:o 704 Mäkelänkadun tontti 
n:o 46 palopäällystökoulun rakentamista varten v:n 1999 loppuun saakka 
voimassa olevin vuokraehdoin sekä kaupunginvaltuuston määräämin 16) 
lisäehdoin. 

, Tonttij. 1 p. heinäk. 197 §. — 2) S:n 20 p. toukok. 84 §. — s) S:n 16 p 
jouluk. 580 §. — 4) S:n 1 p. heinäk. 171 §. — *) S:n 26 p. elok. 331 §.—6) K i i n £ 
lautak. 5 p. elok. 894 §. — 7) Tonttij. 5 p. elok. 296 §. — 8) Kiint. lautak 10 p 
kesäk. 651 §. — 9) Tonttij. 28 p. lokak. 474 §. — S :n 19 p. elok 313 S — 
n ) S:n 8 p. huhtik. 19 §. — *2) S:n 14 p. lokak. 431 §. — ") Kiint. lautak. 9 p 
syysk 1,046 § — 14) Tonttij. 30 p. syysk. 394 §. — «) Kiint. lautak. 15 p. tam-
mik. 7 §. — i«) Ks. v:n 1939 kert. s. 61. 
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Alueen vuokraaminen raitiovaunutallia varten. Raitiotie ja omnibus 
oy:lle päätettiin vuokrata raitiovaunutallin paikaksi 2,800 m2:n 
suuruinen alue korttelin n:o 742 etelänpuoleisesta osasta syyskuun 15 
p:stä lukien 5 vuodeksi 50,400 mk:n vuosivuokrin m.m. ehdoin, että alueelle 
rakennettavien rakennusten piirustukset alistettiin kiinteistölautakunnan 
hyväksyttäviksi ja tarkastettaviksi. 

Maa-alueen vuokraaminen Helsingin puhelinyhdistykselle. Helsingin 
puhelinyhdistykselle päätettiin 2) vuokrata n. 800 m2:n suuruinen maa-alue 
Herttoniemestä puhelinkeskusasemaa varten kaupunginvaltuuston vahvis-
tamin ehdoin 3) 30 vuodeksi tammikuun 1 p:stä 1941 lukien. 

Pirkkolan liiketalotontin vuokraaminen. Osuusliike Elannolle tontti-
jaosto päätti4) vuokrata Pirkkolan omakotialueen korttelin n:o 231 
1,566. i m2:n suuruisen liiketalotontin n:o 1 lokakuun 21 p:stä lukien 60 
vuodeksi 4,560 mk:n vuosivuokrin ja muuten kaupunginvaltuuston tou-
kokuun 8 p:nä 1940 vahvistamin vuokraehdoin sekä ehdoin, että tontille 
saatiin rakentaa yksikerroksinen liiketalo, jonka rakennusala oli enintään 
391 m2. 

Alueen vuokraaminen Munkkiniemestä. Lautakunta päätti5) purkaa 
syyskuun 14 p:stä lukien Ab. M. G. Stenius nimisen yhtiön filosofiantohtori 
J. Jänneksen kanssa helmikuun 15 p:nä 1930 tekemän vuokrasopimuksen, 
jolla filosofiantohtori Jännekselle oli vuokrattu 400 m2:n suuruinen alue 
Munkkiniemen Malminpellontien tontin n:o 54 vierestä sekä vuokrata saman 
alueen tohtori Jännekselle uusin vuokrasopimuksin syyskuun 15 p:n 1940 
ja joulukuun 31 p:n 1948 väliseksi ajaksi 4,800 mk:n vuosivuokrin asuin-
tarkoitukseen käytettäväksi tavanmukaisin vuokraehdoin sekä lisäehdoin, 
ettei alueelle saanut rakentaa uusia rakennuksia ja että kaupunki oli oikeu-
tettu korvauksetta toimittamaan alueella rajajärjestelyjä, jos asemakaava-
suunnitelmat niin vaativat. 

Ampumateltta-alueiden vuokralleanto. Lautakunta päätti6) vuokrata 
rouva L. L. Syversenille n. 72 m2:n suuruisen alueen Hippodromin alueelta 
Toivonkadun ja Turuntien kulmasta ampumateltan pitämistä varten 2 
kuukaudeksi toukokuun 15 p:stä lukien 750 mk:n kuukausivuokrin eräin 
ehdoin pidentäen vuokra-aikoja heinäkuun ja syyskuun 16 p:nä edelleen 
2 kuukaudella ja suostuen 7) sittemmin vuokraajan anomuksesta vuokra-
oikeuden lakkauttamiseen lokakuun 15 p:stä lukien m.m. ehdoin, että rouva 
Syversen suoritti heti alueen maksamattoman vuokran syyskuun 16 p:n ja 
lokakuun 15 p:n väliseltä ajalta. 

Samoin rouva K. Hildenille päätettiin 8) vuokrata alue ampumatelttaa 
varten Helsinginkadun varrelta korttelista n:o 353 heinäkuun 1 p:stä lukien 
3 kuukaudeksi 500 mk:n kuukausivuokrin eräin ehdoin pidentäen sittem-
min vuokra-aikaa syyskuun 30 p:stä marraskuun 30 p:ään saakka sekä sir-
kustaiteilija T. Hautamäelle samoin 9) alue ampumatelttaa varten Mäkelän-
kadun korttelista n:o 580 2 kuukaudeksi heinäkuun 15 p:stä lukien 500 mk:n 
kuukausivuokrin sekä lokakuun 1 p:stä lukien samaa tarkoitusta varten 

*) Tonttij. 9 p. syysk. 348 § ja kiint. lautak. 16 p. syysk. 1,082 §. — 2) Kiint. 
lautak. 2 p. syysk. 1,029 §, 9 p. syysk. 1,044 §, 16 p. syysk. 1,120 §, 30 p. syysk. 
1,169 §, 21 p. lokak. 1,285 §, 11 p. marrask. 1,412 § ja 9 p. jouluk. 1,583 §. — 
3) Vrt. tämän kert. s. 52. — 4) Tonttij. 21 p. lokak. 450 §. — 5) Kiint. lautak. 
16 p. syysk. 1,078 § ja 21 p. lokak. 1,278 §. —6) S:n 8 p. huhtik. 273 §, 27 p. 
toukok. 556 §, 8 p. heinäk. 790 § ja 16 p. syysk. 1,080 §. — 7) S:n 28 p. lokak 
1,316 §. —- 8) S:n 1 p. heinäk. 742 § ja 26 p. elok. 982 §. — 9) S:n 8 p heinäk 
789 § ja 30 p. syysk. 1,164 §. 
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alue Lapinrinteen tontilta n:o 10 enintään 3 kuukauden ajaksi 600 mk:n 
kuukausivuokrin eräin ehdoin. 

Arkadiankadun katukahvila. Lautakunta päätti x) vuokrata Helsingin 
osuuskauppa nimiselle osuuskunnalle edelleen Arkadiankadun n:o 23 edus-
talla olevan n. 220 m2:n suuruisen nurmikkoalueen toukokuun 1 p:n ja 
lokakuun 1 p:n väliseksi ajaksi 5,000 mk:n vuokrin entisin ehdoin. 

Munkkiniemen väestönsuojat. Munkkiniemen väestönsuojelulautakunta 
oikeutettiin 2) rakennuttamaan väestönsuoja Munkkiniemen korttelien n:ot 
55 ja 56 väliin; lisäksi päätettiin puoltaa kaupunginhallitukselle lautakunnan 
anomusta saada louhia pomminkestävä väestönsuojahuone Munkkiniemen 
korttelissa n:o 20 olevaan kallioon. 

Elimäenkadun väestönsuoja. Lautakunta päätti3) vahvistaa Elimäen-
kadun tonttien n:ot 15 ja 17 väliin rakennettavaa sirpalesuojaraken-
nusta varten tarvittavan alueen vuosivuokraksi 9,000 mk, josta perit-
täisiin ainoastaan 6,000 mk vuodessa siltä ajalta, jolloin rakennuksen 
kolmas kerros oli varattu suojeluskunnan käyttöön, ja varsinaista pom-
misuojaa varten tarkoitetun alueen vuosivuokraksi 2,000 mk, jota ei kuiten-
kaan perittäisi niin kauan kuin alue oli varattu väestönsuojelutarkoituksiin. 

Halkojen varastopaikat. Koska halkovarastopaikkoj en kysyntä oli vil-
kasta päätti4) lautakunta vuokrata halkovarastopaikkoj a m.m. Merisata-
man alueelta, Hakaniementorilta, Hietalahdentorilta, Kasarmitorilta, Mu-
seokadun itäpäässä olevan leikkikentän alueelta, Michael Agricolan kirkon 
länsipuolelta ja korttelissa n:o 703 olevalta Nilsiäntien tontilta n:o 5. Leikki-
kentiltä varastoimispaikkoja vuokrattaessa tulivat kysymykseen kuitenkin 
ainoastaan leikkikenttien viereiset alueet. Suostuttiin myös siihen, että hal-
kojen varastoimiseen saatiin käyttää sopivilta kohdin myöskin katujen 
jalkakäytäviä. 

Varastoalueet. Vuoden aikana lautakunta tai sen tonttijaosto antoi vuok-
ralle useita muitakin varasto- y.m. alueita, myönsi tällaisten alueiden vuok-
raoikeuden pidennyksiä ja hyväksyi niiden siirtoja, mutta on näitä koskevat 
tiedot jätetty pois tästä kertomuksesta. Samoin tiedot varastoalueiden lu-
vattomasta käytöstä sekä niitä koskevista ylimääräisistä veloituksista on 
jätetty pois kertomuksesta. 

Bensiinin jakeluasemat. Lautakunta päätti 5) oikeuttaa Ab. Volvo-auto 
oy:n pystyttämään Vallilan korttelin n:o 534 tontille n:o 5 yhden bensiinin-
jakelupumpun 6,000 mk:n vuosivuokrin, joka oli suoritettava vuosineljän-
neksittäin etukäteen siitä alkaen kun jakelupumppu otettiin käytäntöön, 
kuitenkin viimeistään huhtikuun 1 p:stä 1941 lukien. 

Teollisuuskatu 1 c—1 b nimiselle yhtiölle vuokrattiin 6) bensiinin jakelu-
asemapaikka korttelin n:o 532 tonteilta n:ot 1 c ja 2 syyskuun 1 pistä 
lukien. 

Suomen mineraaliöljy oy:n Kulosaaresta vuokraaman bensiininjakelu-
asemapaikan vuokraoikeuden irtisanominen hyväksyttiin 7) joulukuun 31 
p:stä lukien. 

Kiinteistölautakunta pidensi seuraavia bensiinin jakeluasemien paikkoja 
koskevat vuokrasopimukset: 

!) Kiint. lautak. 12 p. elok. 926 §. — 2) S:n 12 p, helmik. 102 ja 103 §. — 
8) S:n 30 p. syysk. 1,161 §. — 4) S:n 15 p. tammik. 20 27 p. toukok. 560 ja 
561 §, 26 p. elok. 989 § ja 4 p. marrask. 1,360 § .— 5) S:n 2 p. jouluk. 1,528 §. — 
6) S:n 8 p. heinäk. 792 §, 5 p. elok. 889 § ja 9 p. syysk. 1,036 §. — 7) S:n 23 p. 
syvsk. 1,126 §. 
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Paikka Vuokraaja 
Vuokrakausi pidennetty 

mistä mihin 

Vuotuinen 
vuokra-
maksu, 

mk 

Dagmarinkatu 

Hietalahdentori, 
kauppahallin vie-
rusta 

Kampintori 

Sirpalesaari 

Turuntien ja Kivelän-
kadun kulma 

Töölöntori 
Vaasankatu 

Oy. Nobel-Standard 
ab. i) 

Bensiinin kuluttajain 
oy. 2) 

Oy. Shell ab.3) 

Suomen mineraaliöljy 
oy. 

Bensiinin kuluttajain 
oy. 5) 

Oy. Shell ab.3) 
| Suomen mineraali-
| öljy oy. 6) 

1939, jouluk. 31 

1939, jouluk. 31 

1940, heinäk. 1 

1939, jouluk. 31 
1940, elok. 13 

1940, maalisk. 1 
1940, jouluk. 31 

1940, jouluk. 31 

1940, jouluk. 31 

1940, jouluk. 31 

1941, jouluk. 31 

1941, elok. 12 

1941, maalisk. 1 
1941, jouluk. 31 

12,000 

12,000 

4,000 
vuokra-
ajalta 

7,000 

12,000 

12,000 
12,000 

Puu- ja puuhiilikaasuttimilla varustettujen autojen huoltoasemat. Merkit-
tiin7) puu- ja puuhiilikaasuttimilla varustettujen autojen huoltoa ja puhdis-
tusta varten vuokrattavia paikkoja eri puolille kaupunkia ja vuokrattiin 
niistä m.m. liikemies P. Lehdolle 150 m2:n suuruinen alue Kampin alueelta 
syyskuun 23 p:stä lukien 1 kuukauden irtisanomisaj oin 300 mk:n kuukausi-
vuokrin 8), Oy. Nobel-Standard abille alue korttelin n:o 506 Linnankosken-
kadun tontilta n:o 5 ja korttelin n:o 532 b Teollisuuskadun tontilta n:o 1 a, 
molemmat syyskuun 23 p:stä lukien sekä alue korttelin n:o 419 Perhonkadun 
tontilta n:o 11 lokakuun 1 p:stä lukien, kaikki 2 viikon irtisanomisaj oin 100 
mk:n kuukausivuokrin ehdoin, että vuokraaja itse huolehti paikan siisti-
misestä ja puhtaanapidosta vastaten kaikesta mahdollisesta vahingosta9), 
Bensiinin-kuluttajain oy;lle alue korttelista n:o 369 tonttiosaston lähemmin 
osoittamasta paikasta lokakuun 1 p:stä lukien 2 viikon molemminpuolisin 
irtisanomisaj oin 100 mk:n kuukausivuokrin ja edellä mainituin lisäehdoin10) 
sekä Auto ja tennistalo t)y:lle korttelin n:o 215 b tontilta n:o 12 n. 15x30 
m:n suuruinen alue lokakuun 1 p:stä lukien 5 vuodeksi ja sen jälkeen toistai-
seksi 3 kuukauden irtisanomisaj oin 10,800 mk:n vuosivuokrin ehdoin u) , että 
kaupungilla, sen tarvitessa aluetta muihin tärkeämpiin tarkoituksiin, oli 
oikeus kesken vuokra-aikaakin saada alue korvauksetta käytettäväkseen. 

Liikemies P. Lehdon korttelista n:o 411 vuokraaman puukaasuttimilla 
varustettujen autojen huoltopaikan vuokraoikeus hyväksyttiin 12) siirty-
neeksi Jätteiden huolto oy:lle. 

Sysi- ja pilkevajan sijoittaminen. Tonttijaosto oikeutti 13) herra F. Hj. 
Eikströmin sijoittamaan sysi- ja pilke vajan vuokraamalleen autojen voitelu-
alueelle korttelin n:o 37 tontille n:o 11 ehdoin, että hän sai myös rakentamis-
luvan rakennustarkastajalta. 

Lammassaari. Päätettiin14) myöntää Raittiusyhdistys Koitolle 3,000 mk 

!) Kiint. lautak. 12 p. helmik. 104 §. — 2) Tonttij. 11 p. maalisk 6 § — 
3) Kiint. lautak. 21 p. lokak. 1,272 §. — 4) Tonttij. 14 p toukok. 72 § ja kiint. 
lautak. 4 p. marrask. 1,362 §. — 5 ) Tonttij. 15 p. heinäk. 232 § .— 6 ) Kiint lau-
tak. 4 p. marrask. 1,362 §. — 7) S:n 23 p. syysk. 1,133 §, 30 p. syysk. 1,155 § ja 
28 p. lokak. 1,311 §. — 8). Tonttij. 23 p. syysk. 386 §. — 9 ) S:n 23 p syysk 
387 § ja 30 p. syysk. 399 §. — 10) S:n 30 p. syysk. 390 §. — K i i n t . lautak 23 
p. syysk. 1,134 §. — 12) Tonttij. 11 p. marrask. 510 §. — 13) S:n 30 p syysk 
395 §. — u) Kiint. lautak. 20 p. toukok. 521 §. ' P ' Y y ' 
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Lammassaaren siivoustöitä ja järjestyksen valvomista varten. Järjestykses-
tä oli huolehdittava myöskin Lammassaarta ympäröivällä vesialueella, 
sekä Globben nimisellä luodolla. 

Leiripaikat. Pelastusarmeijan partiotyttöjoukkueet oikeutettiin1) pitä-
mään partiotyttöjen kesäleiriä Lauttasaaressa n.s. IV patterialueen lou-
naisosassa toukokuun 15 p:n ja syyskuun 30 p:n välisenä aikana ehdoin, 
että leirialueen järjestäjät itse huolehtivat järjestyksestä ja siisteydestä, 
leiripaikalla. 

Leikkimökin sijoittaminen. Lautakunta päätti2) oikeuttaa rouva L. 
Hinkkasen sijoittamaan lasten leikkimökin vuokraamalleen Vallilan kort-
telin n:o 531 tontille n:o 20. 

Kellariluukun tekeminen palomuuriin. Elonvara nimisen eläkelaitoksen 
sallittiin 3) laitattaa esitettyjen piirustuksien mukainen väliaikainen kellari-
luukkuaukko halkojen varastoimista varten kellariin korttelin n:o 37 
Kaisaniemenkadun tonttien n:ot 13 ja 11 väliseen palomuuriin 2 viikon 
irtisanomisajoin 100 mk:n vuosivuokrin. 

Pengerkadun tontin n:o 32 täyttäminen. Lautakunta päätti 4) myöntyä. 
Asunto-oy. Pengertalo 32 nimisen yhtiön anomukseen saada täyttää yhtiön 
korttelissa n:o 359 omistama Pengerkadun tontti n:o 32 muulta paitsi pu-
heena olevan tontin ja kaupungin omistaman Aleksis Kiven kadun tontin 
n:o 4 väliseltä rajaosalta, jolle yhtiön oli rakennettava tukimuuri sikäli,, 
mikäli täytemaa nousi tontin n:o 4 vahvistettujen korkeuksien yläpuolelle. 

Soranottoluvan myöntäminen. Brändö skyddskår niminen suojeluskunta 
oikeutettiin 5) ottamaan sirpalesuojan katolle soraa ja täytemaata Kulo-
saaren korttelin n:o 11 kaupungin omistamalta tontilta n:o 86. 

Puhelinkytkinkaappi. Helsingin puhelinyhdistys oikeutettiin 6) asetta-
maan puhelinkytkinkaappi Mechelinin- ja Linnankoskenkadun kulmaan 
jalkakäytävän ulkoreunaan. 

Jakokaapit. Kaupunginhallitukselle päätettiin7) puoltaa Helsingin 
puhelinyhdistyksen anomuksia saada asettaa puhelinjohtojen jakokaappi-
jalkakäytävälle Munkkiniemenkadun tontin n:o 21 kohdalle sekä jakokaappi 
ja kaapelikaivo Oulunkylän ylikäytävältä Oulunkylän kunnan Ukkokotiin 
johtavan tien varrelle mainitun kodin läheisyyteen. 

Muuntoasemat. Sähkölaitokselle myönnettiin 8) lupa rakentaa muunto-
asema Vuorimiehenpuistikkoon sekä sijoittaa väliaikainen muuntoasema, 
korttelin n:o 944 Limingantien tontin n:o 2 viereen. 

Samoin päätettiin 9) suostua Haagan kauppalanhallituksen anomukseen 
Korppaanpolulla olevan muuntajan siirtämiseksi kaupungin omistamalle 
maalle vuokraten muuntaja-aseman paikaksi n. 10 m2:n suuruinen alue 
tonttiosaston lähemmin osoittamasta paikasta Pikku-Huopalahden kylässä, 
sijaitsevalta Lill-Böhle nimiseltä tilalta RN 44 marraskuun 1 p:stä lukien 
6 kuukaudeksi sekä sen jälkeen 6 kuukaudeksi kerrallaan 3 kuukauden irti-
sanomisajoin 100 mk:n vuosivuokrin. 

Kapean raidetien rakentaminen Salmisaareen. Lautakunta päätti1 0) 
oikeuttaa Alkoholiliike oy:n rakentamaan kapearaiteisen tien yhtiön kau-
pungilta vuokraamalta halkokentältä yhtiön Salmisaaressa olevalle kone-

M Kiint. lautak. 6 p. "toukok. 446 §. — 2) S:n 14 p. toukok. 475 §. — 
3) S:n 12 p. elok. 928 §. — 4) S:n 16 p. syysk. 1,090 §. — 5) S:n 12 p. helmik. 
108 § — 6) S:n 22 p. huhtik. 361 §. — 7) S:n 14 p. lokak. 1,226 § ja 16 p. jouluk. 
1,617 § — 8i S:n 17 p. kesäk. 692 § ja 9 p. jouluk. 1,586 §. — 9) S:n 21 p. lo-
kak. 1,277 §. — 10) S:n 19 p. elok. 958 §. 
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huoneelle 2 viikon irtisanomisajoin, jolloin vuokrasuhde oli lakkaava aikai-
sintaan huhtikuun 30 p:nä 1941 sekä m.m. ehdoin, että yhtiö poisti raiteen 
heti käytön jälkeen kunnostaen kadun entiselleen. 

Kesäsauna oy:n vesijohdon rakentaminen. Lautakunta päätti oikeut-
taa Kesäsauna oy:n omalla kustannuksellaan vetämään kesäkäyttöä var-
ten tarkoitetun vesijohdon Kulosaaren ja Herttoniemen välisen sillan koh-
dalta Herttoniemen venesillan läheisyyteen rakennettavaan saunaan eri-
näisin ehdoin. 

Vesijohdon rakentaminen Haagan Korppaanpolun tontille n:o 8. Samoin 
oikeutettiin 2) Haagan kauppalanhallitus rakennuttamaan vesijohto Kylä-
tien tontin n:o 1 kohdalta lyhintä tietä kaupungin omistaman, puutarhuri 
C. T. Wardille vuokratun tontin poikki Korppaanpolun tontin n:o 8 koh-
dalle ja pitämään se paikoillaan toistaiseksi ehdoin, että asiasta sovittiin 
puutarhuri Wardin kanssa sekä että jos alueen poikki vastaisuudessa raken-
nettiin katuja, kaupunki ei vastannut vesijohdolle mahdollisesti aiheutuvista 
vahingoista. 

Syöttämään vuokraaminen. Puutarhuri A. Holmqvistille tonttijaosto 
päätti3) vuokrata Arabian tehtaan itäpuolella olevan ranta-alueen hevosen 
syöttömaaksi toukokuun 10 p:n ja lokakuun 10 p:n väliseksi ajaksi 1,000 
mk:n etukäteen maksettavin vuokrin ehdoin, että kaupunki oli oikeutettu 
tekemään alueella mahdollisesti tarpeellisiksi katsomiaan täyttämis- y.m. 
töitä ottaen siinä tapauksessa alueen heti käyttöönsä suhteellista vuokran-
alennusta vastaan. ; 

Heinänteko-oikeus. Hallonnäsin niityn heinänteko-oikeuden talo jaosto 
päätti4) luovuttaa Drumsö gård nimiselle kartanolle 200 mk:n maksusta 
sekä Meilahden ranta-alueella litt. d kasvavan heinän heinänteko-oikeuden 
ajuri J. W. Sohlmanille 50 mk:n korvauksesta. 

Lainat omakotirakennustoimintaa varten. Lautakunta teki joukon pää-
töksiä 5), jotka koskivat omakotirakennustoimintaa varten kaupungin 
joko valtion omakotirahastosta välittämiä tai kaupungin myöntämiä lai-
noja sekä tällaisten lainojen irtisanomisia. 

Omakotirakennusten myynti. Kaupungin omistukseen joutuneita oma-
kotirakennuksia myytiin anomuksesta m.m. 4 tapauksessa6). Edellisenä 
vuonna tehdyistä omakotitalojen myyntiä koskevista päätöksistä peruu-
tettiin m.m. 27). 

Pirkkolan omakotialue. Käsiteltyään 8) joukon kysymyksiä, jotka koski-
vat uuden, n.s. Pirkkolan omakotialueen perustamista Oulunkylään, lau-
takunta vahvisti omakotialueen tonttien vuokrat ja määräsi tonttien vuok-
raajat. 

Ruotsista saatujen lahjatalöjen luovutusehdot y.m. Koska osa Pirkkolan 

i) Kiint. lautak. 23 p. syysk. 1,132 §. — 2) S:n 21 p. lokak. 1,277 § .— 3 ) Tont-
tij. 6 p. toukok. 46 §. — 4 ) Tonttij. 15 p. heinäk. 241 § ja 5 p. elok. 279 §. — 
*) Kiint lautak. 15 p, tammik. 22 §, 8 p. huhtik. 275 §, 29 p. huhtik. 413 §, 
20 p. toukok. 526 §, 1 p. heinäk. 751 §, 8 p. heinäk. 793 ja 799 §, 29 p. heinäk. 
S50 ja 859 §, 21 p. lokak. 1,268 ja 1,284 §, 4 p. marrask. 1,373 §, 11 p. marrask. 
1,407 §, 18 p. marrask. 1,454 ja 1,455 § ja 16 p. jouluk. 1,619 § sekä tonttij. 
4 p. marrask. 486 §, 11 p. marrask. 504 §, 18 p. marrask. 512, 514 ja 516 §, 25 p. 
marrask. 522, 533, 534, 537, 538 ja 539 §, 2 p. jouluk. 543 § ja 23 p. jouluk. 597 §. — 
«) Kiint. lautak. 12 p. helmik. 128 §, 8 p. huhtik. 275 29 p. huhtik. 413 § ja 21 
p. lokak. 1,284 §. —-7) S:n 11 p. maalisk. 186 § ja 9 p. syysk. 1,040 §. — 8) S:n 
11 p. maalisk. 194 §, 27 p. maalisk. 243 ja 243a § sekä 16 p. jouluk. 
1,618 §. 



•337 III. Kiinteistölautakunta 

omakotialueelle sijoitettavista Ruotsista saaduista lahjataloista oli valmis-
tumaisillaan, päätti1) lautakunta asettaa asian jouduttamiseksi talojen 
tarkastus- ja vastaanottotoimikunnan valiten sen jäseniksi lääketieteen-
lisensiaatti T. Huhtalan, arkkitehdit A. Toivosen ja L. Pajamiehen sekä 
rakennusmestari H. Jokisen. 

Kun kaupunginvaltuuston marraskuun 20 p:nä 1940 vahvistamat lahja-
talojen luovutusehdot eräin kohdin vaativat kiinteistölautakunnan taholta 
päätöstä, päätti2) lautakunta puolestaan, että lahjatalot myytiin tai vuok-
rattiin kaupunginvaltuuston vahvistamin ehdoin siten, että myynnin ollessa 
kysymyksessä kukin ostaja sai itse määrätä kauppahinnan maksutavan val-
tuuston vahvistamien ehtojen puitteissa; että milloin talon vuokraus tuli 
kysymykseen vuokra pienemmistä taloista oli 700 mk kuukaudessa ja suu-
remmista taloista 750 mk kuukaudessa kuuluen tonttiin rajoittuvan katu-
osan puhtaanapitovelvollisuus vuokralaiselle; sekä oikeuttaa tonttijaoston 
lopullisesti hyväksymään talojen vuokraajat ja ostajat sekä vuokraamaan 
ja myymään valtuuston ja kiinteistölautakunnan vahvistamien ehtojen 
puitteissa tontit sekä talot. Lisäksi määrättiin 40,000 mk:n suuruisen velan 
kuoletusajaksi 40 vuotta ja hyväksyttiin ehdotukset vuokrasopimusten, 
kauppa- ja velkakirjojen sekä kauppasopimuksen kaavakkeiksi eräin muo-
dollisin muutoksin. 

Hyväksyttiin 3) Ruotsista saatujen lahjatalojen tyyppipiirustukset sekä 
näiden eri talotyyppien sijoitus Pirkkolan omakotialueen tonteille. 

Päätettiin 4) puoltaa kaupunginhallitukselle ruotsalaisten lahjatalojen 
valmistusoikeuden myöntämistä Puutalo oy:lle. 

Hyväksyttyjä piirustuksia. Vuoden aikana hyväksyttiin Koskelan 5), 
Käpylän6), Reimarsin7), Toukolan8), Oulunkylän9), Herttoniemen 10) ja 
Pirkkolan u ) vuokra-alueille sekä varasto- ja teollisuusalueille12) teetettävien 
uudisrakennusten piirustuksia ja sikäläisten vanhempien rakennusten muu-
tos- ja lisärakennuspiirustuksia sekä piirustukset rakennuksia varten väes-
tön pommi- ja sirpalesuojaksi Elimäenkadun tonttien n:ot 15 ja 17 väliselle 
alueelle13), korttelin n:o 706 Lemunkujan tontille n:o 1 14) ja Vallilan kort-
telin n:o 706 tontille n:o 38 15), sysien säilytysvajarakennusta varten kortte-
lin n:o 37 tontille n:o 13 16), raitiotievaunujen säilytystallia varten kort-
teliin n:o 74217), sysikaasuautojen puhdistus vajaa varten korttelin n:o 411 
itäpuolelle18), muuntajakoppia varten Pääskylänrinteen puistikkoon19), 
sekä muutospiirustukset korttelin n:o 410 tontille n:o 56 20). 

!) Kiint. lautak. 2 p. jouluk. 1,535 §. — 2) Tonttij. 5 p. jouluk. 551 § ja 
kiint. lautak. 16 p. jouluk. 1,626 § ja 23 p. jouluk. 1,654 §. — 3) Tonttij. 9 p. 
jouluk. 557 §. — 4) Kiint. lautak. 18 p. marrask. 1,442 §. — 5) Tonttij. 9 p. 
syysk. 355 §, 14 p. lokak. 428 §, 21 p. lokak. 451 ja 452 §, 28 p. lokak. 475 §, 
4 p. marrask. 476 ja 488 §, 11 p. marrask. 506 §, 2 p. jouluk. 550 § ja 23 p. 
jouluk. 585 § sekä kiint. lautak. 21 p. lokak. 1,270 §. — 6) Tonttij. 21 p. lokak. 455 §. — 
7) S:n 1 p. heinäk. 196 §. — 8) S:n 14 p. lokak. 430 §. — 9) S:n 10 p. kesäk. 
145 §. — 10) S:n 14 p. toukok. 54 § ja 5 p. elok. 280 §. — u ) S:n 21 p. lokak. 
442 §. —12) S:n 27 p. toukok. 107 §, 15 p. heinäk. 238, 239 ja 247 §, 5 p. elok. 
281 ja 290 §, 26 p. elok. 317, 329 ja 335 §, 16 p. syysk. 365 §, 14 p. lokak. 429 §, 
21 p. lokak. 456 §, 28 p. lokak. 464 §, 4 p. marrask. 481 §, 18 p. marrask. 513 ja 518 
§, 2 p. jouluk. 548 §, 9 p. jouluk. 553, 571 ja 572 §, 23 p. jouluk. 591 § ja kiint. 
lautak. 15 p. heinäk. 826 §. — 13) Kiint. lautak. 11 p. maalisk. 179 §. — 14) Tonttij. 
6 p. toukok. 41 §. — 15) S:n 10 p. kesäk. 146 § ja 17 p. kesäk. 169 §. — 16) S:n 
7 p. lokak. 405 §. — 17j S:n 7 p. lokak. 407 §. — 18) S:n 7 p. lokak. 423 §, 14 
p. lokak. 440 § ja 18 p. marrask. 511 §. — 19) S:n 4 p. marrask. 492 §. —2 0) S:n 
23 p. syysk. 382 §. 
Kunnall. kert. 1940 22 



•338 III. Kiinteistölautakunta 

Katurakennusohjelma. Hyväksyttiin ehdotus v:n 1941 katurakennus-
ohjelmaksi. 

Maksunlykkäykset. Lautakunta päätti2) antaa tonttijaoston tehtäväksi 
käsitellä ja ratkaista tonttien ja alueiden vuokramaksun lykkäyksiä koske-
vat anomukset huomioonottaen, että lykkäys myönnetään enintään 
4 kuukauden ajaksi, jonka kuluessa maksamattomalle erälle oli mak-
settava korkoa vuokrasopimuksen tai kaupunginhallituksen erikoispäätök-
sen määräämällä tavalla. Lautakunta päätti3) myöntää anomuksesta lyk-
käyksiä maksettavaksi erääntyneiden vuokrien ja erilaisten maksettaviksi 
erääntyneiden lainojen korkojen y.m. maksujen suorittamisessa m.m. 20 
tapauksessa määräten maksettaville erille korkoa 5—8 % erääntymispäi-
vän ja maksupäivän väliseltä ajalta. 

Muistotaulun hankkiminen. Kiinteistötoimiston tehtäväksi annettiin 4) 
hankkia muistotaulu v:n 1939/40 sodassa kaatuneen halli- ja torikaupan 
valvojan M. Heinosen muistoksi suorittamalla kustannukset lautakunnan 
käyttövaroista. 

Kolmivuotiskatselmukset. Kolmivuotiskatselmusten yhteydessä määrätty-
jen töiden suorittamisessa lautakunta myönsi5) lykkäyksiä 15 tapauksessa. 

Määrättiin6) v. 1940 pidettävien kolmivuotiskatselmusten tarkastus-
järjestys. 

Merkittiin7) saaduksi 9 katselmuskertomusta v. 1939 suoritetuista kolmi-
vuotiskatselmuksista sekä kolmivuotiskatselmuskertomukset v:lta 1940. 

Lupa mainosjulisteiden asettamiseen myönnettiin 10 tapauksessa 8). 
Lupa ulkoilmajuhlien ja -kokousten, yhteislaulutilaisuuksien y.m.s. jär-

jestämiseen myönnettiin tai puollettiin kaupunginhallitukselle sellaisten 
järjestämistä m.m. 34 tapauksessa9). 

Lupa jäiden ottamiseen. Helsingin keskusvankila oikeutettiin ottamaan 
jäitä Vanhankaupunginlahdelta n. 250 m2:n suuruiselta alalta 150 mk:n 
korvauksin10). 

Käyttövarat. V:n 1940 käyttövaroista lautakunta päätti myöntää m.m. 
seuraavat määrärahat: 

3,250 mk Botbyn kartanon valokuvausta varten n ) ; 
4,000 mk ruokamullan kuljettamiseksi Käpyläntien ja rautatien risteyk-

sessä olevalta varastoalueelta12); sekä 
1,000 mk insinööri A. Zeitlingerille palkkioksi ylimääräisestä työstä13). 
Esityksiä kaupunginhallitukselle tehtiin m.m. asioista jotka koskivat: 

pienempiä alueluovutuksia erilaisia tarkoituksia varten14); uusien omakoti-
alueiden perustamista 15); toimenpiteitä tilapäisen työvoiman palkkaami-

Kiint. lautak. 10 p. kesäk. 658 §. —2) S:n 20 p. toukok. 515 §. — 3) S:n 12 p. hel-
mik. 96, 97 ja 123 §, 11 p. maalisk. 189 ja 191 §, 27 p. maalisk. 263 §, 22 p. huhtik. 364, 
365 ja 366 §, 29 p. huhtik. 402 §, 6 p. toukok. 452 §, 14 p. toukok. 472 ja 473 §, 20 p. 
toukok. 515 §, 27 p. toukok. 553 §, 2p. syysk. 1,019 §, 21 p. lokak. 1,274 §, 28 p. lokak. 
1,313 § ja 11 p. marrask. J,406 §. — 4) S:n 16 p. jouluk. 1,610 §. — 5) S:n29 p. huhtik 
414 §, 6 p, toukok. 451 §, 20 p. toukok. 520, 524 ja 525 §, 3 p. kesäk. 608 §, 10 p. 
kesäk. 647 ja 656 §, 17 p. kesäk. 694 §, 1 p. heinäk. 738, 739 ja 745 §, 15 p. heinäk. 
823 §, 30 p. syysk. 1,159 § ia 14 p. lokak. 1,223 §. — 6) S:n 26 p. elok. 985 §. — 7) S:n 
11 p. maalisk. 178 § ja 18 p. marrask. 1,449 §. — 8) S:n 1 p. heinäk. 756 § ja 9 p. syysk 
1,037 § ja tonttij. 16 p. syysk. 362 ja 363 §, 14 p. lokak. 434 ja 435 §, 21 p. lokak. 
461 ja 462 §, 11 p. marrask. 496 §, 25 p. marrask. 526 §. — 9) Kiint. lautak. 29 p 
huhtik. 397, 406 ja 407 §, 14 p. toukok. 510 §,20 p. toukok. 523 §, 27 p. toukok. 557 §, 
10 p. kesäk. 654 ja 655 §, 17 p. kesäk. 725 §, 16 p. syysk. 1,084 §, 18 p. marrask. 
1,444 § ja tonttij. 14 p. toukok. 70 §. —1 0) Kiint. lautak. 15 p. tammik. 16 ja 41 — 

S:n 8 p. huhtik. 280 §. — S:n 7 p lokak. 1,202 §. —13) S:n 2p. jouluk. 1,533 § — 
14) S:n 12 p. helmik. 126 §, 22 p. huhtik. 363 §, 3 p. kesäk. 611 §, 10 p. kesäk 648 §, 
18 p. heinäk. 842 §, 26 p. elok. 987 §, 28 p. lokak. 1,329 §, 16 p. jouluk. 1,616 § ja 23 p 
jouluk. 1,660 §. —• 15) S:n 27 p. maalisk. 243 § ja 23 p. jouluk. 1,657 ja 1,658 § 
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seksi tonttiosastolle1); lainan kiinnityksen postponoimista2); rakennus-
velvollisuutta korttelin n:o 340 tonteilla n:ot 19, 37, 39 ja 413); Vallilan kivi-
talotonttien vuokrien määräämistä y.m. 4); n.s. sinisten alueiden vuokraa-
misoikeutta 5); v:n 1940 tontinmyyntiluettelossa olevien tonttien myynti-
hintoja6); vuokramaksun lykkäyksiä ja alennuksia7); katurakennustöitä 
uusilla omakotialueilla sekä muualla8); invalidisäätiölle huoltolaitosta var-
ten luovutettavan tontin ja siihen liitettävän puistoalueen luovutuseh-
toja9); Pirkkolan omakotialueen rakennustoiminnan väliaikaista järjes-
telyä 10); korttelien n:ot 580 a ja 580 b varaamista Helsingin asuntokeskus-
kunnan rakennustoimintaa var ten n ) ; kiinteistötoimiston toimistopäälli-
kön viran täyttämistä12); korvauksen määräämistä oikeudesta saada ra-
kentaa väestönsuoja Tähtitornin vuoreen 13); eräiden Pirkkolan omakoti-
alueen tonttien rakennuspiirustuksia 14); sekä korttelin n:o 620 Elimäen-
kadun tontin n:o 1 vuokraamista Pommisuoja oyrlle 15). 

Lausuntoja kaupunginhallitukselle annettiin m.m. asioista, jotka koski-
vat: Oulunkylän rakennussuunnitelman muuttamista 16); vuokria, lainoja 
ja erilaisia maksuja koskevia vapautus-, alennus-ja lykkäysanomuksia 17); 
tonttien ja pienehköjen alueiden luovuttamista erilaisia tarkoituksia var-
ten18); erikoissopimuksia Kulosaaren siltamaksujen suorittamisessa 19); vie-
märitöitä Vaasankadun tontin n:o 7 kohdalla 20); rakennus velvollisuuden 
laiminlyönnistä aiheutuneita korvausmaksuja21); tontin rakentamisajan 
pidentämistä22); Ruotsista lahjoitettujen omakotitalojen vastaanottami-
sesta johtuvia toimenpiteitä23); halko varastopaikkoj a 24); yleishyödyllisen 
rakennustoiminnan edistämislainarahaston kartuttamista 25); Länt. Kaivo-
puiston huvila-alueella n:o 6 olevan rakennuksen lahjoittamista kaupun-
gille 26); rautatieraiteen rakentamista osittain Ford oy:n kaupungilta 
vuokraamalle alueelle 27); Herttoniemen vedenhankinnan laajentamismah-
dollisuuksia 28); sakkokorkojen suorituksia29); Fredrikinkadun tontin 

Kiint. lautak. 8 p. huhtik. 277 §. — 2) S:n 22 p. huhtik. 359 §, 14 p. tou-
kok. 474 §, 1 p. heinäk. 743 §, 16 p. syysk. 1,085 §, 14 p. lokak. 1,228 §, 4 p. 
marrask. 1,363 §, 25 p. marrask. 1,487 ja 1,497 § ja 2 p. jouluk. 1,540 §. — 
3) S:n 29 p. huhtik. 415 § ja 23 p. jouluk. 1,653 S. —-4) S:n 14 p. toukok. 471 § 
ja 10 p. kesäk. 683 §. — 5 ) S:n 27 p. toukok. 561 §. — 6 ) S:n 10 p. kesäk. 646 §, 
30 p. syysk. 1,156 § ja 18 p. marrask. 1,453 §. — 7) S:n 8 p. heinäk. 788 ja 
798 §, 21 p. lokak. 1,280 § ja 4 p. marrask. 1,366 §. — 8) S:n 8 p. heinäk. 804 § 
ja 5 p. elok. 887 §. — 9) S:n 15 p. heinäk. 827 §. — l 0 ) S:n 29 p. heinäk. 854 §. — 
1X) S:n 29 p. heinäk. 860 §. — 12) S:n 7 p. lokak. 1,190 §, 4 p. marrask. 1,357 §, 
11 p. marrask. 1,404 § ja 2 p. jouluk. 1,524 §. — 13) S:n 7 p. lokak. 1,203 §. — 
14) S:n 28 p. lokak. 1,324 §. — 15) S:n 4 p. marrask. 1,380 §. — 16) S:n 12 p. 
helmik. 127 §. — 17) S:n 11 p. maalisk. 184 §, 27 p. maalisk. 239 ja 262 §, 8 p. 
huhtik. 278 §, 15 p. huhtik. 323 ja 329 §, 8 p. heinäk. 796 §, 29 p. heinäk. 851 §, 
12 p. elok. 923 ja 924 §, 23 p. syysk. 1,127 §, 7 p. lokak. 1,197 §, 14 p. lokak. 
1,227 §, 21 p. lokak. 1,269 §, 4 p. marrask 1,364 § ja 9 p. jouluk. 1,585 §. — 
18) S:n 11 p. maalisk. 180 §, 27 p. maalisk. 238 §, 8 p. huhtik. 271 §, 17 p. ke-
säk. 693 §, 26 p. elok. 986 §, 9 p. syysk. 1,043 §, 23 p. syysk. 1,128 §, 30 p. 
syysk. 1,157 §, 14 p. lokak. 1,231 §, 28 p. lokak. 1,315 §, 25 p. marrask. 1,500 § 
ja 9 p. jouluk. 1,594 §. — 19) S:n 22 p. huhtik. 370 §. — 20) S:n 29 p. huhtik. 
408 §. — 21) S:n 6 p. toukok. 448 § ja 12 p. elok. 921 ja 922 §. — 22) S:n 6 p. 
toukok. 449 §, 27 p. toukok. 552 §, 10 p. kesäk. 645 § ja 29 p.heinäk. 849 §.— 
23) S:n 14 p toukok. 508 §, 20 p. toukok. 527 §, 8 p. heinäk. 794 §, 14 p. lokak. 
1,229 § ja 15 p. lokak. 1,232 §. — 24) S:n 14 p. toukok. 476 §, 29 p. heinäk. 855 § 
ja 12 p. elok. 953 §. — 25) S:n 27 p. toukok. 558 §, 8 p. heinäk. 799 § ja 9 p. 
syysk. 1,045 §. — 26) S:n 3 p. kesäk. 603 §. — 27) S:n 10 p. kesäk. 684 §. — 
28) S:n 17 p. kesäk. 696 §. — 29) S:n 6 p. toukok. 453 §, 1 p. heinäk. 741 § ja 
29 p. heinäk. 849 §. 
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n:o 56 maksuehtoja 1); Tarvon saaren palaneen sillan uudestaanraken-
tamista2); oman sähkölaitoksen rakentamista olympiakylän Lämpö-
keskus oy:n lämpökeskuksen yhteyteen sekä lainan myöntämistä tä tä 
tarkoitusta varten3); kaupungin osallistumista asunto- ja rakennus-
messuihin4); eräitä tehdastontteja koskevia ostotarjouksia5); katu-
töitä Vallilassa6); rakennustoiminnan aikaansaamista vähävaraisten 
lapsirikkaiden perheiden asuntokysymyksen helpottamiseksi7); Salmi-
saaren korttelin n:o 784 vuokraehtoja ja asemakaavaa 8); Oulunkylän 
yhteiskoulua varten vuokratun huvila-alueen Kumpu n:o 6 vuokra-ajan 
pidentämistä 9); tonttien luovutusehtoja XXI eli Hermannin kaupungin-
osassa10); sekä toimenpiteitä romunkeräyslaatikoiden asettamiseksi eri 
puolille kaupunkia1 1). 

3. Kiinteistötoimiston maatalousosaston toimialaan kuuluvat asiat 

Vuokralle annetut viljelyspalstat. Kiinteistölautakunta vuokrasi seuraa-
vat viljelyspalstat alla mainituille vuokraajille: 

Vuotuinen 
Vuokraaja Vuokrakausi vuokra-

Alue Vuokraaja päättyy maksu, 
mk 

Haaga, Isonniityn viljelys- Työntekijä V. Lappalainen 12) 1940, jouluk. 31 750 
palstat n:ot 0.3 2 ja 0.3 3, n. sen jälk. vuod. 
1.46 ha kerr. 3 kk. irtis. 

jälkeen 
S:n s:n viljelyspalsta n:o 19, Ajuri A. Lilja 13) 1940, jouluk. 31 200 

n. 0 . 9 i ha sen jälk. vuod. 400 
kerr. 3 kk. irtis. 
jälkeen 

S:n kortt. n:o 63, n. 0. 2 6 ha:n Puutarhuri E. Johansson 14) 3 kk. irtis. jälkeen 1,320 
suuruinen alue 

Herttoniemen kylä, Bätvik Valokuvaaja E. Lahtinen 15) 1942, jouluk. 31 500 
RN l3 nimisestä tilasta n. sen jälk. vuod. ha:lta 
0.25 ha:n suuruinen alue kerr. 3 kk. irtis. 700 

jälkeen ba:lta 
S:n Mäkelä RN 4 nimisestä Suutari P. Pulkkinen 16) 1941, jouluk. 31 320 

tilasta n. 0.4ha:n suuruinen 
Suutari P. Pulkkinen 16) 

sen jälk. vuod. 
viljelysalue kerr. 3 kk. irtis. 

jälkeen 
Herttoniemi, 1 ha:n suurui- Sekatyöntekijä K. V. Holm- 1940, jouluk. 31 550 

nen viljelysalue berg 17) sen jälk. vuod. 650 nen viljelysalue 
kerr. 3 kk. irtis. 
jälkeen 

Kulosaari, n. 1 ha:n suurui- Insinööri K. Kuoppamäki18) 1941, jouluk. 31 500 
nen nurmikkokaistale 

Insinööri K. Kuoppamäki18) 
sen jälk. vuod. 
kerr. 3 kk. irtis. 
jälkeen 

Kiint. lautak. 1 p. heinäk. 758 §. — 2) S:n 15 p. heinäk. 822 §. — 3) S:n 
15 p. tammik. 22 ja 27 § ja 5 p. elok. 886 §. — 4) S:n 5 p. elok. 893 §. — 5) S:n 
16 p. syysk. 1,086 §, 23 p. syysk. 1,129 §, 30 p. syysk. 1,166 §, 28 p. lokak. 
1,317 ja 1,318 § ja 11 p. marrask. 1,405 §. — 6) S:n 7 p. lokak. 1,201 §. — 
7) S:n 14 p. lokak. 1,222 §. — 8) S:n 21 p. lokak. 1,263 §. — 9) S:n 28 p. lokak. 
1,323 §. —1 0) S:n 28 p. lokak. 1,331 §. — u ) S:n 18 p. marrask. 1,443 §. —1 2) S:n 
5 p. elok. 902 §. — 13) S:n 5 p. elok. 903 §. — 14) S:n 5 p. elok. 899 §. — 15) S:n 
2 p jouluk 1,545 §. — 16) S:n 2 p. jouluk. 1,546 §. — 17) S:n 29 p. huhtik. 420 §. — 
18) S:n 5 p. elok. 901 §. 
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Alue Vuokraaja 
Vuokrakausi 

päättyy 

Vuotuinen 
vuokra-
maksu, 

mk 

Malmin kylä, n. 0. 5 ha:n suu-
ruinen viljelysalue 

S:n n. O.37 ha:n suuruinen 
Karhusuont ienni itty 

S:n Porvoontien tontti n:o 61 

S:n Stensböle RN 1 ja Pähls 
RN l4 nimisistä tiloista n. 
2.2 3 ha:n suuruinen vilje-
lysalue 

Oulunkylä, n. 1.5 ha:n suu-
ruinen alue 

S:n n. 4.6 5 ha:n suuruinen 
vuokra-alue n:o 13 

Pakila, Alkutien tontista n:o 
90 n. O.2 ha 

Tapaninkylä, Brännas RN 
1010 nimisestä tilasta n 
0.6 ha:n suuruinen pelto-
alue 

Puutarhuri A. H. Ahlberg 

Rouva A. Linnamäki 2) 

Neiti H. S. Wolt3) 

Maanviljelijä V. Bollström4) 

Puutarhuri J. Jarlund 5) 

Herra Y. A. Grönroos6) 

Työntekijä P. A. Lindström 7) 

Vanginvartija J. Luukko 8) 

1940, jouluk. 31 
sen jälk. vuod. 
kerr. 3 kk. irtis. 
jälkeen 

1941, jouluk. 31 
sen jälk. vuod. 
kerr. 3 kk. irtis. 
j älkeen 

1940, jouluk. 31 
sen jälk. vuod. 
kerr. 3 kk. irtis. 
jälkeen 

1940, jouluk. 31 
sen jälk. vuod. 
kerr. 3 kk. irtis. 
jälkeen 

1941, jouluk. 31 
sen jälk. vuod. 
kerr. 3 kk. irtis. 
jälkeen 

1940, jouluk. 31 
sen jälk. 3 kk. 
irtis. jälkeen 

1941, jouluk. 31 
sen jälk. vuod. 
kerr. 3 kk. irtis. 
jälkeen 

1941, jouluk. 31 
sen jälk. vuod. 
kerr. 3 kk. irtis. 
jälkeen 

Karhusuontienniityn edellä mainittu palsta vuokrattiin 9) rouva A. Linna-
mäelle ehdoin, että kaupungille oli varattava oikeus saada vetää Malmin 
sairaalan viemäri vuokra-alueen halki ilman että vuokraaja tämän takia 
oli oikeutettu vuokran alennukseen tai korvauksiin. 

Munkkiniemen perunapalstat. Lautakunta päätti10) ilmoittaa maatalous-
osastolle, että Munkkiniemen rakennustonteilla olevista kaikista peruna-
palstoista kertyneet vuokratulot oli siirrettävä tonttiosaston vastaavalle 
tilille. 

Alueen luovuttaminen Helsingin suojeluskuntapiirin varastoparakkien 
rakentamista varten. Lautakunta päätti u j luovuttaa Helsingin suojeluskun-
tapiirin käytettäväksi n. 2.5 ha:n suuruisen alueen Tuomarinkylän Taka-
Risulan metsämaastosta varastoparakkien rakentamista varten tammi-
kuun 1 p:stä 1941 lukien 5 vuodeksi ollen vuokraajalla kuitenkin oikeus irti-
sanoa sopimus viimeistään 3 kuukautta ennen kunkin kalenterivuoden lop-
pua, jolloin sopimus lakkasi seuraavan vuoden alusta, 3,000 mk:n vuokrin 
v. 1941, 2,500 mk:n vuokrin v. 1942, 2,000 mk:n vuokrin v. 1943, 1,500 mk:n 

Knnt. lautak. 17 p. kesäk. 700 §. — 2) S:n 29 p. heinäk. 864 § ja 16 p 
syysk. 1,092 §. — 3) S:n 16 p. syy^k. 1,101 §. — 4j S:n 16 p. syysk. 1,102 § — 
5) S:n 11 p. marrask. 1,417 §. — 6) S:n 15 p. huhtik. 330 §. — 7) S:n 5 p elok 
898 §. — 8) S:n 23 p. jouluk. 1,662 §. — 9) S:ii 29 p. heinäk. 864 § ja 16 p syysk' 
1,092 §. — Tonttij. 1 p. heinäk. 202 §. — «) Kiint. lautak. 2 pl jouluk. 1,555 §' 
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vuokrin v. 1944 ja 1,000 mk:n vuokrin v. 1945 ollen vuokra kunkin vuokra-
vuoden alussa etukäteen maksettava. Vuokraajalla oli oikeus kaataa alueel-
taan puita, mikäli se oli aivan välttämätöntä, ehdoin, että se lunasti ne 
maatalousosaston laskutuksen mukaan tai jätti ne karsittuna maatalous-
osastolle. Alueen rajojen lopullinen määrääminen päätettiin jättää vuokraa-
jan ja maatalousosaston yhdessä tehtäväksi. 

Alueen vuokraaminen Puodinkylästä. Lautakunta päätti vuokrata 
everstiluutnantti M. Sauriolle Puodinkylän tilaan Orrbacka RN 2294 kuu-
luvan n. 0.5 ha:n suuruisen alueen räjähdysaineita käsittelevää teollisuutta 
varten syyskuun 1 p:stä 1940 syyskuun 1 p:ään 1945, 5,000 mk:n vuosi-
vuokrin. 

Ampumarata-alueen vuokraaminen Viikinmäestä. Gammelstadens skydds-
kår nimiselle suojeluskunnalle vuokrattiin 2) sen ampumarata-alueena 
pitämä n. O.o* ha:n suuruinen Helsingin pitäjän Viikin kylän Viikinmäki 
n:o 2 nimiseen tilaan kuuluva maa-alue kertomusvuodeksi ja edelleen vuo-
deksi kerrallaan 3 kuukauden irtisanomisajoin 100 mk:n vuosivuokrin. 

Oikeus kioskiruokalan pitämiseen.] Lautakunta päätti3) myöntää rouva 
A. Martensille oikeuden pitää kioskiruokalaa Herttoniemessä lokakuun 1 
p:stä lukien 6 kuukauden irtisanomisajoin 250 mk:n kuukausivuokrin. 
Vuokraajan ja kaupungin välinen huhtikuun 3 p:nä 1933 tehty sopimus kios-
kin pitämisestä päätettiin purkaa syyskuun 30 p:stä lukien. 

Munkkiniemen pajarakennus päätettiin4) anomuksesta vuokrata E. 
Hellgren nimiselle toiminimelle lokakuun 1 p:stä lukien 3 vuodeksi 3,600 
mk:n vuosivuokrin erinäisin ehdoin. 

Kalastusoikeus. Lautakunta päätti 5) vuokrata edelleen kuluvaksi vuo-
deksi kalastaja A. V. Kortelaiselle Espoon pitäjän Bredvikin yksinäistilan 
RN l5 kalavedet entisin ehdoin paitsi epäämällä jäänotto-oikeuden sekä 
Leppävaaran tilan kalastusoikeuden edelleen kuluvaksi vuodeksi työmies 
J. Lindströmille 400 mk:n vuokrin. 

Sähkölinja Tomtbackan muuntajasta Vantaanjoelle. Lautakunta päätti6) 
uusia herrojen Fr. Örthénin ja B. Seleniuksen kanssa tehdyn sopimuksen 
sähkölinjan vetämisestä Tomtbackan muuntajasta Vantaanjoelle entisin 
ehdoin v:ksi 1941—45. 

Helsingin golfiklubin ja kaupungin välinen vuokrasopimus. Helsingin 
golfiklubin ja kaupungin välistä vuokrasopimusta päätettiin 7) jatkaa 5 
vuodella tammikuun 1 p:stä 1941 lukien entisin vuokraehdoin. 

Fastholmaa koskevan vuokrasopimuksen muuttaminen. Uuniseppä V. 
Levanderin kanssa v. 1936 tehty8) vuokrasopimus, jolla hänelle oli vuok-
rattu n. 2 ha:n suuruinen Fastholma niminen alue Helsingin pitäjän Hertto-
niemen kylän Båtvik nimisestä tilasta RN l3 1,400 mk:n vuosivuokrin, pää-
tettiin 9) muuttaa siten, että aluetta v:n 1941 alusta lukien laajennettiin 
2—2.5 ha:lla vuokran jäädessä aikaisemmin vuokratusta osasta entiselleen, 
mutta määrättiin 500 mk:ksi ha:lta lisäalueesta v. 1941—43 ja sen jälkeen 
700 mk:ksi ha:lta muiden vuokraehtojen pysyessä entisellään. 

Haagan n.s. Karhuniityn vuosivuokra päätettiin10) alentaa vuoden alusta 
lukien 200 mk:lla eli 2,000 mk:aan. 

Knnt. lautak. 19 p. elok. 963 §. — 2 ) S:n 15 p. tammik. 39 §. — 3 ) S:n 16 p. 
syysk. 1,094 §. — *) S:n 16 p. syysk. 1,098' §. — *) S:n 15 p. tammik. 40 § ja 
11 p. maalisk. 195 §. — •) S:n 18 p. marrask. 1,461 §. — 7) S:n 15 p. huhtik. 

8 L K s - v : n 1 9 3 6 k e r t - s- 2 5 9 - — 9) K i i n t - lautak. 11 p. marrask. 1,419 §. —io ) S:n 27 p. toukok. 563 § 
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Vuokrajärjestelyt. Lisäksi tehtiin joukko päätöksiä x), jotka koskivat 
erilaisia vuokramaksujärj estelyjä, vuokraoikeudensiirtoja y.m. 

Tuurholman ja Stansvikin tien korjaus y.m. Lautakunta päätti2), että 
Tuurholman ja Stansvikin tien korjaustyöt teetetään köyhäinhoidon va-
rassa olevilla työttömillä oikeuttaen kaupunginagronoomin allekirjoitta-
maan maksumääräykset Kiinteistöjen pääluokan Erinäiset menot nimisen 
luvun tililtä Erinäisten kaupungin tiloilla olevien yleisten teiden kunnosta-
mista varten, kiinteistölautakunnan käytettäväksi. Samoin oikeutettiin 3) 
kaupunginagronoomi hyväksymään Puodinkylän päärakennuksen korjausta 
varten myönnetystä määrärahasta suoritettavat laskut. 

Talin tallin vahingoittamisesta tuleva korvaus. Rouva K. Ritter oikeu-
tettiin 4) perimään korvaus sotilasviranomaisilta Talin tallin sisustuksen 
vahingoittamisesta. 

Palkan suorittaminen itsenäisyydenpäivältä. Metsätyöntekijä H. Lehto-
selle, jonka työ maatalousosaston hakkuutöissä päättyi joulukuun 5 p:nä, 
päätettiin 5) suorittaa palkka itsenäisyydenpä!vältä. 

Käyttövarat. V:n 1940 käyttövaroistaan lautakunta päätti6) myöntää 
m.m. 25,000 mk yhden maatalousosaston kuorma-auton varustamiseksi 
puukaasuttimella. 

Esityksiä kaupunginhallitukselle tehtiin m.m. asioista, jotka koskivat: 
maatalousosaston metsänhakkuu- y.m. töitä7); palkanmaksusuorituksia 8); 
kaupunginagronoomin valtuuttamista edustamaan kaupunkia Helsingin 
lähiympäristön tiekunnissa, manttaalikunnissa y.m.9); hevosten ostoa maa-
talousosaston hoidossa oleville tiloille10); soran kuljettamista Fallkullan 
sorakuopista Tapanilan urheilukentälle11); korjaustöitä Fallkullan ja Puodin-
kylän tilojen päärakennuksissa 12); viemärin rakentamista Malmin sairaala-
alueelta Vantaanjokeen13); vuokravelkojen peruuttamista14); n.s. Vihdin 
tien tietöiden jatkamista 15); sekä kaupungin työntekijäin lomasäännön 
tulkitsemista kaikki maatalousosaston työntekijät käsittäväksi 16). 

Lausuntoja kaupunginhallitukselle annettiin m.m. asioista, jotka koski-
vat: lisätietojen antamista Helsingin maalaiskunnan tutkijalautakunnalle 
taksoituksen perusteena oleviin tuloilmoituksiin liittyvistä seikoista 17); 
Toivolan koulukodin viljelysalueiden laajentamista18); Tuurholman tien 
kunnostamista19); vuokramaksujärj estelyjä 20); peltoalueen varaamista vil-
jelyspalstatoimikunnan käytettäväksi21); eläkeanomuksia 22); polttoturpeen 
saantimahdollisuuksia kaupungin mailla23); köyhäinhoidon varassa olevien 
työttömien palkkojen korottamista tilapäisissä metsätöissä24) kokeilu-

*) Kiint. lautak. 27 p. toukok. 564 §, 5 p. elok. 897 §, 15 p. lokak. 1,240 §, 
18 p. marrask. 1,463 §, 2 p. jouluk. 1,544 § ja 23 p. jouluk. 1,664 ja 1,665 §. — 
2) S:n 15 p. lokak. 1,234 §. — 3) S:n 2 p. jouluk. 1,581 §. — 4) S:n 11 p. mar-
rask. 1,422 §. — 5 ) S:n 23 p. jouluk. 1,663 §. — 6 ) S:n 26 p. elok. 995 §. — 7) S:n 
15 p. tammik. 42 ja 44 §, 11 p. maalisk. 197 §, 27 p. maalisk. 245 §, 15 p. lo-
kak. 1,235 § ja 2 p. jouluk. 1,550 ja 1,551 §. —8) S:n 12 p. helmik. 129 §, 29 p. 
heinåk. 866 § ja 18 p. marrask. 1,464 §. — 9) S:n 11 p. maalisk. 198 §. — 10) S:n 
17 p. kesåk. 699 §. — S:n 17 p. kesåk. 727 §. — 12) S:n 29 p. heinåk. 862 §, 
26 p. elok. 994 §, 15 p. lokak. 1,236 § ja 28 p. lokak. 1,335 § sekå maatalousj. 
22 p. elok. 4 §. — 13) Kiint. lautak. 5 p. elok. 896 §. — 14) S:n 5 p. elok. 900 § 
ja 2 p. jouluk. 1,553 §. — 15) S:n 28 p. lokak. 1,334 §. — 16) S:n 18 p. marrask. 
1,465 § ja 2 p. jouluk. 1,547 §. — 17) S:n 15 p. tammik. 34 §. — 18) S:n 15 p. 
tammik. 36 §. — 19) S:n 15 p. tammik. 37 §. —2 0) S:n 15 p. tammik. 43 § ja 27 p. 
maalisk. 244 §. — 21) S:n -29 p. huhtik. 421 §. — 22) S:n 27 p. toukok. 565 §, 16 p. 
syysk. 1,097 ja 1,099 §. _*«) S:n 10 p. kesåk. 661 §, 30 p. syysk. 1,173 § ja 15 p. 
lokak. 1.242 §. — 24) S:n 1 p. heinåk 760 §. . 
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johdon rakentamista Viikin muuntoasemalta Vanhankaupunginlahdessa 
olevaan luotoon x); metsästysoikeuden myöntämistä Vanhankaupungin-
lahdessa2); Munkkiniemen tallirakennuksen vuokraamista sikalaa var-
ten 3); sekä Terveen elämän edistämisyhdistys nimisen yhdistyksen maan-
vuokra-anomusta 4). 

4. Kiinteistötoimiston asemakaavaosaston toimialaan kuuluvat asiat 

Asemakaavan- ja tonttijaonmuutokset. Lautakunta päätti kaupungin-
hallitukselle puoltaa seuraavia kortteleita koskevia, asemakaavaosaston 
laatimia asemakaavan- ja tonttijaon muutosehdotuksia: II kaupunginosan 
korttelia n:o 41 5), I I I kaupunginosan korttelin n:o 51 tontteja n:ot 6 ja 126), 
IV kaupunginosan korttelin n:o 76 tonttia n:o 77) ja korttelin n:o 162 Annan-
kadun tontteja n:ot 32—36 8), VII kaupunginosan korttelin n:o 130 tonttia 
n:o 5 a9), IX kaupunginosan korttelin n:o 199 tonttia n:o 2210) ja samassa 
kaupunginosassa olevaa Kaivopuiston ran ta t i e t ä n ) , X kaupunginosan 
tehdaskorttelia n:o 29212), XII kaupunginosan kortteleita n:ot 371 ja 38113), 
XI I I kaupunginosan korttelia n:o 451 14) ja samassa kaupunginosassa 
sijaitsevaa yksityistä kreikkalais-katolista hautausmaata 15), XIV kaupun-
ginosan kortteleita n:ot 465 ja 491 14), korttelin n:o 517 tonttia n:o 15 16) ja 
Töölön sokeritehtaan aluetta 17), Humallahden ja Taivallahden alueella 
sijaitsevia puistoalueita 14), XXII kaupunginosan koulukorttelia n:o 559 18), 
korttelia n:o 690 19), tehdaskorttelin n:o 692 tonttia n:o 62 20) ja tehdaskort-
telien n:ot 694 ja 696 välistä aluetta21), sekä XXV kaupunginosan, Käpylän, 
korttelia n:o 840 22) ja kortteleita n:ot 821, 822, 835 ja 836 23). 

XXI kaupunginosan asemakaavaehdotuksen hyväksyminen. Lautakunta 
päätti24) omasta puolestaan hyväksyä Hermannin eli XXI kaupungin-
osan koskevan lopullisen asemakaavaehdotuksen ja lähettää sen kaupungin-
hallitukselle. 

Eräiden korttelien korkeussuhteet. Lautakunta päätti kaupunginhalli-
tukselle puoltaa asemakaavaosaston laatimien seuraavia kortteleita koske-
vien korkeustasopiirustusten hyväksymistä: IV kaupunginosan kortteleita 
n:ot 162 25) ja n:o 215 b 26), V kaupunginosan korttelia n:o 84 b 27), XII 
kaupunginosan kortteleita n:ot 384 28) ja 386 29), XIV kaupunginosan 
korttelia n:o 503 30), XV kaupunginosan kortteleita n:ot 609 31), 613 31), 
620 32) ja 621 31), XX kaupunginosan korttelia n:o 784 33), XXII kaupun-
ginosan kortteleita n:ot 532, 532 a ja 532 b34), n:ot 691—698 35), n:o 699 36) 

Kiint. lautak. 29 p. heinäk. 867 §. — 2) S:n 16 p. syysk. 1,095 §, 15 p. 
lokak. 1,237 §. — 3) S:n 15 p. lokak. 1,238 §. — 4) S:n 2 p. jouluk. 1,548 '§. — 
5) S:n 8 p. huhtik. 283 §. — 6) S:n 27 p. toukok. 567 §. —7) S:n 18 p. marrask. 
1,470 §. — 8) S:n 3 p. kesäk. 615 §. — 9) S:n 16 p. jouluk. 1,629§. —1 0) S:n 4 p. 
marrask. 1,383 §. — n ) S:n 3 p. kesäk. 613 §. — 12) S:n 12 p. helmik. 132 §. — 
13) S:n 12 p. elok. 932 §. — 14) S:n 12 p. elok. 933 § ja 19 p. elok. 964 §. — 15) S:n 
11 p. maalisk. 202 §. — 16) S:n 25 p. marrask. 1,503 §. — 17) S:n 8 p. huhtik. 
282 §.— S:n 7 p. lokak. 1,205 §. — 19) S:n 3 p. kesäk. 614 §. —2 0) S:n 25 p. 
marrask. 1,502 §. — 21) S:n 12 p. helmik. 131 §. —2 2) S:n 12 p. ihelmik. 130 § .— 
23) S:n 9 p. jouluk. 1,597 §. — 24) S:n 14 p. toukok. 478 §. — 25) S:n 22 p. huhtik. 
371 §. — 2«) S:n 2 p. jouluk. 1,557 §. — 27) S:n 9 p. jouluk. 1,598 §. — 28) S:n 
9 p. syysk. 1,050 §. — 29) S:n 2 p. jouluk. 1,558 §. — 30) S:n 19 p. elok. 966 §. — 

81) S:n 14 p. toukok. 480 §. — 32) S:n 4 p. marrask. 1,384 §. — 33) S:n 16 p. jouluk. 
1,632 §. — 34) S:n 15 p. lokak. 1,243 §. — 35) S:n 26 p. elok. 997 §. — 36) S:n 
5 p. elok. 905 § ja 12 p. elok. 934 §. 
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ja n:ot 700—707 sekä XXV kaupunginosan, Käpylän, kortteleita n:ot 
809 2), 8573) ja 859 b 3 ) . 

Katujen poikkiprofiilit. Munkkiniemenkadun ja Läntisen Rantatien 
poikkiprofiileja koskevat muutosehdotukset päätettiin4) puoltolauseineen. 
lähe11ä ä kaupunginhallitukselle. 

Eräitä alueita koskevat järjestely ehdotukset. Päätettiin lähettää kaupun-
ginhallitukselle puoltolauseineen ehdotukset, jotka koskivat Haagan Kai-
vot orin järjestelyä5), Eläintarhan urheilukentän ääreisen Nordenskiöldin-
kadun jalkakäytävän järjestelyä6), korttelin n:o 838 viereisen puistikon jär-
jestelyä 7) sekä Reijolan alueen itäosan järjestelyä 8). 

Pakilan ja Tuomarinkylän omakotialueet. Pakilan ja Tuomarinkylän 
omakotialueita koskevat rakennussuunnitelmaehdotukset päätettiin 9) lä-
hettää puoltolauseineen kaupunginhallitukselle. 

Esityksiä kaupunginhallitukselle tehtiin m.m. asioista, jotka koskivat: 
Eläintarhan teiden nimiä 10) sekä Töölön sokeritehtaan luoteisrajan ja katu-
käytävän välisen maakaistaleen kunnostamista istutuksia varten11). 

Lausuntoja kaupunginhallitukselle annettiin m.m. asioista, jotka koski-
vat: tehdaskorttelin n:o 29412), korttelin n:o 162 Annankadun tonttien 
n:ot 32—36 13) ja Kulosaaren korttelin n:o 41 a tonttien n:ot 257 ja 259 14> 
uudelleenjärjestelyä, Helsingin—Porvoon kaukokaapelin laskusuuntaa 15),. 
Lauttasaarenkadun 1 :ssä olevan varastoalueen hankkimista kaupungille16), 
lohkomisluvun myöntämistä eräille Degerö gärdin tilasta RN l349 myydyille 
palstoille 17), ehdotuksia eduskuntatalon ympäristön järjestelyksi18), ehdo-
tuksia Kaivopuiston rantatien rakentamiseksi19), tonttien yhdistämistä 
kortteleissa n:ot 41 20) ja 46 21), uusien urheilukenttien rakentamista22),, 
viemäritöitä 23), väestönsuojia 24), muistomerkkien pystyttämistä 25), 
kaasulaitoksen kivihiilivarastoalueen laajentamista26), eräiden veden-
heittopaikkojen poistamista27), lisämaan ostoa kaupungilta kortteliin n:o 
300 28), ikäkorotuksia 29), ehdotusta Heikinkadun raitiotiepääaseman laa-
jentamiseksi30), autotaksoja kaupunkialueella sekä sen ulkopuolella 31),. 
halkoraiteiden asentamista Sörnäisten rantatielle32), polkupyörätelineen 
järjestämistä Kasarmit orille 33), katualueen aitaamisesta johtuvia maksu-
ja34), rakennussuunnitelmia, niitä koskevia muutosehdotuksia y.m. 35), 

i) Kiint. lautak. 26 p. elok. 997 §. — 2) S:n 28 p. lokak. 1,340 §. — 3) S-n. 
19 p. elok. 965 §. — 4) S:n 17 p. kesäk. 704 § ja 25 p. marrask. 1,506 § —5) S-n 
17 p. kesäk. 702 §. — 6) S:n 8 p. heinäk. 806 §. — 7) S:n 9 p. syysk. 1,055 §. — 
8) S:n 16 p. syysk. 1,106 § ja 21 p. lokak. 1,290 §. — 9) S:n 23 p. jouluk 
1,668 §. — io) S:n 17 p. kesäk. 703 §. — n) S:n 5 p. elok. 904 §. — i2) S:n 
12 p. helmik. 133 §. —1 3) S:n 15 p. huhtik. 332 §. —1 4) S:n 3 p. kesäk 617 § — 
15) S:n 11 p. maalisk. 199 §. —1 6) S:n 11 p. maalisk. 200 §. — i7) S:n 11 p maa-
lisk. 201 §. — 18) S:n 11 p. maalisk. 203. §, 30 p. syysk. 1,175 § ja 18 p. mar-
rask. 1,469 §. — 19) S:n 27 p. maalisk. 246 §, 8 p. heinäk. 805 §, 28 p. lokak 
1,341 § ja 18 p. marrask. 1,467 §. — 20) S:n 8 p. huhtik. 283 §. — 2i) S:n 4 p 
marrask. 1,388 § ja 11 p. marrask. 1,423 §. — 22) S:n 8 p. huhtik 284 § — 23) S-n 
29 p. huhtik. 423 § ja 2 p. jouluk. 1,556 §. — 24) S:n 6 p. toukok. 455 §, 30 p 
syysk. 1,174 §, 7 p. lokak. 1,204 § ja 25 p. marrask. 1,504 §. — 25) S:n 14 p 
toukok. 479 §, 27 p. toukok. 593 §, 17 p. kesäk. 707 § ja 15 p. lokak 1*244 § 
26) S:n 14 p. toukok. 481 §. — 27) S:n 27 p. toukok. 569 § ja 29 p. heinäk 
881 §. — 28) S:n 3 p. kesäk. 616 §. — 29) S:n 3 p. kesäk. 618 § — 30) S-n 3 p' 
kesäk. 619 §. — 8i) S:n 10 p. kesäk. 662 §. — 32) S:n 10 p. kesäk 665 § — 
33) S:n 1 p. heinäk. 762 §. — 34) S:n 1 p. heinäk. 763 § ja 4 p. marrask. 1 382 § — 
35) S:n 29 p. heinäk. 870 §, 12 p. elok. 935 §, 21 p. lokak. 1,287 §, 28 p lokak 
1,338 ja 1,339 §, 4 p. marrask. 1,385, 1,386 ja 1,387 §, 9 p. jouluk 1 599 ia 
1,600 §, 16 p. jouluk. 1,631 § ja 30 p. jouluk. 1,684 §. P J ' 3 
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Jorvaksen tien leventämistä Lauttasaaren sillan ja Westendin välillä1), 
aluevaihtoa kaupungin ja Kaivopuiston tontin n:o 22 omistajien kesken 2), 
Etu-Reijolan alueen asemakaavaehdotusta3), alueen varaamista pika-
asutusta varten Pirkkolan omakotialueen tienoilta 4), ullakkokerrosten 
sisustamista eräissä kortteleissa5), rakennusluvan myöntämistä Munkki-
niemen korttelin n:o 14 a tonteille n:ot 8, 9, 11, 12 ja 136), korttelissa 
n:o 294 sijaitsevien asuntotonttien tontti- ja rakennusrajoja 7), tilusvaih-
toa Pukinmäellä8), korttelin n:o 76 Lönnrotinkadun tontilla n:o 7 sijait-
sevan asuinrakennuksen uudelleen rakentamista9), Käpylän korttelin n: o 
835 luovuttamista Sosiaalinen asuntotuotanto oy:lle10), korttelin n:o 340 
tonttien n:ot 19 ja 37 pihojen korkeuksia11), luvan myöntämistä linja-
autoliikenteen harjoittamiseksi12), sekä toimenpiteitä Huopalahden suon 
kuivattamiseksi13). 

5. Kiinteistötoimiston maanmittaus- ja kartastotöiden osaston toimialaan 
kuuluvat asiat 

Tonttijakokartat. Lautakunta päätti kaupunginhallitukselle puoltaa 
seuraavia kortteleita koskevien tonttijakokarttojen hyväksymistä: I I I 
kaupunginosan korttelia n:o 46 14), IV kaupunginosan kortteleita n:ot 163, 
215 a, 215 b ja 215 c 15), VII kaupunginosan kortteleita n:ot 101 ja 102 16), 
XI I kaupunginosan korttelia n:o 352 17) , XV kaupunginosan kortteleita n:ot 
610—612, 614 ja 616—620 18), XXII kaupunginosan kortteleita n:o 532 19), 
n:ot 538 ja 53920) sekä n:ot 530, 531, 533, 540, 542, 545, 554, 555, 557 ja 
582 21), XXII I kaupunginosan kortteleita n:ot 668 ja 669 22) sekä XXV 
kaupunginosan, Käpylän, kortteleita n:ot 891 ja 892 23). 

Puodinkylän kartta. Päätettiin24) anomuksesta luovuttaa jäljennös 
Puodinkylän kartasta pankkiiriliike Ane Gyllenberg ab. nimiselle yhtiölle 
3,500 mk:n korvauksin. 

Käyttövarat. V:n 1940 käyttövaroistaan lautakunta päätti myöntää 
m.m. seuraavat määrärahat: 

8,627:45 mk palkan suorittamiseksi kesäloman ajalta eräille viranhalti-
joille 25); 

10,000 mk maanporausvälineiden hankkimiseksi maanmittaus- ja kar-
tastotöiden osastolle 26); sekä 

606:25 mk sairasavun myöntämiseksi mittausapulainen V. S. Turpei-
selle27). 

Esityksiä kaupunginhallitukselle annettiin m.m. asioista, jotka koskivat: 
rajaselvittelyä Talin kylässä n.s. Kröckelin palstan ja kaupungin omista-

Kiint. lautak. 12 p. elok. 936 §. — 2) S:n 19 p. elok. 967 §. — 3) S:n 19 p. 
elok. 968 §. — 4) S:n 26 p. elok. 996 §. — 5 ) S:n 22 p. huhtik. 371 §, 21 p. lo-
kak. 1,289 §, 4 p. marrask. 1,391 §, 11 p. marrask. 1,424 §, 2 p. jouluk. 1,559 § ja 
16 p. jouluk. 1,629 §. — 6) S:n 4 p. marrask. 1,390 §. — 7) S:n 11 p. marrask. 
1,425 §. — 8) S:n 18 p. marrask. 1,466 §. — 9) S:n 18 p. marrask. 1,470 §.• — 
10) S:n 2 p. jouluk. 1,560 §. — u ) S:n 16 p. jouluk. 1,630 §. — 12) S:n 23 p. 
jouluk. 1,666 §. — 13) S:n 23 p. jouluk. 1,667 §. — 14) S:n 3 p. kesäk. 620 §, — 
15) S:n 2 p. jouluk. 1,580 §. — 16) S:n 15 p. heinäk. 840 §. — 17) S:n 12 p. elok. 
937 §. — 18) S:n 8 p. huhtik. 287 §. — 19) S:n 9 p. syysk. 1,056 §. — 20) S:n 
9 p. syysk. 1,057 §. — 21) S:n 28 p. lokak. 1,344 §. — 22) S:n 27 p. maalisk. 
247 §. — 23) S:n 28 p. lokak. 1,345 - 24) S:n 25 p. marrask. 1,510 —2 5) S:n 
3 p. kesäk. 621 § , 1 2 p. elok. 941 §, 26 p. elok. 998 §, 23 p. syysk. 1,135 §, 30 p. 
syysk. 1,178 §, 28 p. lokak. 1,346 § ja 18 p. marrask. 1,471 §. — 26) S:n 25 p. 
marrask. 1,509 §. — 27) S:n 23 p. jouluk. 1,669 §. 
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man alueen välillä; Tuomarinkylän tilojen n:ot 1—7 yhdistämistä Tuo-
marinkylän kartano nimiseksi tilaksi1); sekä Helsingin matkailukartan 
myyntioikeutta 2). 

Lausuntoja kaupunginhallitukselle annettiin m.m. asioista, jotka koski-
vat: Helsingin kaupungin kartan myyntioikeutta ja kartan liittämistä 
uuteen puhelinluetteloon 3); palkanmaksusuorituksia reservin kertausharjoi-
tusten ajalta4); Oulunkylän rakennussuunnitelman paaluttamista5); sekä 
Puodinkylän vesialueen jakoa6). 

6. Kiinteistötoimiston talo-osaston toimialaan kuuluvat asiat 
Vuokralle otetut huoneistot. Kiinteistölautakunta otti vuoden aikana 

vuokralle kaupungin virastoja ja laitoksia varten seuraavat huoneistot: 

V i r a s t o t a i l a i t o s , 
j o t a v a r t e n h u o -
ne i s to v u o k r a t t i i n . 

V u o k r a n a n t a j a O s o i t e 
V u o k r a k a u s i 

a l k a a p ä ä t t y y 

K u u k a u s i -
v u o k r a , 

m k 

II kaupunginvou-
din konttorin 
tarkkailuosasto7) 

Poliisilaitoksen o-
soite- ja passi-
toimisto 8) 

Kansanhuol tolau-
takunta 9) 

S:n 10) 

S:n ii) 

Lastentarhan joh-
tokunta 12) 

Puhtaanapitolai-
tos 13) 

Väestönsuoj elu-
keskus 14) 

Reserviläisten 
vuokra velko j en 
järjestely lauta-
kunta 

Ulosottolaitoksentark-
kaaja Y. Jansson 

Helsingin kirjatyönte-
kijäin yhdistys 

Atlas pankki 

Helsingin meijeriliike 
oy. 

Helsingin työväenyh-
distys 

Ab. Helsingfors salu-
hallar 

Ammattienedistämis-
laitos 

Uimahalli ov. 

Julius Tallberg oy. 

Turuntie n:o 16 A 

Siltavuorenkatu 
n:o 10 

Hallituskatu n:o 17 

Turuntie n:o 12 

Paasivuorenkatu 
n:o 5 

Unioninkatu n:o 15 

Töölönkatu n:o 28 

Yrjönkatu n:o 21B 

Aleksanterinkatu 
n:o 21 

1939, jouluk. 5 

1939, jouluk. 8 

fl940, helmik. 24 
\1940, kesäk. 1 
1940, marrask. 1 

1940, marrask. 1 

1940, kesäk. 1 

1940, helmik. 5 

1939, jouluk. 1 

1940, marrask. 1 

1940, kesäk. 1 
Vuokrasopimus 

voimassa 
toistaiseksi 

1940, kesäk. 1 
1941, kesäk. 1 
1941, kesäk. 1 sen 

jälk. 1 kk. irtis. 
jälk. ellei sitä 
irtis. viimeis-
tään huhtik. 
v. 1941 

1940, marrask. 12 

3 kk. irtis. jälk. 

1940, maalisk. 16 

1940, helmik. 29 

1942, kesäk Isen 
jälk. vuod. 
kerr. ja irtis. 
tammik. 

1,600 

5,000 

13,050 
11,600 
1,800 

4,800 
vuokra-

kaudelta 
2,000 

1,280 

184,500 
vuokra-

kaudelta 
8,500 

Vuokrasopimusten jatkaminen. Kaupungin virastoja ja laitoksia varten 
vuokrattuja huoneistoja koskevia vuokrasopimuksia lautakunta päätti 
jatkaa 19 tapauksessa16). 

!) Kiint. lautak. 25 p. marrask. 1,508 §. — 2) S:n 30 p. jouluk. 1,685 §. — 
3) S:n 12 p. elok. 938 ja 939 § . — 4 ) S:n 12 p. elok. 942 §, 15 p. lokak. 1,246 § ja 
28 p. lokak. 1,343 §. — 5) S:n 26 p. elok. 999 §.' — 6) S:n 15 p. lokak. 1,245 §. — 
7) S:n 12 p. helmik. 137 §. — 8) S:n 15 p. tammik. 54 §. — 9 ) S:n 11 p. maalisk. 
210 §. — 10) S:n 28 p. lokak. 1,349 §. — n ) S:n 28 p. lokak. 1,350 § ja 4 p. mar-
rask. 1,393 §. — 12) S:n 27 p. maalisk. 252 § ja 8 p. huhtik. 297 §. — 1 3 ) S:n 12 p. 
helmik. 138 § ja 27 p. maalisk. 259 §. — S:n 8 p. huhtik. 315 §. — 15) S:n 28 p. 
lokak. 1,348 §. — 16) S:n 11 p. maalisk. 204, 205, 206, 207 ja 208 §, 27 p. maa-
lisk. 253, 256, 257 ja 258 §, 8 p. huhtik. 296, 298, 299 ja 301 §, 15 p. huhtik. 345 §, 
22 p. huhtik. 379, 380 ja 381 § ja 27 p. toukok. 573 ja 574 §. 
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Huoneiston luovuttaminen elintarvikekorttien jakelua varten. Hyväksyt-
tiin *) talo-osaston toimenpide vuokrata kansanhuoltolautakunnalle elintar-
vikekorttien jakelua varten 52 m 2:n suuruinen lattia-ala Vallilan työväen -
asuntojen kerhohuoneistosta lokakuun 8 p:stä lukien toistaiseksi 50 mk:n 
päivävuokrin lämpöineen ja valoineen ehdoin, että vuokrattua tilaa käy-
tettiin ainoastaan päivisin enintään klo 17 saakka. 

Huoneistojen luovuttaminen Suomen huollon terveydenhoitotoimistolle. Kau-
punginhallituksen tekemän päätöksen nojalla kiinteistölautakunta 
päätti 2) luovuttaa vuokravapaasti Suomen huollon terveydenhoitotoimi-
kunnalle Kalmistokadun 5:stä 5 huonetta ja keittiön käsittävän huoneis-
ton siirtoväen sairastupaa varten kertomusvuoden kesäkuun 16 p:n ja 
joulukuun 31 p:n väliseksi ajaksi. Lisäksi talo-osasto oikeutettiin3) vuok-
raamaan edellä mainitulle toimistolle keskikerros Toukolan rantakorttelin 
talosta n:o 4 siitä alkaen, jolloin rakennus joutui Oy. Arabian hallin-
nasta kaupungin omaisuudeksi, joulukuun 31 p:ään 1941, 2,000 mk:n 
kuukausivuokrin ilman lämpöä ja valoa. 

Huvilan luovuttaminen Suomen punaisen ristin invaliidiosastolle. Kau-
punginhallituksen tekemän päätöksen4) nojalla päätettiin5) peruuttaa 
vuokrasopimus, jolla siirtoväen huollon toimistolle kesäkuun 1 p:stä 1940 
lukien oli vuokrattu Länt. Puistotien 6:ssa sijaitseva huvila ja vuokrata 
huvila Suomen punaisen ristin invaliidiosastolle heinäkuun 16 p:n 1940 
ja kesäkuun 1 p:n 1941 väliseksi ajaksi 120 mk:n vuosivuokrin ehdoin, että 
vuokraaja omalla kustannuksellaan teetti huvilassa tarpeellisiksi katsoman-
sa korjaukset, jotka vuokrakauden päätyttyä korvauksetta jäivät kaupun-
gin omaisuudeksi, ja ettei kaupunki kustantanut rakennuksessa minkään-
laisia korjauksia. 

Yleisen ammattilaiskoulun luokkahuoneiden käyttöoikeus. Suomen hotelli-
ja ravintolakoulun sallittiin 6) käyttää Kansakoulukadun 3:ssa olevia yleisen 
ammattilaiskoulun luokkahuoneita sekä valmistavan tyttöjen ammatti-
koulun laboratoriokeittiötä tietopuolista opetusta varten ehdoin, että kou-
lun taholta sovittiin huoneiden lukumäärästä ja käyttöajasta kyseisten 
opetuslaitosten ja talo-osaston päällikön kanssa ja suoritettiin tästä oikeu-
desta korvauksena lämmöstä 3 mk m2:ltä kaupunginkassaan sekä lisäksi 
valosta ammattiopetuslaitosten johtokunnalle, siivoamisesta siivoojalle ja 
vahtimestarin työstä vahtimestarille. 

Huoneen vuokraaminen Suomalaiselle partiopoikaliitolle. Suomalaiselle 
partiopoikaliitolle päätettiin7) vuokrata yksi suuri huone sekä kaksi pie-
nempää varastohuonetta Ullanlinnan kylpylaitoksesta syyskuun 1 p:stä 
lukien 14 p:n molemminpuolisin irtisanomisajoin nimellisin 10 mk:n kuukau-
sivuokrin ehdoin, ettei kaupunki suorittanut huoneissa minkäänlaisia kor-
jauksia, vaan vuokralaisen oli omalla kustannuksellaan korjattava ja uusit-
tava tulisijatkin, mikäli niin tarvittiin. 

Luodon ravintolarakennuksen vuokraaminen. Lautakunta päätti8) va-
pauttaa Ab. Rich. Enberg nimisen yhtiön Luodon ravintolarakennusta kos-
kevasta vuokrasopimuksesta, joka oli voimassa joulukuun 31 p:ään 1942, 
tammikuun 1 p:stä 1940 lukien, sekä samoin Helsingin osakepankin maini-

x) Kiint. lautak. 15 p. lokak. 1,251 §. — 2) S:n 29 p. heinäk. 875 §. — 3 ) S:n 
15 p. lokak. 1,252 §. — 4) Ks. tämän kert, s. 211. — 5) Kiint. lautak. 5 p. elok 
910 §. — 6) S:n 19 p. elok. 970 §. — 7) S:n 19 p. elok. 971 §. — 8) S:n 6 p. tou-
kok. 463 §, 14 p. toukok. 491 §, 27 p. toukok. 571 §, 10 p. kesäk. 666 § ia 19 p 
elok. 969 §. J K 
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tun yhtiön vuokramaksujen ja vuokraehtojen täyttämiseksi antamastaan 
takuusitoumuksesta ja vuokrata ravintolan kesäksi 1940 yhtiölle 1,000 
mk:n etukäteen maksettavin nimellis vuokrin ja muuten yhtiön ehdottamin 
ehdoin, että liikenneyhteydet järjestettiin suoraan Kaivopuiston rannasta 
Luodolle, että kaupunki suoritti tavanmukaisen kevätsiivouksen Luodolla, 
että kaupunki suoritti pienehkön kahvikéittiön korjauksen sekä että yhtiö 
oikeutettiin saarella pitämään sikoja, jotka ruokittaisiin sen keittiön ruoan-
jätteillä, antaen päätöksestään kaupunginhallitukselle sen pyytämän seli-
tyksen. Peruuttaen päätöksensä vuokrasopimuksen lakkauttamisesta ja 
vuokran alentamiesta kesäkaudelta 1940 kiinteistölautakunta päätti sit-
temmin ilmoittaa Helsingin osakepankille, että sen Ab. Rich. Enberg nimi-
sen yhtiön puolesta asettama pankkitakaus oli edelleen voimassa ja että 
takauksesta käyttämättä oleva määrä, 37,978: 40 mk, oli suoritettava kau-
punginkassaan yhtiön vuokravelan lyhennyksenä. Kaupunginlakimiehen 
tehtäväksi annettiin jäljelle jäävän vuokravelan valvominen yhtiön 
konkurssissa 1). 

Kaivohuoneen vuokraaminen filmausta varten. Lautakunta päätti 2) 
vuokrata Kaivohuoneen filmausta varten Tarmo filmi oy:lle marraskuun 
16 p:n 1940 ja helmikuun 28 p:n 1941 väliseksi ajaksi 3,000 mk:n kuukausi-
vuokrin ehdoin, että yhtiö asetti 150,000 mk:n pankkitakuun mahdollisesti 
rakennuksessa aikaansaamiensa vahinkojen korvaamisen ja vuokran maksa-
misen vakuudeksi, palovakuutti rakennuksen vuokra-ajaksi omalla kustan-
nuksellaan talo-osaston hyväksymästä arvosta ja osaston määräämin eh-
doin sekä sopi kirjallisesti ennen vuokra-ajan alkamista H. Johansson & 
Co kommanditbolag nimisen yhtiön kanssa sen omistaman, Kaivohuoneella 
olevan irtaimiston mahdollisesta korvaamisesta ja palo vakuutusmaksuista. 

Esplanaadikappelin lautakunta päätti3) vuokrata syyskuun 17 p:n 
ja 18 p:n väliseksi ajaksi Helsingfors svenska Marthaförening nimiselle 
yhdistykselle sieninäyttelyä varten 100 mk:n päivävuokrin siten, että vuok-
raajalla oli oikeus yhtenä päivänä ennen näyttelyä ja yhtenä päivänä näyt-
telyn jälkeen käyttää kappelirakennusta ehdoin, että näyttelyn järjestäjä 
sopi valaistuksesta Oy. Esplanaadikappelin kanssa, toimitti perusteellisen 
puhdistuksen niin hyvin rakennuksen sisä- kuin ulkopuolellakin heti näyt-
telyn päätyttyä sekä korvasi kaiken näyttelyn ehkä aiheuttaman vahingon 
joko kaupungille tai Oy. Esplanaadikappelille. 

Veduta nimisen kahvilarakennuksen Kaivopuistossa lautakunta päätti 4) 
vuokrata edelleen kuluvan vuoden kesäkaudeksi rouva O. Suhoselle entisin 
ehdoin ja entisin 40,000 mk:n vuokrin. 

Annalan kartanon päärakennus. Lautakunta päätti5) vuokrata Ken-
raali Mannerheimin lastensuojeluliiton Helsingin osastolle Annalan karta-
non päärakennuksen lukuunottamatta n.s. palvelijan huonetta, lokakuun 
1 p:stä lukien, 2,600 mk:n kuukausivuokrin ilman lämpöä ja valoa. 

N.s. kaartintorpan vuokraaminen. Lautakunta päätti6) oikeuttaa 
talo-osaston vuokraamaan n.s. kaartintorpan puolustuslaitokselle lokakuun 
16 p:stä lukien 3,000 mk:n kuukausivuokrin ehdoin, että vuokraaja omalla 
kustannuksellaan huolehti rakennuksen ja sitä ympäröivän puutarhan kun-
nossapidosta sekä kaikista sisäkorjauksista, joten kaupungin kustannetta-
viksi jäivät ainoastaan rakennuksen ulkokorjaukset. 

x) Yrt. tämän kert. s. 212. — 2) Kiint. lautak. 11 p. marrask. 1,429 §. — 3) S:n 
16 p. syysk. 1,111 §. — 4) S:n 15 p, huhtik. 337 § ja 27 p. toukok. 572 §. — 5) S:n 
23 p. syysk. 1,138 §. — 6) S:n 15 p. lokak. 1,249 §. 
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Kunnalliset työväenasunnot. Päätettiin1), että kunnallisista työväen-
asunnoista vuokrattaisiin toistaiseksi huoneistoja myöskin evakuoitujen 
seutujen lapsirikkaille perheille. 

Kunnallisten työväenasuntojen kerhokeskukselle myönnettiin2) ker-
hotoimintaa varten 7,576 mk, josta m.m. 3,780 mk 20 kerholaisen lähettä-
miseksi kesäleirille. 

Mahogany oy:n rakennus. Talo-osasto oikeutettiin 3) vuokraamaan 
se osa Mahogany oy:n rakennuksesta, joka jäi Itämerenkadun tulevan jat-
keen alueelle ja joka nyttemmin oli katsottava kaupungin omaisuudeksi, 
sekä pihamaan käyttöoikeuden Oy. Puukaasu-huolto abille lokakuun 1 
p:stä lukien 1 kuukauden molemminpuolisin irtisanomisajoin 1,500 mk:n 
kuukausivuokrin. 

Leppäsuon alue n:o 68 A. Lautakunta päätti4) anomuksesta myöntää 
Siemen oy:lle 75 %:n vuokranalennuksen sen Leppäsuon alueelta n:o 68 A 
vuokraamasta puutarha-alueesta ja alueella olevista rakennuksista tammi-
kuun 1 p:n ja maaliskuun 31 p:n 1940 väliseltä ajalta ehdoin, että yhtiö 
peruutti aikaisemman, puheena olevaa aluetta koskevan irtisanomisensa 
suostuen siihen, että vuokrasopimus jatkui lokakuun 1 p:ään 1940 saakka. 
Siemen oy:n haluttua sittemmin jatkaa vuokrasuhdettaan, päätti5) lau-
takunta, että, koska yhtiö ei ollut hyväksynyt kiinteistölautakunnan edellä 
mainitsemia ehtoja vuokran alentamisesta tammikuun 1 p:n ja maaliskuun 
31 p:n väliseltä ajalta, vaan irtisanonut vuokrasopimuksensa päättyväksi 
kesäkuun 30 p:nä 1940 ja siitä huolimatta katsonut olevansa oikeutettu 
anomaan vuokranalennusta, kaupunki tuli vaatimaan täyden vuokran tam-
mikuun 1 p:n ja kesäkuun 30 p:n väliseltä ajalta, että yhtiön ehdotus vuok-
rasuhteen jatkamisesta heinäkuun 1 p:n 1940 jälkeen sekä 48,000 mk:n 
että 75,000 mk:n vuosivuokrin hylättiin, sekä, että mikäli yhtiö katsoi ole-
vansa oikeutettu korvauksen saamiseen rakennuksissa suorittamistaan pa-
rannuksista, oli sen poismuuttaessaan esitettävä niistä selvitys. 

Sittemmin hyväksyttiin 6) Siemen oy:n esittämät korvausvaatimukset 
erinäisistä suorittamistaan perusparannuksista Leppäsuon 68 A:ssa, minkä 
lisäksi päärakennuksen perähuoneessa oleva korkkimatto päätettiin lunas-
taa kaupungille 2,000 mk:n hinnasta oikeuttaen talo-osasto korvauksiin 
käyttämään yhteensä 17,950:25 mk korjausmäärärahoistaan. 

Puheena olevalta yhtiöltä kaupungin vuokrasaatava, joka rahatoimis-
tosta saadun tiliotteen mukaan kesäkuun 30 p:nä 1940 oli 37,949: 75 mk, 
ja johon lisäksi tuli syyskuun 20 p:ään asti laskettu korko, 1,366: 30 mk, 
yhteensä siis 39,316: 05 mk, päätettiin 7) jättää, oikeudenkäyntikulut huo-
mioiden, kaupunginlakimiehen toimesta asianomaisilta uloshaettavaksi. 

Edellä mainittu Leppäsuon alue n:o 68 A rakennuksineen päätettiin 8) 
sittemmin vuokrata puutarhuri O. Steniukselle heinäkuun 1 p:stä lukien 
toistaiseksi 6 kuukauden irtisanomisajoin 50,000 mk:n vuosivuokrin ehdoin, 
että puutarhuri Stenius asetti 25,000 mk:n suuruisen pankkitakuun vuok-
ran maksamiseksi. 

Annalan kartanon viljelysmaiden vuokraaminen. Lautakunta päätti9) 
vuokrata kersantti V. O. Liemolalle Annalan kartanon viljelysmaat ja tar-

Kiint. lautak. 27 p. maalisk. 251 §. — 2) Taloj. 10 p. kesäk. 89 §, 17 p. 
kesäk. 95 §, 21 p. lokak. 193 § ja 9 p. jouluk. 202 ja 210 §. — 3) Kiint. lautak. 
23 p. syysk. 1,147 §. — 4) S:n 15 p. tammik. 60 §> 15 p. huhtik. 333 § ja 6 p. 
toukok. 458 §. — 5) S:n 27 p. toukok. 570 §. — 6) S:n 3 p. kesäk, 633 § — 7 ) S:n 
23 p. syysk. 1,136 §. — 8) S:n 1 p. heinäk. 766 §. — 9) S:n 29 p. huhtik. 424 §. 
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koitukseen tarvittavat rakennukset kertomusvuoden toukokuun 1 p:stä 
lukien joulukuun.31 p:ään, minkä jälkeen vuokrasopimus jatkui vuoden ker-
rallaan ellei sitä irtisanottu viimeistään 3 kuukautta ennen kalenterivuoden 
päättymistä, 12,000 mk:n vuosivuokrin. 

Kulosaaren kartano. Lautakunta p ä ä t t i s u o s t u a Helsingin kunnan-
työntekijäin keskustoimikunnan anomukseen saada vuokrata Kulosaaren 
kartanosta huoneita siirtoväkeen kuuluville kunnantyöntekijoille ehdoin, 
ettei yhdistys kantanut huoneista mitään vuokraa ja ettei vuokralaisilta 
lämmöstä ja valosta kannettu suurempaa korvausta kuin yhteensä 4 mk 
m2:ltä kuukaudessa. 

Leppävaaran uuden päärakennuksen vastainen käyttö. Päätettiin2) 
antaa talo-osaston tehtäväksi tutkituttaa Leppävaaran uuden päärakennuk-
sen vedensaantimahdollisuuksia ja, mikäli ne osoittautuivat hyviksi, hank-
kia kustannusarvio yleisten töiden lautakunnalta tarpeellisista muutos- ja 
korjaustöistä sielullisesti sairaiden miesten keskuskodin sijoittamiseksi ra-
kennukseen. 

Vesijohdon asentaminen Punamäki 16:een. Talo-osasto oikeutettiin3) 
laittamaan vesi- ja viemärijohto Ruskeasuon Punamäki 16:ssa sijaitsevaan 
metsänvartijan asuinrakennukseen käyttäen kustannusten suorittamiseksi 
muista korjauksista säästyviä korjausmäärärahojaan. 

Oikeus kesämajojen pitämiseen. Lautakunta päätti 4) myöntää Helsin-
gin poliisien yhdistykselle oikeuden pystyttää 11 kesämajaa kaupungilta 
vuokraamalleen n.s. Åbergin huvila-alueelle Lauttasaareen, n. 50 m:n pää-
hän huvilasta ehdoin, että alueella noudatettiin kansanpuistojen järjestys-
sääntöjä. Vuokra määrättiin 10 mk:ksi kuukaudessa majalta. 

Kasteluveden ottaminen ent. teurastamon alueelta. Krematorion luona 
olevien puutarhapalstojen vuokraajille myönnettiin 5) oikeus ottaa vettä 
ent. teurastamon alueella olevasta vesipostista sisältyen siitä suoritettava 
maksu palstojen vuokraan. 

Ullanlinnan kylpylaitoksen sähköjohtojen korjaaminen. Talo-osasto oikeu-
tettiin 6) kuluvana vuonna säästyneillä korjausmäärärahoilla teettämään 
sähköjohtojen korjaustyöt Ullanlinnan kylpylaitoksen huoneistossa. 

Hyväksytyt piirustukset. Lautakunta päätti7) hyväksyä Suomen filmi-
teollisuus oy:n Fredrikinkadun 46—54:stä vuokraaman filmistudiohuoneis-
ton välikaton osittaiseksi korottamiseksi laaditut muutostyöpiirustukset 
velvoittaen yhtiön antamaan kaupungille 50,000 mk:n pankkitalletus-
takuun siitä, että yhtiö vaadittaessa omalla kustannuksellaan suoritti 
tarpeelliset muutostyöt huoneiston jälleen nykyiselleen saattamiseksi. Sa-
moin päätettiin 8) hyväksyä muutospiirustukset Sörnäisten rantatien 2:een 
järjestettävää kaupungin kuorma-autojen autotallia varten sekä muutos-
piirustukset kerroskeskuslämmityslaitteen asentamista varten Suomen 
filmiteollisuus oy:n Fredrikinkadun talosta n:o 46—54 vuokraamaan huo-
neistoon9). 

Ratsastushallin palovakuuttaminen. Lautakunta päätti10) antaa talo-
osaston tehtäväksi palo vakuuttaa ratsastushallin sen rakenteilla oloajaksi 
kuukaudeksi kerrallaan, 6,750,000 mk:sta, siksi kunnes hallirakennus urakka-

!) Kiint. lautak. 16 p. syysk. 1,109 §. — 2 ) S:n 15 p. lokak. 1,247 §. — 3 ) S:n 
29 p. heinäk. 876 §. — 4) S:n 14 p. toukok. 485 §. — 5) S:n 29 p. heinäk. 879 § 
ja 21 p. lokak. 1,292 §. — 6) S:n 23 p. syysk. 1,139 §. — 7) S:n 20 p. toukok. 
533 §..— 8) S:n 27 p. toukok. 576 §. — 9) S:n 15 p. heinäk. 831 § ja 18 p. hei-
näk. 843 §. — 10) S:n 8 p. huhtik. 316 §. 
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sopimuksen mukaisesti oli lopullisesti valmis, jonka jälkeen se samoin kuin 
j o valmiit tallit ehdotettiin jätettäväksi palo vakuuttamatta. 

Linja-autoaseman vuokraehdot. Lautakunta päätti1) myöntyä Oy. Matka-
huolto ab:n anomukseen yhtiön vuokraaman linja-autoaseman vuokraehto-
jen lieventämiseksi siten, että myönsi yhtiölle oikeuden toistaiseksi kuukau-
sittain etukäteen maksaa linja-autoaseman vuokran, vuokrata yhtiölle Rau-
tatientorilla olevan asemakioskin huhtikuun 1 p:stä 1940 lukien maaliskuun 
31 p:ään 1941 1 kuukauden irtisanomisajoin 120 mk:n vuosivuokrin, sekä 
suostua siihen, että yhtiön vuokramaksun vakuudeksi kaupungin haltuun 
jättämän 50,000 mk:n suuruisen pankkitalletuksen sisältö käytettiin linja-
autoaseman tämän vuoden ensineljänneksen vuokran maksamiseen. 

Fredrikinkadun ratsastusmaneesi ja talli. Lautakunta päätti2) vapauttaa 
Helsingin ratsastajat nimisen yhdistyksen Fredrikinkadun 46—54:ssä 
sijaitsevan ratsastusmaneesin vuokrasitoumuksesta marraskuun 1 p:stä 
1939 lukien ja samoin Keskustalli oy:n Fredrikinkadun 65:ssä sijaitsevan 
tallin vuokrasitoumuksesta samasta päivästä lukien ehdottaen kaupungin-
hallitukselle, että ratsastusmaneesin vuokra marras—joulukuulta 1939, 
yhteensä 800 mk, ja tallin vuokra samoin, yhteensä 1,000 mk, poistettaisiin, 
ja ettei tapahtuneista hevosten majoituksista puheena oleviin suojiin perit-
täisi puolustuslaitokselta vuokraa. Maanviljelijäin maitokeskus oy:ltä pää-
tettiin periä tallin vuokrana 21 päivältä joulukuussa 1939 350 mk ja kansan-
huoltolautakunnalta siirtokarjan sijoitukseen käytetyltä tammikuun 5 p:n 
ja helmikuun 29 p:n 1940 väliseltä ajalta tallin vuokrana 935 mk ja ratsas-
tusmaneesin vuokrana 750 mk eli yhteensä 1,685 mk. 

Puhelinkioskipaikkojen vuokrat. Kaikkien puhelinkioskipaikkojen vuosi-
vuokra päätettiin3) korottaa tammikuun 1 p:stä 1941 lukien 600 mk:ksi. 

Vuokramaksun alentaminen. Ullanlinnan kylpylaitosrakennuksesta vuok-
rattujen huoneistojen vuokrat päätettiin4) alentaa 25 %:lla tammikuun 1 
pistä 1941 lukien. 

Lisäksi tehtiin joukko päätöksiä5), jotka koskivat poikkeuksellisten 
•olojen vuoksi esitettyjä vuokramaksun alennusanomuksia y.m. vuokrasuh-
de järjestelyjä. Alennusanomusten ratkaiseminen annettiin 6) talo jaoston 
tehtäväksi. 

Väestönsuojelukeskuksen käytössä olleiden huoneistojen vuokrausten hyväk-
syminen. Sen johdosta, että väestönsuojelukeskus kaupunginhallituksen 
tekemän päätöksen perusteella oli lautakunnan hyväksyttäväksi alista-
nut 55 vuokrausta, jotka koskivat keskuksen käytössä olleita huoneistoja, 
lautakunta puolestaan päätti7) hyväksyä puheena olevat vuokraukset. 

Kauppahallit. Vuoden kuluessa vuokrattiin huutokaupalla 20 Kauppa-
torin hallin myymälää yhteensä 9,895 mk:n kuukausivuokrin8), 15 Kasarmi-
torin hallin myymälää yhteensä 5,490 mk:n kuukausivuokrin 9), 14 Haka-

l) Kiint. lautak. 22 p. huhtik. 386 §. — 2) S:n 14 p. toukok. 482 §. — 3) S:n 
•9 p. syysk. 1,059 §. — 4) S:n 30 p. jouluk. 1,687 §. — 5) S:n 12 p. helmik. 
139, 140, 141, 142 ja 157 §, 8 p. huhtik. 308 § ja 27 p. toukok. 580 § sekä taloj. 
11 p. maalisk. 1, 2 ja 4 §, 27 p. maalisk. 15 §, 29 p. huhtik. 55 §, 14 p. toukok 
63 ja 69 § ja 15 p. heinäk. 112 §. — 6) Kiint. lautak. 11 p. maalisk 217 § — 
~7) S:n 15 p. huhtik. 336 §, 22 p. huhtik. 385 §, 29 p. huhtik. 434, 435, 436 ja 
437 §, 6 p. toukok. 459 ja 460 §, 14 p. toukok. 486 ja 492 §, 20 p. toukok. 535 
ja 536 §, 27 p. toukok. 575, 578 ja 579 § ja 17 p. kesäk. 712 §. — 8) Taloj 27 p 
maalisk. 16 ja 19 §, 15 p. huhtik. 45 §, 29 p. huhtik. 59 §, 15 p heinäk 119 § 
-5 p. elok. 160 § ja 21 p. lokak. 194 §. — •) S:n 11 p. maalisk. 6 §, 27 p maa-
lisk. 17 ja 20 §, 15 p. huhtik. 47 § ja 29 p. huhtik. 60 §. 
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niementorin hallin myymälää yhteensä 2,145 mk:n kuukausivuokrin x) ja 
11 Hietalahdentorin hallin myymälää yhteensä 1,875 mk:n kuukausi-
vuokrin 2). 

Kauppatorin hallin kauppiaiden yhteisestä anomuksesta päätettiin3) 
alentaa hallin voimassaolevia kuukausivuokria 20 %:lla tammikuun 1 pistä 
1941 lukien toistaiseksi. 

Kauppatorin hallin sulkemisajaksi määrättiin 4) klo 17 kesäkuun 1 p:n 
ja elokuun 31 p:n välisenä aikana. 

Torikauppa. Lautakunta päätti 5) perustaa Kauppatorille keisarinnan-
kiven kohdalle paperinmyyntipaikan, jonka vuokraksi määrättiin 75 mk 
kuukaudessa, oikeuttaen talo-osaston vuokraamaan paikan leskirouva L. 
Hyytiäiselle omatekoisten kantopussien myyntiä varten. 

Lautakunta päätti6) vuokrata A. Bergmanille Hakaniementorilta halli-
ja torikaupan valvojan lähemmin osoittamasta paikasta myyntipaikan pa-
peritavaran myyntiä varten 130 mk:n kuukausivuokrin yleisin toripaikkoja 
koskevin vuokraehdoin. 

Julkisella huutokaupalla vuokrattiin Kauppatorilta v:ksi 1941 4 kiin-
teätä perunanmyyntipaikkaa yhteensä 1,000 mk:n vuokrin 7) sekä 22 kiin-
teästä puutarhatuotteiden myyntipaikasta 15 paikkaa yhteensä 7,500 mk:n 
vuokrin 8). 

Lautakunta päätti 9) sallia kaikkien niiden kaupungin torien sekä hedel-
mä« että marjakauppiaiden, joiden paikkavuokra oli 195 mk kuukaudessa, 
toistaiseksi myydä vuokraamiltaan toripaikoilta kaikkia hedelmiä ja marjoja. 

Virvoitusjuomakioskit ja vaunupaikat päätettiin10) vuokrata v:ksi 1940 
julkisella huutokaupalla ja vahvistettiin niiden alimmat vuokrat. Pidetyssä 
huutokauppatilaisuudessa 43 tarjotusta virvoitusjuomakioskista vuokrat-
tiin u ) 2 yhteensä 19,500 mk:n vuokrin ja heti huutokaupan jälkeen 14 
virvoitusjuomakioskia yhteensä 131,000 mk:n vuokrin. Myöhemmin vuok-
rattiin12) lisäksi 16 virvoitusjuomakioskia yhteensä 194,628: 75 mk:n vuok-
rin. 

Vantaanjoen Pikkukoskella oleva virvoitus juoma vaunupaikka päätet-
tiin13) vuokrata herra L. Koskiselle heinäkuun 15 p:n ja lokakuun 15 p:n 
väliseksi ajaksi 250 mk:n vuokrin koko vuokrakaudelta. 

Makkaranmyyntipaikat v:ksi 1940 määrättiin 14) ja vahvistettiin niiden 
alimmat kuukausivuokrat. Pidetyssä huutokauppatilaisuudessa 39 tarjo-
tusta makkaranmyyntipaikasta vuokrattiin 15) 26 myyntipaikkaa yhteensä 
35,930 mk:n vuokrin. Huutokaupan jälkeen ja myöhemmin vuokrattiin16) 
lisäksi 8 paikkaa yhteensä 11,450 mk:n vuokrin. Yhden makkaranmyynti-
paikan huutokauppatarjous peruutettiin17), yksi vuokrasopimus purettiin18) 

Taloj. 27 p. maalisk. 18 ja 21 §, 15 p. huhtik. 46 §, 29 p. huhtik. 61 §, 
5 p. elok. 161 § ja 23 p. syysk. 185 §. — 2) S:n 29 p. huhtik. 62 §, 15 p. heinäk. 
120 §, 5 p. elok. 162 §, 23 p. syysk. 186 § ja 21 p. lokak. 196 §. — 3) Kiint. 
lautak. 16 p. jouluk. 1,641 § .— 4 ) S:n 27 p. toukok. 577 §. — 5) S:n 20 p. toukok. 
538 §. — 6) S:n 15 p. heinäk. 836 §. — 7) S:n 18 p. marrask. 1,480 § ja 25 p. 
marrask. 1,513 §. — 8) S:n 18 p. marrask. 1,481 § ja 25 p. marrask. 1,512 §. — 
•) S:n 15 p. heinäk. 828 §. — 10) S:n 8 p. huhtik. 293 §. — S:n 22 p. huhtik. 
378 §. — 12) S:n 29 p. huhtik. 430 §, 6 p. toukok. 461 §, 14 p. toukok. 487 §, 
3 p. kesäk. 631 §, 17 p. kesäk. 713, 714 ja 717 §, 1 p. heinäk. 769 § ja 8 p. heinäk. 
812 ja 813 §. — 13) S:n 15 p. heinäk.' 835 §. — 14) S:n 8 p. huhtik, 291 §. — 
15) S:n 22 p. huhtik. 375 §. — 16) S:n 22 p. huhtik. 375 §, 29 p. huhtik. 431 §, 
3 p. kesäk. 632 § ja 5 p. elok. 914 §. — 17) S:n 14 p. toukok. 489 §. — 18) S:n 
15 p. heinäk. 829 

Kunnall. kert. 1940 23 
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kahden kuukauden kuluttua ja yksi makkaranmyyntipaikka vaihdettiin 
toiseen 1). 

Makkaranmyyjien päätettiin2) sallia myydä makkaroita vapun- ja 
uudenvuodenpäivien vastaisina öinä klo 21—5 välisenä aikana. 

V:ksi 1941 päätettiin3) makkaranmyyntipaikat vuokrata julkisella 
huutokaupalla. Pidetyssä huutokauppatilaisuudessa vuokrattiin4) 39 
makkaranmyyntipaikasta ainoastaan Töölöntorin makkaranmyyntipaikka 
1,060 mk:n kuukausivuokrin, mutta tarjous peruutettiin 5). Muista myynti-
paikoista ei tehty 4) tarjouksia. 

Kaikille makkaranmyyntipaikkojen vuokraajille päätettiin 6) suorittaa 
takaisin joulukuun vuokrat, yhteensä 46,240 mk, sekä jättää makkaran-
myyntipaikkojen vuokraaminen v:ksi 1941 toimittamatta siksi, kunnes 
elintarviketilanne teki niiden vuokraamisen mahdolliseksi. 

J äätelönmyyntipaikat kesäksi 1940 määrättiin 7) ja vahvistettiin niiden 
alimmat vuokrat. Pidetyssä huutokauppatilaisuudessa ei vuokrattu yhtään 
paikkaa. Myöhemmin vuokrattiin 8) Aleksanterin- ja Heikinkadun kulmassa 
oleva jäätelönmyyntipaikka elokuun 15 p:n ja lokakuun 15 p:m väliseksi 
ajaksi yhteensä 7,278 mk:n vuokrin. 

Hedelmien myyntipaikat kesäksi 1941 vahvistettiin sekä määrättiin 
myyntipaikkojen alimmat vuokrat. Julkisella huutokaupalla vuokrattiin 9) 
kaikkiaan 5 myyntipaikasta 2 myyntipaikkaa yhteensä 3,900 mk:n vuokrin. 
Lisäksi lautakunta päätti10) perustaa kuluvaksi myyntikaudeksi yhden 
uuden hedelmänmyyntipaikan Hämeentien ja Mäkelänkadun kulmaan, 
sillan ääreen, määräten sen vuokraksi 912 mk heinäkuun 15 p:n ja lokakuun 
15 p:n väliseltä ajalta. 

Kukkien myyntipaikat kesäksi 1940 määrättiin ja vahvistettiin myynti-
paikkojen alimmat vuokrat. Julkisella huutokaupalla vuokrattiin u ) kaik-
kiaan 12 myyntipaikasta 5 paikkaa yhteensä 72,150 mk:n vuokrin sekä huu-
tokaupan jälkeen 4 paikkaa yhteensä 24,395: 05 mk:n vuokrin. 

Kukkakauppiaiden päätettiin12) sallia harjoittaa kauppaa vapunaattona 
klo 24 saakka ja vappuaamuna klo 6 alkaen. 

Valokuvauspaikat. Valokuvauspaikat määrättiin kesäksi 1940 sekä vuok-
rattiin13) kaikki 13 paikkaa julkisella huutokaupalla yhteensä 14,400 mk:n 
vuokrin. Lisäksi päätettiin 14) vuokrata ilman huutokauppaa valokuvaus-
paikka Viipurista siirtyneelle valokuvaaja Ketolalle Topeliuksen-, Mei-
lahden- ja Humalistokadun risteyksestä, puiston puolelta, 300 mk:n vuokrin 
marraskuun 15 p:ään 1940 saakka. 

Sanomalehtien myyntipaikat v:ksi 1940 määrättiin 15). 
Joulukuusien myyntipaikat. Joulukuusien myyntipaikat määrättiin ie). 

Samalla vahvistettiin toreilla olevien myyntipaikkojen vuokra 50 mk:ksi 
ja muilla kaupungin alueilla olevien myyntipaikkojen vuokra 100 mk:ksi 
vuorokaudelta sekä joulukuusenjaikojen myyntipaikkojen vuokra 50 mk:ksi 
myyntipaikalta koko myyntiajalta. 

i) Kiint. lautak. 14 p. toukok. 489 §. — 2) S:n 29 p. huhtik. 429 §. — 3) S:n 
28 p. lokak. 1,351 §. — 4) S:n 2 p. jouluk. 1,568 §. — 5) S:n 16 p. jouluk. 1,643 §. — 
6) S:n 23 p. jouluk. 1,675 §. — 7) S:n 8 p. huhtik. 292 § ja 22 p. huhtik. 376 §. — 
8) S:n 12 p. elok. 947 §. — 9) S:n 8 p. huhtik. 290 § ja 22 p. huhtik. 373 §. — 10) S:n 
15 p. heinäk. 833 §. — u ) S:n 8 p. huhtik. 289 §, 22 p. huhtik. 372 §, 29 p. 
huhtik. 432 §, 29 p. heinäk. 877 § ja 19 p. elok. 974 §. — 12) S:n 29 p. huhtik. 
428 §. — 13) S:n 8 p. huhtik. 288 §, 22 p. huhtik. 374 ja 391 §. — S:n 27 p. tou-
kok. 581 §. —• 15) S:n 15 p. huhtik. 340 §. — 16) S:n 25 p. marrask. 1,514 §. 
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Suomen pienoislippujen myynti. Herra V. J. Harjun sallittiin1) myydä 
Suomen pienoislippuja Turuntiellä ja stadionin ympäristöalueella syyskuun 
7 ja 8 p:nä ehdoin, että hän etukäteen lunasti myyntiluvat 50 mk:n hinnasta 
myyjää ja päivää kohden. 

Esityksiä kaupunginhallitukselle tehtiin m.m. asioista, jotka koskivat: 
viransijaisten palkkoja 2); tarpeettomiksi käyneiden rakennusten hävittä-
mistä 3); joulukuulta 1939 suoritettujen yömakkaranmyyntipaikkojen vuok-
rien palauttamista makkaranmyyjille4); eläkkeitä5); korjaustöitä y.m.6); 
varastohuoneiston luovuttamista Köydenpunojankadun talosta n:o 8 b 
siirtoväen tavaroiden säilytyspaikaksi 7); huoneistojen vuokraamista 
ensiapuasemiksi ja kaasunpuhdistuspaikoiksi8); palovakuutuksia 9); siirto-
karjan väliaikaista sijoittamista kaupungin omistamiin varasto- ja teh-
dasrakennuksiin 10); ikäkorotuksia ja hautausapuja 1:L); huoneiston vuok-
raamista aikaisemmin Viipurissa toimineelle suomenkieliselle meren-
kulkukoululle 12); torikauppiaiden vapauttamista toripaikkavuokrien suo-
rittamisesta määrätyltä ajalta 13); viran hoitamista säädetyn ikärajan saa-
vutettua 14); rottien hävittämistä kaupungista 15); elintarvikekaupan jär-
jestämistä Töölöntorille 16); uusien puhelinkioskien asentamista 17); Rus-
keasuon poliisivartioaseman talonmiehen toimen lakkauttamista joulukuun 
31 p:stä lukien 18); poliisilaitoksen arkiston järjestämistä Unioninkadun 
27:ssä 19); sekä lukuisia erilaisia vuokrasuhdejärjestelyjä. 

Lausuntoja kaupunginhallitukselle annettiin m.m. asioista, jotka koski-
vat: erilaisia vuokrasuhdejärjestelyjä kuten vuokramaksun lykkäyksiä ja 
alennuksia y.m.20); kaupungin ja Ab. Rich. Enberg nimisen yhtiön keskeistä 
Luodon ravintolaa koskevaa vuokrasuhdetta 21); koulurakennuksen luovut-
tamista Viipurin suomalaisen kaksoislyseon sijoittamiseksi Helsinkiin 22); 
korjaus- ja muutostöitä 23); huoneistojen luovuttamista erilaisia tarkoituk-

!) Kiint. lautak. 2 p. syysk. 1,025 §. — 2 ) S:n 15 p. tammik. 45, 48, 50, 51, 53, 63 
ja 65 §, 12 p. helmik. 145, 146, 154, 155, 156, 160 ja 161 §, 11 p. maalisk. 211, 
212, 213, 214 ja 215 §, 8 p. huhtik. 294 ja 305 §, 15 p. huhtik. 341 ja 342 §, 
29 p. huhtik. 433 §, 6 p. toukok. 462 §, 20 p. toukok. 537 §, 3 p. kesåk. 629 §, 10 
p. kesåk. 667 §, 15 p. heinåk. 830 §, 5 p. elok. 908 §, 19 p. elok. 973 §, 26 p. 
elok. 1,006 §, 9 p. syysk. 1,062 §, 16 p. syysk. 1,113 ja 1,114 §, 21 p. lokak. 1,294 §, 
11 p. marrask. 1,431 ja 1,432 §, 18 p. marrask. 1,477 ja 1,482 §, 25 p. marrask. 
1,515 §, 2 p. jouluk. 1,567 §, 9 p. jouluk. 1,603 ja 1,604 §, 16 p. jouluk. 1,644 §, 
23 p. jouluk. 1,680 § ja 30 p. jouluk. 1,688 §. — 3) S:n 15 p. tammik. 52 § ja 
12 p. helmik. 144 §. — 4 ) S:n 15 p. tammik. 56 §. — 5) S:n 15 p. tammik. 59 §, 
12 p. helmik. 151 § ja 5 p. elok. 907 §. — 6) S:n 12 p. helmik. 136 §, 8 p. huh-
tik. 295 ja 307 §, 14 p. toukok. 484 ja 488 §, 3 p. kesåk. 627 ja 628 §, 17 p. 
kesåk. 710 § ja 9 p. syysk. 1,061 §. —-7) S:n 12 p. helmik. 158 §. — 8) S:n 11 p. 
maalisk. 221 §. — 9) S:n 8 p. huhtik. 316 §, 10 p. kesåk. 668 §, 1 p. heinåk. 
770 §, 15 p. heinåk. 834 §, 26 p. elok. 1,005 §, 23 p. syysk. 1,140 § ja 15 p. lo-
kak 1,255 §. — 10) S:n 14 p. toukok. 483 §. — S:n 10 p. kesåk. 669, 670 ja 
671 §, 9 p. syysk. 1,066 §, 23 p. syysk. 1,141 §, 28 p. lokak. 1,352 § ja 9 p. jou-
luk. 1,601 §. — 12) S:n 8 p. heinåk. 810 §. — 13) S:n 15 p. heinåk. 832 § ja 29 p. 
heinåk. 878 §. — 14) S:n 9 p. syysk. 1,063 ja 1,064 §, 18 p. marrask. 1,479 § ja 
23 p. jouluk. 1,674 §. — 15) S:n 30 p. syysk. 1,184 §. — 16) S:n 15 p. lokak. 
1,254 §. — 17) S:n 18 p. marrask. 1,474 §. — 18) S:n 18 p. marrask. 1,476 §. — 
19) S:n 16 p. jouluk. 1,640 §. — 20) S:n 15 p. tammik. 55 ja 58 §, 11 p. maalisk. 
216 §, 29 p. huhtik. 427 §, 3 p. kesåk. 624 ja 634 §, 17 p. kesåk. 715 §, 8 p. 
hemåk. 809 §, 5 p. elok. 913 §, 26 p. elok. 1,004 §, 2 p. syysk. 1,023 §, 4 p 
marrask. 1,395 § ja 18 p. marrask. 1,473 §. — 21) S:n 12 p. helmik. 135^ §, 15 
p. huhtik. 334 §, 14 p. toukok. 491 § ja 2 p. jouluk. 1,561 §. — 22) S:n 15 p 
huhtik. 335 §. — 23) S:n 6 p. toukok. 456 §, 20 p. toukok. 534 §, 9 p syysk' 
1,060 §, 30 p. syysk. 1,181 §, 18 p. marrask. 1,475 § ja 2 p. jouluk. 1,562 §. 
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sia varten1); Länt. Puistotien 6:ssa sijaitsevan huvilan luovuttamista siir-
toväen huollon toimiston tarvetta varten 2); Toukolan rantakorttelissan:o 4 
olevan rakennuksen myyntitarjousta3); Hakaniementorin hallin tuoreen 
kalan myyjien myyntioikeuksien laajentamista4); Hesperian huvilan luo-
vuttamista sotasairaalan toipilaskodiksi5); Ruotsista siirtoväen tarvetta 
varten lahjoitettujen porsaiden sijoittamista karanteenia jaksi 6); tuoreen 
kalan perkaamon järjestämistä Kauppatorin halliin 7); Alppilan ravintola-
rakennuksen saamien ilmapommitusvaurioiden korvaamista8); kaasun 
tai sähkön järjestämistä keittovälineeksi Karstulantien taloryhmiin9); 
vuokravapaan huoneiston luovuttamista edelleen v:ksi 1941 Kalmistokadun 
5:stä siirtoväen sairastuvaksi10); sekä ent. Malmin kalkkihiekkatiilitehdas 
oy:n tehtaalle Tapanilassa vedetyn rautatieraiteen omistusoikeutta ja 
ehdotusta sen käyttösopimukseksi n ) . 

7. Kiinteistötoimiston kansanpuisto-osaston toimialaan kuuluvat asiat 

Pidennetyt viljelysalueita koskevat vuokrasopimukset. Kiinteistölauta-
kunta pidensi seuraavia viljelysalueita koskevat vuokrasopimukset: 

Alue Vuokraaja 
Vuokrakausi pidennetty 

mistä mihin 

Vuotuinen 
vuokra-
maksu, 

mk 

Haaga, kortt. n:o 12, n. 
O.052 ha:n suuruinen vil-
jelysalue 

S:n kortt. n:o 64, 1.8 24 2 
ha:n suuruinen alue 

Malminkylä, Vanhan Puo-
dinkyläntien tontti n:o 12 

Tuurholman puutarha ja 
n. s. puutarharakennuk-
set 

S:n tilan pellot ja osa raken-
nuksista 

Rouva H. Hän-
ninen 12) 

Oy. C.T. Ward13) 

Rouva A. Karls-
son 14) 

Herra F. Lind-
berg 15) 

Herrat O., K. ja 
E. Lindberg 16) 

1940, tammik. 1 

1940, toukok. 1 

1940, tammik. 1 

1939, jouluk. 31 

1939, jouluk. 31 

1940, jouluk. 31 
sen jälk. vuod. 
kerr. 3 kk. ir-
tis. jälkeen 

1940, jouluk. 31 
sen jälk. vuod. 
kerr. 3 kk. ir-
tis. jälkeen 

1940, jouluk. 31 
sen jälk. ka-
lenterivuodek-
si 3 kk. irtis. 
jälk. 

1940, jouluk. 31 

1940, jouluk. 31 

100 

1,350 
2,000 

350 

7,000 

10,000 

Rälläkkäniemi. Kivinokan kansanpuiston Rälläkkäniemi niminen alue 
ja siellä oleva kalastajatorppa päätettiin 17) vuokrata edelleen voimistelu-
ja urheiluseura Helsingin Ponnistukselle huhtikuun 1 p:stä lukien 1 vuo-
deksi 1,300 mk:n vuosivuokrin ehdoin, että yhdistyksen oli omalla kustan-
nuksellaan tehtävä alueella ja rakennuksessa haluamansa korjaustyöt. 

*) Kiint. lautak. 3 p. kesäk. 623 §, 17 p. kesäk. 711 § ja 29 p. heinäk. 874 §. — 
S:n 3 p. kesäk. 625 §. — 3 ) S:n 8 p. heinäk. 811 §. — 4) S:n 5 p. elok. 912 §. — 

5) S:n 16 p. syysk. 1,107 §. — 6) S:n 16 p. syysk. 1,115 §. — 7) S:n 30 p. syvsk. 
1,180 §. — 8) S:n 7 p. lokak. 1,206 §. — 9) S:n 7 p. lokak. 1,208 §. — 10)~S:n 
16 p. jouluk. 1,639 §. — u ) S:n 23 p. jouluk. 1,670 §. — 12) S:n 29 p. huhtik. 
418 §. — 13) S:n 29 p. huhtik. 419 §. — *4) S:n 15 p. tammik. 35 §. — lö) S:n 
15 p. tammik. 32 §. — 16) S:n 15 p. tammik. 31 §. — 17) S:n 8 p. huhtik. 310 § 
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Kansanpuistojen ravintolat ja kioskit. Tuurholman kahvilakioski sekä 
alueella olevat kaksi muuta kioskia vuokrattiin x) rouva K. Laaksoselle 
1 vuodeksi toukokuun 1 p:stä lukien 3,000 mk:n vuokrin. 

Varsasaaren kioski päätettiin 2) vuokrata kesäksi 1940 liikemies V. 
Klefströmille 400 mk:n vuokrin ja Satamasaaren huvilan kioskiosa rouva 
S. Rosqvistille 150 mk:n vuokrin. Satamasaaren huvilan yläosa päätettiin 
toistaiseksi pitää suljettuna ja alaosan muut tilat varata saaren kesäkaitsi-
jalle, tilapäisille työntekijöille ja sadepäivien varalta saaressa kävijöille. 

Rouva A. Axille päätettiin3) vuokrata v:ksi 1940 Seurasaaren ravintola 
sekä saaressa olevat kioskit, uimalaitosta lukuunottamatta, 15,000 mk:n 
vuokrin entisin ehdoin ja lisäyksin, että vuokraajan oli kustannettava 
ravintolan vedenkulutus. 

Samoin kesäksi 1940 päätettiin vuokrata4) rouva B. Nylundille Pihlaja-
saaren ravintolarakennus rantakioskeineen 6,000 mk:n vuokrin ja Lautta-
saaren virvokekioski rouva E. Bergenströmille 1,000 mk:n vuokrin 5). 

Kansanpuistossa olevat huvilat. Kesäksi 1940 päätettiin vuokrata alla 
mainitut kansanpuistoissa sijaitsevat huvilat, ehdoin, ettei kaupunki ollut 
velvollinen suorittamaan huoneistoissa mitään korjauksia, seuraavasti: 
Seurasaaren kaitsijanrakennuksen yläkerta johtaja E. Mattakselle 2,000 
mk:n vuokrin 6); Palosaaren huvila lukuunottamatta kahta huonetta, jotka 
varattiin Korkeasaaren eläintarhan tarvetta varten, Korkeasaaren ravin-
tola oy:lle sen henkilökuntaa varten 3,000 mk:n vuokrin 7); Tuurholman 
n.s. rantahuvila eläinlääkäri H. Tallqvistille 1,800 mk:n vuokrin8); n.s. 
Sylvanderin huvila rouva G. Estlanderille 1,000 mk:n vuokrin 9); ja n.s. 
leipomotupa rouva E. Rantaselle 400 mk:n vuokrin 10); sekä Pihlajasaaren 
huvilan n:o 1 yläkerta talo-osaston päällikölle S. Puraselle 2,000 mk:n 
vuokrin n ) ; n.s. ent. Kansallis-osake-pankin huvila Elannon konttorihenkilö-
kunnan ja työnjohtajain kerhoille 5,000 mk:n vuokrin u ) ; n.s. Kietzin huvi-
la liikemies E. Kietzille 2,700 mk:n vuokrin n ) ; huvilat n:ot 2 ja 4 Helsin-
gin poliisien kesäkotitoimikunnalle 3,000 mk:n vuokrin 12); ja rantatupa 
työn väli tysneuvo ja T. Uskille 1,000 mk:n vuokrin13). 

Telttailu kansanpuistoissa. Koska Kivinokan kansanpuistoon lähiaikoina 
tullaan rakentamaan vesijohto, päätti 14) lautakunta korottaa kansanpuis-
ton telttapaikkojen vuokria 10 mk:lla eli 30 mk:aan paikalta kesästä 1940. 
Tämä vuokrankorotus koski myös alueella jo olevia telttoja. Sittemmin 
Kivinokan teltanomistajien anomuksen johdosta telttamaksujen poista-
miseksi, lautakunta päätti15), että telttapaikoista kannettava vuokra säi-
lytettiin edelleenkin 30 mk:n suuruisena, joka oli maksettava ehdottomasti 
etukäteen ennen teltan tai majan pystyttämistä. 

Helsingin sosialidemokraattiselle raittiuspiiritoimikunnalle päätettiin16) 
luovuttaa Lauttasaaresta sama alue kuin viime kesänäkin heinäkuun 8 ja 
22 p:n väliseksi ajaksi leirialueen järjestämiseksi lapsille ehdoin, että leiri-
päivien järjestäjä itse huolehti siisteydestä ja järjestyksestä leirialueella. 

Voimistelu- ja urheiluseura Kotkat niminen yhdistys oikeutettiin17) 

*) Kiint. lautak. 8 p. huhtik. 311 §. — 2) S:n 17 p. kesäk. 718 § — 3) S:n 
17 p. kesäk. 720 §. —-4) S:n 27 p. toukok. 591 §. — 5) S:n 14 p toukok 502 § — 
6) S:n 14 p. toukok. 494 §. — 7) S:n 14 p. toukok. 496 §. — 8) S:n 14 p. toukok 
498 § — •) S:n 14 p. toukok. 499 §. — io) S:n 14 p. toukok. 500 §. — " ) S:n 27 p" 
toukok. 584 §. — 12) s:n 27 p. toukok. 588 §. — ») S:n 3 p. kesäk. 635 § — 
14) S:n 27 p. toukok. 586 §. — ") S:n 23 p. syysk. 1,143 §. — S:n 1 p hei-
näk. 774 §. — ") S:n 1 p. heinäk. 776 §. 
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kuluvaksi kesäksi pystyttämään leiriteltta Lauttasaaren kansanpuistoon 
ehdoin, että seura itse huolehti siisteydestä ja järjestyksestä leirialueella. 

Lautakunta päätti 1), ettei talvikautena 1940/41 telttoja ja majoja 
tarvinnut purkaa ja poistaa paikoiltaan elleivät ne haitanneet leirialueilla 
mahdollisesti suoritettavia korjaus- ja siivoustöitä, jolloin teltan tai majan 
omistajan oli määräyksen saatuaan omalla kustannuksellaan ne poistettava. 
Kaupunki ei myöskään vastannut niistä mahdollisista ilkivaltaisuuksista, 
joita ehkä sattuisi leirialueilla. 

Liikenne kansanpuistoihin. Merenkulku oy.-Sjötrafik ab. nimisen yhtiön 
kanssa tehtyä kansanpuistojen laivaliikennettä koskevaa liikennesopimusta 
päätettiin 2) muuttaa siten, että kaupungille tuleva vero pidettiin entisel-
lään Korkeasaaren ja Pihlajasaaren linjoilla, mutta laivalippujen hintoja 
Korkeasaareen muutettiin siten, että ne kesäkuun 1 p:stä lukien olivat aikui-
silta 2: 50 mk yksinkertaisesta ja 5 mk edestakaisesta matkasta sekä linjalla 
Hakaniemi—Mustikkamaa samoin kesäkuun 1 p:stä lukien 2 mk yksinker-
taisesta ja 4 mk edestakaisesta matkasta. Moottorien kuljettajat nimisen 
yhdistyksen kanssa tehty liikennesopimus päätettiin purkaa kertomus-
vuoden kesäksi sekä myöntää edellä mainitulle yhtiölle oikeus välittää lii-
kennettä myöskin Vilhonvuorenrannan ja Mustikkamaan välisellä linjalla. 
Tällä linjalla laivalippujen hinnat määrättiin aikuisilta 1 mk:ksi ja lapsilta 
50 penniksi yksinkertaisesta matkasta. Lisäksi päätettiin, että yhtiön oli 
maksettava kaikkien linjojen laivalippujen painatuskulut ja liput oli ti-
lattava kaupungin painatustöiden valvojan kautta. 

Kansanpuistot juhannuksena. Koska juhannuspäivä kertomusvuonna 
sattui sunnuntaiksi, päätti3) lautakunta, että yleisö sai juhannusaaton ja 
juhannuspäivän vastaisina öinä yöpyä kaikissa muissa kansanpuistoissa 
paitsi Korkeasaaressa ja että laivaliikenne jatkuisi lauantaina suunnilleen 
silloiseen vakinaiseen tapaan, mutta juhannusyönä keskimäärin klo 3:een, 
Mustikkamaalle kuitenkin tarvittaessa koko yön. 

Lupa juhlien tai ulkoilmakonserttien järjestämiseen kansanpuistoissa 
myönnettiin 4) 3 tapauksessa. 

Kansanpuistoissa harjoitettu kauppa. Rohdoskauppias H. Saarelainen 
oikeutettiin5) myymään kesän aikana uimapukuja ja -tarvikkeita sekä sa-
nomalehtiä Hietarannassa 2,000 mk:n vuokrin sekä samoin Pihlajasaaren 
pukusuojan kassanhoitaja rouva R. Laine myymään uimatarvikkeita ja iho-
voiteita Pihlajasaaressa 200 mk:n vuokrin. 

Korkeasaaren eläintarha. Lautakunta hyväksyi 6) toimenpiteet, jolloin 
lopettamalla, myymällä tai vaihtamalla poistettiin tarpeettomat eläinyksi-
löt Korkeasaaren eläintarhasta. 

Korjaustyöt Korkeasaaressa. Koska kertomusvuoden talousarviossa oli 
varattu tarpeelliset määrärahat erinäisiä korjaustöitä varten, päätettiin 
näistä töistä suorittaa m.m. saaren itärannalla sijaitsevan vesilintutalon 
ulkomaalaus 7) ja varustaa nuorien hirvien tarha kesävesijohdolla8). 

Vesilintutarhan aitaa varten tarvittavien rauta-aineksien ostoon päätet-
tiin 9) varata enintään 8,500 mk. 

Kiint. lautak. 26 p. elok. 1,010 §. — 2) S:n 27 p. toukok. 583 §. — 3) S:n 
17 p. kesäk. 719 §. — 4) S:n 27 p. toukok. 587 §, 3 p. kesäk. 637 § ja 19 p. elok. 
977 §. — 5) S:n 15 p. huhtik. 347 § ja 17 p. kesäk. 724 §. — 6) S:n 11 p. maa-
lisk. 224 ja 225 §, 19 p. elok. 975 §, 9 p. syysk. 1,068 §, 25 p. marrask. 1,517 ja 
1,518 §, 2 p. jouluk. 1,574 ja 1,575 § ja 9 p. jouluk. 1,605 §. — 7) S:n 1 p. hei-
näk. 779 §. — 8) S:n 1 p. heinäk. 778 §. — 9) S:n 1 p. heinäk. 777 §. 
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Käymälöiden rakentaminen Korkeasaareen ja Pihlajasaareen. Korkea-
saaren ja Pihlajasaaren käymälät päätettiin x) rakennuttaa kertomusvuo-
den talousarvioon tarkoitusta varten sisältyviä varoja käyttäen. 

Seurasaaren ja Korkeasaaren hevoset. Koska Seurasaaren ja Korkea-
saaren hevoset oli otettu puolustuslaitoksen käyttöön ja niistä jo suoritettu 
korvaus kaupungille, päätettiin 2), ettei Seurasaarelle osteta uutta hevosta, 
vaan tarvittaessa käytetään vuokrahevosta. Kaupunginhallitukselle päätet-
tiin ehdottaa, että uuden hevosen ja mahdollisesti ajokaluston hankkimiseksi 
Korkeasaarelle myönnettäisiin 13,000 mk. 

Eläintarhan urheilukenttä. Eläintarhan urheilukentän pukusuojat vuok-
rattiin 3) kesäksi 1940 niitä haluaville urheiluseuroille. Vuokra pukusuojalta 
vahvistettiin 500 mk:ksi ja kunkin yhteisen pukusuojan saaneen urheiluseu-
ran oli maksettava vuokrasta yhtä suuri osa. Vuokraajien oli pidettävä pu-
kusuojat siisteinä, eikä niitä sanut ilman lupaa luovuttaa toisille eikä tehdä 
niissä korjauksia ja muutoksia. 

Pallokenttä. Lautakunta päätti4) vahvistaa Pallokentän harjoitus- ja 
vuokramaksut seuraaviksi: Kertamaksu harjoituksista vahvistettiin 1 
mk:ksi ja harjoituskortin hinta 15 mk:ksi. Pääsymaksullisista otteluista 
päätettiin kantaa vuokraa 20 % bruttotuloista. Vähin eli perusvuokra ykkös-
kentästä vahvistettiin 400 mk:ksi, kakkoskentästä 1,000 mk:ksi ja kolmos-
kentästä 250 mk:ksi. Pääsymaksuttomista otteluista päätettiin kantaa 
vuokraa ykköskentästä 300 mk, kakkoskentästä 1,000 mk ja kolmoskentästä 
100 mk paitsi viimeksi mainitusta Suomen palloliiton ja Työväen urheilu-
liiton virallisista maksuttomista otteluista 50 mk. Muut kenttäalueet luo-
vutettiin harjoituksia ja otteluja varten osanottajien maksaessa 1 mk:n 
kertamaksun tai näyttäessä harjoituskorttinsa. Vapaalippuja saatiin antaa 
ottelua kohden enintään 100 kpl. 

Ärtin koulupuutarhan oppilaiden päätettiin 5) sallia käyttää Pallokent-
tää maksuttomasti eräin ehdoin pallopelejään varten. 

Rouva T. Puljava oikeutettiin 6) harjoittamaan kahvilaliikettä Pallo-
kentällä elokuun 19 p:stä lukien kuluvan kesäkauden loppuun saakka myös-
kin kilpailujen ja harjoitusten aikana 350 mk:n vuokraa vastaan. 

Uimalaitokset. Humallahden uimalaitos päätettiin7) luovuttaa kesäksi 
Helsingin uimareille ja Mustikkamaan uimalaitos Helsingin työväen uima-
reille ehdoin, että seurat pitivät uimalaitoksellaan uimakoulua, jossa koulu-
laiset saivat maksutonta opetusta uinnissa; lisäksi oli poliisi- ja palomiehis-
tölle varattava tilaisuus maksuttomaan uintiin ja uinnin opetuksen saami-
seen. 

Seurasaaren uimalaitoksen lautakunta päät t i8) vuokrata kesäksi kir-
vesmies H. Nyströmille 12,000 mk:n vuokrin vahvistaen pääsymaksun uima-
laitokselle 1 mk:ksi ja koppi vuokran 1 mk:ksi tunnilta, sekä edelleen v:ksi 
1941/44 12,000 mk:n vuosivuokrin ehdoin, että vuokraaja omalla kustan-
nuksellaan suoritti laitoksella talorakennusosaston laatimien piirustusten 
mukaisesti ja tämän osaston valvonnan alaisena kioskikassahuoneen laa-
jennustyöt sekä rakensi n. 2 x 3 m:n suuruisen varastökellarin ja naisten 
puolelle yhdeksän uutta pukukoppia ja korjasi kuusi vanhaa koppia, ollen 
kaikkien mainittujen uudistöiden oltava valmiina viimeistään toukokuun 

!) Kiint. lautak. 10 p. kesäk. 680 §. — 2) S:n 7 p. lokak. 1,211, 1,213 ja 
1,214 §. — 3) S:n l p. heinäk. 773 §. — 4) S:n 17 p. kesäk. 721 §. — 5) S:n 1 p. 
heinäk. 775 §. — 6) S:n 19 p. elok. 978 §. — 7) S:n 14 p. toukok. 495 §. — 8) S:n 
14 p. toukok. 503 § ja 2 p. jouluk. 1,570 §. 
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15 p:nä 1941. Lisäksi oli vuokraaja Nyströmin kanssa sovittava siitä, että 
pääsymaksut laitokselle olivat samansuuruiset kuin ennenkin, ellei lauta-
kunta eri anomuksesta tehnyt niihin muutoksia, että vuokraajan oli huoleh-
dittava uimalaitoksen käyttöaikana sen siivoamisesta ja järjestyksestä siellä, 
ja että kaupunki pidätti itselleen oikeuden järjestää saaren vastaiselle eli 
kaupungin puoleiselle rannalle vapaauintipaikan. 

Korkeasaaren uimalaitos vuokrattiin kesäksi rouva T. Kanervalle 
1,000 mk:n vuokrin. Pääsymaksu uimalaitokselle vahvistettiin aikuisilta 
1 mk:ksi ja lapsilta 50 penniksi. 

Mustikkamaan vanhan uimalaitoksen pukusuojat päätettiin 2) vuokrata 
kesäksi rouva A. Mannilalle 150 mk:n vuokrin. Pukukopin vuokra vahvistet-
tiin 1 mk:ksi tunnilta ja 5 mk:ksi koko päivältä. 

Luistinradat. Lautakunta päätti3), että alla mainitut urheiluseurat sai-
vat käyttää urheilukenttiä luistelukautena 1939/40 seuraavasti: Helsingin 
luistelijat Kaisaniemen suurta kenttää, Työväen luistelijat, voimistelu-
ja urheiluseurat Vesa ja Kullervo sekä Helsingin Ponnistus Kallion urheilu-
kenttää, Helsingfors skridskoklubb Johanneksen kirkon kenttää, Idrotts-
föreningen Kamraterna Väinämöisenkadun kenttää ja Suomen jääkiekko-
liitto Hesperian kenttää. Luistinratoja ylläpitävien seurojen oli noudatet-
tava kaupunginvaltuuston urheilu- ja leikkikenttien luistinradoiksi luovut-
tamista varten vahvistamia ehtoja. Rakennukset ja muut laitteet oli pidet-
tävä siistissä kunnossa ja seurojen oli kustannettava ratojensa vesi- ja säh-
kömaksut. Kovaäänisen soittoa oli vaiennettava ja aikaan nähden myöskin 
rajoitettava asuinrakennusten ympäröimillä radoilla. Lasten sisäänpääsy-
maksu radoille arkipäivisin ennen klo 17 vahvistettiin 3 mk:ksi. 

Suomen jääkiekkoliitto oikeutettiin 4) kuluvana talvikautena jäädyttä-
mään luistinrata-alueeksi myöskin Hesperian puiston pienempi kenttä sekä 
käyttämään jääkiekkoalueensa eristämiseen ja kunnostamiseen kaupungin 
omistamat valaistuslaitteet, reunalaudoituksen sekä maalit ja enintään 10 
katselijakoroketta 300 mk:n vuokrin. Vuokraajan oli itsensä kuljetettava 
vuokraamansa laitteet sekä korvattava ne mahdolliset korjauskulut, joita 
laitteiden lainaaminen ja käyttö aiheuttivat. 

Helsingin luistelijat ja Helsingfors skridskoklubb nimiset yhdistykset 
oikeutettiin5) pitämään Kaisaniemen ja Johanneksen kirkon kentille tuo-
mansa pukusuojarakennukset silloisilla paikoillaan huhtikuun 1 p:ään 1941 
saakka. 

Neiti E. Perämäki oikeutettiin6) talvikautena 1940/41 harjoittamaan 
kioskikauppaa Eläintarhan urheilukentän luistinradalla sekä huolehtimaan 
omaan laskuunsa vaatteiden maksullisesta säilyttämisestä 400 mk:n mak-
suin ehdoin, että hän vaatteiden säilyttämisestä otti enintään 1 mk:n hen-
kilöltä, joka tällöin sai jättää säilöön sekä kenkänsä että päällystakkinsa, 
ja että Perämäki sai maksutta käyttää pukusuojan kaasujohtoa veden keit-
tämiseen. 

Soutustadionin hallintorakennuksen ja venevajojen vuokraaminen. Lauta-
kunta päätti 7): vuokrata soutustadionin toimisto- eli hallintorakennuksen, 
paitsi siinä olevaa vahtimestarin asuntoa, Suomen soutuliitolle ja Suomen 
melontaliitolle yhteisesti kesäkuun 1 p:stä lukien toistaiseksi 3 kuukauden 

x) Kiint. lautak. 14 p. toukok. 501 §. — 2) S:n 14 p. toukok 497 § — 3 ) S-n 
21 p. lokak. 1,295 §. — 4) S:n 30 p. jouluk. 1,697 §. — 5 ) S:n 14 p. toukok 504 S — 
6) S:n 23 p. jouluk. 1,677 §. — 7) S:n 10 p. kesäk. 673 ja 681 §. 
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irtisanomisajoin 13,000 mk:n vuosivuokrin, joka oli vuosineljänneksittäin 
etukäteen maksettava sekä ehdoin, että vuokraajat huolehtivat rakennuksen 
valaistuksesta ja siivouksesta kaupungin huolehtiessa sen lämmityksestä ja 
vedenkulutuksesta; oikeuttaa kansanpuisto-osaston vuokraamaan soutu-
stadionin 4 venevajaa soutuseuroille kesäkuun 1 p:stä lukien 75 mk:n kuu-
kausivuokrin, joka oli vuosineljänneksittäin maksettava, ehdoin, että vuok-
raajat huolehtivat vajojen siivouksesta ja valaistuksesta kaupungin huoleh-
tiessa niiden vedenkulutuksesta; oikeuttaa kansanpuisto-osaston luovutta-
maan soutustadionin käyttöoikeuden kilpailuja varten, jolloin vuokra mää-
rättiin 10 %:ksi kilpailujen bruttotuloista jos nämä nousivat vähintään 
5,000 mk:aan, mutta muissa tapauksissa perusvuokrasta, joka vahvistet-
tiin kansallisista kilpailuista 200 mk:ksi ja kansainvälisistä kilpailuista 500 
mk:ksi, ollen kilpailuluvat myönnettävä ehdoin, että kilpailujen järjestäjät 
huolehtivat kaikista kilpailujen aiheuttamista menoista, kuten kilpailurei-
tin laitteista, pääsylippujen painatuksesta, järjestyksenpidosta y.m.; sekä 
vahvistaa kertamaksun soutustadionin lämminvesisuihkun käyttämisestä 
1 mk:ksi. 

Velodromi. Lautakunta päätti hyväksyä ehdotukset, jotka koskivat 
velodromin käytöstä laadittua tilapäissuunnitelmaa ja velodromin radan 
käyttäjille laadittavia määräyksiä. 

Puolustusvoimain pääesikunnan lääkintäosastolle päätettiin 2) vuokrata 
velodromin pääkatsomon alla olevista huonetiloista n. 175 m 2 lämmitettä-
vää ja n. 155 m2 kylmää tilaa joulukuun 1 p:stä lukien 1 kuukauden irti-
sanomisajoin 5,000 mk:n kuukausivuokrin ehdoin, että vuokraaja huolehti 
vuokraamiensa tilojen siivouksesta ja että poismuuton jälkeen sen vuokraa-
mat huoneet saatettiin nykyiseen kuntoonsa. Kaupunki huolehti lämmityk-
sestä, valaistuksesta ja vedenkulutuksesta. 

Kansanpuisto-osasto oikeutettiin ottamaan velodromiin tilapäinen vah-
timestari, jolle kuului m.m. rakennuksen lämmitys, 600 mk:n palkoin vii-
kossa. 

Kansanpuisto-osasto oikeutettiin 3) vuokraamaan velodromiin urheilu-
seurojen harjoituksia varten varattu huoneisto sitä haluaville seuroille 30 
mk:n tuntimaksuin. 

Ratsastushalli. Ratsastushallin ja tallien tilapäiseksi vahtimestari-läm-
mittäjäksi päätettiin 4) palkata toistaiseksi tallimestari K. O. Andersson-
Blondyx joulukuun 7 p:stä 1939 lukien 2,200 mk:n kuukausipalkoin. 

Lautakunta päätti 5), että ratsastushallin päälämmittäjä-talonmiehelle 
marraskuun 1 p:stä lukien maksetaan palkkaa kalliinajanlisäyksineen 1,950 
mk kuukaudessa ja hänen apulaiselleen 1,850 mk kuukaudessa päättäen 
samalla antaa edelliselle, herra T. Lehtolaiselle, vuokralle ratsastushallin 
juoksuradan pukusuojan marraskuun 1 p:stä lukien toistaiseksi 1 kuukau-
den irtisanomisajoin 250 mk:n kuukausivuokrin lämpöineen ja valoineen. 

Ratsastushallin vahtimestarintoimeen lautakunta päätti 6) ottaa puu-
seppä V. Skarpin 2,200 mk:n kuukausipalkoin syyskuun 1 p:stä lukien tois-
taiseksi ja enintään vuoden loppuun vuokraten hänelle ratsastushallin 
vahtimestarin asunnon 580 mk:sta kuukaudessa. 

Ratsastushallin karsinan kuukausivuokraksi päätettiin7) määrätä 150 
!) Kiint. lautak. 10 p. kesäk. 674 §. — 2) S:n 2 p. jouluk. 1,577 § — 8) S-n 

30 p. jouluk. 1,698 §. — 4) S:n 15 p. tammik. 69 §. — 5) S:n 8 p. huhtik 317 § 
ja 11 p. marrask. 1,435 §. — 6) S:n 12 p. elok. 952 §. — ') S:n 14 p toukok 
507 §, 8 p. heinäk. 815 § ja 28 p. lokak. 1,354 §. 
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mk ja pilttuun kuukausivuokraksi 100mk. Tilapäisesti majoitettavien hevos-
ten omistajilta oli perittävä pilttuun vuokraa 15 mk ja karsinan vuokraa 
25 mk vuorokaudelta. Vuokramaksuihin sisältyi valo ja vesi. Vuokraaja 
oli velvollinen huolehtimaan talliosuutensa ja käyttämiensä ulkosalla ole-
vien kiinnipitopuomien ympäristön puhtaudesta. 

Ratsastushallin pesutuvan vuokraksi lautakunta päätti *) hyväksyä 30 
mk käyttöpäivältä tai sen osalta sisältyen vuokraan korvaus vedestä, va-
losta ja haloista, pukuhuoneiden vuokraksi 150 mk kuukaudessa, kaviouran 
tuntimaksuksi 1 henkilöltä 12 mk, 2—3 henkilöltä 8 mk ja 4 tai useammalta 
henkilöltä 5 mk sekä kaviouran valaisumaksuksi, valaistuksen voimakkuu-
den mukaan 14, 9 ja 5 mk tunnilta. Vahvistetut taksat määrättiin olemaan 
voimassa kertomusvuoden loppuun saakka. 

Kansanpuisto-osaston päällikkö 2) oikeutettiin neuvoteltuaan kiinteistö-
johtajan ja toimistopäällikön kanssa toistaiseksi päättämään ratsastus-
hallin luovuttamisesta näytöksiä, kilpailuja ja näyttelyjä y.m. tilapäis-
tarkoituksia varten yleisesti käytettyjä periaatteita ja vuokramaksuja 
noudattaen. 

Puolustuslaitokselle lautakunta päätti3) toistaiseksi vuokrata kaksi 
kaviouraa ratsastushallista, joista toisen aamuisin Helsingin varuskunnan 
upseereja varten 50 mk:n tuntimaksuin ja toisen päivisin kadettikoulun 
oppilaita varten 100 mk:n tuntimaksuin. Kumpaiseenkin tuntimaksuun 
sisältyi myöskin maksu valaistuksesta. Lisäksi päätettiin 3) puolustuslai-
tokselle vuokrata varikkokuorma-autojen varastotilaa 4 mk:n maksusta 
m2:ltä kuukaudessa. 

I sotasairaalalle päätettiin4) vuokrata toisen tallirakennuksen kolmas 
osasto satulahuoneineen joulukuun 1 p:stä lukien 2,000 mk:n kuukausivuok-
rin. Vuokraajan oli huolehdittava siivouksesta ja kaupunki maksoi sähkö-
kulut. 

Sota-arkistolle päätettiin5) luovuttaa varastopaikaksi ratsastushallin 
sairastalli marraskuun 1 p:stä lukien toukokuun 1 p:ään 1941 saakka 1,240 
mk:n kuukausivuokrin. 

Lotta Svärd järjestön Helsingin piirin X ja XII paikallisosastoille pää-
tettiin6) vuokrata ratsastushallin kahvilahuoneisto joulukuun ajaksi 
200 mk:n vuokrin sekä edelleen tammikuun 1 p:stä 1941 alkaen toistaiseksi 
500 mk:n kuukausivuokrin ehdoin, että vuokraaja huolehti huoneiston 
sähkönkulutuksesta ja siivouksesta. 

Raitiotie ja omnibus oy:lle päätettiin7) vuokrata ratsastushallista 
40 x40 m2:n suuruinen pinta-ala, sitten kun kyseinen ala oli kunnostettu, 
1 kuukauden irtisanomisajoin ja 19,200 mk:n kuukausivuokrin. 

Suomen ratsastusliittoa päätettiin 8) veloittaa 4,500 mk:lla ratsastus-
hallin avajaisjuhlan kaupungille aiheuttamien menojen johdosta. 

Talin laukkarata. Sitten kun Talin laukkarata oli jätetty kiinteistö-
lautakunnan hoitoon, lautakunta päätti 9) luovuttaa laukkaradan varsi-
naisen, aidalla eristetyn radan ja sen ulkopuolella olevan alueen n. 5—6 m:n 
leveydeltä sekä tarpeelliset katsomo-, satuloimis- ja pysäköimispaikat kan-
sanpuisto-osaston hallintaan ja radan sisäalueet maatalousosaston hallintaan. 

Kiint. lautak. 12 p. elok. 949 §. — 2) S:n 30 p. syysk. 1,149 ja 1,187 §. — 
*) S:n 12 p. elok. 950 ja 951 §. — 4) S:n 2 p. jouluk. 1,569 §. — S:n 28 p. lo-
kak. 1,354 §. — «) S:n 2 p. jouluk. 1,571 § ja 30 p. jouluk. 1,689 §. — 7) S:n 
16 p. syysk. 1,116 §. — 8) S:n 28 p. lokak. 1,353 § ja 4 p. marrask. 1,398 §. — 
9) S:n 18 p. marrask. 1,484 
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Siirtolapuutarhat. Talin siirtolapuutarhapalstojen viljelijöille lautakunta 
päätt i myöntää vuokramaksun lykkäystä kuluvan vuoden kesäkuun 20 
p:ään saakka. 

Oulunkylän siirtolapuutarhan viljelijöille myönnettiin 2) lupa pystyttää 
palstoilleen joko kangas- tai pahvitelttoja ehdoin, että teltat poistettiin 
viimeistään syyskuun 30 p:nä 1940. 

Lautakunta päätti 3) vuokrata osuusliike Elannolle Oulunkylän siirtola-
puutarhan asemapiirustukseen merkitystä paikasta myymäläpaikan kesä-
myymälän rakentamista varten kiinteistölautakunnan hyväksyttäviksi 
alistettavien piirustusten mukaan kesäkuun 1 p:stä 1940 kesäkuun 1 p:ään 
1945 2,000 mk:n vuosivuokrin, joka oli vuosineljänneksittäin etukäteen mak-
settava. 

Tilapäiset perunapalstat. Merisataman alueen rantatien merenpuoleinen 
osa Kapteenin- ja Huvilakadun väliseltä osalta päätettiin 4) vuokrata kulu-
vaksi kesäksi peruna- ja. vihannespalstoiksi. Samoin Pasilan palloilukenttä 
päätettiin 5) luovuttaa perunanviljelykseen. 

Kansanpuistojen korjaustyöt. Seurasaaren kansanpuistossa päätettiin 6) 
uusia 8 sähköpylvästä käyttämällä 8,200 mk kansanpuistojen uudisraken-
nusmäärärahasta. 

Pihlajasaaren varapukusuojarakennus päätettiin 7) maalauttaa ulkoa-
päin kuluvana vuonna. 

Kansanpuisto-osasto oikeutettiin8) käyttämään uudisrakennusmäärä-
rahoista n. 8,000 mk hiekan ostamiseen Kivinokan kansanpuistoon. 

Lautakunta hyväksyi 9) Korkeasaaren suuren laivasillan korjaussuunni-
telmaehdotuksen, jonka mukaan sillan korjaaminen tuli maksamaan 
12,000 mk. 

Käyttövarat. V:n 1940 käyttövaroistaan lautakunta myönsi m.m. 8,600 
mk geodeettisen osaston käytettäväksi uusien perunapalstojen paalutta-
mista varten 10) sekä 2,000 mk Pihlajasaaren ja 1,000 mk Satamasaaren 
sillan korjausta varten11). 

Esityksiä kaupunginhallitukselle tehtiin m.m. asioista, jotka koskivat; 
töiden järjestämistä vapautuneille vangeille 12); 73,620 mk:n suuruisen mää-
rärahan myöntämistä valaisimien ostoa varten Helsingin ratsastushalliin 
ja talleihin 13); soutustadionin, velodromin ja ratsastusstadionin luovutta-
mista kiinteistölautakunnan hallintaan niiden valmistuttua 14); virallisten 
nimien vahvistamista kaupungin eri ratsastusharjoittelu- ja kilpailupaikoil-
le15); soutustadionin lipputankojen, kellukkeiden y.m. säilyttämistä ja 
vuokraamista 16); Suomen koripalloliiton Kaisaniemessä omistamien kori-
pallotelineiden ostamista kaupungille 3,500 mk:sta17); ratsastushallia varten 
tilatun automaattisen puhelinvaihteen myyntiä Raitiotie ja omnibus oy:lle 
50,155 mk:n hinnasta sekä määrärahan myöntämistä puhelimien asentami-
seksi ratsastushallin vahtimestarin ja isännöitsijän huoneistoihin 18); arkki-
tehti H. Ekelundin soutustadionille kustantaman huonekaluston ostamista 

Kiint. lautak. 11 p. maalisk. 226 §. — 2) S:n 27 p. toukok. 590 §. — 3) S:n 
11 p. maalisk. 222 §. — 4) S:n 27 p. - toukok. 592 §. — 5) S:n 27 p. toukok. 
585 §. — 6) S:n 1 p. heinäk. 780 §. — 7) S:n 26 p. elok. 1,012 §. — 8) S:n 21 p. 
lokak. 1,297 §. — 9) S:n 30 p. jouluk. 1,690 §. — 10) S:n 29 p. huhtik. 438 § ja 
10 p. kesäk. 675 § . — u ) S:n 29 p. huhtik. 439 §. — 12) S:n 14 p. toukok. 506 §, 
29 p. heinäk. 880 §, 2 p. syysk. 1,026 §, 18 p. marrask. 1,483 § ja 23 p. jouluk. 
1,679 §. — is) S:n 10 p. kesäk. 677 §. — ") S:n 10 p. kesäk. 681 §. — 15) S:n 
12 p. elok. 949 §. — i6) S:n 26 p. elok. 1,011 §. —•17) S:n 23 p. syysk. 1,142 § .— 
18) S:n 7 p. lokak. 1,2*5 §. 
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7,861:25 mk:n hinnasta1); soutustadionilla ja velodromilla suoritettavia 
erinäisiä pieniä rakennustöitä2); sekä työvoiman sijoittamista Korkea-
saaren vesilintutarhan uusimistöihin 3). 

Lausuntoja kaupunginhallitukselle annettiin m.m. asioista, jotka koski-
vat: määrärahan myöntämistä Fiskodlingens vänner nimiselle yhdistykselle 
hauenpoikasten ostamista ja istuttamista varten kaupungin omistamiin 
vesiin4); lasten leikkikenttätoiminnan järjestelyä Kaivopuistossa5); Kivi-
nokan kansanpuiston telttamaksuja6); Agricolan kirkon kentän käyttä-
mistä palloilu-urheiluun 7); tilan luovuttamista Helsingin ratsastushallista 4 
ambulanssiauton säilyttämistä varten 8); saunojen rakentamista kaupungin 
hiekkarannoille 9); luonnonsuojelualueen järjestämistä Stansvikin alueelle10) 
sekä olympiakisoja varten soutu- ja melontaratojen merkitsemiseksi raken-
netun irtaimiston hallintaa11). 

8. Erinäisten kiinteistölautakunnan alaisten viranhaltijain toimintakerto-
mukset. 

Kiinteistötoimiston maatalousosaston toimintakertomus v:lta 1940 
sisälsi seuraavaa: 

Toiminta ja viranhaltijat. Maatalousosaston toimintatavassa ei tapah-
tunut mitään muutoksia kertomusvuoden aikana. 

Osaston viranhaltijat olivat samat kuin ennenkin. Apulaisagronoomi 
T. Toukomaa oli sotapalveluksessa toukokuun alkuun saakka ja maata-
lousministeriön määräyksestä heinäkuun 18 p:stä vuoden loppuun pika-
asutustöissä. Kun hän kevätkesästä piti kesälomansa, niin hän ei paljoa-
kaan ennättänyt hoitaa vakinaista tointaan. 

Maatilat. Maatalousosaston kertomusvuonna hoitamien ja sen val-
vonnan alaisina olevien tilojen ja tilusryhmien nimet ja viljelysalat olivat 
seuraavat: 

Omassa vil- Omalla Tilapäisesti 
Varsinaisia 

vuokra-
Tilusryhmä jelyksessä, väellä, vuokralla, alueita, yhteensä, Tilusryhmä ha ha ha ha ha 

Tuomarinkylä 3 3 2 . i 2.4 1 . 5 2 2 . 6 358.6 
Pukinmäki 1 9 9 . i 1 . 8 3 . 9 204.2 409. o 
Tali 1 4 5 . 5 1 . 3 1 0 . 4 26 .o 183.2 
Tomtbacka 1 6 8 . 6 1 . 3 0 .6 170.6 
Fallkulla 9 7 . o 1 . 2 6 . 6 6.o 110.8 
Puodinkylä 1 5 1 . 6 1.7 1 . 2 4 2 . i 196.6 
Kaarela — 98.s 98.6 
Korpas — 103.7 103.7 
Herttoniemi — 107.6 107.6 
Tuurholma — 17.5 17.5 
Stansvik — 12.o • 12.o 
Viikinmäki — 56.7 56.7 
Leppävaara — 136.o 136.o 

Yhteensä 1 , 0 9 3 . 9 9 . 7 2 3 . 6 833.6 1,960.7 
*) Kiint. lautak. 11 p. marrask. 1,434 §. — 2) S:n 4 p. marrask. 1,397 § ja 

2 p. jouluk. 1,578 ja 1,579 §. — 3 ) S:n 2 p. jouluk. 1,573 §. — 4) S:n 22 p. huh-
tik. 389 §. — 5) S:n 10 p. kesäk. 672 §. — 6) S:n 17 p. kesäk. 723 §. — 7) S:n 
26 i). elok. 1,013 §. — 8) S:n 30 p. syysk. 1,186 §. — 9) S:n 7 p. lokak. 1,212 §. — 
10) S:n 15 p. lokak. 1,257 §. — n ) S:n 4 p. marrask. 1,396 §. 
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Oulunkylän pellot on tässä luettu Pukinmäen tiluksiin, samoin Hertto-
niemen omassa viljelyksessä olevat Puodinkylän pellot. Huomioon ei ole 
otettu Pohjois-Herttoniemen laidunniittyjä, n. 18 ha, jotka olivat siirto-
karjan laitumena. Vuokraajain peltojen pientareet, puutarhat ja osa tontti-
maita on luettu pelloiksi. 

Viljely s järjestelmä. Omassa viljelyksessä olevia peltoja viljeltiin seu-
raavasti: 

Tuomarin- Pukin- Tomt- Fall- Puodin-
kylässä mäessä Talissa backassa kullassai) kylässä Yhteensä 

ha % ha % ha % ha % ha % ha % ha % 

Kesantoa 1 4 . i 4 .2 9 .4 4 .7 10.3 7 . i 2 .5 1.5 6 .7 6 .9 16.6 10.9 59 .6 5 .4 
Ruista 16.2 4 .9 12.1 6 . i 14.4 9 .9 6 .5 3 .9 9 .9 10.2 8 .6 5 .7 67 .7 6 .2 
Syysvehnää 8 .3 2 .5 15.3 7.7 — 3.8 2 .3 — — — 2 7 . 4 2 .5 
Kevätvehnää 57.5 17.3 19.6 9 .8 20 .2 13.9 24 .7 14.7 — 24 .o 15.8 146.o 13.3 
Ohraa 41 .3 12.4 24 .8 12.5 7 .3 5 . o 28 .4 16.8 — 1 5 . i 10.0 116.9 10.7 
Kauraa, hernettä 

vihantarehua ... 78.4 23 .6 19.2 9 .6 30. o 20 .6 28 .7 17.0 38 .4 39 .6 4 7 . i 31 .1 241 .8 2 2 . i 
Perunoita ...... 12.3 3 .7 1 2 . i 6 . i 9 . o 6 .2 5 .3 3 . i 5 . o 5 . i 6 .8 4 .5 50 .5 4 .6 
Juuriskasveja 2.5 0 .8 4 .7 2 .4 2 .o 1.4 0 . 4 0 . 2 2 .o 2 . i — — 11.6 l . i 
Puutarhaa ... — — 2.8 1.4 — — — ' 3.7 3 .8 0 .6 0 .4 7 . i 0 .7 
Heinää 89.6 27.o 57.2 28 .7 52 .3 35 .9 68.3 40 .5 21 .4 2 2 . i 30 .4 20. o 319 .2 2 9 . 2 
Laidunta 11.9 3.6 21.9 11.0 — — — — 9 .9 10.2 2 .4 1.6 4 6 . i 4 .2 

Yhteensä 332 .1 100. o 1 9 9 . i 100. o 145.5 100. o 168.6 100.0 97.o 100. o 151.6 100.0 1 ,093.9 100. o 

Kylvöt. Tärkeimmät kylvöt olivat seuraavat: 

Tuomarin-
kylässä 

Pukin-
mäessä Talissa Tomt-

backassa 
Fall-

kullassa 
Puodin-
kylässä Yhteensä 

H e h t a a r i a k o h d e n , k g 

Ruista 1,700 660 1,980 1,125 1,070 3,070 9,605 
Syysvehnää.. 1,770 1,000 — 850 

1,070 3,070 
3,620 

Kevätvehnää 17,290 5,400 5,580 7,755 — 7,150 43,175 
Ohraa 11,400 5,490 1,850 6,125 — 3,600 28,465 
Kauraa 18,480 4,330 7,600 7,670 9,540 11,480 59,100 
Perunoita .... 35,700 26,000 21,100 11,900 11,010 14,760 120.470 

Sadot. Vuoden sato oli hyvin tyydyttävä huolimatta alkukesän kovasta 
kuivuudesta ja siitä, että muokkaustyöt eivät vetovoiman osittaisen puut-
teen takia sujuneet niin nopeasti kuin tavallisesti. Kevään tulo oli nor-
maali. Syysviljat talvehtivat hyvin. Kun kertomusvuonna melkoinen osa 
syysviljoista, n. kasvoi nurmirikossa, niin tämän vuoden syysvilja-
sato on katsottava hyvin tyydyttäväksi. Talin ja Tomtbackan rukiit eivät 
menestyneet niin hyvin kuin muiden tilain. Pukinmäen syysvehnäsato 
oli huonompi kuin mihin oli totuttu, mutta kuitenkin täysin kannattava. 
Kaikki kevätviljat antoivat hyvän sadon, jota todistaa se, että ainoastaan 
Puodinkylän kevätvehnä ja Fallkullan kaura jäivät alle 2,000 kg:n ha:ltä. 
Peninasato oli ennätyksellinen. Heinä antoi heikon sadon, mihin oli syynä 
paitsi kevätkuivuutta se, että muutamat ensimmäisen vuoden nurmet ei-

Fallkullan peltoihin on tässä luettu 4.7 ha lentokenttäaluetta, minkä Fall-
kulla on viljellyt. 
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vät kasvaneet juuri lainkaan, kun orastuminen oli edellisenä vuonna heik-
koa. Mistään heinäkadosta ei kuitenkaan voi puhua sanan varsinaisessa 
merkityksessä, sillä sato oli aivan sama kuin v. 1939, mutta tietenkin heikko 
hyvien vuosien, esim. v:n 1938, satoon verraten. Ainoastaan Fallkullan 
sato oli katovuoden sato, mutta se ei suinkaan kokonaan johtunut huonosta 
vuodesta, vaan osittain peltojen järjestelystä lentokentän laajentamisen 
takia ja viljelys vahingoista, jotka aiheutuivat lentokentän viemärin kaiva-
misesta. Lanttusato on yleensä aina epätasainen riippuen siitä, miten 
tuhohyönteiset pääsevät taimistoa vahingoittamaan. Pukinmäen lanttusato 
oli erinomainen, 55,600 kg eli n. 1,000 hl ha:lta. Rehujuurikassato oli Tuo-
marinkylässä hyvä ja Pukinmäessä sangen tyydyttävä, mutta Fallkullassa 
huono kuten kuivina vuosina aina ennenkin. Fallkullan peltojen pohja-
saven, ryynisaven, happamuus tuntuu näet aina eniten kuivina aikoina. 

Tärkeimmät kertomusvuoden kokonaissadot ja hehtaarisadot selviävät 
seuraavasta yhdistelmästä: 

Tuomarin- Pukin- Tomt- Fall- Puodin-
kylässä mäessä Talissa backassa kullassa kylässä Yhteensä 

K a i k k i a a n , k g 

Ruista 38,370 27,784 28,624 12,360 24,443 23,231 154,812 
Syysvehnää .. 33,020 28,060 — 11,276 — — 72,356 
Kevätvehnää 149,495 50,455 46,175 58,916 — 43,325 348,366 
Ohraa 109,203 49,844 15,000 71,378 — 30,720 276,145 
Kauraa 198,119 48,178 78,575 59,442 72,275 97,973 554,562 
Perunoita ... 297,000 270,000 183,500 109,900 95,000 115,660 1,071,060 
Lanttuja 33,000 109,055 39,000 8,500 — — 189,555 
Rehujuurik-

kaita 47,000 77,000 — — 32,700 — 156,700 
Heinää 247,100 138,000 129,300 170,900 30,600 70,000 785,900 

H e h t a a r i a k o h d e n , k g 

Ruista 2,361 2,296 1,995 1,902 2,469 2,692 2,286 
Syysvehnää .. 3,978 1,834 — 2,936 — — 2,637 
Kevätvehnää 2,599 2,578 2,283 2,387 — 1,805 2,386 
Ohraa 2,647 2,009 2,055 2,511 — 2,030 2,362 
Kauraa 2,560 2,620 2,700 2,290 1,990 2,080 2,354 
Perunoita 24,146 22,314 20,400 20,814 19,000 17,008 21,218 
Lanttuja 25,400 55,600 30,000 21,300 — — 38,200 
Rehujuurik-

kaita 47,000 36,300 — — 16,350 — 30,600 
Heinää 2,758 2,412 2,471 2,503 1,430 2.305 2,462 

Työväki. Vakinaista työväkeä oli kertomusvuonna seuraavasti: 
Työnjohtajia Muonamiehiä Naispalvelijoita Yhteensä 

Tilusryhmä l / l 31/12 1/1 31/12 1/1 31/12 1/1 31/12 

Tuomarinkylä 3 3 20 22 1 1 24 26 
Pukinmäki 4 4 14 15 3 3 21 22 
Tali 1 1 11 12 — — 12 13 
Tomtbacka 2 2 12 12 — — 14 14 
Fallkulla 2 2 7 7 2 2 11 11 
Puodinkylä 1 1 12 10 — — 13 11 
Metsänhoito 2 2 1 1 — — 3 3 

Yhteensä 15 15 77 79 6 6 98 100 
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Vakinaisista miehistä oli sotapalveluksessa 35. 
Hevoset. Hevosia oli vuoden alussa 84 ja vuoden lopussa 81. Eri ti-

loille hevoset jakautuivat seuraavasti: 

Tammik. 1 p:nä, Jouluk. 31 pnä, 100 ha:n peltoalaa kohden 
Tilusryhmä kaikkiaan kaikkiaan tammik. 1 p:nä jouluk. 31 p:nä 
Tuomarinkylä 26 24 7.8 7.2 
Pukinmäki 17 16 8.9 8. o 
Tali 10 10 6.6 6.9 
Tomtbacka 14 13 8.3 7.7 
Fallkulla 8 6 9. o 6.2 
Puodinkylä 9 12 6̂ 9 7, g 

Yhteensä 84 81 7.8 7.4 

Edellä mainittujen hevosten lisäksi oli 11 varsaa. Hevosia oli puolus-
tuslaitoksen käytössä 50. Niistä jäi palauttamatta 13, joista 3 tiettävästi 
sai surmansa sodassa. 

Karjatalous. Lehmien keskimääräinen luku ja koko karjan keskimää-
räinen tuotanto kertomusvuonna päättyneellä tarkastuskaudella oli seu-
raava: 

Lehmien Maitoa, Rasva-
Tilusryhmä luku kg % 
Tuomarinkylä 25.7 3,066 4.3 
Pukinmäki 42.9 3,337 4. o 
Fallkulla 20. s 3,628 4.2 

Eri rehulajien käyttö tarkastuvuonna oli kokonaismäärään verraten 
prosenteissa seuraava: 

Tuomarin- .. Fall-
Rehulaji kylässä Pukinmäessä kullassa 
Öljyväkirehua 9.4 12.9 8.7 
Muuta väkirehua 23.1 15.6 28. s 
Heiniä 23.6 18.1 18.7 
Olkia 4.6 l l . i 10.2 
Tuoretta rehua 14. o 6.5 7.2 
Laidunta 25.3 35.8 26.4 

Maitomäärän aleneminen johtui pääasiallisesti karjan nuorentamisesta 
ja olkien käytön lisäämisestä sekä tuorerehun käytön vähenemisestä. 

Siirtokarjaa sijoitettiin kertomusvuoden alussa Puodinkylään 70 eläintä, 
joista vuoden lopussa vielä oli jäljellä 27. Näistä eläimistä ei ole kannatta-
nut pitää samanlaista tarkastuskirjanpitoa kuin vakinaisesta karjasta. 

Sikatalous. Kertomusvuonna hoidettiin sikoja Talin ja Tomtbackan 
tiloilla. Tammikuun 1 p:nä ja joulukuun 31 p:nä suoritetussa eläinten las-
kennassa sikoja oli seuraavasti: 

Talissa Tomtbackassa Yhteensä 
1/1 31/12 1/1 31/12 1/1 31/12 

Karjuja 2 2 1 2 3 4 
Emakoita 28 27 15 21 43 48 
Nuoria sikoja 6 — 107 23 113 23 
Porsaita 32 13 — 12 32 25 

Yhteensä 68 42 123 58 191 100 
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Kirjanpito ja taloudellinen tulos. Kameraalisen kirjanpidon mukaan 
tulot ja menot olivat seuraavat: 

T u l o t 
Mk 

Tulot maatalousosaston hoitamista tiloista 12,025,909: 60 
Vuokralle annettujen tilojen vuokramaksut y.m 286,963: 60 

Yhteensä 12,312,873: 20 
M e n o t 

Mk 

Sääntöpalkkaiset virat 188,124: 65 
Tilapäistä työvoimaa 2,422,960: 20 
Vuokra, toimiston, tilityserä 7,200: — 
Lämpö » 1,500: — 
Valaistus » 1,543:40 
Siivoaminen » 1,500: — 
Puhtaanapito 6,525: 70 
Kaluston hankinta 181,204:40 

» kunnossapito .. 138,938: 15 
Tarverahat 13,815: 70 
Lääkkeet ja sairaanhoitotarvikkeet (eläinten) 22,450: 05 
Metsänhoito (metsänhoitaja) 10,000: — 
Tallit 444,347: 05 
Navetat ja sikala 695,440: 30 
Maanviljelys 1,115,495: 60 
Verot ja vakuutusmaksut 179,351:30 
^Rakennukset 294,169:35 
Puistojen kunnossapito 9,904: 55 
Korot konttokuranttitilistä kaupunginkassaan 70,315: 95 
Poistot 2,491:80 
Metsätyöpalkat, erikoismääräraha 872,603: 10 

Yhteensä 6,679,881:25 

Kertomusvuoden tuloksena oli siis 5,632,991: 95 mk ylijäämää. Jos 
konttokuranttitilin korot jätetään pois, niin on kertomusvuoden koroton 
ylijäämä 5,703,307: 90 mk, v:n 1939 vastaavan luvun ollessa 1,446,726: 65 
mk. Kertomusvuoden rasitukseton ylijäämä ilman veroja y.m.s. yleisluon-
toisia menoja ja ilman korkoja oli 5,882,659: 20 mk oltuaan v. 1939 
1,632,373: 75 mk. Eri tilain ja metsätalouden puhdas tuotto taloudellisen 
kirjanpidon mukaan, kun korkoja ei oteta huomioon, oli seuraava: 

Tilusryhmä Mk Tilusryhmä Mk 

Tuomarinkylä 1,076,434: 95 Herttoniemi 83,108: 55 
Pukinmäki 908,782: 60 Viikinmäki 32,347: 25 
Tali 554,020:05 Kaarela 45,128:80 
Tomtbacka 438,271:05 Korpas 20,281:25 
Fallkulla 192,981:55 Leppävaara 23,632: 65 
Puodinkylä 230,499: 75 Yhteensä 3,622,286: 40 
btansviK v / : i u Metsätalous 2,149,360:60 
Tuurholma 16,720: 85 • : 

Kaikkiaan 5,771,647: — 
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Kaupungingeodeetin antama toimintakertomus v:lta 1940 oli seuraavan 
sisältöinen: 

Maanmittaus- ja kartastotöiden osaston henkilökunnan muodostivat 
kaupungingeodeetti, apulaisgeodeetti, kolme insinööriä, kolme vaakitsijaa, 
yksi tilapäinen vaakitsija, kahdeksan piirtäjää, neljä tilapäistä piirtäjää, 
piirtäjä-harjoittelija ja apulaisvahtimestari. Kaupungingeodeetti, insinöörit, 
kolme vaakitsijaa, viisi piirtäjää ja apulaisvahtimestari eivät vuoden alku-
puoliskolla sotapalveluksessa olonsa johdosta voineet hoitaa virkatehtä-
viään, joten osaston työskentely tuona aikana oli käytännöllisesti katsoen 
seisauksissa. 

Osaston hoidossa olevan tonttikirjan pitämisestä aiheutuvien tehtävien 
lisäksi mainittakoon osaston kertomusvuonna suorittamista töistä seuraa-
vat: 98 tontinmittaustoimitusta; 31 kivijalankatselmusta; 8 tonttirajan-
paalutusta; 68 otetta ja jäljennöstä tonttikartoista ja mittakirjoista, niistä 
3 kaupungin tarpeisiin; 243 otetta ja todistusta tonttikirjasta, niistä 4 kau-
pungin tarpeisiin; 166 karttapiirrosta ja jäljennöstä, niistä 146 kaupungin 
tarpeisiin; 44 esitystä kiinteistölautakunnalle; 29 tonttijakokarttaa selityk-
sineen; 63 kirjelmää ja lausuntoa; sekä 190 rakennuspalstan paalutusta 
kaupungin ulkopuolella, joista palstoista 25 oli Marttilan ja 162 Pirkkolan 
omakotialueella sekä 3 Herttoniemen tehdasalueella. 

Lisäksi kaupungin ja sen ympäristön kiintopiste verkkoa täydennettiin 
pääasiallisesti Haagan ja Munkkiniemen pohjoisosissa, Pukinmäen, Viikin 
ja Vanhankaupungin seuduilla, Herttoniemessä ja Degerön saaren pohjois-
osassa. Yhteensä rakennettiin ja havaittiin 26 uutta kolmiopistettä. Moni-
kulmiomittauksen yhteydessä rakennettiin ja havaittiin 510 uutta moni-
kulmiopistettä, havaittiin kulmat 790 pisteellä ja mitattiin monikulmio-
sivuja n. 81,700 m. 

Kartoitusta mittakaavassa 1 : 500 suoritettiin Leppävaarassa n. 50 ha, 
Munkkiniemessä ja Haagassa n. 165 ha, Malminkylässä n. 30 ha, Oulun-
kylässä n. 5 ha, Herttoniemessä n. 61 ha, Hälvik—Häkansvikissa n. 42 ha 
ja Lauttasaaressa n. 90 ha sekä täydennysmittauksia eri puolilla kaupunkia 
n. 92 ha eli siis yhteelisä n. 535 ha. 

Korkeuskiintopistejorioja rakennettiin ja havaittiin pääasiallisesti Haa-
gassa ja Munkkiniemessä n. 35 km. Pintavaakitusta suoritettiin suunnilleen 
samoilla alueilla kuin kartoitustakin. 

Sisätöinä suoritettiin kertomusvuoden aikana 77 kolmiopisteen tasoi-
tuslaskut, joista pisteistä 10 on vanhoja uudestaan määrättyjä pisteitä, 
sekä 798 monikulmiopisteen koordinaattilaskut. Mittakaavassa 1 : 500 olevia 
karttalehtiä piirrettiin 750 ha:n suuruiselta alueelta. Tonttien myynti-
luettelon laatimista varten suoritettiin kuutio- ja pinta-älalaskelmat. 
Kaupungin uusi matkailukartta laadittiin valmiiksi ja siitä otettiin 40,000 
kappaleen painos. 

Kaupungingeodeetti oli kaupunginhallituksen määräyksestä kaupungin 
edustajana kolmessa pakkolunastustoimituksessa ja yhdessä maanjako-
oikeuden istunnossa. 

Kunnall. kert. 1940 24 
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Kunnallisten työväenasuntojen hoidosta v. 1940 annettu kertomus 
sisälsi seuraavaa: 

Kertomusvuonna asuntojen lukumäärä pysyi muuttumattomana samoin 
kuin vuokratkin. 

Seuraavasta yhdistelmästä ilmenee kaikkien kunnallisten työväen-
asuntojen huoneistojen ja huoneiden sekä niissä asuneiden henkilöiden 
lukumäärä v:n 1940 lopussa: 

Huoneistoja Huoneita Niissä asuvia 
kaikkiaan 

Henkilöitä 
huonetta 

Asuntoryhmä kohden 
Hietaniemenkatu.. 66 77 212 2 . 8 
Kirstinkatu 39 42 148 3.6 
Somerontie 155 160 520 3 . 3 
Kangasalantie 239 240 885 3.7 
Karstulantie 334 502 1,409 2 . 8 
Sammatintie.. 48 72 216 3 . 0 
Mäkelänkatu 86 173 411 2 . 4 

Kaikki asunnot 967 1,266 3,801 3.0 

Vastaava asukasluku v. 1939 oli 3,860 ja henkilöluku huonetta kohden 
3 .o. 

Menot ja tulot. Kertomusvuoden menoarvioon kunnallisia työväenasun-
toja varten merkityt määrärahat ja niiden käyttö ilmenee seuraavasta 
taulukosta x): 

Määräraha, 
mk 

Palkkaukset 169,800 
Tilapäinen työvoima 38,400 
Kesälomasi jäiset 5,600 
Vuokra 98,780 
Lämpö 7,660 
Valaistus 46,700 
Siivoaminen 1,500 
Vedenkulutus .. 157,520 
Puhtaanapito 152,700 
Kaluston hankinta 800 
Kaluston kunnossapito 3,000 
Kasvatustoiminta 10,000 
Korjaukset 400,000 

Yhteensä 1,092,460 

Kustannukset 
tilien mukaan, 

mk 

191,632: 75 
35,641: — 

6,185: — 
98,780: — 
25,980: 35 
45,389: 50 

1,050: 15 
184,162: — 
141,566: 70 

495:85 
1,049: 55 
6,899:95 

340,568: 45 
1,079,401: 25 

Isännöitsijän palkka sekä muut yhteiset hallintokustannukset merkitään 
kiinteistötoimiston tilille eivätkä sisälly tähän yhdistelmään. Taulukossa olevaan 
vuokraerään sisältyy kerhohuoneiston vuokramenoja 33,600 mk ja lastenseimen 
vuokramenoja 13,020 mk. Korjauskustannuksiin eivät sisälly rakennusten ulkokor-
jauksista aiheutuneet menot. 
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Eri asuntoryhmien kesken kustannukset jakautuivat seuraavasti: 

Asuntoryhmä Mk 

Hietaniemenkatu 99,772:45 
Kirstinkatu 39,037:70 
Somerontie 119,577: 60 
Kangasalantie 197,222:05 
Karstulantie 334,725:95 
Mäkelänkatu 147,777:95 

Asuntoryhmä Mk 

Sammatintie 44,077: 70 
Kangasalantie 11, isän-

nöitsijän huoneisto 18,170: — 
Yhteensä 1,000,361:40 

Kerhotoiminta 66,019: 85 
Lastenseimen vuokra 13,020: — 

Kaikkiaan 1,079,401: 25 

Vuokrasaatavia oli edellisestä vuodesta siirretty 212,493: 10 mk, josta 
836 mk v:sta 1938 ja 211,657: 10 mk v:sta 1939 ja kertomusvuoden vuokrat 
arvioitiin 3,331,548 mk:ksi, joten talousarvioon merkittiin tuloja yhteensä 
3,544,041: 10 mk. V:n 1940 kuluessa maksettiin v:n 1938 jäämiä 376 mk ja 
v:n 1939 jäämiä 198,279: 60 mk, joten yhteensä maksettiin jäämiä 
198,655: 60 mk. V:n 1939 jäämiä poistettiin 675 mk ja v:een 1940 siirret-
tiin 13,162: 50 mk, josta 460 mk v:sta 1938 ja 12,702: 50 mk v:sta 1939 sekä 
v:n 1940 jäämä 346,218: 05 mk eli yhteensä jäämiä 359,380: 55 mk. Vuokria 
maksettiin 3,279,028:90 mk1) . 

Kiinteistötoimiston kansanpuisto-osaston eri toiminta-aloihin jakautu-
va toimintakertomus v:lta 1940 sisälsi seuraavaa: 

Urheilutoiminta. Luistinradat. Jo varhain syksyllä 1939 aloitettiin 
kunnostaa luistinratoja, mutta niistä ei yksikään toiminut sodan puhjettua. 
Ainoastaan Väinämöisenkadun kentälle kunnostettiin kaupungin puolesta 
pieni jääpallorata Ruotsiin matkustavan maaottelu joukkueen harjoittelua 
varten. Rata oli auki tammikuun loppupuolelta helmikuun 7 p:ään. 

Urheilukentät. Kesäurheilukausi pääsi myös hitaasti alkuun. Kentillä 
kävijöiden luku laski poikkeuksellisten olosuhteiden vuoksi huomatta-
vasti. 

Pallokentän kolmas, neljäs, viides, kuudes ja seitsemäs kenttä avattiin 
kesäkuun 4 p:nä ja suljettiin lokakuun 3 p:nä. Syyskesällä kentät olivat san-
gen vilkkaassa käytössä. Olympiakisoja varten uudistettu ykköskenttä 
luovutettiin kilpailuja varten ensimmäisen kerran heinäkuun 28 p:nä. Pää-
eli kakkoskenttä oli suljettuna koko kesän. Julkisia kilpailuja pidettiin 
Pallokentällä 43. Katselijoita oli 29,550. Bruttotulot olivat 268,390 mk. 
Harjoittelijoilta kannettiin edelleen pääsymaksu. Kerralta maksavia urhei-
lijoita oli 7,968. Kuukausikortin lunastajia oli 578. 

Eläintarhan kenttä avattiin jö toukokuun 9 p:nä ja suljettiin lokakuun 
31 p:nä. Harjoittelijoiden luku oli varsinkin alkukesästä pieni. Maksullisia 
kilpailuja oli 14. Maksuttomia suurehkoja kilpailuja oli 23 ja puulaaki-ja 
muita pienehköjä kilpailuja n. 75. Katselijoita oli maksullisissa kilpailuissa 

*) Tähän sisältyy isännöitsijän maksama tilitysvuokra 16,848 mk. 
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13,677. Bruttotulot olivat 94,300 mk, joista yhdistyksille maksettiin 84,840 
mk. Kaikki suuret kilpailut pidettiin stadionilla. Kentän ulkopuolelle val-
mistui kesän kuluessa uudet moukarinheiton, keihäänheiton ja kiekonheiton 
sekä korkeushypyn harjoituspaikat, jotka alkuaan suunniteltiin olympia-
kisoja silmälläpitäen. 

Kallion kentällä olivat uusi juoksurata sekä uudet heitto- ja hyppypai-
kat ensimmäistä kesää käytännössä. Kentällä pidettiin sangen runsaasti 
varsinkin jalkapallo-otteluja, sillä uudelleen tasoitettu keskikenttä oli nyt 
entistä miellyttävämpi. Kenttä oli auki toukokuun 9 p:stä lokakuun 31 
p:ään. • . 

Väinämöisenkadun kentällä suoritettiin 110 piirin jalkapallo-ottelua 
sekä puulaaki- ja koululaisotteluja 54. Kenttä avattiin toukokuun 9 p:nä 
ja suljettiin marraskuun 11 p:nä. 

Käpylän kentällä suoritettiin yleisurheilukilpailuja 40, jalkapallo-otte-
luja 12 ja pesäpallo-otteluja 25. Edellisenä vuonna keskenjäänyt kentän 
pintakerros valmistettiin lopulliseen kuntoon, joten kenttä avattiin vasta 
toukokuun 31 p:nä ja suljettiin lokakuun 31 p:nä. 

Haapaniemen ja Annalan kenttiä käytettiin suunnilleen entiseen tapaan. 
Käpylän raviradan ruohokenttiä ei käytetty pinnan heikkouden vuoksi 

ja alueen uusi olympiakisoja varten suunniteltu urheilukenttä oli vielä kes-
kentekoinen. 

Kaisaniemen kenttää käyttivät etupäässä koululaiset palloleikkejään 
varten. Siellä pidettiin myöskin liikkeitten välisiä pesä- ja jalkapallo-otte-
luja. 

Hesperian kentällä pelattiin etupäässä pesäpallokilpailuja. Maksullisia 
kilpailuja pelattiin 12. Koululaiset käyttivät kenttää erilaisia pelejään var-
ten. 

Messuhallin kenttää käytettiin myöskin ahkerasti. 
Kaisaniemen verkkopallokentät avattiin toukokuun 20 p:nä ja suljet-

tiin lokakuun 4 p:nä. Vuokrattujen tuntien lukumäärä oli 2,133. 
Pallokentän pukusuojan rakennustyöt aloitettiin syksyllä. Rakennus 

valmistui kuitenkin vasta seuraavana vuonna, samoin kuin tämän laajan 
alueen aita ja katsomo. 

Uimastadionin työt ovat sensijaan olleet keskeytyksissä kun vedenläm-
mitys- ja -puhdistuskoneitaei ole saatu Englannista, 

Soutustadion. Poikkeuksellisista oloista huolimatta jatkettiin miltei 
koko vuoden ajan olympiakisojen kilpailu- ja harjoituspaikkojen raken-
tamista ja kunnostamista. Soutustadion oli jo ahkerassa käytössä. Sen toi-
mistorakennus vuokrattiin yhteisesti Suomen soutuliitolle ja Suomen me-
lontaliitolle. Siellä pidettiin kansainvälisiä kilpailujakin ruotsalaisine ja 
saksalaisine osanottajineen. 

Velodromi avattiin väliaikaisesti kesäkuun 16 p:nä. Sen pukusuoja ja 
katsomot valmistuivat vasta syksyllä. Pääkatsomon alla olevat huonetilat 
vuokrattiin varastoimista ja harjoittelua varten. Urheilijoilla oli tilaisuus 
käyttää lämmintä suihkua; 30 mk:n hintaisia harjoituskortteja myytiin 
17 ja 3 mk:n hintaisia kertaharjoituskortteja 95. Harjoitustilaisuuksista 
kannettiin yleisöltä 1 mk:n maksu. Katselijoita oli 1,248. 

Helsingin ratsastushalli valmistui syksyn kuluessa. 
Kansanpuistot. Suomen ja Neuvostoliiton välillä marraskuun lopussa 

syttyneen sodan takia tuskin voitaneen puhua mistään kansanpuistojen 
talvikäytöstä. 
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Kesäkauden alku oli myös hiljaista. Siihen vaikutti tietysti äskettäin 
päättynyt talvisota, miesten reservissäolo, kuljetusvaikeudet ja tavallaan 
elintarviketilannekin. Lisäksi ei kesä ollut uijille ja yleensä ulkoilijoille 
suotuisa. Vain kesäkuun loppu- ja heinäkuun alkupuoli oli lämmintä. Veden 
lämpö vaihteli lakkaamatta. Kesäkuun keskilämpö oli vain 12—13 astetta. 
Kun sunnuntaipäivät elokuun 6 ja 14 p:nä sattuivat olemaan tavattoman 
helteiset, oli kaupunkilaisia sankat joukot kansanpuistoissa. Esimerkiksi 
elokuun 14 p:nä oli uimarannoilla varmasti yhteensä 75,000 henkilöä, joista 
yksistään Hietarannalla ja Mustikkamaalla kummassakin n. 20,000. 

Hietaranta oli virallisesti auki toukokuun 22 p:n ja elokuun 26 p:n väli-
sen ajan. Yleisöä kävi rannalla n. 300,000 henkilöä eli tavallista vähemmän. 
Pukusuojaa käytti 66,543 henkilöä eli 33,094 henkilöä vähemmän kuin 
edellisenä kesänä. Eri kuukausien kesken pukusuojien käyttö jakaantui 
seuraavasti: kesäkuu 16,123, heinäkuu 42,010 ja elokuu 8,410. Miehistä 
käytti pukusuojaa 34,138 ja naisista 32,405. Uimarannan ravintolaa 
varten hankittiin 45 uutta putkijaikaista tuolia ja 15 pöytää. Rannalla 
työskenteli kesän aikana 21 henkilöä, joista pukusuojassa 9, siivoojina 5 ja 
vartijoina 7, viimeksi mainituista yksi yövartijana. Uimavartijain apua on 
kesän aikana tarvinnut n. kymmenkunta henkilöä. Heinäkuun 7 p:nä sai 
eräs 62-vuotias mieshenkilö sydänhalvauksen vedessä ja hukkui. Hietaran-
nan ravintolan hoidosta huolehti edelleen Helsingin kaupungin elintarvike-
keskus. 

Kertomusvuoden kesänä ei nähty lainkaan moottoriveneitä kansan-
puistojen rannoilla, kuten edellisinä kesinä. Osittain kuljettiin soutamalla 
vieläpä Varsasaareen ja Satamasaareen saakka 

Mustikkamaa oli ahkerassa käytössä. Vilhonvuorenrannan ja Mustikka-
maan välillä välitti höyrylautta liikennettä moottoriveneiden sijasta. Lau-
talla tuli saarelle n. 220,000 aikuista ja n. 36,000 lasta. Vapautuneilla van-
geilla teetettiin saaressa n. 400 m uutta tietä, m.m. 4 m:n levyinen tie uima-
rannalta saaren päätielle. 

Seurasaaressa kävi kesän aikana n. 100,000 henkilöä, joista suurin osa 
jalkaisin. Vapaauimarannan käyttö kasvoi yhä. Saaren uimalaitos oli hyvin 
suosittu. Siellä kävi n. 18,000 kylpijää, joista naisia 11,000. Saaren 50 vuotta 
vanha ravintolarakennus uusittiin säilyttämällä kuitenkin rakennuksen 
vanha tyyli. Vapautuneet vangit puhdistivat saaren metsää ja tekivät täl-
löin 256 m3 halkoja. Teitä uusittiin myöskin. 

Pihlajasaaressa laskettiin käyneen n. 45,000 henkilöä. Sinne rakennet-
tiin suuri uusi käymälä, perattiin metsää ja korjattiin teitä vapautuneiden 
vankien avulla. 

Korkeasaaren uimalaitoksessa kävi kesän aikana n. 5,800 maksavaa 
kylpijää. Niistä naisia n. 2,800 ja lapsia 500. 

Vakinaisina leirialueina olivat edelleen Kivinokka, Varsasaari ja Satama-
saari sekä tilapäisinä eli viikonloppuleirialueina Lauttasaari ja Tuurholma. 
Kivinokassa oli 689 vakinaista telttaa eli majaa. Siis entistä vähemmän. 
Alueella tehtiin kesän aikana huomattavia uudistuksia, joista mainittavin 
on vesijohdon vetäminen Kulosaaresta. Näin saatiin poistetuksi harmillinen 
juoma- ja keittoveden puute. Vesijohto on 1,836 m:n pituinen kesäjohto 
kolmine vesiposteineen. Vapautuneilla vangeilla teetettiin 550 m uutta 
3 m:n levyistä tietä. Lisäksi ojitettiin eräs vesiperäinen alue, poistettiin 

Vrt. Hels. kaup. tilastollinen vuosikirja 1940—41 s. 226. 
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uimarannalta kantoja ja puhdistettiin metsää, jolloin saatiin 238 m3 hal-
koja. 

Varsasaaren ja Satamasaaren käyttöä haittasi moottoriveneiden puute. 
Elämä oli niissä entistä hiljaisempaa. Varsasaaressa oli 250 vakinaista telt-
taa ja Satamasaaressa 100. 

Lauttasaaressa oli kesän aikana 877 tilapäistelttaa, jotka saatiin pystyt-
tää vain sunnuntain vastaiseksi yöksi. Tuurholmassa oli telttoja kaikkiaan 
n. 200. Suurin telttojen lukumäärä oli juhannuksena, jolloin niitä oli 73. 

Herttoniemen uimarannan käyttö vilkastui entisestään. Siellä oli kau-
pungin puolesta vakinainen uimavartija, joka samalla piti uimakoulua 
pikkulapsille. Oppilaita oli 66, joista suurin osa oli Herttoniemen siirtola-
puutarhasta. Oppilaiden ikä vaihteli 3—13 vuoteen. Iän ja uimataidon perus-
teella oppilaat jaettiin kuuteen ryhmään. Elokuun 10 p:nä oli uimanäytös. 
Tällöin suoritti 15 uimakoululaista nuorten ja 15 uimakoululaista yleisen 
uimamerkin. Herttoniemen uimarantaa alkoivat kaupunkilaisetkin käyttää. 
Heinäkuun toisena sunnuntaina oli rannalla n. 800 kylpijää. 

Eläintarha. Korkeasaaren eläintarhan toiminnasta eläintarhan valvoja 
antoi seuraavat tiedot: 

Sota. Suomen ja Neuvostoliiton välinen sota aiheutti häiriöitä myöskin 
Eläintarhan toiminnassa, joista kiusallisimpia oli tehtäviinsä tottuneen 
henkilökunnan puute. Elämä saaressa oli hiljaista. Hiihtäjiä ja muita saa-
ressa kävijöitä ei näkynyt. Useat saaressa asuvat perheet oli myös siirretty 
maaseudulle. Rauhanteon jälkeisinä päivinä saaren elämä alkoi kuitenkin 
vilkastua. Jalankulkijoita ja hiihtäjiä tuli saarelle. Leijonalinna, joka sodan 
puhkeamisesta alkaen oli ollut suljettuna, avattiin maaliskuun 17 p:nä. 
Huhtikuun 29 p:nä avattiin laivaväylä saareen ja sen jälkeen laivaliikenne 
alkoi välittömästi. Toukokuussa liikenne oli vielä suhteellisen hiljaista, 
mutta muuttui vähitellen täysin normaaliksi, olipa heinäkuun aikana osit-
tain vilkastakin. Siirtoväkeä oli runsaasti saarella kävijöiden joukossa. 

Pelättiin, että kertomusvuoden kesällä uudelleen puhjennut sota toisi 
mukanaan voittamattomia vaikeuksia tarhan eläinten ruokinnassa. Kerto-
musvuonna ei kuitenkaan vielä ollut tuntuvampaa puutetta tärkeimmistä 
ruokatarvikkeista. Kalansaanti oli tosin ajoittain vaikeata ja hinnat kor-
keat, mutta lihatavaraa saatiin suuremmitta vaikeuksitta. Lisäksi saatiin 
maissituotteita, pellavansiemenjauhoja ja auringonkukansiemeniä. Myös-
kin poikkeuksellisen runsas pihlajanmarjasato toi vaihtelua sotatalven ra-
vintoon. 

Henkilökunta. Eläintarhan henkilökunnasta olivat koko sodan ajan ja 
osittain vielä sen jälkeenkin asepalveluksessa eläintenhoitajat E. ja V. 
Kanerva sekä ajomies E. Rantamäki. E. Kanervan sijaisena toimineen M. 
Taxellin erottua tuli hänen tilalleen huhtikuun alusta lukien neiti S. Tiainen, 
joka hoiti tointa toukokuun 28 p:ään asti. Sodassa kaatui T. Kilpinen, joka 
jo kahden vuoden ajan oli toiminut eläintarhassa kesälomansijäisenä ja yli-
määräisenä eläintenhoitajana. Eläinlääkintätohtori H. Söderlundin kuoltua 
toimi eläinten lääkärinä tohtori V. Klemola. 

Korjaus- ja uudisrakennustyöt. Korjaus- ja uudisrakennustöistä mainitta-
koon seuraavat: Alppikauriin ja gemssien käytössä olleen tarhan puinen 
väliaita, jonka eläimet tuon tuostakin särkivät, purettiin ja tilalle raken-
nettiin uusi aita raudasta. Laamaeläinten hallussa olevassa ent. kamelitallissa 
suoritettiin perusteellinen korjaus, jossa m.m. koko etelänpuoleinen seinä 
revittiin ja uusittiin. Vesilintutalo maalattiin ulkoa. Uimalaitoksen yläpuo-
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liseen hirvieläintarhaan ja kesän aikana rakennettuun sen yläpuolella 
sijaitsevaan hirsitalliin valettiin kiinteät sementtiset juomakulhot, käytössä 
olevaa mallia. Niihin vedettiin vesijohto leijonalinnalle vievästä johdosta. 

Kun Korkeasaaren olympiakomitean ehdotuksiin sisältyvä suunnitelma 
uuden 5-osaisen hirvieläintarhan rakentamisesta tunnetuista syistä raukesi 
eikä eläintarhan vakinaisessa menoarviossa oltu huomioitu mitään lisä-
tiloja hirviä varten, esitti eläintarhan valvoja, että edellisinä vuosina täh-
teiksi jääneistä pyöreistä riu-uista ja hirsistä rakennettaisiin piisonitarhan 
ja uimalaitoksen välimaille 1-osastoinen puinen aitaus ja sen yhteyteen pie-
nehkö hirsitalli. Kiinteistölautakunnan ja kaupunginhallituksen hyväksyt-
tyä ehdotuksen, jonka kustannukset arvioitiin 19,362 mk:ksi, rakennettiin 
tarha ravintolasta uimalaitokselle johtavan tien ääreen. Tarha on epäsään-
nöllisen monikulmainen, n. 30 m:n läpimittainen. Sen suoja, jonka on 
suunnitellut eläintarhan valvoja, on itäkarjalaisen aitan tyyliä. 

Vuoden suurin työ oli vesilintutarhan osittainen uusiminen, johon kuului 
ränsistyneen maanpuoleisen säleaidan korvaaminen uudella panssariverkko-
aidalla, kävelytien teko aidan viereen, tarhan vesialueen syventäminen ja 
varustaminen kahdella kivistä muuratulla tekosaarella. Työn suorittaminen 
jätettiin vapautuneiden vankien työryhmän suoritettavaksi. Työryhmä 
pääsi aloittamaan työnsä vasta joulukuussa, joten pääosa siitä jäi v:n 1941 
aikana suoritettavaksi. 

Eläimistö. Vuoden lopussa oli eläintarhassa 146 eläinlajia, yhteensä 475 
kpl, kuten seuraavasta yhdistelmästä ilmenee: 

Eri 
Kpl lajeja 

Imettäväisiä 221 59 Matelijc 
Lintuja 242 82 Kaloja 

Yhteensä 475 

Eri 
Kpl lajeja 

10 4 
2 1 

475 146 

Eläinkanta on supistunut edellisistä vuosista. Vaikeiden olosuhteiden 
takia ylimääräisiä eläinyksilöltä vähennettiin ja uusia hankittiin rajoite-
tusti. 

Ostamalla hankittiin eläintarhaan m.m. 1 kettu, 2 mäyrää, 2 saukkoa, 
1 kärppä, 1 vesikko, 1 Saimaannorppa, 1 rusakkojänis ja 8 tavallista jänistä, 
1 nuolihaukka, 3 kalasääskeä, 5 sarvipöllöä, 2 huuhkajaa, 2 korppia, 1 
koppelo, 1 kalkkuna, 1 riikinkukko ja 1 kurki. Puolustuslaitokselle luovu-
tetun hevosen tilalle hankittiin uusi työhevonen. Lahjaksi saatiin 2 huuhka-
jaa, 3 kissapöllöä, 3 hiirihaukkaa, 4 laulu- ja 3 muuta papukaijaa, 1 lapin-
harakka, 15 kanarialintua, 4 punatulkkua, 1 tilhi, 1 lehtokurppa ja 1 ankka. 
Lisäksi eläintarhan hoitoon jätettiin vuoden vanha karhunpentu Salla. 
Vaihtamalla hankittiin saksalaiselta toiminimeltä Julius Mohr jr., Ulm-
Donau, 1 naarasgemssi, 1 kivinäätä, 1 pari Swinhoefasaaneja sekä 2 kulta-, 
2 Amherts-, 2 kuningas-ja 1 mustaselkäfasaani, 1 pari Kalifornian viiriäisiä, 
1 saruskurki, 2 kattohaikaraa sekä alppikauris. 

Tarhassa syntyneistä eläimistä mainittakoon 4 sekarotuista sekä 5 
karakul- ja 4 mufflonkaritsaa, 2 vuohenkiliä, 1 gemssi, 1 piisoni, 1 laama, 2 
Virginian-hirveä, 2 metsäkaurista, 1 kuusipeura, 1 aasi, 4 hopeakettua, 1 
minkki, 18 frettiä, 2 pesukarhua, 1 puupiikkisika, 2 kyhmyjoutsenta, 5 
myski- ja 4 tavallista ankkaa sekä 8 hopeafasaania. Lady niminen leijona 



•376 III. Kiinteistölautakunta 

penikoi kolme kertaa, mutta kaikki penikat kuolivat emon huonoon 
hoitoon. 

Eläintarhan lisääntyneen eläimistön inventaarioarvoksi merkittiin 
288,126 mk. 

Tarhan eläimistä kuoli 1 hirvi, 2 metsäkaurista, 1 fretti, 1 kärppä, 2 
minkkiä, 1 kivinäätä, 1 mäyrä, 1 skunkki, 1 kettu, 1 malaijilaiskarhu, 1 
maakarhu, 1 pesukarhu, 1 Saimaan norppa, 1 myskihäränvasikka, 1 puu-
piikkisika, 1 tavallinen ja 1 rusakkojänis, 1 alppimurmeli, 5 apinaa, 1 
Amerikan-huuhkaja, 12 erilaista kotimaista petolintua, 2 erilaista fasaania, 
7 muuta kesyä kanalintua, 1 katto- ja 1 harmaahaikara, 2 myskiankkaa ja 
1 tavallinen ankka, 1 sini-, 1 meri- ja 2 kesyhanhea, 6 papukaijaa, 9 pikku-
lintua, 11 erilaista kilpikonnaa ja 3 kultakalaa. Valitettavin oli myski-
härän vasikan menetys. Erikoisia kulkutauteja ei esiintynyt. Jotkut eläi-
met kuolivat ilmeisesti ankaran pakkasen johdosta, jotkut häkkitoveriensa 
surmaamina tai muuten tapaturmaisesti. Lopettamalla hävitettiin m.m. 
1 aasi, 2 karitsaa, 3 kuusipeuraa, 2 metsäkaurista, 1 poro, 1 leijona, 1 saukko, 
1 ahma, 3 sutta, 1 sinikettu, 2 maakarhua, 1 apina, 1 kalasääski, 1 kurki ja 
1 joutsen. Osa eläimistä luovutettiin yliopiston eläintieteelliselle museolle. 
Teuras- ja siitoseläimiksi myytiin 4 tavallista lammasta, 12 karakul- ja 3 
mufflonlammasta, 1 hillerifretti, 2 pesukarhua, 14 merisikaa, 45 kaniinia, 
1 hopeafasaani, 7 ankkaa, 2 myskiankkaa, 1 kesyhanhi, 2 kyhmyjoutsenta 
ja 6 kanarialintua. Erikoisen huomion ansaitsevat siitoseläimiksi myydyt 
karakullampaat. Vaihtamalla luovutettiin 4 mufflonlammasta, 13 frettiä, 
1 saukko, 1 susi, 2 sinikettua, 3 pesukarhua, 1 maakotka, 2 kalasääskeä, 
6 huuhkajaa ja 4 pikkukiljuhanhea. 

Poistettujen eläinten kirjanpitoarvo oli 298,237 mk, mistä myytyjen tai 
vaihtamalla luovutettujen osalle tuli 73,055 mk. 

Eläinkannan inventaarioarvoksi merkittiin vuoden päättyessä 563,655 
mk vastaten edellisenä vuonna 573,766 mk. 

Leijonalinna. Leijonalinna tuotti pääsymaksutuloja 177,065 mk. Kaiken 
kaikkiaan leijonalinna on aukioloaikanaan syyskuun 7 p:stä 1935 lukien 
v:n 1940 loppuun mennessä tuottanut pääsymaksutuloja 1,055,897 mk, mikä 
kaksinkertaisesti ylittää linnan perustamiskustannukset. Sanotusta erästä 
tuli 2 mk:n lippujen osalle 887,230 mk ja 1 mk:n lippujen osalle 168,667 mk. 

Akvaariorakennus ja kivikokoelma pidettiin yleisölle avoinna entiseen 
tapaan. 

Siirtolapuutarhat ja omakotialueet. Siirtolapuutarhoja oli v. 1940 kuusi, 
nimittäin Ruskeasuon, Vallilan, Kumpulan, Herttoniemen, Talin ja Oulun-
kylän siirtolapuutarhat. Palstoja oli kaikkiaan 1,226. Oulunkylän uudes-
sa puutarhassa jatkettiin perustamistöitä. Siitä huolimatta, että puutarha ei 
ollut täysin valmis, vuokrattiin kaikki palstat, sillä niiden kysyntä oli hyvin 
suuri. 

Kaikissa siirtolapuutarhoissa tehtiin kaupungin puolesta tavanmukaisia 
korjaustöitä. Hedelmäpuut ja marjapensaat olivat ankaran talven johdosta 
suureksi osaksi paleltuneet. Kevään ja kesän aikana koetettiin leikkaamalla 
ja hoitamalla pelastaa ne puut, joissa vielä oli eloa. Neuvontatyö oli järjes-
tetty kuten aikaisemminkin. Kokouksien ja kesäjuhlien yhteydessä pyrit-
tiin esitelmien avulla opastamaan viljelijöitä erilaisissa viljelystehtävissä. 
Yleensä pyrkivät siirtolapuutarhaviljelijät viljelemään palstojaan tarkem-
min ja tehokkaammin kuin ennen. 

Keväällä lähettivät Malmön siirtolapuutarhaviljelijät Ruotsista lah-
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jaksi Helsingin siirtolapuutarhaviljelijöille lantun, herneen, porkkanan ja 
punajuuren siemeniä yhteensä 80 kg, joita jaettiin viljelijöille. Siemenet 
saapuivat kuitenkin niin myöhään, että osa niistä jäi jaettavaksi seuraavana 
keväänä. Hedelmä» ja marjakadon johdosta ei puutarhanäyttelyä voitu 
järjestää missään puutarhassa. 

Puutarhaneuvontaa harjoitettiin myöskin Käpylän, Kumpulan, Tou-
kolan, Taivaskallion ja Koskelan omakotialueilla. Neuvontatyössä pyrittiin 
erikoisesti opastamaan uusia viljelijöitä puutarhan perustamistöissä. Alueilla 
pidettiin myöskin puutarhanhoitoa koskevia luentoja ja havaintoesityksiä 
ajankohtaisista puutarhatehtävistä. Vallitsevien olojen takia pyrittiin pals-
tojen viljelys suuntaamaan mahdollisimman runsaaseen hyöty viljelykseen. 
Nurmikot käännettiin perunanviljelystä varten. 

Uusia puutarhoja perustettiin pääasiallisesti Koskelan omakotialueelle. 
Perustamistöitä haittasivat huono mullan saanti ja kuljetusvaikeudet. 
Tästä syystä oli useilla pihamailla jätettävä istutustyö tuonnemmaksi. 
Pihamaat vain tasoitettiin ja siistittiin. Koska hedelmäpuut olivat edellisen 
ankaran talven aikana paleltuneet, kohdistettiin neuvontatyössä huomio 
myöskin niiden uudelleen kasvatukseen ja alkuhoitoon. Tavanmukaiset 
viljelyskilpailut järjestettiin myöskin. Puutarhoja arvosteltaessa pantiin 
pääpaino viljelyksen tuottavalle hyödylle ja katuosan siisteydelle. 

Siirtolapuutarha- ja omakotialueille piirrettiin yhteensä 91 puutarha-
suunnitelmaa. Pihamaapiirustuksia suunniteltiin 23. Majapiirustuksia myy-
tiin 103. 
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Tilastoimiston toimintakertomus v:lta 1940 oli seuraavan sisältöinen: 

Sodanaikainen toiminta. Sodan aikana tilastotoimiston toiminta jatkui 
säännöllisesti, mikäli olosuhteet sen sallivat. Henkilökunnasta osa oli 
maanpuolustustehtävissä ja muutamat olivat muista syistä siirtyneet 
toisille paikkakunnille. Sodanaikaisten olojen vuoksi myöhästyivät paina-
tustyöt ja käsiteltävän tilastoaineiston saapuminenkin lykkäytyi, mutta 
siitä huolimatta saatiin kaikki juoksevat asiat hoidetuiksi.* Ensimmäisinä 
sotaviikkoina toimiston työaikaa muutettiin, koska aamiaisloman hyväksi-
käyttö muodostui vaikeaksi ja virastotyö oli lopetettava, ennenkuin raitio-
tieliikenne pimeän tultua keskeytyi, mutta helmikuun 23 p:stä lukien työ-
aika jälleen oli 6 y2 tuntia, kuten on määrätty, ja huhtikuun 1 p:nä otettiin 
uudelleen käytäntöön vanha työaika, klo 9—12 ja 13—16.30. Hälytysten 
vuoksi osa työajasta kuitenkin pakosta kului oleskeluun väestönsuojissa. 

Sodanjälkeisenäkin aikana tilastotietojen ja vuosikertomusten sekä 
toimistossa käsiteltävän perusaineiston saanti myöhästyi huomattavasti. 
M.m. ei tilastotoimisto kertomusvuonna voinut lainkaan ryhtyä v:n 1939 
kunnallisen finanssitilaston laatimiseen, koska kaupungin kyseisen vuoden 
tilinpäätöksen teko siirtyi v:een 1941, minkä johdosta myös tilinpäätös-
kertomuksen painattaminen lykkäytyi. 

Toimiston henkilökunta. Vakinaiseen virkailijakuntaan nähden ei vuoden 
aikana tapahtunut muutoksia. 

Sääntöpalkkaisista viranhaltijoista nauttivat sairaslomaa toimistopääl-
likkö O. Bruun syyskuun 3 p:stä 21 p:ään sekä toimistoapulaiset E. Ren-
fors tammi- ja helmikuun, H. Montell tammikuun 15 p:stä maaliskuun 15 
p:ään ja E. Inberg heinäkuun 1 p:stä 14 p:ään. Palkatonta virkalomaa 
nauttivat toimistoapulaiset B. Koskio ja A.-M. Erwe tammi-maaliskuun ja 
R. Moisio syyskuun ajan. Sotapalveluksessa olivat toimistoapulaiset R. 
Moisio kesäkuun 13 p:ään ja P. A. Caven toukokuun 20 p:ään sekä apulais-
vahtimestari A. Gröndahl samoin toukokuun 20 p:ään. Vahtimestari E. 
Gröndahl kuului sodan ajan väestönsuojelukeskuksen palosammutusjouk-
koihin, kuitenkin siten, että hän joka päivä jonkun aikaa työskenteli toi-
mistossa, sekä kutsuttiin asevelvollisuuttaan suorittamaan kesäkuun 15 
p:stä lukien. Toimistoapulainen M. Mielonen oli lottatöissä huhtikuun 2 
p:ään asti. 

Ylimääräiset viranhaltijat, nimittäin apulaisaktuaari S. Törnroth sekä 
toimistoapulaiset L. Ruotsalainen, I. Jauhiainen, H. Suolahti ja J. Strand-
berg, saivat jatketut virkamääräykset vuoden alusta lukien. Apulais-
aktuaari Törnroth ja toimistoapulainen Strandberg olivat sodan ajan sota-
palveluksessa, edellinen elokuun 1 p:ään saakka; jälkimmäinen haavoittui 
ja katosi Viipurinlahden taisteluissa maaliskuun 6 p:nä. 

Sijaisia ei yleensä otettu toimiston ulkopuolelta; vahtimestarin sijaisena 
toimi kuitenkin nuorukainen G. Smulter elokuun 1 p:stä vuoden loppuun. 
Kunnall. kert. 1940 1* 
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Ylimääräisenä toimistoapulaisena, jolle suoritettiin palkkaa laskun mukaan, 
toimi tammikuun 15 p:stä neiti G. Sundvall. 

Vanhojen kunnalliskertomusten hakemistojen laatimista, joka sodan 
puhjettua keskeytettiin, jatkettiin syksyllä rahatoimikamarin entisen sih-
teerin H. Dalströmin palattua työhön, mutta hänelle ei enää voitu järjestää 
aputyövoimaa kuten aikaisemmin. Työ kohdistui sen vuoksi lähinnä henkilö-
hakemiston saattamiseen painokuntoon. Arkiston järjestelytöitä suorit-
taneen valtionarkiston amanuenssin B. Federleyn tultua estyneeksi jatka-
masta tätä hänelle uskottua tehtävää, töitä syksyllä jatkettiin valtion-
arkiston ylimääräisen amanuenssin Y. S. Koskimiehen johdolla, jolla oli 
apunaan filosofianmaisteri E. Nylund. 

Maanpuolustustehtävissä olleet viranhaltijat saivat palkkansa kaupun-
gin viranhaltijoille vahvistettujen yleisten määräysten mukaisesti. Heinä-
kuun 15 p:stä lähtien maksettiin alempiin palkkaluokkiin kuuluville sääntö-
palkkaisille ja vastaaville ylimääräisille viranhaltijoille kalliinajanlisäyk-
siä. 

Julkaisutoiminta. Vuoden varrella ilmestyivät tilastotoimiston julkaise-
mina seuraavat 7 teosta: 

Tammikuun 10 p:nä Kertomus Helsingin kaupungin kunnallishallinnosta. 
50. 1937. IV+312+279 s. 

Helmikuun 12 » Helsingin kaupungin tilasto. II—III. Ulkomaan 
kauppa ja merenkulku. Uusi sarja. 8. 1937—38. 
IV+26+157 s. 

Maaliskuun 16 » Helsingin kaupungin tilastollinen vuosikirja. Sta-
tistisk årsbok för Helsingfors stad. 32. 1939. X V + 
392 s. 

Huhtikuun 27 » Helsingin kaupungin kunnallinen asetuskokoelma. 
17. 1939. XX+224 s. 

» » » Kommunal författningssamling för Helsingfors stad. 
17. 1939. XX+224 s. 

Kesäkuun 11 » Helsingin kaupungin tilasto. I. Terveyden- ja sai-
raanhoito. 23. 1938. Edellinen osa. IV+122 s. 

Heinäkuun . 27 » Kertomus Helsingin kaupungin kunnallishallinnosta. 
Vanhempi sarja. Kaupunginvaltuusto. 2. 1879— 
83. IV+384 s. 

Kaupunginhallituksen tekemän päätöksen mukaisesti ei kunnallis-
kalenteria kertomusvuonna julkaistu. Kun sittemmin havaittiin uuden 
tilastoaineiston saannin huomattavasti myöhästyvän ja vaikeutuvan, 
tilastotoimisto esitti kaupunginhallitukselle, että myöskin tilastollisen 
vuosikirjan julkaisemisesta tavalliseen aikaan v:n 1940 lopussa luovut-
taisiin, toivoen toimisto voivansa saada v:n 1941 painoksen julkisuuteen 
varhain viimeksi mainitun vuoden syksyllä, mikä erinäisistä syistä oli 
erittäin suotavaa. Kaupunginhallitus suostui esitykseen kesäkuun 20 
p:nä. Samalla kaupunginhallitus toimiston esityksestä päätti, ettei opetus-
laitosten toimintakertomuksia vajanaiselta lukuvuodelta 1939/40 ollut 
julkaistava erillisenä julkaisuna, vaan että selostus niiden sodanaikaisesta 
toiminnasta oli otettava lukuvuotta 1940/41 käsittelevään niteeseen. 

*) Ks. v:n 1939 kert. s. 115. 
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Eripainoksia otettiin seuraavista asetuskokoelmassa julkaistuista ase-
tuksista: Helsingin kaupungin kassa- ja tililaitoksen johtosäännöstä 300 
kpl, maistraatin työjärjestyksestä 50 kpl ja väestönsuojelun yleissuunni-
telmasta 105 kpl. Uudet painokset otettiin säännöksistä, jotka koskevat 
meijereitä ja maitomyymälöitä, 100+100 kpl. Lisäksi painettiin lisälehti-
siä automobiilitaksaan, 1,000+1,000 kpl. 

Tietojen ja selvitysten antaminen viranomaisille ja yksityisille. Kuten 
aikaisempinakin vuosina tilastotoimisto kuukausittain sai sosiaaliminis-
teriön sosiaaliselta tutkimustoimistolta tietoja elintarpeiden hinnoista ja 
vuosineljänneksittäin, tosin huomattavasti myöhästyneinä, tietoja elin-
kustannusindeksistä, joista kaikista lähetettiin jäljennökset niitä haluaville 
kunnallisille elimille. Toimiston laatima laivaliikennettä koskeva tilasto 
lähetettiin kuukausittain satamahallintotoimistolle. Sosiaaliministeriön 
sosiaaliselle tutkimustoimistolle lähetettiin tietoja rakennustoiminnasta ja 
köyhäinhoitoavustusta saaneista henkilöistä v. 1939, Uudenmaan läänin-
hallitukselle erinäiset sen vuosikertomustaan varten tarvitsemat taulukot, 
Vakuutus oy. Pohjolalle tietoja tapaturman varalta vakuutettujen kaupun-
gin työntekijäin lukumäärästä ja työpalkoista sekä Tukholman kaupungin 
tilastokonttorille Helsinkiä koskevat tiedot Pohjoismaiden pääkaupunkien 
yhteistä, näiden tilastollisissa vuosikirjoissa julkaistavaa tilastoa varten. 

Tietoja, ilmoituksia ja selvityksiä annettiin sitä paitsi useille muille 
viranomaisille. Väestönsuojelukeskukselle lähetettiin arviolaskelmat kau-
pungissa olevien rakennusten luvusta, sähkölaitoksen laskuun laadittiin 
tilasto kaupungissaolevista erinäisistä sähkökojeista, jota varten laitos itse 
oli kerännyt aineiston, Kuopion kaupunginhallitukselle lähetettiin selvitys 
kunnallisten notaarien ja sihteerien virka-asemasta ja tehtävistä Helsin-
gissä sekä satamalaitoksen toimitusjohtajalle jäljennökset rautatieliiken-
nettä osoittavista, rautatiehallituksen tilastotoimistosta saaduista alku-
peräisistä tilastot aulukoist a. 

Tavanmukainen vuokratiedustelu toimitettiin syyskuussa ja kerätty 
aineisto lähetettiin sosiaaliministeriön sosiaaliselle tutkimustoimistolle, 
joka laski tulokset ja lähetti laatimansa yksityiskohtaiset taulukot tilasto-
toimistolle. Sodan vuoksi jäi sitä vastoin poliisilaitoksen avulla tammi-
kuussa suoritettava tiedustelu vuokraamattomista huoneistoista toimitta-
matta. 

Tilastollisen päätoimiston kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti lä-
vistettiin v:n 1939 kunnallisverotusta (edellisen vuoden tulojen perusteella) 
koskevaa tilastoa varten tarvittavat reikäkortit, jotka sitten lähetettiin 
päätoimistolle tilaston laatimista varten päätoimiston Hollerith-koneiden 
avulla. 

Sodan kestäessä tilastotoimisto helmikuun aikana pyynnöstä avusti 
työvelvollisuuslautakunnan kansliaa työvelvollisten luetteloimisessa ja 
heidän jakamisessaan eri ryhmiin ammattinsa ja huoltovelvollisuutensa 
perusteella. Samoin toimisto maalis- ja huhtikuussa, kun sekä tilastotiedot 
että painatustyöt myöhästyivät, avusti lastensuojeluvirastoa tilaston laa-
timisessa käytettävien henkilökorttien täyttämisessä, jotta tämä sittem-
min tilastotoimistossa käsiteltävä aineisto saataisiin nopeammin valmiiksi. 

Sitä vastoin ei toimiston apua, kuten edellisinä vuosina pyydetty tu-
berkuloosihuoltotoimiston v. 1939 koskevan tilaston laadintaan, vaan tyy-
tyi huoltotoimisto huomattavasti supistettuun tilastoon, jonka se laati 
ilman vierasta apua ja käyttämättä Hollerith-järjestelmän reikäkortteja. 
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Vuoden varrella annettiin tilastotoimiston arkistossa säilytettyjen 
henkikirjojen jäljennösten perusteella 252 todistusta siitä, olivatko niissä 
mainitut henkilöt olleet henkikirjoissa Helsingissä, sekä 1 muunlainen 
todistus. 

Elintarpeiden y.m. tarvikkeiden säännöstelyä koskeva tilasto. Tilaston 
aikaansaamiseksi säännöstelyn alaisten tarvikkeiden jakelusta ja kulutuk-
sesta tilastotoimisto, neuvoteltuaan asiasta kansanhuoltolautakunnan 
toimihenkilöiden kanssa, ehdotti kaupunginhallitukselle, että toimisto 
saisi tehtäväkseen, käyttämällä kansanhuoltolautakunnan alaisissa viras-
toissa olevaa aineistoa, laatia v:n 1939 syyskuun 1 p:n ja v:n 1940 joulu-
kuun 31 p:n välistä ajanjaksoa käsittävän, tätä alaa koskevan tilaston, 
sekä että lautakunnan itsensä v:n 1941 alusta tulisi huolehtia työn jatka-
misesta siten, että voitaisiin saada kuukausittaisia tietoja jaetuista ostokor-
teista ja ostoluvista, tarvikkeiden jakelusta ja kulutuksesta y.m.s. Suostuen 
tähän kaupunginhallitus myönsi tarkoitukseen 6,000 mk:n määrärahan. 
Tätä työtä suoritettiin vuoden loppuun saakka, ja jatkettiin sitä vielä 
tammikuussa 1941, jolloin havaittiin, että osa vanhempaa aineistoa jo oli 
tarpeettomana hävitetty sekä että tilaston laatiminen takakäteen usein 
oli varsin hankalaa. 

Arkiston hoito. Valtionarkisto, jolle vuoden alussa voimaan tullut uusi 
arkistolaki oli antanut valvontaoikeuden julkisiin arkistoihin nähden, pyysi 
syksyllä kaupunginhallitukselta erinäisiä tietoja kaupungin kunnallisista 
arkistoista. Kaupunginhallituksen määräyksestä tilastotoimisto keräsi kai-
kilta kunnallisilta viranomaisilta ja laitoksilta kyseiset tiedot, jotka lähe-
tettiin kaupunginhallitukselle edelleen valtionarkistolle toimitettaviksi. 

Tilastotoimiston muutettua kesällä 1939 vanhasta huoneistostaan kau-
pungintalon sivurakennuksessa, määrättiin, että tämän pohjakerros, johon 
toimiston kirjasto ja julkaisu varasto olivat olleet sijoitettuina, edelleenkin 
oli jäävä toimiston haltuun siten, että sen varasto ja osa kirjastosta jäivät 
entisiin suojiinsa sekä että kaksi vapautuvaa huonetta varattiin arkisto-
tarkoituksiin, lähinnä rahatoimiston arkistoa varten. Sodan vuoksi voi-
tiin vasta syksyllä 1940 ryhtyä siirtämään osia rahatoimiston arkistosta 
mainittuun huoneistoon, jossa muutamat tilastotoimiston sinne jättämät 
hyllyt olivat tarkoitukseen käytettävissä. 

Menot ja tulot. Seuraava taulukko osoittaa, missä määrin tilastotoimis-
ton määrärahoja käytettiin: 

Määräraha Siirto- ja Yhteensä Määrärahan 
talousar- Siirto- ja käytettä- Menot säästö ( + ) 

Menoerät vion mu- lisämäärä vissä olevia Menot tai Menoerät kaan rahat varoja ylitys (—) 

M a r k k a a j a p e n n i ä 

Sääntöpalkkaiset virat 795,140, 8,600 803,740 805,402 35 — 1,662 35 
Tilapäistä työvoimaa .. 227,600 — 6,000 — 233,600 — 195,352 40 + 38,247 60 
Vuokra 169,584 — — — 169,584 — 169,584 — — i — 

Valaistus 9,000 — — — 9,000 — 6,731 85 + 2,268 15 
Siivoaminen 3,500 — — — 3,500 — 2,643 45 + 856 55 
Painatus ja sidonta 352,000 — 47,314 60 399,314 60 287,062 35 2) + 112,252 25 
Tarve rahat 27,250 — — — 27,250 __ 25,078 45 + 2,171 55 

Yhteensä 1,584,074 — 61,914 60 1,645,988 60 1,491,854 85 + 154,133 75 

*) Siirretty v:sta 1939. — 2) Siirrettiin v:een 1941. 



IV. Tilastotoimisto 5* 

Talousarviossa myönnetyt määrärahat olivat 1,584,074 mk, johon 
lisäksi siirrettiin edellisen vuoden painatusmäärärahasta 47,314: 60 mk. 
Sitä paitsi myönnettiin 6,000 mk:n lisämääräraha säännöstelyn alaisten 
tarvikkeiden jakelua ja kulutusta koskevaa tilastoa varten. Käytettävissä 
oli siis kaikkiaan 1,637,388: 60 mk. Asianomaisilta tileiltä siirrettiin lisäksi 
kaupunginhallituksen myöntämät erät sairasloma- y.m. sijaisten palkkaa-
miseen, yhteensä 8,600 mk, tilastotoimiston palkkatileille. Vaikkakin 
palkkatileillä erinäisten viranhaltijain poissaolon vuoksi, joko ilman palk-
kaa tai vähennetyin palkkaeduin, syntyi säästöä, niin aiheuttivat kalliin-
ajanlisäykset kuitenkin sääntöpalkkaisten viranhaltijain palkkatilin ylittä-
misen 1,662: 35 mk:lla, kun sitä vastoin tilapäisen työvoiman tilillä syntyi 
38,247: 60 mk:n säästö. 

Koska toimisto, kuten edellisen vuoden toimintakertomuksessa on mai-
nittu, ei voinut käyttää hyväkseen sille v. 1939 myönnettyä painatus-
määrärahan ylittämisoikeutta painatuskustannusten kohoamisen vuoksi 
yli arvion, se pyysi, että sille myönnettäisiin 102,000 mk:n suuruinen lisä-
määräraha painatus- ja sidontatöitä varten. Kaupunginhallitus päätti 
merkitä pyydetyn erän v:n 1941 talousarvioon. 

Toimiston tulot myydyistä julkaisuista olivat 4,503: 20 mk. 
V:n 1941 talousarvioehdotus päättyi 1,571,756 mk:aan, johon kuitenkaan 

eivät sisälly kaupunginvaltuuston viranhaltijoille vahvistamat kalliin-
ajanlisäykset. Palkkamenot supistuivat huomattavasti, koska muutamien 
julkaisujen painattamista oli lykätty, joten erinäiset t}/öt, joiden teettämi-
seen aikaisemmin oli käytetty toimiston ulkopuolelta hankittua työvoi-
maa, nyt katsottiin voitavan suorittaa käyttämällä omaa henkilökuntaa. 
Painatusmääräraha kohosi toimiston ehdotuksen mukaisesti, koska kirja-
painojen hinnat olivat nousseet ja koska eräitä painossa olevia julkaisuja 
varten edellisen vuoden menoarvioon merkityt määrärahat katsottiin 
riittämättömiksi. Kaupunginhallitus poisti menoarviosta kahden v. 1941 
painettavan julkaisun kustannukset koska näiden valmistuminen todennä-
köisesti tulisi siirtymään v:een 1942, jonka talousarviossa vastaavat menot 
siis oli huomioitava; sitä vastoin kaupunginhallitus lisäsi menoarvioon 
102,000 mk, jota määrää tilastotoimisto, kuten jo mainittiin, oli pyytänyt 
lisämäärärahana erinäisten jo valmiiden julkaisujen kohonneiden painatus-
kustannusten suorittamiseen. Poistot olivat kuitenkin lisäyksiä suuremmat, 
joten painatusmääräraha aleni edellisen vuoden määrärahaa pienemmäksi. 
Valtuuston sittemmin hyväksymä talousarvio päättyi 1,529,836 mk:aan. 

Lähetysten lukumäärä oli 2,202, mistä lähetettyjä kirjeitä 794 ja jaettuja 
julkaisuja 1,408. 

Kirjasto lisääntyi 1,323 numerolla. 



V. Ver otu sval m i stel u v i rasto 
Verotusvahnisteluviraston kertomus v:lta 1940 sisälsi seuraavaa: 

Kertomusvuoden aikana verotusvalmisteluviraston henkilökunnassa 
tapahtui seuraavat muutokset: Avoinna olleeseen liikekäsittelij än virkaan 
valittiin johtaja J. G. Louhivaara tammikuun 20 p:stä lukien. Lokakuun 
30 p:nä 1939 kuolleen toimistoapulaisen H. Lindbladin sijaan kaupungin-
hallitus määräsi tammikuun 15 p:nä filosofianmaisteri S. I. Orton, joka 
helmikuun 1 p:nä ryhtyi virkaansa hoitamaan. Helmikuun 1 p:nä kau-
punginhallitus päätti, että joulukuun alussa 1939 maasta poistuneen toi-
mistoapulaisen H. Billerbäckin virkaa ei toistaiseksi julisteta haettavaksi 
eikä täytetä. 

Sairauden vuoksi nauttivat virkavapautta seuraavat viranhaltijat: 
toimistoapulaiset E. Lagerberg tammikuun 1 p:stä huhtikuun 30 p:ään 
ja A. Lassman syyskuun 1 p:stä lokakuun 31 p:ään sekä marraskuun 26 
p:stä tammikuun 14 p:ään 1941, vahtimestari L. Siven tammikuun 1 
p:stä elokuun 31 p:ään ja liikekäsittelijä B. Liljeström maaliskuun 27. 
p:stä kesäkuun 16 p:ään ja heinäkuun 29 p:stä syyskuun 27 p:ään sekä yksi-
tyisten asiain vuoksi toimistoapulainen E. Lagerberg toukokuun 1 p:stä 
elokuun 31 p:ään sijaisenaan Viipurin kaupungin taksoituskonttorin kans-
lia-apulainen E. E. Vihmola. 

Verotusvalmisteluviraston kertomusvuonna tekemistä anomuksista ja 
esityksistä mainittakoon seuraavaa: Maaliskuun 28 p:nä esitettiin kaupun-
ginhallitukselle, että kiinteistökäsittelijä A. Stähle, joka syyskuun 14 
p:nä täytti 67 vuotta, oikeutettaisiin hoitamaan virkaansa vielä yhden 
vuoden, minkä johdosta kaupunginhallitus huhtikuun 4 p:nä päätti oi-
keuttaa Stählen olemaan virassaan kertomusvuoden loppuun asti; loka-
kuun 1 p:nä uusittiin esitys kiinteistökäsittelijä Stählen oikeuttamisesta 
hoitamaan virkaansa v:n 1941 loppuun asti, johon kaupunginhallitus 
suostui lokakuun 3 p:nä. Vuoden kuluessa tehtiin useita esityksiä valtion-
varainministeriölle, kaupunginhallitukselle sekä Uudenmaan ja Turun 
eteläisen sotilaspiirin esikunnille viraston viranhaltijain sotapalveluksesta 
palauttamiseksi tai lomauttamiseksi verotusvalmistelutöiden suoritta-
mista varten. Elokuun 28 p:nä esitettiin lääninhallitukselle, että valtion 
palveluksessa oleville verotusvalmisteluviraston viranhaltijoille saataisiin 
suorittaa kalliinajanlisäykset samojen perusteiden mukaan kuin ne suori-
tettiin kaupungin palveluksessa oleville viranhaltijoille heinäkuun 15 p:stä 
alkaen, mihin lääninhallitus suostui syyskuun 2 p:nä. Marraskuun 18 
p:nä esitettiin lääninhallitukselle ja kaupunginhallitukselle, että viraston 
palvelukseen otettaisiin 10 uutta käsittelijää ja että käsittelijäin, joiden 
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lukumäärä kohosi täten 14:ään, palkkaus korotettaisiin 2,500 mk:sta aina-
kin 3,000 mk:aan kuukaudessa; tämä esitys hyväksyttiin v:n 1941 alku-
puolella ja astui voimaan siten, että käsittelijäin pohjapalkka kohosi 
3,075 mk:aan kuukaudessa. Kertomusvuoden loppupuolella verotusval-
mistelu viraston sihteerit, asian valvo ja sekä käsittelijät ja osastonjohtajat 
tekivät kaupunginhallitukselle ja lääninhallitukselle anomuksen palkkojensa 
huomattavasta korottamisesta, jonka johdosta verotusvalmisteluvirasto 
joulukuun 30 p:nä antoi kaupunginhallitukselle puoltavan lausuntonsa. 
Mainittujen viranhaltijain pohjapalkkoja korotettiin huhtikuun 1 p:stä 
1941 lukien seuraavasti: ensimmäisen sihteerin 79,500 mk:aan, toisen sih-
teerin 66,600 mk:aan, kansliapäällikön 82,800 mk:aan, asianvalvojan 
60,900 mk:aan, liikekäsittelijäin 60,900 mk:aan, alemman asteen liikekäsit-
telijän 48,000 mk:aan, osastonjohtajain ja kiinteistökäsittelijäin 52,800 
mk:aan ja käsittelijäin 36,900 mk:aan. Kertomusvuoden alussa vallinneen 
sotatilanteen johdosta pidennettiin erikoisella lailla sekä kunnallisten että 
valtion veroilmoitusten jättöaikaa, mutta useat eivät olleet tilaisuudessa 
täyttämään ilmoitusvelvollisuuttaan pidennetynkään ajan kuluessa, vaan 
veroilmoituksia saapui vielä senkin jälkeen kun veroluettelot oli pantu 
nähtäville. Veroilmoituksia jätettiin kunnallistaksoitusta varten 148,421, 
joista suomenkielisiä 109,879 ja ruotsinkielisiä 38,542, sekä tulo- ja omaisuus-
verotusta varten 141,809, joista suomenkielisiä 102,578 ja ruotsinkie-
lisiä 39,231. Poikkeuksellisista oloista johtui, että kunnallistaksoitus saa-
tiin loppuunsuoritetuksi vasta heinäkuun alussa, mutta tulo- ja omaisuus-
verotus loppuunsuoritettiin samaan aikaan kuin edellisinäkin vuosina eli 
syyskuun aikana lisäämällä tilapäistä työvoimaa. Kunnallisen taksoitus-
lautakunnan sekä tulo- ja omaisuusverolautakunnan kokoukset alkoivat 
jo tammikuussa, mutta taksoituslautakunnan osastot pääsivät aloittamaan 
työnsä vasta toukokuun alkupuolella. 

Verovelvollisten lukumäärä oli kunnallisverotuksessa 160,745 sekä tulo- ja 
omaisuusverotuksessa 94,650. Veroäyrien lukumäärä, joka edellisenä vuonna 
oli ollut 43,964,117, aleni 43,707,027:ään. Maksettavaksi määrätyn tulo-
ja omaisuusveron määrä, joka edellisenä vuonna oli ollut 604,044,455: 60 
mk, kohosi 718,447,752: 55 mk:aan, josta 19,793,646: 30 mk tulo- ja omai-
suusverosta annetun lain 23 a §:ssä mainitun lisäveron, 902,683: 10 mk 
saman lain 43 §:ssä säädetyn lisäveron, 119,348:771: 30 mk perushankinta-
veron sekä 2,347,027: 75 mk aikaisemmilta vuosilta maksuunpannun jälki-
veron osalle. 

Kunnallisverotuksesta tehtiin tutkiialautakunnalle 3,036 valitusta, 
joiden johdosta tuli poistetuksi 293,797 veroäyriä, joten äyrien kokonais-
määräksi jäi 43,413,230. Veroäyreistä jakaantui kiinteistötulojen osalle 
4,773,998, elinkeinotulojen osalle 9,829,263 sekä palkka- y.m. tulojen osalle 
28,809,969. Veroäyrin hinnaksi, joka v. 1939 oli 7 mk, vahvistettiin 8:50 mk. 

Tulo- ja omaisuusverotuksesta tehtiin Uudenmaan läänin tarkastuslau-
takunnalle 731 valitusta, joita mainittu lautakunta ei kuitenkaan ehtinyt 
käsitellä loppuun kertomusvuoden aikana. Sitä vastoin tarkastuslautakunta 
käsitteli loppuun v:lta 1938 toimitetusta tulo- ja omaisuusverotuksesta teh-
dyt valitukset, jolloin maksuunpannun tulo- ja omaisuusveron lopputulos 
tuli olemaan jälkiveroineen 602,286,555: 65 mk, josta tuli tulo- ja omaisuus-
verosta annetun lain 23 a §:ssä säädetyn lisäveron osalle 6,508,657: 40 mk, 
43 §:ssä säädetyn lisäveron osalle 1,767,136:20 mk sekä perushankinta-
veron osalle 99,445,910: 40 mk. 
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Useiden kunnallisten tuloilmoitusten oheen oli kertomusvuonna lii-
tetty palkanpidätystodistuksia, mutta kansaneläkemaksuja ei vielä tänä 
vuonna maksuunpantu, koska maksuunpano oli erikoisella lailla siirretty 
seuraavaan vuoteen. Tulo- ja omaisuusverotuksen ohella toimitettiin kerto-
musvuonna kokonaan uusi verotus, nimittäin suhdanneverotus, mutta tämän 
verotuksen aiheuttaman suuren työn vuoksi ei veroluetteloa voitu panna 
nähtäväksi ennenkuin marraskuussa. Tätä veroa maksuunpantiin yhteensä 
36,175,276 mk, joka jakaantui 2,161 verovelvollisen osalle. Suhdannevero-
tuksesta tehtiin kaikkiaan 103 valitusta, joita Uudenmaan läänin tarkas-
tuslautakunta ei ehtinyt vuoden aikana käsitellä. Lisäksi aloitettiin kerto-
musvuoden lopussa omaisuudenluovutusverotuksen valmistelutyö, mutta 
sitä ei ehditty saada läheskään suoritetuksi vuoden loppuun mennessä, 
varsinkin kun verotusvalmisteluviraston tehtäväksi oli lainsäädäntöteitse 
annettu toimittaa omaisuudenluovutusverotus myös siirtoväen osalta. 

Viraston käytettävänä oli v:n 1939 päättyessä kunnan varoilla ostettua 
kalustoa 270,675 mk:n ja valtion omistamaa kalustoa 372,982: 65 mk:n 
arvosta. Kertomusvuoden aikana hankittiin uutta kalustoa kaupungin 
varoilla 18,700 mk:n ja valtion varoilla 8,428 mk:n arvosta. 

Virasto, joka edellisen vuoden joulukuun alussa oli sodan aiheuttaman 
pommitusvaaran vuoksi siirtynyt Espoon kunnassa olevaan Albergan kar-
tanoon, palasi sieltä takaisin vakinaiseen toimipaikkaansa helmikuun puoli-
välissä, jolla välin virastoa varten oli ehditty rakentaa väliaikainen pommi-
suoja talon kellariin sekä laudoista tuki toimistosalin lasikaton alle. 

Verotusvalmisteluviraston tarkkailijain kertomus v:lta 1940 oli seu-
raavan sisältöinen: 

Verotusvalmisteluviraston kuukausitilien tarkastus toimitettiin heti 
tilien valmistuttua ja samojen menettelytapojen ja periaatteiden mukai-
sesti kuin edellisinäkin vuosina. Mahdolliset huomautukset tehtiin tarkastus-
lausuntoon. 

Verotusvalmisteluvirastossa oli vuoden aikana 40 kunnan ja 69 valtion 
palkkaamaa viranhaltijaa. Tilapäisissä töissä oli vuoden aikana kaikkiaan 
129 henkilöä. 

Verotusvalmisteluviraston v:n 1940 menoarvio vahvistettiin valtion 
puolesta vasta helmikuun 28 p:nä johtuen siitä, että n.s. omaisuudenluovu-
tus- ja suhdanne verojen aiheuttamia lisämenoja oli vaikeata ennakolta 
arvioida. Näitä uusia verotustehtäviä varten ja muutenkin lisääntyneiden 
töiden takia valtio v. 1940 asetti verotusvalmisteluviraston käytettäväksi 
1,000,000 mk:n lisämäärärahan. 

Kertomusvuonna kaupunki myönsi virkailijoilleen kalliinajanlisäystä 
määrättyjen perusteiden mukaan. Näihin tulivat osallisiksi myös valtion 
palkkaamat verotusvalmisteluviraston virkailij at. 

V:n 1940 menoarvioehdotuksessaan verotusvalmisteluvirasto oli ehdot-
tanut myönnettäviksi 234,000 mk:n lisämäärärahan 15 uuden kanslia-apu-
laisen palkkaamiseksi ja 95,000 mk 3 uuden käsittelijän palkkaamista var-
ten. Näitä määrärahoja, jotka kaupunki puolestaan oli hyväksynyt, ei 
ole kertomusvuonna käytetty. 

Verotusvalmisteluviraston v:n 1940 tilien loppuyhdistelmän mukaan 
valtion menot olivat 4,174,365 mk ia Helsingin kaupungin menot 
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2,917,204: 10 mk. Koska valtio lisäksi suoritti henkikirjanotteista 33,500 
mk ja valtion verolomakkeiden painatuksesta 100,000 mk sekä kaupunki 
taksoitusluettelon ja kunnallis verolippujen kirjoittamisesta 197,925 mk, 
oli valtion lopullinen osuus verotusvalmisteluviraston menoista 4,307,865 
mk ja kaupungin osuus 3,115,129:10 mk. Viimeksi mainitusta raha-
määrästä on kuitenkin vähennettävä valtion ja kaupungin yhteisiin menoi-
hin kuulumattomina tutkijalautakunnan jäsenten palkkioina suoritetut 
3,150 mk, joten kaupungin lopulliseksi osuudeksi jäi 3,111,979: 10 mk. 
Valtion rahaosuus on kunnan osuutta 1,195,885: 90 mk suurempi johtuen 
edellä mainituista uusista veroista sekä siitä, että kaupungin maksettaviin 
kuuluvien kansaneläkelaitokselle perittävien maksujen maksuunpanoa ei 
lopullisesti ole toimitettu. 



VI. Leski- ja orpokassa 
Leski- ja orpokassan johtokunnan v:lta 1940 antama toimintakertomus 

sisälsi seuraavaa: 

Kassan kolmantena toimintavuonna kuuluivat sen johtokuntaan pää-
johtaja E. Rydman puheenjohtajana sekä jäseninä vanhempi oikeusneu-
vosmies K. Furuhjelm ja rahatoimenjohtaja J. Helo kaupunginvaltuuston 
valitsemina sekä uuttaja A. Iloniemi, sairaalatarkastaja M. Saarenheimo 
ja johtaja S. Seppälä kassan jäsenistön valitsemina. Johtokunnan varapu-
heenjohtajana toimi rahatoimenjohtaja J. Helo ja sihteerinä kansliasih-
teeri A. Danielson. Sääntöjen määräämässä kassan jäsenten vuosikokouk-
sessa, joka vallinneiden olojen vuoksi voitiin pitää vasta heinäkuun 8 p:nä, 
valittiin v:n 1940 tilejä tarkastamaan kamreeri V. Kerkkänen ja insinööri A. 
Myrsky sekä varalle kamreeri R. Brandt ja putkityöntekijä J. Kivistö. 

Tehdyn aloitteen johdosta kalliinajanlisäyksen maksamisesta kassasta 
eläkettä nauttiville kassan johtokunta kokouksessaan marraskuun 5 p:nä 
päätti puoltaa aloitetta ja ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että kassasta 
suoritettavat eläkkeet toistaiseksi tammikuun 1 p:stä 1941 alkaen koro-
tettaisiin 25 %:lla, kuitenkin vähintään 100 mk:lla kuukaudessa, edelly-
tyksin, että kaupunki otti suorittaakseen tästä kassalle aiheutuvat kustan-
nukset. Kokouksessaan marraskuun 20 p:nä kaupunginvaltuusto hyväksyi 
esityksen myöntäen tarkoitukseen tarvittavat varat. 

Kassaan liittyneiden uusien jäsenten lukumäärä oli sen kolmantena 
toimintavuonna hieman suurempi kuin edellisenä vuonna, mutta siitä eron-
neiden lukumäärä vain noin puolet edelliseen vuoteen verraten. Kuollei-
den jäsenten lukumäärä oli vain 15 suurempi kuin v. 1939 huolimatta siitä, 
että yksinomaan sodassa kaatui 16 kassan jäsentä. Jäsenmäärä eri eläke-
luokissa oli seuraava: 

Jäsenten peruspalkka kuukaudessa 

Jäse-
niä yh-
teensä 

I 

alle 2,100 mk 
II 

2,100—2,899 mk i i i 

2,900— 
3,999 
mk 

IV 

4,000— 
5,799 

mk 

V 

5,800— 
mk 

Jäse-
niä yh-
teensä 

Kuukausi-
palkkaisia 

Tunti- tai 
viikko-

palkkaisia 
Kuukausi-
palkkaisia 

Tunti- tai 
viikko-

palkkaisia 

i i i 

2,900— 
3,999 
mk 

IV 

4,000— 
5,799 

mk 

V 

5,800— 
mk 

Jäse-
niä yh-
teensä 

V:sta 1939 jäljellä 
olevia 343 767 274 23 343 193 110 2,053 

Uusia 29 21 14 1 11 7 2 85 
Eronneita 5 6 4 1 3 1 — 20 
Kuolleita 10 22 7 — 4 2 2 47 
V: een 1941 j ääneitä 354 760 275 23 350 198 111 2,071 
Eläkeluokasta toi-

seen siirtyneitä: 
Entisen luokan 

mukaan 4 — 4 — 2 1 — 11 
Uuden luokan 

mukaan 1 — 2 — 5 2 1 11 
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Kassan jäseniksi hyväksytyt 2,138 henkilöä jakautuivat eri virastojen, 
laitosten y.m. kesken seuraavasti: 
Virasto, laitos tai 

hallinnonhaara 
Jäseniä Niistä 

kaikkiaan naisia 

21 
15 
5 

14 
7 

87 

25 

Revisiotoimisto 4 — 
Kaupunginhallituksen 

kanslia ja asiamies-
osasto 

Rahatoimisto 
Tilastotoimisto 
Verotusvalmisteluvi-

rasto 
Maistraatti 
I kaupunginvoudin 

konttori 6 — 
II kaupunginvoudin 

konttori 57 2 
Rikostuomioiden toi-

menpanokonttori ... 13 — 
Ulosottolaitoksen tark-

kailuosasto 1 — 
Rakennustarkastus-

konttori 9 — 
Raastuvanoikeus 34 — 
Syyttäjistö 6 — 
Poliisilaitoksen sairas-

huolto 1 — 
Palolaitos 105 — 
Terveydenhoito 46 — 
Sairaanhoito 121 9 
Huoltotoimi 61 7 
Lastensuojelu 35 5 
Oikeusaputoimisto .... 2 — 
Työnvälitystoimisto .. 17 3 

V:n 1940 kuluessa 20 henkilöä, niistä 5 naista, erosi kassan jäsenyy-
destä ja 47 jäsentä kuoli, joten jäsenten lukumäärä vuoden päättyessä 
oli 2,071. Ikäänsä nähden jäsenet jakautuivat seuraavasti: 

Virasto, laitos tai 
hallinnonhaara 

Suomenkieliset kansa-
koulut 

Ruotsinkieliset kansa-
koulut 

Suomenkielinen työ-
väenopisto 

Ruotsinkielinen työ-
väenopisto 

Ammattiopetuslaitos-
ten johtokunta 

Kirjapainokoulu 
Valmistava poikain am-

mattikoulu 
Kaupunginkirj asto ... 
Kaupunginorkesteri ... 
Kiinteistötoimisto 
Rakennustoimisto 
Puhtaanapitolaitos ... 
Satamat 
Teurastamo 
Elintarvikekeskus .... 
Vesijohtolaitos 
Kaasulaitos 
Sähkölaitos 
Raitiotie ja omnibus 

° y •• 
Kaupungin palveluk-

sesta eronneita 

Jäseniä Niistä 
kaikkiaan naisia 

1 
3 

10 
12 
54 
93 

553 
59 
56 
27 

4 
96 

166 
226 

4 
2 

1 
1 

1 
2 

79 — 

3 — 
Yhteensä 2,138 45 

Ikä vuoden päättyessä, vuotta 

—24 
25—29' 
30—34 
35—39 
40—44 
45—49 
50—54 
55—59 
60—64 
65—69 
70— 

Jäseniä 
kaikkiaan 

l 
76 

282 
376 
332 
314 
272 
235 
152 
75 
23 

2 
3 
4 
1 
1 
2 
3 
2 
1 
1 

Kuolleita 

2 
7 
4 
5 
3 
8 
5 
4 
5 
4 

Jäseniä vuoden 
päättyessä 

l 
72 

272 
368 
326 
310 
262 
227 
146 
69 
18 

Yhteensä 2,138 20 47 2,071 
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Kassasta eronneet jakautuivat eroamisen syyn mukaan seuraavasti: 

Virasto, laitos tai hallinnonhaara 

II kaupunvoudin konttori 
Raastuvanoikeus 
Palolaitos . 
Sairaanhoito 
Huoltotoimi 
Lastensuojelu 
Suomenkieliset kansakoulut 
Ruotsinkieliset kansakoulut 
Valmistava poikain ammattikoulu 
Kaupunginkirjasto 
Kiinteistötoimisto 
Rakennustoimisto 
Puhtaanapitolaitos ..., 
Satamat 
Teurastamo 
Vesijohtolaitos 
Kaasulaitos 
Sähkölaitos 

Yhteensä 

Omasta pyyn-
nöstä kassasta 

eronneita 

l 
5 
1 
1 

5 
1 

Omasta pyynnöstä 
kaupungin palve-
luksesta eronneita Kuolleita 

— 2 
— 2 

1 
1 
2 
1 
1 
1 
4 

13 
2 
2 
1 
3 
6 
3 

17 47 

Kassan 47 edesmenneen jäsenen ikä vaihteli 28 vuodesta 78 vuoteen. 
Heidän jälkeensä jääneet lesket, 44, ja orvot, 37, jakautuivat ikänsä mu-
kaan seuraavasti: 

Eläke-
luokka 

Lesket iän mukaan, vuotta Orvot iän mukaan, vuotta 

10 11 12 13 14 15 16 17 18 

I . 
II . 

III . 
IV . 
V . 

Yhteensä 2 1 10 3 1 5 2 7 3 2 3 2 1 3 3 1 2 2 1 2 1 1 3 3 2 2 5 

Kertomusvuoden lopussa voimassa olevien eläkkeiden määrä kuukautta 
kohden oli yhteensä 40,617 mk, jakautuen leskien ja orpojen kesken sekä 
eläkeluokittain seuraavasti: 

Eläkettä naut- Leskieläkkeitä, Eläkettä naut- Orpoeläkkeitä, Eläkkeitä 
Eläkeluokka tivia leskiä mk tivia orpoja mk kaikkiaan, mk 
I 63 18,900 41 4,170 23,070 
II 9 3,600 11 1,587 5,187 
III 7 3,500 4 700 4,200 
IV 6 4,200 4,200 
v 4 3,600 1 360 3,960 

Yhteensä 89 33,800 57 6,817 40,617 



VI. Leski- ja orpokassa 13* 

Leskiä kuoli kertomusvuoden loppuun mennessä 2 ja orpoeläkkeitä 
päättyi yhteensä 12, joista 6 v. 1940 myönnettyjä. 

Jatkuvien jäsenmaksujen suorittamisesta johtokunta vapautti yhden 
kassan jäsenen. 

Kassan tulot ja menot olivat seuraavat: 

Tulot Mk Menot Mk 

Eläkemaksut 1,163,443: 50 Kulungit 25,608: 15 
Kaupungin osuus eläk- Suoritetut eläkkeet .... 439,075: — 

keisiin 332,546: 65 Kaupungin osuus elä-
Korot 99,207: — kemaksuihin 5,128: — 

Yhteensä 1,595,197: 15 P o i s t o t 116: — 
Yhteensä 469,927: 15 

Ylijäämää oli siis 1,125,270 mk. 



VII. Ulosottolaitos 
Helsingin kaupungin ulosottolaitoksen tarkastajan kertomus toiminta-

vuodelta 1940 oli seuraava: 

Helsingin kaupungin ulosottolaitoksen tarkkailuosaston päätehtävänä 
oli edelleenkin valvoa toisen kaupunginvoudin konttorin toimintaa, joka 
käsitti verojäämien pakkoperintää. 

Alempana annetaan tietoja toisen kaupunginvoudin konttoriin peri-
mistä varten jätetyistä verolipuista sekä tämän perimisen tuloksista 
v. 1940: 

Vuoden 
Lukumäärä a i k a n a 
tammikuun s a a p u -

lp :nä n e i t a 

N ä i s t ä l i p u i s t a : 
Jäi Perittyjä 

Yh- Pe- Palau- jäljelle % :na koko 
teensä rittiin tettiin v:een lukumää-

1941 rästä 

Kunnallisvero .. 
Valtion tulo- ja 

omaisuusvero 
Kirkollisvero ... 

79,168 45,227 124,395 21,029 31,310 72,056 16.9 

12,448 31,988 44,436 
23,830 .89,908 113,738 

9,587 7,190 
30,576 38,591 

27,659 
44,571 

2 1 . 6 
26.9 

Yhteensä 115,446 167,123 282,569 61,192 77,091 144,286 21.7 

Näiden verolippujen edustama rahamäärä oli seuraava: 

Valtion tulo-
Kunnallisvero, j a omaisuusvero, Kirkollisvero, Yhteensä, 

mk m k ' mk mk 

Edellisestä vuodesta 
jäljellä olevien 79,983,376 16,294,718 2,361,997 98,640,091 

V. 1940 perittäväksi 
saapuneiden 43,290,984 29,740,120 8,461,992 81,493,096 

Yhteensä 123,274,360 46,034,838 10,823,989 180,133,187 

Perittyjen 22,081,967 14,301,043 3,771,751 40,154,761 
Palautettujen 23,665,771 5,730,876 2,477,538 31,874,185 
V:een 1941 jääneiden .. 77,526,622 26,002,919 4,574,700 108,104,241 

Yhteensä 123,274,360 46,034,838 10,823,989 180,133,187 

Perittyjen verolippujen jakautuminen verolajeihin ja verotusvuosiin 
käy selville seuraavasta yhdistelmästä: 
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rr 77. 7 , -i\ Verolippujen Peritty vero- Peritty veron-
KunnalHSVerO vuodesta L): lukumäärä määrä, mk lisäys, mk 

1936 ja aikaisemmin 979 765,269 169,267 
1937 2,299 1,925,515 265,429 
1938 17,563 18,461,720 933,797 
1939 188 929,463 20,072 

Yhteensä 21,029 22,081,967 1,388,565 

Valtion tulo- ja omaisuusvero vuodesta: 
1936 ja aikaisemmin 226 181,989 35,137 
1937 1,796 2,157,611 252,444 
1938 7,564 11,957,123 296,796 
1939 1 4,320 30 

Yhteensä 9,587 14,301,043 584,407 

Kirkollisvero vuodesta: 
1936 ja aikaisemmin 508 67,699 — 
1937 8,758 908,508 — 
1938 21,310 2,795,544 —__ 

Yhteensä 30,576 3,771,751 — 
Kaiken kaikkiaan 61,192 40,154,761 1,972,972 

Siitä vuodesta: 
1936 ja aikaisemmin 1,713 1,014,957 204,404 
1937 . 12,853 4,991,634 517,873 
1938 46,437 33,214,387 1,230,593 
1939 189 933,783 20,102 

Toimeksiantajien Helsingissä perittäviksi jättämistä verolipuista palau-
tettiin vuoden kuluessa yhteensä 77,091 merkinnöin, ettei veromääriä voitu 
laillisesti periä seuraavista syistä: 

Verovelvolliset olivat: 
, , . 7 , Varat- Löyty- Muut Virka-apu- „, . Kunnallisvero vuodesta: tornia mättömiä esteet tapaukset Yhteensä. 

1937 ja aikaisemmin .... 3,689 228 103 204 4,224 
1938 3,338 807 63 472 4,680 
1939 6,350 4,419 5,812 5,824 22,405 
1940 — — — 1 l 

Yhteensä 13,377 5,454 5,978 6,501 31,310 

Valtion tulo- ja omai-
suusvero vuodesta: 

1936 ja aikaisemmin .... 525 83 1 53 662 
1937 1,441 335 29 289 2,094 
1938 753 960 . 533 2,188 4,434 

Yhteensä 2,719 1,378 563 2,530 7,190 
1) Ks. seuraavalla sivulla olevaa muistutusta. 
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Kirkollisvero vuodesta: 
1936 ja aikaisemmin .... 1,132 286 14 123 1,555 
1937 

ja aikaisemmin .... 
9,370 6,140 137 2,073 17,720 

1938 3,440 8,670 236 6,970 19,316 
Yhteensä 13,942 15,096 387 9,166 38,591 

Kaiken kaikkiaan 30,038 21,928 6,928 18,197 77,091 

Perittäviksi jätetyistä kunnallisverolipuista palautettiin 25.2 %, 
valtion tulo- ja omaisuus verolipuista 16.2 % ja kirkollis verolipuista 33.9 % 
eli kaikista 27.3 %. Koko palautusmäärästä, 77,091 verolipusta, oli kun-
nallisverolippuja 40.6 %, valtion tulo- ja omaisuusverolippuja 9.3 % ja 
kirkollisverolippuja 50.1 %. Estelajien mukaan palautetut veroliput 
ryhmittyivät seuraavasti: varattomuus 39. o %, löytymättömyys 28.4 %, 
muut estelajit 9. o % ja virka-aputapaukset 23.6 %. 

Nämä luvut valaisevat perintätyön kielteistä tulosta. V. 1939 palau-
tettiin 56,744 verolippua, joten siis palautettujen verolippujen lukumäärä 
kertomusvuonna kasvoi 20,347. 

Sitä paitsi perittiin ulosottolaitoksen toimesta seuraavat sekalaiset 
verot ja maksut. 

Vero- tai maksulaji TO» iST Peritty
m-äärä' 

Koiraveroa 157 33,536 
Kauppayhdistyksen veloittamia maksuja 1,332 43,085 
Sairaalamaksuja 143 82,726 
Erilaisia uudisrakennusmaksuja 27 38,435 
Tuulaakimaksuja 93 21,577 
Puhtaanapit omaksu ja 1 1,291 
Radiolupamaksuja (maaseutuosaston perimiä) . 554 55,400 
Ruotsalaiselle Olaus Petrin seurakunnalle tule-

via veroja 68 12,552 
Venäläiselle kreikkalais-katoliselle seurakun-

nalle tulevia veroja 379 35,419 
Juutalaiselle seurakunnalle tulevia veroja 26 20,226 
Saksalaiselle seurakunnalle tulevia veroja 38 8,344 

Yhteensä 2,818 352,591 

Sekalaisten verojen ja maksujen perintä tuotti 111,453 mk vähemmän 
kuin v. 1939. 

Kaikkiaan perittiin v. 1940 yhteensä 64,010 Helsingin verolippua, 
edellisenä vuonna 63,652 verolippua. Näiden verolippujen edustama raha-

Muist.: Aikaisemmin sanottiin määrättynä vuonna maksuunpannun kunnallis-
veron olevan lähinnä edellisen vuoden veroa, koska se oli määrätty verovelvollisten 
sen vuoden tulojen perusteella. V. 1934 tapahtuneella lainmuutoksella on säädetty, 
että verotusmäärä on varainhoitovuoden veroa, t. s. sen vuoden, jona maksuunpano 
tapahtuu. Vertausmahdollisuuksien saamiseksi muihin verolajeihin ja edellisiin 
verotusvuosiin ei tätä terminologiaa kuitenkaan ole noudatettu esillä olevassa toi-
mintakertomuksessa, vaan tarkoittavat siinä mainitut vuosiluvut verotetun tulon 
nautintavuosia. 
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määrä veronlisäyksineen nousi v. 1940 42,480,324: 40 mk:aan oltuaan 
v. 1939 44,397,757: 50 mk, joten rahallinen perintätulos väheni 1,917,433: 10 
mk eli 4.3 %. 

Kunnallisveron perintätulos muodostui v. 1940 tuntuvasti huonom-
maksi kuin edellisenä vuonna, sillä perittyjen verolippujen lukumäärä 
väheni v:n 1939 vastaavaan määrään verraten 6,506 kpl eli 23.6 % ja 
niiden raha-arvoon nähden 2,766,296: 30 mk eli 10.5 %. Tämä kunnallis-
verojen perintätuloksen huonontuminen johtui vuoden alkupuoliskolla sota-
kuukausien ja välittömästi Moskovan rauhanteon jälkeisen ajan aiheut-
tamasta perimistyön lamaannuksesta, sotapalvelukseen kutsutuille veron-
maksun suhteen myönnetyn moratorion aiheuttamasta perintätoimenpitei-
den jatkuvasta lykkäytymisestä ja verovelvollisten maksukyvyn yleisestä 
herpautumisesta. Vuoden loppupuoliskolla tilanne parani jonkin verran. 
V. 1939 perittiin tammi—kesäkuun aikana n. 19,600 kunnallisverolippua 
edustaen raha-arvoltaan n. 8,900,000 mk, kun taas v. 1940 samana aikana 
perittiin vain n. 8,500 verolippua eli n. 10,900,000 mk. V:n 1939 jälkipuolis-
kolla perittiin n. 7,900 kunnallisverolippua edustaen raha-arvoltaan n. 
7,357,000 mk. V. 1940 perittiin vastaavasti jo n. 12,600 verolippua, raha-
arvoltaan n. 12,620,000 mk. V:n 1940 koko kunnallisverolippuvarasto oli 
yhteensä 124,395 verolippua edustaen raha-arvoltaan 123,274,360 mk. 
Verolippujen lukumäärä väheni v:n 1939 lukumäärään verraten 7.9 % ja 
raha-arvoon nähden 0.7 %. Perittyjen verolippujen suhde koko kunnallis-
verolippuvarastoon oli edellä selostetuista syistä lukumäärään nähden 
16.9 % ja raha-arvoon nähden 17.9 %, kun taas v:n 1939 tulos oli vastaa-
vasti 20.4 % ja 19.7 %. 

Valtion tulo- ja omaisuusveron pakkoperinnässä perittiin 1,239 vero-
lippua eli 11.4 % vähemmän ja raha-arvoon nähden 97,171:30 mk eli 
0.6 % vähemmän kuin v. 1939. Talvisota ja rauhanteon jälkeiset lähim-
mät kuukaudet vaikuttivat perintätyöhön sikäli, että v:n 1940 alkupuolis-
kolla lukumäärään nähden perittiin vain n. kolmasosa, 2,096 verolippua, 
v:n 1939 samanaikaiseen tulokseen verraten, jota vastoin vuoden jälki-
puoliskolla oli tulos lukumäärään nähden 156 %, 7,490 verolippua, v:n 
1939 samanaikaisesta tuloksesta. Rahallisen tuloksen huonontuminen 
ilmeni tänäkin vuonna huomattavasti hitaammin kuin perinnän luku-
määräinen tulos. Tämän seikan selitykseksi mainittakoon, kuten edelli-
senäkin vuonna, että valtionverojen viimeisinä vuosina huomattavasti 
kasvaessa monet ennen määräaikaisissa kannannoissa valtionveronsa sään-
nöllisesti maksaneet verovelvolliset ovat nyt joutuneet taloudellisesti 
rasittuneina suorittamaan veronsa ulosottoteitse. Tämän verolajin koko 
verolippuvarasto, yhteensä 44,436 verolippua, edustaen raha-arvoltaan 
46,034,838 mk, kasvoi v:n 1939 verolippujen lukumäärään verraten 56.5 %. 
Perittyjen verolippujen lukumäärän ja raha-arvon suhde koko tulo- ja 
omaisuusverolippujen varastoon ja sen edustamaan raha-arvoon oli vas-
taavasti 21.« % ja 31.2 % v. 1939 vastaavien suhteiden ollessa 38. i % ja 
40 .7 % . 

Ulosottoteitse perittiin 8,018 kirkollisverolippua eli 35.6 % enemmän 
edustaen raha-arvoltaan 1,057,486:80 mk eli 39. o % enemmän kuin v. 
1939. Tämän verolajin koko verolippuvarasto 113,738 verolippua, edus-
taen raha-arvoltaan 10,823,989 mk, kasvoi 63.» % lippujen lukumäärään 
ja 67.4 % niiden raha-arvoon nähden suuremmaksi kuin v. 1939. Peritty-
jen verolippujen lukumäärän ja raha-arvon suhde koko kirkollisverolippu-
Kunnall. kert. 1940 2* 
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varastoon ja sen edustamaan raha-arvioon oli vastaavasti 26.» % ja 34.8 % 
v. 1939 vastaavien suhteiden ollessa 32.4 % ja 42.o %. 

Sekalaisten verojen ja maksujen verolippulukumäärä oli 2,818 ja vero-
lippujen edustama raha-arvo 352,591: 25 mk edellisen vuoden vastaavien 
lukujen ollessa 2,733 ja 464,043: 55, joten perintätulos oli verolippujen 
lukumäärään nähden 3. i % eli 85 verolippua suurempi ja raha-arvoon näh-
den 24.o % eli 111,452:30 mk pienempi kuin edellisenä vuonna. 

Virka-avun pyynnöin toisen kaupunginvoudin konttoriin saapuneita 
verolippuja perittiin 7,436 edustaen raha-arvoltaan 3,715,770: 15 mk, 
toisin sanoen 3,765 verolippua eli 33.« % vähemmän ja rahallisesti 
1,571,151: 60mkeli29.7 % vähemmän kuin v. 1939. Maaseudulle lähetetty-
jen vastauskirjeiden luku oli 10,990. 

Toisen kaupunginvoudin konttorin perimäin verojäämien kokonaismäärä 
veronlisäyksineen nousi v. 1940 71,446 verolippuun eli raha-arvoltaan 
46,196,094:55 mk:aan. Täydelleen perittyjen verolippujen luku oli siis 
3,407 kpl eli 4. e % pienempi ja niiden tuottama rahamäärä 3,488,584: 70 mk 
eli 7.o % pienempi kuin v. 1939. 



VIII. Raken n ustarkastuskon ttori 

Rakennustarkastuskonttorin toiminnasta saatiin v:lta 1940 seuraavat 
tiedot: 

Kaupungissa v. 1940 harjoitettu rakennustoiminta oli normaalia pie-
nempi, mutta valmistuneiden rakennusten lukumäärä oli kuitenkin olosuh-
teisiin katsoen ilahduttavan suuri. 

Hyväksyttyjen uudisrakennuspiirustusten lukumäärä oli 74, joista 
22 oli lisärakennusten tai korotusten piirustuksia. Muutostöiden piirus-
tuksia oli 86. Uudisrakennuksissa oli suunnitteilla 952 asuinhuoneistoa ja 
niissä 2,061 asuinhuonetta eli keskimäärin 2.2 huonetta huoneistoa koh-
den. Varasto-, myymälä-, työhuone- y. m. s. tiloja sisältyi suunnitel-
miin 37,745 m2. Mainittujen rakennusluvan saaneiden rakennusten yh-
teinen tilavuus oli 308,175 m3. 

Kertomusvuonna valmistui 170 uudisrakennusta, joista 39 oli lisära-
kennuksia tai korotuksia; muutostöitä valmistui 125. Valmistuneissa ra-
kennuksissa oli 2,796 asuinhuoneistoa ja niissä 6,266 asuinhuonetta, mutta 
kun vuoden aikana puretuissa rakennuksissa oli 297 huonetta, on vuoden 
varsinainen asuinhuonelisäys 5,969 huonetta. Valmistuneet asuinhuoneis-
tot käsittivät keskimäärin 2.2 huonetta. Valmistuneiden rakennusten 
varasto-, myymälä-, työhuone- y. m. tilojen pinta-ala oli 225,653 m2 . 
Rakennusten yhteinen tilavuus oli 1,640,090 m3. 

Kertomusvuoden aikana oli rakennustarkastuskonttorin valvonnan 
alaisena 523 työmaata, joista uudisrakennuksia oli 361 ja muutostöitä 
162. Näillä työmailla suoritettiin konttorin kortiston mukaan n. 1,300 
tarkastusta. 

Arvion mukaan käytettiin kertomusvuonna rakennustarkastuskonttorin 
valvonnan alaisina olleisiin uudisrakennuksiin n. 9,000,000 tiiltä, n. 12,000 
tonnia sementtiä ja n. 3,700 tonnia rautaa. 

Piirustusten tarkastamisesta ja rakennustöiden valvomisesta perittiin 
rakentajilta kertomusvuoden aikana 175,988 mk, minkä lisäksi he suo-
rittivat vuokria rakennusaikana käyttämästään katumaasta 335,977 mk, 
joten kaupungin tulot rakennustarkastuksesta kaikkiaan nousivat 511,965 
mk:aan. Rakennustarkastuksesta aiheutuneet menot olivat 929,225: 70 mk. 



IX. Julkisivupiirustusten tarkastus-
toimikunta 

Julkisivupiirustusten tarkastustoimikunnan toiminnastaan v. 1940 
antama kertomus sisälsi seuraavaa: 

Toimikuntaan kuuluivat kertomusvuonna itseoikeutettuina jäseninä 
rakennustarkastaja A. Toivonen, joka samalla toimi puheenjohtajana, ase-
makaava-arkkitehti B. Brunila ja kaupunginarkkitehti G. Taucher sekä 
kaupunginvaltuuston vuodeksi kerrallaan valitsemina jäseninä professori 
J. S. Siren, joka samalla toimi varapuheenjohtajana, ja konttoristi A. V. 
Lehtokoski. Sihteerinä toimi rakennustarkastuskonttorin virkailija S. von 
Schoultz. 

Poikkeuksellisten olojen vuoksi rakennustoiminta lamaantui vuoden 
alkukuukausina, aiheuttaen toimikunnalle jätettyjen piirustusten lukumää-
rän huomattavan vähenemisen. Kokoukset pidettiin kunkin kuukauden 
ensimmäisenä ja kolmantena keskiviikkona. Toimikunta oli koolla 17 ker-
taa, ollen pöytäkirjojen pykäläluku 138, edellisenä vuonna 415. Tarkastet-
tujen piirustusten lukumäärä jakautuu seuraavasti: 

Asunto-ja liikerakennuksia 33 
Rakennuksia omakotialueilla ... 4 
Tehdas- varasto- y.m. raken-

nuksia 17 

Korotus- ja lisärakennuksia 21 
Julkisivunmuutoksia 29 
Mainospiirustuksia 3 

Yhteensä 107 

Toimikunnan menot nousivat kertomusvuonna 9,600 mk:aan. 



X. Holhouslautakunta 

Holhouslautakunnan kertomus v:lta 1940 oli seuraava: 

Holhouslautakuntaan kuuluivat v. 1940 puheenjohtajana kaupungin-
viskaali, varatuomari J . W. Sadeniemi sekä jäseninä varatuomari N. A. 
Lahtinen, esittelijäneuvos, kanslianeuvos I. V. Groundstroem ja oikeus-
neuvosmies O. Möller. Sihteerinä toimi varatuomari H. L. Borenius. 

Lautakunnan puheenjohtaja, joka lokakuussa 1939 kutsuttiin sotapal-
velukseen, saattoi vasta huhtikuussa ryhtyä hoitamaan tointaan, minkä 
vuoksi lautakunnan jäsen Lahtinen siihen asti hoiti puheenjohtajan tehtä-
viä. Myöskin sihteeri, joka samoin lokakuussa 1939 kutsuttiin sotapalve-
lukseen, saattoi vasta toukokuun alussa sotapalveluksesta vapautuneena 
ryhtyä hoitamaan virkaansa, minkä vuoksi lautakunnan v. t. sihteerinä 
toimi vuoden alusta toukokuun alkuun kaupunginviskaalinviraston toi-
mistoapulainen A. W. Törn. Kun myös lautakunnan jäsen Möller oli sodan 
aikana estynyt osallistumasta lautakunnan työhön, kaupunginvaltuusto 
maaliskuun 6 p:nä määräsi apujäseniksi hallintoneuvos K. A. Kairan ja 
hallitussihteeri A. I. Salmisen niin pitkäksi aikaa kuin puheenjohtaja Sade-
niemi ja jäsen Möller olivat estyneet toimimasta lautakunnan jäseninä. 

Lautakunta kokoontui vuoden kuluessa 48 kertaa. Sääntömääräiset 
kokoukset pidettiin joka tiistai, paitsi kesä-, heinä- ja elokuussa, jolloin 
sääntömääräisiä kokouksia oli ainoastaan kuukauden ensimmäisenä ja 
kolmantena maanantaina. 

Lautakunnan kokouksissa laadittujen pöytäkirjain yhteinen pykälä-
lukumäärä oli 807; sen vuoden aikana tarkastamien holhoustilien lukumäärä 
oli 762. Lisäksi lautakunta pyynnöstä antoi holhoojille ja kasvattajille 
suullisia neuvoja ja tietoja holhouksenalaisten asiain hoidosta. 

Lautakunnan kappaleeseen holhouskirjaa oli vuoden alussa merkittynä 
1,177 holhous- ja uskotunmiehen tointa, joista edellisiä oli 1,011 ja jälkim-
mäisiä 166; holhoustoimista 428 oli lakimääräisiä ja 583 määräykseen pe-
rustuvia. Kertomusvuoden lopussa oli holhouskirjaan merkittynä kaik-
kiaan 1,234 holhous- ja uskotunmiehen tointa, joista lakimääräisiä holhous-
toimia oli 446 ja määräykseen perustuvia 597 eli yhteensä 1,043, sekä usko-
tunmiehen toimia 191. 



Xl. Palotoimi 
Palolautakunnan kertomus vakinaisen palokunnan toiminnasta v. 1940 

oli seuraavan sisältöinen: 

Palolautakunnan jäsenet ja toiminta. Palolautakuntaan kuuluivat v. 1940 
puheenjohtajana filosofiantohtori B. Nybergh, varapuheenjohtajana tek-
nologiantohtori Y. Talvitie, jäseninä viilaaja Hj. Horniemi, nuohoojames-
tari K. Lindström ja ylijunailija A. Österlund sekä itseoikeutettuna jäsenenä 
rakennustarkastaja A. Toivonen. Varajäseninä olivat apulaisrakennustar-
kastaja I. Ahonen, itseoikeutettuna, sekä nuohooja P. Lehikoinen ja insi-
nööri E. Lucander. Kaupunginhallituksen edustajana lautakunnassa oli 
varatuomari E. Tulenheimo ja sihteerinä toimi kansliasihteeri G. V. Brothe-
rus. 

Palolautakunta kokoontui kertomusvuonna 15 kertaa ja käsitteli 123 
varsinaista asiaa, jotka antoivat aihetta lausuntoihin tai esityksien tekemi-
seen. Pöytäkirjaan merkittiin 133 tiedonantoa. Erinäisille kaupungin viran-
omaisille ja yksityisille annettiin sitä paitsi palopäällikön toimesta 825 
kirjallista lausuntoa, esitystä tai todistusta. Asemakaava- ja rakennusasioita 
koskevia lausuntoja palolautakunta antoi 35 ja palopäällikkö 76. Palolaitok-
sen toimintaan löivät sotatapahtumat leimansa, kuten talvisodankin aikana. 
Tärkeimmistä palolautakunnassa käsitellyistä asioista mainittakoon seu-
raavat: 

Helmikuun 2 p:nä lautakunta palopäällikön esityksestä päätti julistaa 
Pasilan ja XV kaupunginosan piirinuohoojan toimen haettavaksi valiten 
maaliskuun 7 p:nä sanottuun toimeen nuohoojamestari A. N. Koposen 3 
kuukauden irtisanomisajoin. 

Kesäkuun 3 p:nä esiteltiin kaupunginhallituksen tiedonanto, jonka mu-
kaan The Finland Fund oli lahjoittanut 2 paloautoa Helsingin kaupungille. 

Syyskuun 5 p:nä esiteltiin toukokuun 7 p:nä 1937 asetetun komitean 
laatima, palokunnan miesvahvuuden lisäämistä ja palomiesten työajan ly-
hentämistä koskeva mietintö. Palolautakunta päätti äänestyksen jälkeen 
kaupunginhallitukselle ehdottaa, että palokuntaan saataisiin ylimääräisinä 
lokakuun 1 p:stä 1940 lukien sekä vakinaisiksi tammikuun 1 p:stä 1941 
lukien ottaa 4 palokersanttia ja 31 nuorempaa palomiestä lisää, jotta jokai-
nen palomies 9 vuorokauden aikana olisi 5 vuorokautta työssä ja 4 vuoro-
kautta vapaana. Vähemmistö taasen puolsi ehdotusta, että palokuntaan 
otettaisiin edellä mainitulla tavalla 2 palokersanttia ja 18 nuorempaa palo-
miestä lisää, jotta jokainen palomies 8 vuorokauden aikana olisi 5 vuoro-
kautta työssä ja 3 vuorokautta vapaana. Kaupunginvaltuusto hyväksyi 
vähemmistön ehdotuksen. Palokuntaan otettiin tämän perusteella 16 vii-
purilaista palomiestä. 

Marraskuun 26 p:nä esiteltiin maistraatin lähete ynnä piirinuohoojien 
nuohoustaksan korottamista koskeva esitys. Palolautakunta päätti puoltaa 
sanotun taksan korottamista 10 %:lla. Maistraatti hyväksyi esityksen. 
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Samana päivänä esiteltiin kaupunginhallituksen lähete ynnä ehdotus 
Herttoniemen teollisuus- j a ölj ysatama-alueen rakennusj är j estykseksi. 
Palolautakunta päätti puoltaa ehdotuksen hyväksymistä. 

Joulukuun 23 p:nä esiteltiin palopäällikön Töölön paloaseman rakenta-
mista koskeva esitys. Palolautakunta päätti kaupunginhallitukselle lähetet-
tävässä kirjelmässä esittää, että lautakunta saisi asettaa komitean tutki-
maan palotoimen kehittämistä yleensä ehdottaen komiteaan valittaviksi 
palolautakunnan puheenjohtajan B. Nyberghin, varapuheenjohtajan Y. 
Talvitien ja palopäällikkö W. Bergströmin. 

Palokunta. Viranhaltijat. Kertomusvuoden aikana erosi palokunnan pal-
veluksesta 6 sääntöpalkkaista viranhaltijaa. Vakinaiseen palvelukseen otet-
tiin 5 sääntöpalkkaista viranhaltijaa. 

Palokunnan terveydentila oli kertomusvuoden aikana tyydyttävä. 
52 miestä sairasti yhteensä 832 päivää. 

Kalusto. Palokunnan kalustossa tapahtui vuoden aikana erinäisiä muu-
toksia. Uusi kuorma-auto sekä 9 uutta moottoriruiskua hankittiin. Lahjoi-
tuksina saatiin 1 paloauto, 1 kalustoauto, 7 moottoriruiskua, 2,641 m palo-
letkua sekä erilaista palokalustoa, kuten happinaamareita, kemiallisia sam-
muttajia, liittimiä y.m. pienempää palokalustoa. 

Palokunnan miesvahvuus ja moottoriajoneuvojen luku oli seuraava: 

Paloasema 

Pääpaloasema ... 
Kallio 
Käpylä 
Pasila 
Sörnäisten niemi 

Yhteensä 

Henkilökunta 

10 
4 
1 

15 

79 
44 

8 
6 
6 

143 

93 
49 

9 
6 
6 

163 

Moottoriajoneuvot 

12 
8 
2 
1 
1 

24 

» S e 
c. w 

S. 
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g* 
5. o 
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26 
11 
2 
1 
1 

41 

Palokunnalla oli yksi vaahtosammutusauto, joka oli varustettu 1,000 
min./litr. pumpulla, kolme letkuautoa, kaksi konetikapuuautoa, kaksi 
savusukellus- ja valaistusautoa ja kuusitoista ruiskuautoa, joista viimeksi 
mainituista kolme oli varustettu 500, yksi 800, neljä 1,000, kaksi 1,500 ja 
yksi 1,700 min./litr. pumpulla sekä viisi 2,000 min./litr. pumpulla. Moottori-
ruiskuista, joita oli 25, oli yksi 250, yksi 400, viisi 600 ja yksitoista 700, 
neljä 800, yksi 1,400, yksi 1,900 ja yksi 2,000 min./litr. tehoista. • 

Palokunnan kaikkien moottoriajoneuvojen yhteinen ajomatka oli 
90,075 km. 

Paloilmoitus. Palolennätinkeskuksia oli pääpaloasemalla sekä Kallion, 
Käpylän, Pasilan ja Sörnäisten niemen paloasemilla. 

Käytännössä oli palokelloja kaikkiaan 253. Lennätinverkkoon kytket-
tyjä yksityisiä palokelloja oli kaikkiaan 26 paikassa. Automaattihälyttäjiä 
oli kuudessa paikassa. Palohälytyspuhelin oli kytkettynä puhelinkeskukseen 
erikoisnumerolla 500, johtoja oli kolme. Paloasemien välisiä tiedoituksia 
varten oli asemien välillä suoraan kulkeva puhelinjohto. 
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Palopostit ja muut vedenottopaikat. Vesijohdon paloposteja tuli lisää 
30, kaikkiaan niitä oli 1,641. Yksityisiä, vesijohtolaitoksen hoidossa ole-
via posteja oli 36. Palokaivoja oli 6. 

Vapaaehtoinen palokunta. Vapaaehtoisen reservipalokunnan päällystön 
miesluku oli 32, alipäällystön ja miehistön 287. 

Kalustoon kuului neljä ruiskuautoa ja kaksi irrallista moottoriruiskua 
sekä 4,100 m letkuja. 

Vapaaehtoisen palokunnan lentävään osastoon kuului 40 miestä. Sen 
hälytys oli järjestetty tapahtuvaksi puhelinkeskuksen kautta kulkevalla 
hälytyspuhelimella. Kaupunki avusti kertomusvuonna vapaaehtoista palo-
kuntaa 50,000 mk:lla. Vapaaehtoinen palokunta kutsuttiin vuoden aikana 
47 kertaa antamaan n.s. kaukoavustusta tulipaloissa kaupungin lähiympä-
ristössä. 

Palotarkastukset. Kaikkien kaupungin alueella olevien kiinteistöjen 
yleisen palotarkastuksen suoritti palokunnan palotarkastaja. Paitsi näitä 
tarkastuksia piiripalomestarit suorittivat 397 tarkastusta tulen- ja henkilö-
turvallisuuteen nähden vaarallisissa laitoksissa kukin omassa piirissään. 
Näistä tarkastuksista apulaispalopäällikkö suoritti 87, palotarkastaja T. 
Sundqvist 30, palomestari C.-W. Åström 104 ja palomestari A. Harne 176. 
Tämän ohella palopäällikkö toimitti tarkastuksia yleisissä kokoussaleissa, 
teattereissa, bensiininsäilytyspaikoissa, filmivarastoissa, suurehkoissa auto-
vajoissa y.m. tulenaroissa paikoissa. 

Turvavartio teattereissa. Teattereissa y.m.s. huoneistoissa oltiin vartiossa 
näytäntöjen aikana seuraavasti: Kansallisteatterissa 2—3 miestä 178 ker-
taa, Kansanteatterissa 1—2 miestä 176 kertaa, Ruotsalaisessa teatterissa 
2 miestä 181 kertaa, Koiton näyttämöllä 1 mies 119 kertaa, Suomalai-
sessa oopperassa 2—3 miestä 93 kertaa ja Balderin juhlahuoneistossa 1 
mies 2 kertaa. 

Nuohoustoimi. Kaupunki oli nuohoustöiden suorittamista varten jaettu 
14 nuohouspiiriin. 

Nokivalkeiden lukumäärä v. 1929—40 oli seuraava: 

1929 68 
1930 41 
1931 31 
1932 28 

1933 20 
1934 19 
1935 16 
1936 29 

1937 18 
1938 17 
1939 16 
1940 45 

Tulipalot Palokunta hälytettiin kertomusvuoden aikana 518 kertaa, 
niistä 302 kertaa todellisen tulipalon tai tulipalonvaaran johdosta, 45 kertaa 
nokivalkean tähden 37 kertaa käryn ja savun takia, 10 kertaa happikoje-
tai pulmoottoriavustuksen antamista varten, 23 kertaa erehdyksestä, 6 
kertaa yksityisen hoidossa olevassa palolennätinverkostossa esiintyneen 
vian takia, 12 kertaa ilkivaltaisuudesta (edellisenä vuonna 16 kertaa), 9 
kertaa veden pumppuamista varten sekä 74 kertaa muista syistä. Edelli-
seen vuoteen verraten hälytysten lukumäärä pieneni 56:11a, tulipalojen luku-
määrä 75:llä. 

Tulipaloja oli Helsingissä tammikuussa 43, helmikuussa 31, maaliskuussa 
13, huhtikuussa 24, toukokuussa 25, kesäkuussa 21, heinäkuussa 34, elo-
kuussa 26, syyskuussa 17, lokakuussa 15, marraskuussa 23 ja joulukuussa 30. 

*) V:n 1939 kertomukseen merkittyyn palopostien lukumäärään, 1,665:een, sisältyy 
54 Munkkiniemen postia. Kaupunkialueella oli 1,611 palopostia ja lisäys v. 1939 oli 84. 
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Ensimmäinen tieto tulen irtipääsystä saatiin 213 tapauksessa puheli-
mitse, 81 tapauksessa palolennättimellä ja 8 tapauksessa suullisen sanan-
tuojan kautta, 201 tulipaloa sattui päivällä klo 6—18 ja 101 tulipaloa yöllä 
klo 18—6 välisenä aikana. 

Tulipalojen jakautuminen tulen irtipääsypaikan mukaan näkyy seu-
raavasta yhdistelmästä: 

Kivi- Puu-
raken- raken- Y h " 
nuksia nuksia t e e n s ä 

Asuinhuoneita 25 21 
Keittiöitä 8 1 
Kylpyhuoneita 3 — 
Eteisiä 3 — 
Vaatekomeroita 2 4 
Elokuvateattereita . . 2 — 
Ravintoloita 2 —• 
Konttorirakennuksia — 4 
Tehtaita ja työpajoja 19 2 
Leipomoita 1 — 
Laboratorioita 2 — 
Myymälöitä 5 — 
Saunoja 2 — 
Rakenteilla olevia ta-

loja 8 — 

Kivi- Puu-
raken- raken-
nuksia nuksia 

46 Kellareita 15 
9 Ullakoita 16 
3 Mankelihuoneita 1 
3 Porrashuoneita 4 
6 Hissimoottoreita 2 
2 Autovajoja 5 
2 Kattilahuoneita 4 
4 Ilmanvaihtokanavia 7 

21 Varastohuoneita — 
1 Var ast osuo j ia j a ulko-
2 huonerakennuksia 1 
5 Muita tulen irtipääsy-
2 paikkoja — 

Yh-
teensä 

19 
16 

1 
4 
2 
5 
4 
8 
1 

10 11 

— 115 
Yhteensä 137 48 300 

Kaukoavustus 2 

Taulukossa luettelemattomat muut tulen irtipääsypaikat olivat hiili-
varastoja 17, autoja ja moottoripyöriä 21, laivoja ja moottoriveneitä 6, 
ruohikkoja y.m. maa-alueita 13, rikkalaatikoita 6, valomainoksia 2, kaato-
paikkoja 12, raitio- ja rautatievaunuja 8, halkopinoja 6, lautakasoja 1, 
kaasu- ja sähköpylväitä 2, metsämaita 15, paperipaaleja 1, ruokailukop-
peja 2, siltoja 1, sirpalesuojia 1 ja parvekkeita 1. 

Eri palopiirien, kaupunginosien, esikaupunkien ia kaupungin ulkopuolel-
la sijaitsevien alueiden kesken tulipalot jakautuivat seuraavasti: I palopiiri 
81, II palopiiri 99, III palopiiri 111 ja palopiirien ulkopuolella 9 eli yhteensä 
300. Lisäksi annettiin kaukoavustusta 2 tapauksessa. 

I kaupunginosa 10 
II » 15 

III » 15 
IV » 27 
V » 14 

VI » 19 
VII » 13 

VIII » 12 
IX » 1 
X » 19 

XI » 26 
XII » 14 

XIII » 12 

XIV kaupunginosa 17 
XV » 1 

XVI » 1 
XX » 20 

XXI » 8 
XXII » 12 

XXIII » 8 
x x v » 11 

Pasila 11 
Meilahti 
Palopiirien ulkopuolella olevat 

alueet 

Kaukoavustus 
Yhteensä 300 

2 
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Tulen irtipääsyn syyt olivat seuraavat: 

Avotulen varomaton käsittely 21 Hehkuva metalli 2 
Lampun, tulitikkujen tai kynt- Viallinen naftan säilytysastia... 1 

tilän varomaton käsittely ... 2 Filmipalo 1 
Öljy- tai primuskeittiön räjäh- Itsesytytys 33 

dys 1 Oikosulku 19 
Lämmityskamiinan huolimaton • Sähkökeittokoje, -silitysrauta 

hoito j a sij oitus 16 tai -lämmittäj ä 5 
Uunista singonneet kipinät ja Moottorin kaasuttajan, pako-

kekäleet 12 putken, generaattorin y.m. 
Uunin ylikuumeneminen 8 sytyttämä 15 
Viallinen savukanava tai ka- Kaasuliekistä syttynyt 7 
miinan savutorvi 13 Varomaton tupakointi 17 
Puhalluslampun varomaton Lasten leikkiminen tulella 11 
käyttö 32 Katolle lentäneet kipinät 2 
Uuttauskojeen varomaton käyt- Veturista lentäneet kipinät 6 
tö 9 Sammuttamaton kalkki 1 
Tulensekaisen tuhkan huolima- Salaman sytyttämä 1 

ton säilytystapa 17 Murhapoltto 7 
Tulenarkojen aineiden huolima- Pommitus 8 

ton käsittely 7 Selville saamaton syy 18 
Tulenarkojen aineiden liiallinen Yhteensä 300 

kuumeneminen 8 Kaukoavustus 2 

Kertomusvuoden aikana sattuneesta 302 tulipalosta oli 172 eli 57. o % 
pientä eli sellaisia, että ne sammutettiin pönttöruiskulla tai muulla ensiapu-
ruiskulla, 114 eli 37.7% keskikokoisia, jotka sammutettiin käyttämällä 
yhtä vesijohdon, moottoriruiskun tai n.s. säiliöauton suihkua, sekä 16 eli 
5.3 % vakavampaa laatua, joissa tarvittiin suurempi määrä vesisuihkuja 
tulen sammuttamiseen. 

Vakavaluontoisimpiin tulipaloihin kuuluviksi voidaan lukea seuraavat 
tulipalot: 

Tammikuun 9 p:nä pääsi tuli irti puhalluslampun varomattoman käsitte-
lemisen johdosta Unioninkadun talon n:o 15 ullakolla. Tuli levisi ilmakana-
via myöten myös seuraavaan alempaan asuinkerrokseen, joka turmeltui 
käyttökelvottomaksi. Sammutustyössä käytettiin 6 vesisuihkua. Vahingot 
olivat n. 1,150,000 mk. 

Tammikuun 13 p:nä syttyi Hietalahden telakan puinen konttori-
rakennus tuleen palaen kokonaan. Sammutuksessa käytettiin 12 vesi-
suihkua. 

Tammikuun 16 p:nä syttyi Kaivokadun 10:ssä sijaitsevassa Korpivaara 
& Hallan autokorjaamossa tulipalo, joka siellä olleiden maalaustarvikkei-

den vaikutuksesta sai heti alussa suuren vallan. Palossa tuhoutui osa korjaa-
mon sisustuksesta m.m. pari siellä ollutta autoa. Sammutuksessa käytettiin 
11 vesisuihkua. Vahingot olivat n. 585,000 mk. 

Tammikuun 18 p:nä pääsi tuli irti puhalluslampun varomattoman käsit-
telemisen johdosta Intiankadun tontilla n:o 36 sijaitsevassa puisessa raken-
nuksessa. Palo levisi melko laajalle alalle. Sammutustyössä käytettiin 8 
vesisuihkua. Vahingot olivat n. 270,000 mk. 
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Heinäkuun 17 p:nä syttyi Satamakadun tontilla n:o 11 sijaitsevassa 
Gustav Paulig ja K:ni nimisen toiminimen kahvipaahtimossa ullakkopalo, 
joka vaati palokunnalta useampituntisen sitkeän sammutustyön. Alapuo-
lella olevissa varastohuoneissa aiheutti sammutustyö vesivahinkoja, jotka 
kuitenkin palon laajuuteen nähden jäivät pieniksi. Sammutuksessa käytet-
tiin 8 suihkua. Vahingot nousivat n. 750,000 mkiaan. 

Tapaturmat. V:n 1940 aikana ei sammutustyössä sattunut palomiehistön 
keskuudessa yhtään vaikeamman laatuista tapaturmaa, savumyrkytysta-
pauksia lukuunottamatta. 

Heinäkuun 3 p:nä oli Dunckerinkadun 2:ssa tulipalo, jossa eräs mies sai 
niin vaikeita palohaavoja, että hän niihin sairaalassa myöhemmin kuoli. 

Syyskuun 4 p:nä Punavuorenkadun 4:ssä sattuneessa tulipalossa eräs 
naishenkilö sai niin pahoja palohaavoja ja savumyrkytyksen, että hän niihin 
oli jo kuollut palokunnan saapuessa paikalle. 

Joulukuun 31 p:nä oli Neljännen linjan talossa n:o 6 tulipalo, jossa eräs 
leskivaimo yrittäessään sammuttaa palon alkua sai niin pahoja palohaavoja, 
^että hän niihin myöhemmin sairaalaan vietynä kuoli. 

Palovahingot ja niiden korvaaminen. Tulen välittömästi uhkaaman irtai-
men omaisuuden arvo oli 73,779,100 mk ja kiinteän omaisuuden arvo 
•405,034,994 mk eli yhteensä 478,814,094 mk. Vahingon suuruus tai palo-
vahingon korvauksen määrä irtaimistosta nousi 2,271,714: 80 mk:aan ja 
kiinteimistöstä 2,434,135: 85 mk:aan eli yhteensä 4,705,850: 65 mk:aan. 

Palovahingonkorvauksia kotimaiset vakuutuslaitokset suorittivat 
4,457,759: 95 mk ja ulkomaiset vakuutuslaitokset 248,090: 70 mk eli yh-
teensä 0.9 8 % uhatun omaisuuden arvosta. 

Vertailun vuoksi on seuraavassa merkitty palovahingon korvauspro-
sentit v:n 1929—40 väliseltä ajalta: 

1929 0.9 
1930 l . o 
1931 O.e 

1932 0 . 9 
1933 2 . 3 
1934 0 .6 

1935 0.4 
1936 l . i 
1937 1 . 3 

1938 0 . 8 
1939 0 .8 
1940 l . o 

Sairaankuljetustoiminta. Sairaankulj etusautoj a käytettiin kertomus-
vuoden aikana yhteensä 7,101 kertaa, joista 6,681 kertaa sairaiden ja 420 
kertaa tapaturmaisesti vahingoittuneiden henkilöiden kuljettamiseen. Vas-
taavat luvut v. 1939 olivat 5,706, 5,416 ja 290. Kuljetusten lukumäärä 
lisääntyi 1,395 :llä. Ajojen lukumäärä päivää kohden oli 19.4 eli 3.8 suu-
rempi kuin edellisenä vuonna. 

Kuljetukset jakautuivat eri kuukausien kesken seuraavasti: 

Sairaus-
ICuukausi tapauk-

sia 

Tammikuu ... 342 
Helmikuu .... 384 
Maaliskuu 515 
Huhtikuu 544 
Toukokuu 540 
Kesäkuu 492 

Tapa- Yhteensä Kuukausi 
Sairaus-
tapauk- Tapa- Yhteensä turmia sia turmia 

43 385 Heinäkuu 510 30 540 
30 414 Elokuu 559 34 593 
74 589 Syyskuu 710 26 736 
33 577 Lokakuu . 620 38 658 
25 565 Marraskuu .., .. 728 28 756 
23 515 Joulukuu .. 737 36 773 

Yhteensä 6,681 420 7,101 
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Kuljetusmatkojen pituus oli 59,487 km, edellisenä vuonna 49,558 km. 
Kuljetuksista suoritettiin kaupunginkassaan yhteensä 224,820 mk, edelli-
senä vuonna 185,903 mk. 

Palolaitoksen todelliset kustannukset v. 1940 käyvät ilmi seuraavasta 
taulukosta: 

Määräraha, Kustannukset kir- Säästö ( + ) tai 
mk jojen mukaan, mk ylitys (—) mk 

Palkkiot 36,000: — 29,936:50 + 6,063:50 
Sääntöpalkkaiset virat ... x)4,862,356: — 4,912,542: — — 3)50,186: — 
Tilapäistä työvoimaa 20,400: — 112,410: — — 4)92,010: — 
Kesälomasij aiset 186,300:— 225,405:— — 5)39,105: — 
Vuokra 890,920: — 890,920: — 
Lämpö 358,985:— 860,408:25 —6)501,423:25 
Valaistus a)73,500: — 55,664:60 + 17,835:40 
Siivoaminen 11,885: — 7,447: 20 + 4,437: 80 
Vedenkulutus 36,200:— 31,849:90 + 4,350:10 
Puhtaanapito 11,800:— 8,216:50 + 3,583:50 
Kaluston hankinta 1,152,375: — 1,666,861: 90 —•7)514,486: 90 
Kaluston kunnossapito .... 346,500: — 324,533: 25 + 21,966: 75 
Painatus ja sidonta 6,000: — 4,077: — + 1,923: — 
Tarverahat 29,000:— 27,270:35 + 1,729:65 
Vaatteiden pesu 22,500: — 42,976: — — 8)20,476: — 
Lääkkeet ja sairaanhoito-

tarvikkeet 7,000:— 5,977:95 + 1,022:05 
Yleisten laitteiden kunnos-

sapito 5,000: — 4,532:85 + 467: 15 
Käyttövoima 2) 15,300:— 12,804:90 + 2,495:10 
Autojen käyttö 140,000:— 218,634:95 — 9)78,634: 95 
Hevosten elatus 3,000: — — + 3,000: — 
Vakuutusmaksut 60,000:— 72,960:35 — 12,960:35 
Väestönsuojelutarvikkeet.. 10)500,252: — 889,506: 50 — 389,254: 50 

Yhteensä 8,775,273: — 10,404,935: 95 —1,629,662: 95 

Kutakin kaupungin henkikirjoissa olevaa asukasta kohden kustannukset 
nousivat 41:20 mk:aan. 

Avustus- ja huvirahasto. Palokunnan avustus- ja huvirahasto sai alkunsa 
siitä, että kaupunginvaltuusto myönsi palokunnalle määrätyn osan kerty-
neistä sairaankuljetusmaksuista. Rahaston pääoma oli kertomusvuoden 
alussa 347,461:01 mk. 

Rahasto lisääntyi vuoden aikana sairaankuljetusmaksuista 21,330 mk, 
koroista 14,615: 86 mk, lahjoista sekä palotornin sisäänpääsy- y.m. maksuis-
ta 1,386: 25 mk eli yhteensä 37,332: 11 mk. 

Menot, käsittäen kirjojen sekä urheilupalkintojen ostot, tarjoilun mie-

x) Tähän sisältyy vuoden aikana myönnetty lisämääräraha 12,828 mk. — 2) Tililtä 
Valaistus 4,500 mk on siirretty tilille Käyttövoima. — 8) Joulukuun 5 p:nä kaupun-
ginhallitus oikeutti ylittämään määrärahan 55,000 mk:lla. — 4) Syyskuun 18 p:nä 
kaupunginvaltuusto oikeutti ylittämään määrärahan 108,300 mk:11a. — 5) S:n s:n 
40,000 mk:lla. —. 6) S:n kesäkuun 19 p:nä 530,000 mk.lla. — 7) S:n tammikuun 15 p:nä 
1941 529,326:05 mkilla. — 8) S:n kesäkuun 19 p:nä 32,000 mk:lla. — 9) S:n s:n 
130,000 mk:11a. — 10) Tästä 252 mk siirretty v:sta 1939. 
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histölle juhlapäivinä, palokunnan kesäkodin vuokraan ja ylläpitoon tarvit-
tavat maksut y.m. nousivat 24,794:60 mk:aan. 

Joulukuun 31 p:nä 1940 rahaston pääomamäärä oli 359,998: 82 mk, 
josta 97,500 mk oli sijoitettuna Helsingin kaupungin v:n 1934 5 % %:n 
obligatioihin 10 kpl litt. B, 16,400 mk pankkiosakkeina sekä pankissa 
103,905: 90 mk talletustilillä ja 142,192: 92 mk säästötilillä. 



XII. Huoltotoimi 
Huoltolautakunnan kertomus1) Helsingin kaupungin yhteiskunnallisen 

huollon hallinnosta v. 1940 oli seuraava: 

1. Yleiskatsaus huolto-oloiliin ja huoltolautakunnan 
toimintaan 

A. Huolto-olot 
Vuosi 1940, jolloin Suomen kansan aikakirjoihin verellä ja raudalla 

kirjoitettiin eräät sen historian uljaimmat ja kunniakkaimmat sivut ja 
joka toisaalta merkitsi raskainta koettelemusten kautta maamme tähän-
astisissa vaiheissa, asetti myös pääkaupungin yhteiskunnallisen huollon 
säännönmukaisesta jatkumisesta vastuussa olevat viranomaiset monien 
vaikeuksien eteen. Vuoden alkupuolelta aina kesäkuukausiin saakka oli 
suuri osa huoltoviraston miespuolisista viranhaltijoista jatkuvasti maan-
puolustustehtäviin kutsuttuna, ja keskusvirasto eri kanslioineen työs-
kenteli Ratakadun 8:ssa olevaan kansakouluun tilapäisesti siirrettynä 
virastotyöskentelylle monessa suhteessa epäkäytännöllisissä olosuhteissa. 
Niinikään oli köyhäinhoitoa varten asetettuja huoltokanslioita väliaikai-
sesti sijoitettava sodan ajaksi toisiin huoneistoihin. Kunnalliskodin sään-
nöllinen työskentely taas oli edellisen vuoden toimintakertomuksessa mai-
nituista syistä suuressa määrin vaikeutunut ja häiriytynyt. Tosin on 
otettava huomioon, että sotakuukausien aikana varsinainen huoltolakei-
hin perustuva huoltotoiminta oli edellisiä vuosia melkoista vähäisempää 
osaksi väestön ollessa muualle evakuoituna, osaksi taas valtion välittö-
mien huoltotoimenpiteiden (sotakuukausipalkan ja huoltorahan maksa-
minen y. m.) johdosta, mutta lukemattomissa tapauksissa oli huoltovi-
raston olosuhteiden pakosta ja nopeitten toimenpiteitten ollessa välttä-
mättömiä puututtava sellaisiinkin huoltotehtäviin, jotka lakien ja ase-
tusten mukaan eivät varsinaisesti sille kuuluneet. Sodan päätyttyä taas 
yhteiskunnallisen huollon apuun turvautuminen huomattavasti suureni 
lisäten viraston työtä, minkä lisäksi m. m. sotasiirtolaisten huoltoon y. m. 
liittyviä uusia tehtäviä joutui huoltolautakunnan alaisten viranomaisten 
suoritettavaksi. 

Yleensä voidaan kuitenkin kertomusvuotta kokonaisuudessaan tilasto-
numeroiden valossa pitää huoltotoimen kannalta suhteellisen edullisena. 
Turvautuminen köyhäinhoidon apuun kylläkin suureni jonkin verran vä-
littömästi avustettujen henkilöiden kokonaislukumäärän noustessa 
16,657:ään, mikä tietää lisäystä edelliseen vuoteen nähden 604 henkilöä 

*) Eräät kertomusta seuranneet taulukkotiedot, joita ei ole tähän merkitty, 
on julkaistu Helsingin kaupungin tilastollisessa vuosikirjassa v:lta 1940/41 
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eli 3.8 %. Varsinaisten avunsaajien kohdalla lisäys oli tä tä suurempi, ni-
mittäin 6.s %, mutta sen sijaan tilapäistä avustusta — alle 500 mk:n suu-
ruista kotiavustusta — saaneiden kohdalla oli vähennystä 4.4 % edelliseen 
vuoteen verraten. Välittömästi avustettujen henkilöiden vuotuista 
lukumäärää tarkastettaessa on muistettava, että kertomusvuotta edeltä-
neenä vuotena saavutettiin aallonpohja siinä köyhäinhoitorasituksen kan-
nalta edullisessa kehityksessä, joka oli v:sta 1933 lähtien säännöllisesti 
ilmennyt vuosi vuodelta alenevana avunsaajien lukumääränä. Kun avun-
saajien lukumäärän kehitystä osoittava käyrä alimman pisteensä saavu-
tettuaan on v. 1940 jälleen alkanut kaartua ylöspäin, ei nousu kertomus-
vuoden osalta ole vielä varsin jyrkkä. Tämä kehitys selviää parhaiten seu-
raavista välittömästi avustettujen henkilöiden lukumäärää osoittavista 
vuosittaisista numeroista: v. 1933 35,282, v. 1934 28,166, v. 1935 25,639, 
v. 1936 23,499, v. 1937 18,872, v. 1938 16,141, v. 1939 16,053 sekä v. 1940 
16,657. Prosenteissa laskien nämä avustettujen lukumäärät tekevät 
kaupungin kirkonkirjoihin ja siviilirekisteriin merkittyyn väestöön verra-
ten v. 1933 13.i % v. 1934 10.s %, v. 1935 9 . 2 %, v. 1936 8.3 %, v. 1937 
6.4 % , v . 1938 5.3 %, v. 1939 5 . i % sekä v. 1940 5.2 % joten köyhäin-
hoitorasitus edelleen kertomusvuonna on ollut väkilukuun nähden suh-
teellisen kevyt. Mitä huoltotoimen menoihin tulee, on mainittava, että 
bruttomenot nousivat edellisestä vuodesta n. 4,090,000 mk:lla tehden 
kertomusvuonna 61,311,781:90 mk. Kun tietoja kaupungin väkiluvusta 
vallitsevan sotatilanteen johdosta ei ole ollut käytettävissä, ei tällä kertaa 
myöskään voida julkaista edellisinä vuosina tavanomaiseksi tullutta ver-
tailua menojen suuruudesta asukasta kohden. 

Lautakunnan kokoonpano. Huoltolautakuntaan kuului kertomusvuonna 
10 jäsentä ja 10 lisäjäsentä; varajäseniä ja varalisäjäseniä oli vastaavat 
määrät. Lautakunnan kokoonpano oli seuraava: 

B. Hallinto ja organisatio 

Jäsenet: Varajäsenet: 

Insinööri F. Kreander 
Rakennusmestari G. Welroos 
Toimistopäällikkö H. Allenius 
Putkityöntekijä J . A. Kivistö 
Toimittaja H. Adler 2) 
Toimittaja R. Paasio 
Rouva S. Saveri 
Pastori F. E. Lilja 
Pankinjohtaja V, Sipi 
Varatuomari M. Olsson 

Pastori Th. af Björksten 
Tullipäällysmies A. Forsström 
Taloudenhoitaja K. Wilen 
Pianoteknikko J . Virtanen 
Konttoristi E. Jokinen 
Varastotyöntekijä S. Laine 
Myymälänhoitaja L. Pukander 
Opettaja A. Kallioniemi 
Johtaja A. Linko 
Merenkulkuneuvos A. Viranko 

Lisäjäsenet: Varallsäjäsenet: 
Lakitieteentohtori G. Palmgren 
Rouva E. Östenson 
Ylikonemestari G. A. Lemström 
Rouva M. Paaso 

Kansakoulunopettaja K. Saltzman 
Aluelääkäri L. Wetterstrand 
Toimitusjohtaja L. B. Liljefors 
Malliveistäjä T. Kuukkanen 

Ennakkotieto. — 2) Toimittaja H. Adler kuoli joulukuun 4 p:nä, minkä jäl-
keen lautakunnan jäseneksi tuli toimittaja L. Pesonen. 



32* XII. Huoltotoimi 

Lisäjäsenet: Varalisä jäsenet: 

Liikkeenhoitaja U. Merilinna 
Rouva F. Pietikäinen 
Rouva E. Stolt 
Teologiantohtori V. Päivänsalo 
Esittelijäneuvos A. Vehilä 
Filosofianmaisteri E. Korpela 

Kivityöntekijä O. Nuutinen 
Konttoristi E. K. Kalervo 
Työnjohtaja J . V. Tuomi 
Kouluhoitajatar L. Hagan 
Filosofianmaisteri H. Kannila 
Kansakoululääkäri E. Alho 

Lautakunnan puheenjohtajana toimi jäsen Kreander ja varapuheen-
johtajana jäsen Paasio. 

Valvontapiirit. Kaupunki oli köyhäinhoitoa varten jaettu 12 valvonta-
piiriin. Näiden piirien valvojina toimivat seuraavat lautakunnan jäsenet 
ja lisäjäsenet: piirissä I a jäsen Welroos, I b lisäjäsen Paaso, II a jäsen 
Olsson, II b lisäjäsen Stolt, III a jäsen Lilja, III b lisäjäsen Stolt, 
IV a jäsen Sipi, IV b lisäjäsen Pietikäinen, V a jäsen Saveri, Vblisäjäsen 
Lemström, VII a jäsen Kivistö, VII b lisäjäsen Östenson. 

Valvontapiirien alueet olivat seuraavat: 
I a piiri käsitti: III, V, VI ja VII kaupunginosista sen alueen, jonka 

rajoina olivat Hietalahti, Punavuorenkatu, Kivenhakkaajankatu, Iso 
Roobertinkatu, Erottajankatu, Heikinkatu, Pohj. Esplanaadikatu, Etelä-
satama, Vuorimiehenkatu, Kasarmikatu, Tarkk'ampujankatu, Pursimie-
henkatu, Telakkakatu, Munkkisaarenkatu ja Hietalahti. 

I b piiri: VI, VII ja IX kaupunginosista sen alueen, jonka rajoina 
olivat Hietalahti, Munkkisaarenkatu, Telakkakatu, Pursimiehenkatu, 
Tarkk'ampujankatu, Kasarmikatu, Vuorimiehenkatu, Eteläsatama, Meri-
satama ja Hietalahti, sekä Eteläsataman suulla olevat saaret ynnä Suomen-
linnan. 

II a piiri: X ja XI kaupunginosista sen alueen, jonka rajoina olivat 
Helsinginkatu, Vallininkatu, Vallininkuja, Castreninkatu, Neljäs linja, 
Suonionkatu, Kolmas linja, Näkinkuja, Siltavuoreiisatama, Hakanie-
mentori, Eläintarhanlahti ja Töölönlahti. 

II b piiri: I, II, ja VIII kaupunginosat kokonaisuudessaan sekä X 
kaupunginosasta sen alueen, jonka rajoina olivat Eläintarhanlahti, Haka-
niementori, Siltavuorensatama ja Kaisaniemenlahti, ynnä Korkeasaaren, 
Palosaaren, Hylkysaaren ja Tervasaaren. 

III a piiri: Käpylän, Vanhankaupungin, Arabian ja Toukolan kau-
punginosat kokonaan sekä Vallilan kaupunginosasta sen alueen, jonka ra-
joina olivat rautatie, Kumpulantie, Mäkelänkatu, Hattulantie, Kangas-
alantie, Sturenkatu, Hämeentie, Oihonnankatu ja Vanhankaupunginselkä. 

III b piiri: Vallilan ja Hermannin kaupunginosista sen alueen, jonka 
rajoina olivat Kumpulantie, Mäkelänkatu, Hattulantie, Kangasalantie, 
Sturenkatu, Hämeentie, Oihonnankatu, Vanhankaupunginselkä, Saaren-
katu, Hämeentie ja Teollisuuskatu. 

IV a piiri: asuma-alueet Reijola, Uusipelto, Ruskeasuo ja Tilkka sekä 
XIII, XIV, XV ja XX kaupunginosat kokonaisuudessaan. 

IV b piiri: IV kaupunginosan kokonaisuudessaan ja V kaupungin-
osasta sen alueen, jonka rajoina olivat Hietalahti, Hietalahdenranta, Bule-
vardi, Erottajankatu, Iso Roobertinkatu, Kivenhakkaajankatu, Punavuo-
renkatu ja Hietalahti. 

V a piiri: Pasilan sekä XI ja XII kaupunginosista sen alueen, jonka 
xajoina olivat Teollisuuskatu, Sturenkatu, Kirstinkatu, Castreninkatu, 
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Länt. Papinkatu, Neljäs linja, Castréninkatu, Vallininkuja, Vallininkatu, 
Helsinginkatu ja rautatie. 

V b piiri: XI ja XII kaupunginosista sen alueen, jonka rajoina olivat 
Teollisuuskatu, Harjukatu, Harjutorinkatu, Franzéninkatu, Castréninkatu, 
Kirstinkatu ja Sturenkatu. 

VII a piiri: Hermannin kaupunginosasta sekä X kaupunginosasta sen 
alueen, jonka rajoina olivat Vanhankaupunginlahti, Sörnäistensatama, 
Siltavuorensatama, Näkinkuja, Hämeentie ja Saarenkatu, sekä Kana, 
Hana, Sompa, Nihti ja Mustikkamaa nimiset saaret. 

VII b piiri: XI ja XII kaupunginosista sen alueen, jonka rajoina olivat 
Teollisuuskatu, Hämeentie, Kolmas linja, Suonionkatu, Neljäs linja, Länt. 
Papinkatu, Castréninkatu, Franzéninkatu, Harjutorinkatu ja Harjukatu. 

Huoltolautakunnan osastot ja jaostot Kaupungille vahvistetun huolto-
ohjesäännön mukaisesti lautakunnassa jatkuvasti toimi neljä osastoa, hal-
linto-osasto, köyhäinhoito-osasto, irtolaishuolto-osasto ja alkoholistihuolto-
osasto. 

Hallinto-osasto käsittelee kaikki sellaiset yhteiskunnallisen huollon 
hallintoa koskevat asiat, joita ei ole määrätty muun elimen päätettäviksi, 
niihin luettuina myös työttömyyshuoltoon kuuluvat asiat, sikäli kuin ne 
on uskottu huoltotoimen toteutettaviksi, ja on hallinto-osastolla oikeus 
yksimielisellä päätöksellä ratkaista myös huoltolautakunnan päätösval-
taan kuuluvia asioita, jos ne ovat niin kiireellisiä, etteivät ne siedä lyk-
käystä lautakunnan seuraavaan kokoukseen, mutta on ratkaisusta ilmoi-
tettava lautakunnan seuraavassa kokouksessa. Osaston käsittelemiin 
asioihin on kuulunut huolto viraston virkailijoita koskevia ja muita juokse-
via tai kiireellisiä tehtäviä, kuten tilapäisten virkailijoiden ja palveluskun-
nan ottamista, sairas- ja virkaloman myöntämistä sekä myös työttömyys-
huoltoa koskevia asioita, ja kuului osastoon lautakunnan puheenjohtaja 
Kreander puheenjohtajana, sen varapuheenjohtaja Paasio varapuheen-
johtajana sekä muina jäseninä muiden kolmen osaston puheenjohtajat, 
nimittäin huoltotoimen toimitusjohtaja köyhäinhoito-osaston puheenjoh-
tajan ominaisuudessa ja kolmas apulaisjohtaja irtolais- ja alkoholistihuolto-
osastojen puheenjohtajan ominaisuudessa, sekä jäsenet Sipi ja Adler va-
littuina. 

Köyhäinhoito-osaston asiana on: 
1) valvoa, että annetaan tarpeenmukaista elatusta ja hoitoa henki-

löille, joille kunta lain mukaan on velvollinen sitä hankkimaan, tai että 
annetaan tarkoituksenmukaista avustusta, jotta estettäisiin varaton jou-
tumasta elatuksen tai hoidon puutteeseen; 

2) päättää köyhäinhoidon hyväksi tehtyjen lahjoitusten käytöstä 
lahjoittajan määräysten mukaisesti; 

3) täyttää ne muut tehtävät, jotka köyhäinhoitolain mukaan huolto-
lautakunnalle kuuluvat; sekä 

4) täyttää tammikuun 17 p:nä 1936 annetun lastensuojelulain 9 §:n 
2 momentin a) kohdassa mainitussa tapauksessa ne lasten ja nuorten henki-
löiden yhteiskunnallista huoltoa koskevat tehtävät, jotka lastensuojelu-
lain ja lastensuojeluasetuksen mukaan kuuluvat huoltolautakunnalle. 

Köyhäinhoito-osastoon kuului puheenjohtajana huoltotoimen toimitus-
johtaja viran puolesta sekä jäseninä köyhäinhoito-osaston jaostojen vara-
puheenjohtajat nimittäin Welroos, Olsson, Lilja, Sipi, Saveri, Paasio ja 
Kivistö, joista Paasio osaston varapuheenjohtajana. 

Q* 
Kunnall. kert. 1940 0 



34* XII. Huoltotoimi 

Huolto-ohjesäännön mukaan huoltolautakunta jakoi osaston vuoden 
alussa tarpeellisiin jaostoihin käsittelemään asioita jotka koskivat: 

1) köyhäinhoidon antamista ja edellä mainitun 4 kohdan mukaan 
osastolle kuuluvaa yhteiskunnallista huoltoa sekä luopumista köyhäin-
hoidon korvauksesta; 

2) täyden köyhäinhoidon varaan joutuneen henkilön omaisuuden hal-
tuun ottamista sekä sen käyttämistä hoidon korvaamiseen; 

3) sen yhteiskunnallisen huollon korvausta, jota ulkokunnissa on an-
nettu Helsingissä kotipaikkaoikeuden omaaville; sekä 

4) hoidokin ottamista kunnalliskotiin tai työlaitokseen sekä hoido-
kin toimittamista muuhun hoitolaitokseen tai sijoittamista yksityisko-
tiin. 

Osasto jaettiin tämän mukaisesti 9 jaostoon. Näistä jaostot I—VII 
käsittelivät kaupungin alueella oleskelevien köyhäinhoitoanomuksia ollen 
kullakin oma rajoitettu alueensa kaupungista hoidettavanaan, lukuunotta-
matta VI jaostoa, joka ratkaisi laitoksiin ottamista koskevat sekä vaki-
naista asuntoa vailla olevien muutakin köyhäinhoitoa koskevat anomuk-
set katsomatta siihen, missä kaupunginosassa ja piirissä asianomainen 
asui. Kussakin jaostossa toimi puheenjohtajana lautakunnan määräämä 
asianomainen apulaisjohtaja viran puolesta sekä muina jäseninä kaksi 
lautakunnan keskuudestaan valitsemaa jäsentä, joista toinen lisäjäsenistä 
valittuna, nimittäin ensimmäisessä jaostossa jäsen Welroos ja lisäjäsen 
Paaso, toisessa jaostossa jäsen Olsson ja lisäjäsen Stolt, kolmannessa jaos-
tossa jäsen Lilja ja lisäjäsen Stolt, neljännessä jaostossa jäsen Sipi ja 
lisäjäsen Pietikäinen, viidennessä jaostossa jäsen Saveri ja lisäjäsen Lem-
ström, kuudennessa jaostossa jäsen Paasio ja lisäjäsen Palmgren, seitse-
männessä jaostossa jäsen Kivistö ja lisäjäsen Östenson. 

Kahdeksas jaosto käsitteli ulkokunnissa avustettujen helsinkiläisten 
korvausasioita koskevat tehtävät ja kuuluivat siihen puheenjohtajana 
toinen apulaisjohtaja, varapuheenjohtajana Paasio ja jäsenenä Vehilä. 

Yhdeksäs jaosto päätti asioista, jotka koskivat täyden köyhäinhoidon 
varaan joutuneen henkilön omaisuuden haltuunottoa sekä sen käyttä-
mistä hoidon korvaamiseen, ja kuuluivat siihen puheenjohtajana huolto-
toimen toimitusjohtaja viran puolesta määrättynä sekä varapuheenjoh-
tajana jäsen Olsson ja jäsenenä lisäjäsen Päivänsalo. 

Irtolaishuolto-osaston asiana on täyttää irtolaislain ja irtolaisasetuksen 
mukaan huoltolautakunnalle kuuluvat tehtävät, ja ovat siihen kuuluneet 
puheenjohtajana kolmas apulaisjohtaja viran puolesta määrättynä sekä 
valittuina jaostojen varapuheenjohtajat Lilja ja Kivistö, edellinen vara-
puheenjohtajana, ja lautakunnan lisäjäsenet Pietikäinen ja Lemström. 
Irtolaishuollon valvontaan nähden on kaupunki ollut yhtenä piirinä ja 
yleisvalvojina ovat toimineet lautakunnan jäsenistä ja lisäjäsenistä valit-
tuina Lilja, Kivistö, Pietikäinen ja Lemström. 

Alkoholistihuolto-osaston asiana on täyttää alkoholistilain ja alkoholisti-
asetuksen mukaan huoltolautakunnalle kuuluvat tehtävät ja ovat siihen 
kuuluneet puheenjohtajana kolmas apulaisjohtaja viran puolesta mää-
rättynä, sekä jäseninä lautakunnan jäsenet Kreander ja Adler, edellinen 
varapuheenjohtajana, ja lisäjäsenet Vehilä ja Östenson. Alkoholistihuollon 
valvontaan nähden on kaupunki ollut yhtenä piirinä ja ovat yleisvalvojina 
toimineet lautakunnan jäsenistä ja lisäjäsenistä valittuina Kreander, Adler, 
Vehilä ja Östenson. 



XII. Huoltotoimi 35* 

Huoltolautakunnan alaisten huoltolaitosten johtokuntiin ovat kuulu-
neet seuraavat henkilöt: 

Kunnalliskodin ja sen yhteydessä olevan työlaitoksen johtokuntaan 
puheenjohtajana Allenius, varapuheenjohtajana Virtanen ja jäsenenä 
Hagan sekä varalla Wilen, Saveri ja Lemström; 

Tervalammen työlaitoksen johtokuntaan puheenjohtajana Sipi, vara-
puheenjohtajana Welroos ja jäsenenä Merilinna sekä varalla Linko. Fors-
ström ja kaupunginagronoomi J. Tamminen; 

Työtupien johtokuntaan puheenjohtajana Kreander, varapuheen-
johtajana Allenius sekä jäseninä kaupunginvaltuuston puheenjohtaja E. 
Rydman, talousneuvos M. Sillanpää ja lautakunnan jäsen Saveri. 

Kaupunginhallituksen edustajana huoltolautakunnassa sekä sen hal-
linto- ja köyhäinhoito-osastoissa on ollut rahatoimenjohtaja J. Helo mar-
raskuun 1 p:ään saakka sekä sen jälkeen rahatoimenjohtaja E. von Frenckell 
sekä irtolais- ja alkoholistiosastossa toimittaja Y. Räisänen. Jaostoissa ja 
huoltolaitosten johtokunnissa ovat kaupunginhallitusta edustaneet sen 
seuraavat vuosijäsenet: jaostossa, joka päättää täyden köyhäinhoidon 
varaan joutuneiden omaisuuden haltuunottoa ja sen, käyttämistä hoidon 
korvaamiseen koskevat asiat sekä samoin kunnalliskodin ja sen yhteydessä 
olevan työlaitoksen johtokunnassa rouva M. Salmela-Järvinen, huolto-
lautakunnan työtupien johtokunnassa ylikonemestari V. V. Salovaara sekä 
Tervalammen työlaitoksen johtokunnassa toimitusjohtaja I. W. Udd ja 
hänen kuoltuaan insinööri E. von Schantz toukokuun 29 p:stä lukien. 

C. Kokoukset ja tärkeimmät päätökset 
Kokoukset. Huoltolautakunta kokonaisuudessaan piti vuoden kuluessa 3 

varsinaista kokousta ja 1 ylimääräisen kokouksen, joissa käsiteltiin yhteensä 
30 asiaa. Hallinto-osastolla oli 9 varsinaista ja 2 ylimääräistä kokousta, 
joissa käsiteltiin kaikkiaan 396 asiaa. Köyhäinhoito-osasto kokoontui 3 
kertaa käsitellen 7 asiaa, ja sen eri jaostot kokoontuivat seuraavasti: 

Jaosto Kokouksia Käsiteltyjä Jaosto Kokouksia Käsiteltyjä 
asioita Kokouksia asioita 

I 18 4,573 VI 22 5,675 
l i 20 4,800 VII 20 6,478 
l i i 22 4,895 VIII 16 3,141 
IV 19 5,448 IX 4 180 
v 22 5,648 

Irtolaishuolto-osastolla oli 36 kokousta, joissa käsiteltiin yhteensä 
1,212 asiaa. Alkoholistihuolto-osasto piti 25 kokousta, joissa se käsitteli 
kaikkiaan 721 asiaa. 

Kunnalliskodin ja sen yhteydessä olevan työlaitoksen johtokunnan 
kokouksia oli 15 ja niissä käsiteltyjä asioita 205. 

Tervalammen työlaitoksen johtokunnalla oli 17 kokousta ja niissä käsi-
teltiin 161 asiaa. 

Työtupien johtokunta kokoontui 19 kertaa käsitellen 234 asiaa. 
Lautakunnan käsittelemät asiat. Huoltolautakunnan ja sen hallinto-

osaston kertomusvuoden kuluessa käsittelemistä joko periaatteellista laa-
tua. olevista tai muuten yleisempää mielenkiintoa ansaitsevista asioista 
esitettäköön tässä yleispiirteittäni seuraavaa: 
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Kuten aikaisemmissa vuosikertomuksissa on mainittu, Pelastusarmeija 
useana talvena on ylläpitänyt kaupungissa kodittomien miesten lämmit-
telytupaa, jossa kävijöille samalla on tarpeen mukaan annettu lämmintä 
ruokaa. Tätä toimintaa, jonka avulla on pyritty torjumaan kerjuuta sekä 
toimettomien henkilöiden oleskelua rautatieaseman y. m. julkisten ra-
kennusten eteisissä ja yksityisten talojen porraskäytävissä, kaupunki on 
kertomusvuoden kuluessa edelleen, huoltolautakunnan suosituksesta, tu-
kenut myöntämällä tarkoitusta varten apurahoja. 

Henkisen alan työttömien aseman helpottamiseksi kaupunginhallitus 
on, huoltolautakunnan anomuksesta, oikeuttanut lautakunnan edelleen 
kertomusvuonna pitämään palveluksessaan virastovaratyöntekijöitä, joi-
den ottamisessa sekä heille maksettavissa palkoissa ja perhelisissä on nou-
datettu kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriön vahvistamia ohjeita 
ja määräyksiä. 

Kun työttömyys ruumiillista työtä tekevien naisten keskuudessa osoitti 
laajenemisen oireita ja pelättävissä oli, että lukuisat naiset sen johdosta 
joutuisivat ilman omaa syytään puutteen vaaraan, huoltolautakunta ryhtyi 
kertomusvuoden kuluessa tarpeellisiin toimenpiteisiin tämän epäkohdan 
välttämiseksi ja korjaamiseksi. Niinpä lautakunnan hallinto-osasto, jolle 
ohjesäännön mukaan kuuluvat työttömyyshuoltoa koskevat asiat, päätti 
kokouksessaan helmikuun 19 p:nä pyytää kaupunginhallitukselta työttö-
myyden torjumiseksi varatuista varoista määrärahan lautakunnan alaisten 
työtupien alaosaston toiminnan järjestämiseksi maaliskuun 1 p:n ja touko-
kuun 31 p:n välisenä aikana noin sadalle työttömälle naiselle, ja kaupun-
ginhallitus myönsikin helmikuun 23 p:nä tarkoitusta varten käyttövarois-
taan naisten opinto- ja ammattikursseja varten 235,000 mk. Alaosaston 
toimintaa jatkettiin kaupunginhallituksen toukokuun 23 p:nä myöntämällä 
luvalla kesäkuun loppuun, koska työttömyystilanne sitä vaati ja myön-
netty määräraha osoittautui riittäväksi. Samassa tarkoituksessa anottiin 
ja saatiin sosiaaliministeriöltä 45,000 mk:n suuruinen apuraha kurssi-
luontoisen työtupatoiminnan järjestämiseksi työttömille naisille. Kurssien 
toimintaohjelman kaupunginhallitus hyväksyi helmikuun 16 p:nä ja val-
mistettiin niillä tuotteita armeijan tarpeeksi. Kurssit järjestettiin val-
tion omistaman koulun huoneistoon ja niiden toimeenpanon vaatima lisä-
määräraha saatiin kaupungin varoista. Kursseilla oli noin 100 työtöntä 
naista. Kokouksessaan syyskuun 2 p:nä huoltolautakunnan hallinto-osasto 
päätti, työtupien johtokunnan esityksestä, pyytää kaupunginhallitukselta 
320,000 mk:n suuruisen määrärahan edellä mainitun alaosaston toimin-
nan jatkamista varten 100 työttömälle naiselle elokuun 15 p:stä alkaen 
vuoden loppuun ja kaupunginhallitus myönsi sanotun summan käyttö-
varoistaan naisten opinto- ja ammattikursseja varten. Kalliinajan edel-
lyttämäksi alaosaston ja kurssien osanottajien palkkojen parantamiseksi 
myönnettiin myöhemmin tarpeelliset lisävarat. Naistyöttömyyden hel-
pottamiseksi kaupunginhallitus määräsi syyskesällä pantavaksi käyntiin 
tilapäisiä töitä myös kaupungin puistoissa, ja voitiin niihin sijoittaa 20—25 
työtöntä naista; samoin urheilukentillä, jonne voitiin osoittaa 25 naista. 
On vielä mainittava, että hallinto-osasto käsitteli joulukuun 27 p:nä 
työtupien johtokunnan esityksen 655,000 mk:n suuruisen määrärahan 
anomisesta työtupien alaosaston toiminnan jatkamiseksi talvella 1941 
200 työttömälle naiselle, ja hallinto-osasto päätti anomuksen kaupun-
ginhallitukselle tehtäväksi. 
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Kaikille kunnille ja työvirastoille osoittamassaan kiertokirjeessä n:o 2 
helmikuun 15 piitä kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriö ilmoitti, 
että valtioneuvosto oli päättänyt, että valtio korvaa kunnille työttömyys-
varoista 75 %:lla ja poikkeustapauksissa kokonaan ne paikallislisät, jotka 
kunnat maksavat sellaisille työttömyys- ja työ velvollisuus viranomaisten 
valtion siirtotyömaille lähettämille työntekijöille, jotka huoltavat läheisiä 
omaisiaan (puolisoa, vanhempia, isovanhempia, lapsia, lastenlapsia, veljiä 
tai sisaria), niin myös, että sanottua paikallislisää maksetaan silloin, kun 
työpaikkakunnalla normaalituntipalkka on pienempi kuin vastaavanlaisessa 
työssä siinä kunnassa, josta työntekijät on lähetetty, ollen paikallislisän 
suuruus näiden palkkojen välinen ero. Kiertokirjeessä ilmoitettiin samalla, 
että paikallislisä maksetaan niille työntekijän edellä mainituille omai-
sille, joita hän huoltaa, ollen kunnan asiana ratkaista, kuka paikallislisän 
nostaa, sekä että valtion osuuden (75 %) myöntää jo mainittu ministeriö 
joko ennen tai jälkeen paikallislisien maksamisen, huomioon ottaen, että 
kummassakin tapauksessa kunnan anomusta tulee seurata asiaankuuluva, 
ministeriön määräämä luettelo. Tämän kiertokirjeen johdosta huoltotoi-
men toimitusjohtaja antoi huolto viraston asianomaisille viranhaltijoille 
kiertokirjeellä Y n:o 541 maaliskuun 7 p:ltä seikkaperäiset menettelyoh-
jeet, joissa kiinnitettiin huomiota m. m. siirtotyömaiJle lähetettyjen köy-
häinhoidollisen kotipaikkaoikeuden toteamiseen, jottei kaupunki joutuisi 
suorittamaan 25 % paikallislisistä sellaisten henkilöiden puolesta, joilla ei 
ollut köyhäinhoitoon nähden kotipaikkaoikeutta Helsingin kaupungissa. 
Toimitusjohtaja pyysi samalla kaupunginhallitukselta oikeutta saada 
avata huoltoviraston kassa- ja tilitoimistossa p. o. maksuja varten erityi-
sen, tulo- ja menoarvion ulkopuolella olevan tilin, jota oli hyvitettävä val-
tion suorittamalla osuudella ja puuttuvaa osaa varten aikanaan anottava 
eri määräraha. Kokouksessaan maaliskuun 8 p:nä pöytäkirjansa 330 §:n 
kohdalla kaupunginhallitus hyväksyi toimitusjohtajan pyynnön ja asia mer-
kittiin huoltolautakunnan hallinto-osaston kokouksessa huhtikuun 1 p:nä 
pöytäkirjan 88 §:n kohdalla osaston tiedoksi. Merkittäköön vielä, että 
kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriö on, huoltotoimen toimitusjoh-
tajan anomuksesta, korvannut kaupungille sataprosenttisesti paikallislisät, 
joita on jouduttu suorittamaan henkilöille, joilla ei Helsingissä ole köyhäin-
hoidollista kotipaikkaoikeutta. 

Varsinaisessa kokouksessaan elokuun 26 p:nä huoltolautakunta käsit-
teli pöytäkirjansa 14 §:n kohdalla sosiaaliministeriön huolto- ja lastensuoje-
lulautakunnille elokuun 15 p:nä 1940 osoittaman kiertokirjeen n:o 4, joka 
koski sotasiirtolaisten yhteiskunnallista huoltoa ja johon oli liitteiksi otettu 
elokuun 9 p:nä 1940 annettu laki sotasiirtolaisten yhteiskunnallisesta huol-
losta, samana päivänä annettu asetus sotasiirtolaisten yhteiskunnallisesta 
huollosta, joulukuun 30 p:nä 1937 annettu asetus matkakustannusten kor-
vauksesta ja päivärahasta, samana päivänä annettu valtioneuvoston päätös 
virkamatkojen matkustusluokista ja päivärahasta sekä sisäasiainministe-
riön kirje sosiaaliministeriölle heinäkuun 10 p:nä 1940 n:o 4,997, joka sisäl-
tää luettelon luovutettujen alueiden kunnista ja niiden hoitokunnista. 
Lautakunta päätti merkitä kiertokirjeen liitteineen tiedokseen sekä huolto-
viraston ja huoltolaitosten asianomaisten viranhaltijain tietoon saatetta-
vaksi tarpeellisia toimenpiteitä varten. Seuranneen syyskuun 26 p:nä huolto-
toimen toimitusjohtaja antoi alaisilleen huoltoviraston viranhaltijoille kierto-
kirjeessä Y n:o 2,636 seikkaperäiset ohjeet sotasiirtolaisten yhteiskunnallista 
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huoltoa koskevien asioiden käsittelyjärjestyksestä ja korvauksen perimi-
sestä valtiolta. 

Kokouksessaan joulukuun 27 p:nä huoltolautakunnan hallinto-osasto 
käsitteli pöytäkirjansa 378 §:n kohdalla kunnalliskodin johtokunnan kirjel-
män joulukuun 20 p:ltä, jossa johtokunta ilmoittaa puolestaan hyväksy-
neensä huoltotoimen toimitusjohtajan ja Käpylän huoltolaitosten johtajan 
yksissä neuvoin valmistaman promemorian kunnalliskodin haaraosaston 
perustamisesta kaupungin omistaman Puodinkylän kartanon päärakennuk-
seen sekä ehdottaa, että osasto päättäisi pyytää kaupunginhallitukselta 
oikeutta saada avata Puodinkylän kartanoon kunnalliskodin haaraosaston 
enintään 60 hoidokkia varten, minkä haaraosaston menot eräin poikkeuksin 
huomattaisiin kunnalliskodin menoina sekä siinä hoidettavien sotasiirto-
laisten valtion korvaukset kunnalliskodin tuloina, sekä että hallinto-osasto 
samalla päättäisi anoa, että kaupunginhallitus ryhtyisi sellaisiin toimenpitei-
siin, että kaupunginvaltuuston v:n 1941 käyttövaroista osoitettaisiin huolto-
lautakunnalle sanottua haaraosastoa varten, joka avattaisiin tarkoitukseen-
sa helmikuun 1 p:nä 1941, 121,000 mk:n suuruinen määräraha osaston hen-
kilökunnan palkkauksiin käytettäväksi. Hallinto-osasto, todeten, että sota-
siirtolaisten yhteiskunnallisesta huollosta annettu laki tuli vaatimaan hoi-
dokki sijoja kunnalliskodissa normaalia enemmän, hyväksyi johtokunnan 
esityksen ja teki sen mukaisen anomuksen kaupunginhallitukselle. Anomuk-
sen vastaus ja haaraosaston perustaminen siirtyivät seuraavaan vuoteen, 
mutta Puodinkylän kartanon päärakennusta ryhdyttiin tarkoitusta varten 
osoitetulla määrärahalla kiinteistötoimiston toimesta kunnostamaan jo ker-
tomusvuonna. Lisäpaikkoja järjestettiin sosiaaliministeriön suostumuk-
sella sotasiirtolaisten huoltoa varten myös Käpylän työlaitoksen toiseen 
kerrokseen ja palkattiin niitäkin varten tarpeelliset hoitohenkilöt myön-
netyllä määrärahalla. 

Huoltolautakunnan hallinto-osaston kokouksessa heinäkuun 23 p:nä 
käsiteltiin pöytäkirjan 192 §:n kohdalla ote kaupunginhallituksen pöytäkir-
jasta toukokuun 30 piitä 1940, 925 §, josta ilmeni, että kaupunginhallitus 
oli päättänyt, että se osa kaupungille kuuluvan Bengtsarin koulukodin maa-
tilan karjasta, jota ei ollut voitu Hangon alueelta Venäjälle luovutettaessa 
sijoittaa Ryttylän koulukodin maatilalle, oli sijoitettava Tervalammen työ-
laitoksen maatilalle edellytyksin, että jos johonkin vastaisuudessa perustet-
tavaan kaupungin lastenhuoltolaitokseen tarvittaisiin karjaa, Tervalammen 
työlaitos oli silloin velvollinen luovuttamaan sille vastaavan määrän saman-
arvoista karjaa. Hallinto-osasto päätti merkitä ilmoituksen tiedoksi sekä 
Tervalammen työlaitoksen johtokunnan tietoon saatettavaksi. 

Huoltolautakunnan varsinaisessa kokouksessa elokuun 26 p:nä otettiin 
käsiteltäväksi pöytäkirjan 10 §:n kohdalla lautakunnan irtolaishuolto- ja 
alkoholistihuolto-osastojen yhteinen kirjelmä lautakunnalle heinäkuun 30 
prltä n:o I. 932, jossa sanotut osastot kirjelmässä lähemmin esittämillään 
perusteilla pyysivät huoltolautakuntaa tekemään kaupunginhallitukselle 
esityksen, että alkoholisteja ja irtolaisia varten varattuihin uiko- ja sisätöi-
hin saataisiin osoittaa myös n.s. valtiontapaukset eli sellaiset irtolais- tai 
alkoholistihuoltoon joutuneet henkilöt, joilla ei ollut köyhäinhoidollista 
kotipaikkaoikeutta Suomessa. Hallinto-osasto siirsi asian käsittelyn syys-
kuun 30 p:nä pidettävään kokoukseensa ja päätti silloin kaupunginhalli-
tukselle tehtävässä esityksessä huoltotoimen toimitusjohtajan ehdotuksen 
mukaisesti lausua, että vaikka irtolais- ja alkoholistihuolto-osastojen esit-
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tämille huoltopoliittisille näkökannoille olikin annettava tunnustus, ei 
näyttänyt harkitulta, että p.o. töihin lähetettäisiin vieraan maan alamaisia, 
koska irtolaisuuteen ja alkoholismiin vajonneilta ulkomaalaisilta olisi kiel-
lettävä oleskelulupa maassa eikä pyrittävä heitä täällä pysyttämään ja 
koska lisäksi oli otettava huomioon, että valtion korvausta ei voitu hakea 
eikä saada siltä ajalta, jonka ulkomaalainen hänelle varatun työtilaisuuden 
avulla tuli toimeen ilman köyhäinhoitoa, mutta että sen sijaan näytti koh-
tuulliselta, että niille, jotka olivat Suomen kansalaisia, mutta Moskovan 
rauhanteossa tapahtuneen alueluovutuksen ja vuokrauksen johdosta olivat 
menettäneet tosiasiallisesti kotipaikkaoikeutensa, varattaisiin mahdollisuus 
päästä p.o. töihin samoin ehdoin kuin helsinkiläiset, kuitenkin niin, että 
sijoituksessa oli etusija annettava helsinkiläisille ja mainittuja muita otet-
tava töihin vain, mikäli tilaisuuksia riitti yli helsinkiläisten tarpeen. Kau-
punginhallitus hyväksyi esityksen hallinto-osaston päätöksen mukaisena. 

Kokouksessaan syyskuun 30 p:nä huoltolautakunta käsitteli Tervalam-
men työlaitoksen johtokunnan kirjelmän elokuun 28 p:ltä n:o 424, jonka 
ohella johtokunta lähetti lautakunnalle työlaitoksen uuden navetan raken-
tamista varten asetetun rakennustoimikunnan laatiman selostuksen nave-
tan rakennusvaiheista ja kustannuksista ilmoituksin, että kappale selostusta 
oli lähetetty myös kaupunginhallitukselle. Kun selostuksesta oli todettu, 
että se edellisessä vuosikertomuksessa mainittu 1,650,000 mk:n suuruinen 
kustannusarvio, jonka sosiaaliministeriö oli hyväksynyt navettarakennuk-
selle valtion osallistumisen perustaksi kustannuksiin, oli tarkoitukseen riit-
tänyt, jättäen hiukan ylijäämääkin, lautakunta päätti merkitä selostuksen 
tiedokseen. 

Huoltolautakunnan asiamiehen esityksestä lautakunnan hallinto-osasto 
päätti kokouksessaan syyskuun 2 p:nä pöytäkirjansa 250 §:n kohdalla avata 
huoltolautakunnalle postisiirtotilin. 

Syyskuun 24 p:nä päivätyssä kirjelmässään n:o 51 kunnalliskodin ja sen 
yhteydessä olevan työlaitoksen johtokunta esitti, että hallinto-osasto päät-
täisi pyytää kaupunginhallitukselta 63,100 mk:n suuruisen määrärahan eräi-
den sodan aikana suoritettujen väestönsuojelutoimenpiteiden kustannusten 
peittämiseksi, ja kokouksessaan lokakuun 7 p:nä osasto pöytäkirjansa 280 
§:n kohdalla päätti hyväksyä johtokunnan esityksen ja anoa määrärahan 
minkä kaupunginhallitus myönsikin. Siten saatiin kunnalliskodin ja sen 
yhteydessä olevan työlaitoksen väestönsuojelu tehokkaasti järjestetyksi 
sekä tilavat sirpalesuojat kunnostetuiksi. 

Sosiaaliministeriön huolto- ja lastensuojelulautakunnille, lastensuojelu-, 
hyväntekeväisyys- ja aatteellisille järjestöille sekä ammattioppilaitosten 
johtokunnille syyskuun 3 p:nä osoittama kiertokirje n:o 5, joka koski lasten 
ja nuorten henkilöiden ammattikasvatusta sekä siitä aiheutuneiden kustan-
nusten korvaamista, käsiteltiin hallinto-osaston kokouksessa lokakuun 7 
p:nä pöytäkirjan 256 §:n kohdalla ja päätettiin merkitä tiedoksi sekä saa-
tettavaksi lautakunnan alaisten viranhaltijain tietoon ja noudatettavaksi. 
Samassa kokouksessa pöytäkirjan 257 §:n kohdalla päätettiin menetellä 
samoin sosiaaliministeriön syyskuun 20 p:nä antamaan kiertokirjeeseen 
nähden, jossa huoltolautakunnille annettiin ohjeita siitä, mitä oli otettava 
huomioon haettaessa köyhäinhoitokorvauksia kunnilta, jotka kokonaan tai 
osaksi olivat jääneet valtakunnan rajojen ulkopuolelle. 

Huoltotoimen toimitusjohtajan laadittua laajan, seikkaperäisen prome-
morian huolto viraston huoneistokysymyksestä ja ehdotettua, että prome-



40* XII. Huoltotoimi 

moria toimitettaisiin kaupunginhallitukselle pyynnöllä, että kaupungin-
hallitus ryhtyisi sellaisiin toimenpiteisiin, että ainakin huoltotoimelle välttä-
mättömän virastotalon rakentaminen sisällytettäisiin ajanhukatta toteu-
tettaviin kaupungin rakennuskysymVksiin, sekä että tarpeellisiin Valmiste-
lutoimenpiteisiin hetimiten ryhdyttäisiin, hallinto-osasto kokouksessaan 
marraskuun 4 p:nä pöytäkirjansa 324 §:n kohdalla päätti hyväksyä toimi-
tusjohtajan ehdotuksen. Kokouksessa joulukuun 2 p:nä hallinto-osasto 
käsitteli kaupunginhallituksen vastauksen lokakuun 30 p:ltä, josta kävi 
ilmi, että kaupunginhallitus oli päättänyt antaa yleisten töiden lautakun-
nalle tehtäväksi ryhtyä toimenpiteisiin virastotalon rakentamista koskevan 
kysymyksen edelleen valmistamiseksi, ja päätti merkitä sen tiedoksi. 

Sosiaaliministeriön pyydettyä huoltolautakunnalta lausuntoa huolto-
työntekijäin koulutuksen järjestämistä suunnittelemaan asetetun valtion 
komitean toukokuun 27 p:nä valtioneuvostolle jättämästä mietinnöstä ja 
ehdotuksista, hallinto-osasto kokouksessaan marraskuun 4 p:nä pöytäkir-
jansa 319 §:n kohdalla päätti asiassa annettavanaan lausuntona pääpiirteis-
sään puoltaa komitean ehdotuksia. 

Kokouksessaan joulukuun 27 p:nä hallinto-osasto käsitteli pöytäkir-
jansa 369 §:n kohdalla otteen kaupunginhallituksen pöytäkirjasta marras-
kuun 28 p:ltä, 969 §, jossa lautakunnalta pyydetään lausuntoa kaupungin 
kansanhuoltolautakunnan asettaman, toimitusjohtaja B. Sarlinin puheen-
johdolla toimineen n.s. jätekomitean mietinnöstä ehdotuksineen, jotka kos-
kevat lähinnä ruoanjätteiden talteenottoa ja käyttöä sianruoaksi elintarvi-
ketilanteen helpottamiseksi, ja päätti hallinto-osasto lausunnokseen asiassa 
ilmoittaa puoltavansa komitean esityksiä. 

Huoltolautakunnan köyhäinhoito-osasto käsitteli kokouksessaan loka-
kuun 29 p:nä pöytäkirjansa 5 §:n kohdalla rekisterikanslian esimiehen, 
E. Haapasalon huoltotoimen toimitusjohtajan määräyksestä laatimaa 
selostusta huoltolautakunnalta kotiavustusta saavien henkilöiden vuokra-
avustustasosta ja asunto-oloista y.m., mutta päätettiin selostukset panna 
pöydälle, kunnes toimitusjohtajan ilmoittama laajempi tutkimus asiassa 
oli valmistunut. 

Kertomusvuoden kuluessa pidety issä kokouksissaan ovat sekä lautakun-
ta että sen eri osastot käsitelleet monia sodan ja pakkorauhan johdosta tär-
keiksi tulleita kysymyksiä. Niinpä on puollettu apurahoja Helsingin Vapaan 
huollon keskukselle sen toimistokulujen peittämiseksi; samoin Sosiaali-
demokraattiselle työläisnaisliitolle sen työtupatoiminnan tukemiseksi j.n.e. 

Hallinto-osaston hyväksymänä noudatettiin kertomusvuonna edelleen 
jo v:n 1939 lopulla toimitusjohtajar. sodan johdosta suosittamaa menette-
lyä, että ne, jotka sodasta huolimatta saivat jäädä hoitamaan virkojaan, 
omien tehtäviensä ohella hoitavat myös asepalvelukseen tai muihin sota-
tehtäviin kutsuttujen tehtävät, minkä kautta kaupungin varoja voitiin 
säästää melkoisesti välttämällä sijaisjärjestelmää. Mutta siten joutui vir-
kailijakunta suorittamaan raskaan päivätyön, mikä on sen kunniaksi mer-
kittävä. Edellisessä vuosikertomuksessa selostettu kunnalliskodin 600 hoi-
dokin huolto Uudenmaan läänin eri kuntien kunnalliskodeissa, jonne ne oli 
siirretty ilmavaaralta suojaan, jatkui kevääseen asti, jolloin kunnallis-
kodin huoneistot vapautuivat sotilasmajoituksesta. Sotatilan johdosta 
huoltotoimen toimitusjohtaja joutui antamaan virkailijakunnalle sarjan 
ohjaavia kiertokirjeitä, joiden lähempi selostaminen paisuttaisi kertomuk-
sen liian laajaksi, joten siitä on luovuttava. 



XII. Huoltotoimi 41* 

Virasto voitiin sodan päätyttyä muuttaa keväällä Ratakadun kansa-
koululta, jonne se oli pommisuojan vuoksi siirretty, takaisin varsinaiseen 
huoneistoonsa Siltasaarenkadulle. 

D. Katsaus huoltoviraston toimintaan 

Virkailijat. Huoltoviraston virkailij akunnassa tapahtuneista muutok-
sista mainittakoon, että kunnalliskodin apulaisjohtajaksi edellisen viran-
haltijan kuoltua nimitettiin saman laitoksen varastokirjanpitäjä A. Paasi-
vuori. Lisäksi on eräitä muitakin pienempiä muutoksia tapahtunut viran-
ja toimenhaltijain ja tilapäisen virkailijakunnan keskuudessa. 

Kansliatyö. Huoltoviraston yleisestä toimistosta lähetettiin kertomus-
vuonna yhteensä 8,592 kirjelmää, johon ei sisälly irtolais- ja alkoholisti-
huoltokanslian kirjeenvaihto. Niistä tuli keskuskanslian osalle 3,404, re-
kisterikanslian osalle 1,068, köyhäinhoitoa varten asetettujen huoltokansli-
oiden osalle 2,869 ja työttömyyshuoltokanslian osalle 1,251. 

Köyhäinhoidon saamista koskevia anomuksia tehtiin köyhäinhoitoa 
varten asetettuihin huoltokanslioihin yhteensä 54,149. Niistä valmisteli 
I kanslia 7,314, II kanslia 7,336, I II kanslia 6,821, IV kanslia 8,478, V 
kanslia 8,662, VI (laitos-) kanslia 6,490 ja VII kanslia 9,048. Lisäksi käsitel-
tiin rekisterikansliassa sairaaloiden maksusitoumusanomuksia 3,882. Kun-
nalliskotiin ja työlaitokseen pääsyä koskevia anomuksia jätettiin 618 ja 
niistä hyväksyttiin 610. 

Köyhäinhoitoa varten asetetuissa huoltokanslioissa käsiteltyjen 
asioiden kokonaislukumäärä oli yhteensä 228,399, joista I kansliassa 
27,774, Ilissa- 31,345, Ulissa 39,449, IVissä 30,443, Vissä 34,609, Vlissa 
(laitoskansliassa) 25,565 ja Vilissä 39,214. Näiden kanslioiden kodissa-
kävijät suorittivat yhteensä 53,271 kotikäyntiä jakautuen eri kanslioihin 
kuuluvien valvontapiirien kesken siten, että I kanslian osalle tuli 7,341, 
Uin 7,116, I l l in 6,728, IVin 8,428, Vin 8,392, Vlin (laitoskanslian) 6,407 
ja Vilin 8,859. Kanslianesimiehet toimittivat edellisten lisäksi yhteensä 
1,150 tarkistuskäyntiä avunsaajain luona. Köyhäinhoidon diakonissat 
suorittivat erityisissä tapauksissa avustusten jaon ja antoivat huoltoa 
perheissä, joissa oli alaikäisiä, sairaita tai muita sellaisia henkilöitä, jotka 
tarvitsivat erikoishuoltoa. Diakonissojen tekemiä kotikäyntejä oli yh-
teensä 22,608. 

Huoltoviraston keskuskanslia sijaitsi edelleen vuokrahuoneistossa Silta-
saarenkadun talossa niot 3—5, lukuunottamatta sotakuukausia, jolloin se 
sijaitsi Ratakadun 8issa olevassa kansakoulussa. Köyhäinhoitoa varten 
asetetut huoltokansliat pidettiin avoinna arkipäivisin klo 9—14 paitsi 
lauantaisin ja juhla-aattoina klo 9—13; sota-aikana oli vastaanottoaika 
hieman lyhyempi. 

Rekisterikansliassa hoidetun avunsaajain keskusrekisterin henkilö-
korttien lukumäärä lisääntyi kertomusvuonna 6,834 uudella kortilla ja 
sisälsi rekisteri vuoden päättyessä 118,523 korttia. Henkilöasiakirjavihko-
jen eli n.s. aktien luku kasvoi 8,290illä ja oli niiden kokonaismäärä vuoden 
lopussa 114,739. Rekisteristä annettiin avunanojia koskevia tietoja viran-
omaisille, avustusjärjestöille ja yksityisille 5,295 tapauksessa. Erikseen 
pidetyssä sairaalahoito- ja lääkekortistossa oli kertomusvuonna n.s. elä-
viä kortteja 8,042. Uusia avustuskortteja annettiin kansliasta 2,005. Näi-
den tehtävien ohella annettiin kansliasta kirjallisesti verotus valmistelu-
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virastolle sen pyytämät tiedot 8,859 avunsaajasta. Kansliassa vastaan-
otettiin vuoden kuluessa 3,882 sairaalahoitoa koskevaa anomusta; niistä 
annettiin 1,989 tapauksessa maksusitoumus sairaaloihin, 776 tapauksessa 
varattomuustodistus ja 1,117 anomusta evättiin. Kodissakävijäin käyntejä 
aiheutui näistä tapauksista yhteensä 4,250. Rekisterikanslian tehtäviin 
on lopuksi kuulunut huoltotoimintaa valaisevien tilastollisten katsausten 
laatiminen ja niiden aineiston kokoaminen sekä kaupungin ja valtion ti-
lastoja varten tarpeellisten ensitietojen kerääminen ja asianomaisille viran-
omaisille toimittaminen. 

Irtolais- ja alkoholistihuoltokanslian kansliatyön määrä selviää vain 
osittain tilastonumeroiden avulla. On nimittäin otettava huomioon, että 
ne tutkimukset, jotka kohdistetaan jokaisen kanslian tietoon tulleen hen-
kilön elämäntapaan ja olosuhteisiin ennen kuin häneen voidaan ryhtyä so-
veltamaan lain edellyttämiä huoltotoimenpiteitä, ovat perusteellisempia 
ja suuritöisempiä kuin esim. köyhäinhoitotapauksissa. 

Uusia alkoholistitapauksia ilmoitettiin kertomusvuonna kansliaan tai 
muuten tuli sen tietoon kaikkiaan 595 ja irtolaistapauksia 291. Kun näiden 
lisäksi edelliseltä vuodelta jääneitä tapauksia oli vielä tutkimatta, saivat 
kodissakävijät kertomusvuonna tutkittavaksi kaikkiaan 1,643 alkoholisti-
ja 1,085 irtolaistapausta. Alkoholisteihin kohdistuvia varoituspäätöksiä 
tehtiin 179, valvonta- ja jatko vai vontapäätöksiä 114, jälkivalvontapää-
töksiä 60 ja huoltolaan lähettämisesityksiä 4. Erikois valvo ja määrättiin 1 
alkoholistille. Irtolaisiin kohdistuvia varoituspäätöksiä tehtiin 244, val-
vonta- ja jatko vai vontapäätöksiä 131, jälkival vontapäätöksiä 73, työlai-
tokseen lähettämispäätöksiä 68 ja pakkotyöhön määräämispäätöksiä 28. 
Tarkempi selvitys vuoden aikana alkoholistihuollossa olleista henkilöistä, 
luvultaan 547 ja irtolaishuollossa olleista, luvultaan 696, on edempänä 
s. 31—46. Kansliasta lähetettiin 2,298 ja sinne saapui 3,242 kirjelmää. 

Asiamiestoimiston viiden eri kanslian tehtävät on v:n 1938 kertomuk-
sessa tarkemmin selostettu, joten tässä esitetään vain kertomusvuoteen 
kohdistuvia numerotietoj a niiden kansliatoiminnasta. Asiamiestoimiston 
yleiskanslian monihaaraisista yleisluontoisista tehtävistä ei kuitenkaan 
asian laatuun katsoen ole esitettävissä tilastonumeroita. 

Ulkokuntalaisia koskevien asiain eli A-kanslia esitti toisiin kuntiin koh-
distuvia korvausvaatimuksia kaikkiaan 3,697 avunsaajapäähenkilöä kos-
kevassa tapauksessa, joista 3,238 huoltolautakunnan ja loput lastensuojelu-
lautakunnan antamasta huollosta. Kokonaismäärästä oli kertomusvuonna 
vireillepantuja uusia tapauksia 1,642, joista 1,508 koski huoltolautakunnan 
antamaa huoltoa. Kaikista vireillä olevista tapauksista saatiin kertomus-
vuonna lopullisesti selvitetyiksi 1,352 tapausta, joista 1,237 huoltolauta-
kunnan, loput lastensuojelulautakunnan. Kansliaan saapui kirjelmiä 
10,561 ja niitä lähetettiin 14,577. 

Ulkokunnissa huollettuja helsinkiläisiä koskevien asiain eli B-kansliaan 
saapui vuoden varrella toisilta kunnilta korvausvaatimuksia, jotka huolto-
lautakuntien antaman hoidon osalta koskivat 2,655 eri päähenkilöä, mutta 
nousi laskutustapausten määrä heidän kohdaltaan 3,777:ään. Lisäksi suo-
ritti kanslia alkoholisti- ja irtolaislakien nojalla alkoholistihuoltoloissa ja 
työlaitoksissa hoidettujen henkilöiden kustannusten perimisiä kunnilta 
ja valtiolta. Kirjelmiä saapui kansliaan 8,394 ja niitä lähetettiin sieltä 
5,084. 

Valtiontapausten eli D-kanslia haki korvauksia valtiolta köyhäinhoito-
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lain nojalla annetusta huollosta, jonka valtio lain mukaan on velvollinen 
korvaamaan, kaikkiaan 898 eri henkilöä koskevassa tapauksessa, ja koski 
niistä 797 huoltolautakunnan, 23 lastensuojelulautakunnan ja loput 78 
molempien antamaa avustusta. Näiden lisäksi kanslia haki valtiolta kor-
vausta lautakunnan 49 henkilölle antamasta ammattiopetusavustuksesta 
ja 17 raajarikolle lautakunnan toimesta hankitusta proteesista; näistä 
hylättiin 10 ammattiopetustapausta ja 5 proteesianomusta jäi vuoden 
vaihteessa ratkaisemattomaksi. Kansliaan saapui 3,796 ja sieltä lähetettiin 
2,630 kirjelmää. 

Yksityisiin elatusvelvollisiin kohdistuvien korvausasiain eli L-kanslia 
velkoi yksityisiltä elatusvelvollisilta korvausta 26,706 avunsaajapäähen-
kilölle annetusta avusta, joista 24,144 koski huoltolautakunnan antamaa 
huoltoa (niistä 23,962 köyhäinhoitoa, 98 alkoholistihuoltoa ja 84 sotasiirto-
laishoitoa) sekä loput 2.562 lastensuojelulautakunnan antamaa hoitoa. 
Uusia tapauksia oli kokonaismäärästä 3,217, joista 2,951 huoltolautakun-
nan ja loput lastensuojelulautakunnan. Kertomusvuonna selvitettiin lo-
pullisesti kaikkiaan 2,900 tapausta, niistä huoltolautakunnan 2,685 ja 
215 lastensuojelulautakunnan. Kansliaan saapui 14,982 kirjelmää ja sieltä 
lähetettiin 38,306 kirjelmää. 

Työlaitokseen kanslia lähetti työllään annettua köyhäinhoitoa kor-
vaamaan 211 miestä ja kunnalliskotiin 21 naista. 

Asiamiestoimiston järjestysmiehet tekivät kertomusvuonna toimiston 
asioissa viraston ulkopuolella yhteensä 5,135 käyntiä, joista 3,328 eri vi-
rastoihin 1,628 elatusvelvollisten ja avunsaajain asuntoihin näiden kutsu-
miseksi virastoon sekä 179 kuolin- ja vararikkopesien selvityksen y. m. 
tutkimuksien yhteydessä. Elatusvelvollisille ja avunsaajille ovat järjestys-
miehet vielä lähettäneet 23,949 kirjeellistä kutsua sekä osoitetoimistossa 
selvittäneet 36,184 osoitetta. 

Koko asiamiestoimiston lähettämien kirjelmien kokonaisluku oli 60,597 
ja saapuneiden 37,733. 

II. Huoltotoimenpiteet ja huoltoa saaneet 

A. Köyhäinhoitolakiin perustuva huolto 

Avunsaajat 

Avunsaajien lukumäärä. Varsinaisia avunsaajia oli yhteensä 13,021 
henkilöä eli 4. i % kaupungin kirkonkirjoihin ja siviilirekisteriin merkitystä 
asukasluvusta vuoden lopussa 1). Miehiä oli näistä 4,816, naisia 7,802 ja 
alle 16 vuotiaita lapsia 403. Edelliseen vuoteen verrattuna oli kokonais-
lukumäärässä lisäystä 772 henkilöä eli 6.3 .%. 

Tilapäistä avustusta eli vain kotiavustusta alle 500 mk saaneita oli 
3,636 henkilöä, mikä edelliseen vuoteen verraten merkitsi 168 henkilön eli 
4.4 % vähennystä. Varsinaisen avuntarpeen lisääntyessä oli siis turvautu-
minen tilapäiseen apuun vähentynyt. Laskemalla molemmat edellä olevat 
avunsaajain ryhmät yhteen, saadaan välittömästi avustettujen luvuksi 
16,657 henkilöä. 

1) Ennakkotieto. 
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Näiden lisäksi on kotiin annetuista varsinaisista kotiavustuksista välil-
lisesti tullut osalliseksi 4,870 henkilöä, joista avunsaajain aviopuolisoita 
1,564 ja lapsia 3,306. Laskemalla yhteen varsinaiset sekä tilapäisesti ja 
välillisesti avustetut, saadaan summaksi 21,527, joka henkilöluku osoittaa 
Helsingin kaupungin köyhäinhoidosta välittömästi tai välillisesti osallisiksi 
tulleiden koko määrän. 

Yllä mainittuihin lukuihin sisältymättöminä ryhminä on vielä mainit-
tava muiden kuntien avustamat, mutta Helsingissä kotipaikkaoikeutta 
nauttivat henkilöt, yhteensä 2,655, sekä huoltotoimen varsinaisiin määrä-
rahoihin kuulumattomilla lahjoitusvaroilla avustetut 324 henkilöä. 

Köyhäinhoidon avustusta nauttineiden henkilöiden lukumäärän kehi-
tystä v. 1931—40 absoluuttisesti sekä suhteessa kirkonkirjoihin ja siviili-
rekisteriin merkittyyn kaupungin väestöön kunkin vuoden lopussa osoittaa 
seuraava vertailu: 

1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 

Varsinaiset avunsaajat ... 16,001 22,197 25,343 20,612 19,174 17,753 14,994 12,853 12,249 13,021 
Varsinaiset + tilapäiset 

avunsaajat 22,299 31,507 35,282 28,166 25,639 23,499 18,872 16,141 16,053 16,657 
Varsinaiset+tilapäiset + 

välillisesti avustetut ... 31,808 45,168 50,939 39,346 35,555 32,446 25,420 21,019 20,425 21,527 

%:na väkiluvusta 

Varsinaiset avunsaaj at ... 6 . 1 8.4 9.4 7.6 6.9 6.3 5.i 4.2 3.9 *) 4.1 
Varsinaiset+tilapäiset 

avunsaajat 8.5 11.9 13.! 10.3 9.2 8.3 6.4 5.3 5.i i) 5. s 
Varsinaiset+tilapäise t+ 

välillisesti avustetut .... 12.2 17.o 19.o 14.4 12.8 11.4 8.7 6.9 6.5 

Kun yksityiskohtaisempia tilastotietoja kerätään vain tärkeimmästä 
avunsaajien ryhmästä, nimittäin varsinaisista avunsaajista, koskevat siis 
kaikki seuraavat selvitykset yksinomaan näitä. Siten oli syntymäpaikkaa 
koskevan selvityksen perusteella kaikista varsinaisista avunsaajista 80.2 % 
syntynyt muulla paikkakunnalla 2) kuin Helsingin kaupungissa. Maaseu-
dulla oli syntynyt 61. i%, maamme kaupungeissa 34.4%, ulkomailla 
4.2 % ja 0.3 %:n syntymäpaikka oli tuntematon. Erikseen miehistä, nai-
sista ja alle 16 vuotiaista lapsista oli muualla kuin Helsingissä syntyneitä 
seuraavasti: 

Miehiä Naisia Lapsia Yhteensä 

Muualla 2) kuin Helsingissä syntyneitä 3,687 6,670 87 10,444 
%:na varsinaisista avunsaajista 76.6 85.5 21.6 80.2 

Yli 3/4 miehistä ja runsaasti 4/5 naisista ei siis kuulunut kaupungin synty-
peräiseen väestöön. Sen sijaan alle 16 vuotiaista avustetuista oli melkein 
4/5 syntyisin helsinkiläisiä. 

Ennakkotieto. — 2) Tuntematon syntymäpaikka siihen luettuna. 
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A vunsaajien kotipaikkaoikeus. Köyhäinhoidollinen kotipaikkaoikeus 
muualla kuin Helsingin kaupungissa oli 2,921 henkilöllä eli 22.4 %:lla var-
sinaisista avunsaajista, ja on tähän luettu myös ne henkilöt, joiden koti-
paikkaoikeus oli selvittämättä tahi riidanalainen. Erikseen miehiin, naisiin 
ja alle 16 vuotiaisiin lapsiin nähden oli vastaava luku seuraava: 

Muualla kuin Helsingissä kotipaikkaoikeuden 
omaavia 

%:na varsinaisista avunsaajista 

Miehiä Naisia 

1,036 
21.5 

1,764 
22.6 

Lapsia 

121 
30. o 

2,921 
22.4 

Tämän avustettavien ryhmän suuruus ja prosenteissa laskettu osuus 
kaikista varsinaisista avustetuista oli v. 1931—40 seuraava: 

1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 

Muualla kuin Helsingissä koti-
paikkaoikeuden omaavien luku 4,153 5,395 5,174 3,934 3,727 3,370 2,795 2,597 2,715 2,921 

%:na varsinaisista avunsaajista .. 26.o 24.3 20.4 19.i 19.4 19.o 18.6 20.2 22.2 22.4 

Kertomusvuonna on siis niiden osuus, joiden kotipaikkaoikeus oli muu-
alla kuin Helsingissä, jälleen jonkin verran suurentunut. 

Avuntarpeen syy. Avuntarpeen syynä 16 vuotta täyttäneillä avunsaajilla 
oli useimmissa tapauksissa sairaus, kivulloisuus ja työkyvyttömyys, joiden 
osuus oli 49.9 %, (josta mielisairaus 14.2 %, tuberkuloosi 5.5 %, nivelreu-
matismi l . i %, tylsä-ja vähämielisyys l.o %, raajankkoisuus 0.s %, sokeus 
ja kuurous O.s % sekä muut sairaudet 26.7 %). Vanhuudenheikkous oli 
syynä 18. s %:lla, työttömyys 19.7 %:lla, riittämätön ansio 2. s %:lla, huo-
lehtiminen aviottomasta lapsesta 2.9%:11a, aviopuolison perheensä jättä-
minen 2.8 %:lla, perheen suurilukuisuus 0.7 %:lla, synnytys l.o %:lla ja 
aviopuolison kuolema 0. i %:lla sekä tässä mainitsemattomat muut syyt 
1.3 %:lla. Edelliseen vuoteen verraten oli työttömyyden osuus tuntuvasti 
kasvanut, toiset ryhmät vastaavasti pienentyneet tai pysyneet jotakuinkin 
ennallaan. Miesten keskuudessa oli työttömyys ja tuberkuloosi useammin 
esiintyvänä avuntarpeen syynä kuin naisilla, prosenttiluvut olivat työttö-
myyden kohdalla miehillä 29.3 ja naisilla 13.7 sekä tuberkuloosin 
kohdalla miehillä 8.8 ja naisilla 3.5. Vanhuudenheikkoutta esiintyi 
sen sijaan naisilla (23. o %) huomattavasti enemmän kuin miehillä (11. i %). 
Muissa syyryhmissä ei yleensä sanottavia eroja esiintynyt. 

Kymmenvuotiskautena 1931—40 eri syyryhmien suhteellinen osuus 
prosenteissa laskettuna vaihteli seuraavasti: 
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Avuntarpeen syy 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 19401 

Vanhuudenheikkous 8.2 7.i 8.1 9.6 10.3 l l . i 13.7 17.4 18.7 18.5! 
Mielisairaus j a tylsämielisyys .... 10.2 8.o 7.o 9.4 10.4 11.3 13.5 15.9 16.8 15.2! 
Muut sairaudet *) 40.5 33.9 25.i 30. o 33.3 35.2 41.7 40.8 38.7 34.7 
Aviopuolison kuolema 0. o 0. o 0. o 0. o 0. o 0. o O.i 0.4 0 . i 0.1! 
Perheen lukuisuus 2. i l.o 0.9 l . i l . i l . i l . i l . i 0.8 0.71 
Epäsosiaalinen elämäntapa 2) 6.7 6.3 6.3 6.7 6.5 6.5 5.4 6.3 5.9 6.5 
Työttömyvs 27.i 38.6 47.o 37.8 32.2 28.i 16.6 12.4 13.8 19.7' 
Muut syyt 3) 4.9 5. i 5.6 5.4 6.2 6.7 7.9 5.7 5.2 4.6 

Yhteensä 100. o 100. o 100.o 100. o 100. o 100. o 100. o 100.o 100. o 100. oj 

Alle 16 vuotiaiden lasten avuntarpeen syynä oli kertomusvuonna lapsen 
sairaus tai viallisuus 81.6 %:lla, vanhempien huolehtiminen aviottomasta 
lapsesta O.s %:lla ja muut syyt 17.9 %:lla. 

Aikuisiin avunsaajiin nähden on lisäksi selvitetty avuntarpeen pääsyyn 
ohella vaikuttava lisäsyy, milloin se on katsottu niin merkittäväksi, että 
se oleellisesti vaikuttaa avuntarpeeseen. Huomioonotettava lisäsyy on täl-
löin esiintynyt 2,345 henkilön kohdalla, joista 902:11a työttömyys, 615:11a, 
oma tai perheessä esiintynyt sairaus, kivulloisuus tai muuten vähentynyt 
työkyky, 215:llä riittämätön ansio ja 81 :llä oma tai aviopuolison juoppous, 
muiden lisäsyyryhmien ollessa vähäisempiä. 

Avustuksen muoto. Avustuksen muodon mukaan avunsaajat ovat lai-
toksissa olleita, yksityishoidossa olleita tai kotiavustusta saaneita, mutta 
on osa heistä kertomusvuonna saanut kahdessa tai kaikissa kolmessa muo-
dossa annettua avustusta. Tämän mukaan jakautuvat varsinaiset avun-
saajat seuraavalla tavalla: 

Miehiä Naisia Lapsia 4) Yhteensä 

Yksinomaan laitoksissa olleita 1,520 2,557 318 4,395 
» yksityishoidossa olleita 4 3 — 7 
» kotiavustusta saaneita 2,358 4,196 11 6,565 

Laitoshoidon lisäksi kotiavustusta saaneita 934 1,045 74 2,053 
Yksityishoidon lisäksi kotiavustusta saaneita... — 1 — 1 

Yhteensä 4,816 7,802 403 13,021 

Jos avunsaajat ryhmitellään Suomen virallisessa köyhäinhoitotilastossa 
käytännössä olevan menettelytavan mukaan vain kolmeen ryhmään, jolloin 
yksityishoidon katsotaan voittavan kotiavustuksen ja laitoshoidon molem-
mat edelliset, saadaan seuraava asetelma: 

1) Tähän on luettu erilaiset sairaudet, sokeus, kuurous, raajarikkoisuus ja vähenty-
nyt työkyky. — 2) Tähän on luettu avunsaajan tai hänen aviopuolisonsa työhalutto-
muus, huolimattomuus, juoppous ja irstas elämä, aviopuolison perheensä jättäminen 
ja vapausrangaistus sekä aviottoman lapsen elättäminen tai synnytys. — 3) Tähän 
on luettu riittämätön ansio, aviolapsen synnytys, sekä muut sekalaiset syyt. —4) Koti-
avustusta saaneisiin lapsiin nähden huomattakoon, että kotiavustus heidän kohdal-
laan on etupäässä käsittänyt heille henkilökohtaisesti annettuja lääkkeitä, sairaan-
hoitovälineitä t.m.s. 
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Laitoksissa olleita 
Yksityishoidossa olleita 
Kotiavustusta saaneita —: 

Miehiä Naisia Lapsia Yhteensä 

Laitoksissa olleita 
Yksityishoidossa olleita 
Kotiavustusta saaneita —: 

2,454 
4 

2,358 

3,602 
4 

4,196 

392 

11 

6,448 
8 

6,565 
Yhteensä 4,816 7,802 403 13,021 

Laitoshoitoa joko yksinomaan tai yksityishoidon ja kotiavustuksen 
ohella oli siis saanut 6,448 henkilöä eli 49.5 % varsinaisista avunsaajista 
(edellisenä vuonna 59.8 %), yksinomaan kotiavustusta 50.4 % (edellisenä 
vuonna 40. i %), yksityishoidon osuuden ollessa vain 0. i % (edellisenä vuon-
n a 0 . i % ) . 

Avustuksen säännöllisyys tai lyhytaikaisuus. Kolmena edellisenä vuonna 
aloitettua tutkimusta siitä, miten varsinaiset avunsaajat jakautuvat avus-
tuksen säännöllisyyden tai lyhytaikaisuuden mukaan, on edelleen jatkettu. 
Säännölliseksi on tällöin katsottu avustus, jota kertomusvuonna on keskey-
tymättä annettu vähintään 6 kuukauden aikana, sekä avustus, joka täyttä-
mättä keskeytymättömyyden vaatimusta on kestänyt vähintään 9 kuu-
kautta. Lyhytaikaista on ollut kaikki muu avustus. Tämän perusteen nojalla 
saadaan seuraava taulukko säännöllistä ja lyhytaikaista avustusta v:n 1940 
aikana saaneista henkilöistä: 

Avustus Miehiä Naisia Lapsia Yhteensä 

Säännöllinen 2,067 4,445 17 6,529 
Lyhytaikainen 2,749 3,357 386 6,492 

Yhteensä 4,816 7,802 403 13,021 

Vähän yli puolella eli 50. i %:lla kaikista varsinaisista avunsaajista oli 
avustus ollut säännöllistä. Miehet ja naiset eroavat tässä suhteessa toisistaan 
siten, että miehistä suurin osa eli 57.i % sai lyhytaikaista, mutta naisista 
sitävastoin suurin osa eli 57. o % säännöllistä avustusta. Lasten saama avus-
tus oli etupäässä lyhytaikaista vain 4.2 % saadessa säännöllistä köyhäin-
hoitoavustusta. Edelliseen vuoteen verraten oli säännöllistä avustusta saa-
neiden prosenttiluku yleensä hieman pienentynyt. 

Edellä esitettyä jakoperustetta käyttäen on lisäksi otettu selvää, miten 
suuri osa varsinaisista avunsaajista on köyhäinhoidon vakinaisia asiakkaita. 
Tiedot on tällöin rajoitettu koskemaan viisivuotiskautta 1936—40 ja havain-
not ovat seuraavat: uusia ensi kerran v. 1940 avustettuja henkilöitä oli 
3,432, joista 489 heti joutui saamaan säännöllistä avustusta; koko viisi-
vuotiskauden aikana säännöllisesti avustettuja oli 4,434 eli 34. i % kai-
kista varsinaisista avunsaajista, ja on tätä ryhmää pidettävä köyhäinhoidon 

*) Ks. s. 46*, alav. 4. 
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pysyvänä rasituksena; näiden lisäksi oli koko viisivuotiskautena avustettu 
vielä 2,790 henkilöä, mutta olivat he saaneet eräinä vuosina säännöllistä, 
eräinä taas lyhytaikaista avustusta. Molempien viimeksi mainittujen ryh-
mien yhteissumma 7,224 osoittaa niiden henkilöiden määrää, jotka viiden 
viimeksi kuluneen vuoden aikana enemmän tai vähemmän säännöllisesti 
olivat joutuneet turvautumaan köyhäinhoidon varsinaiseen avustuk-
seen. 

Avunsaajien siviilisääty ja syntyperä. Siviilisäädyn mukaan varsinaiset 
16 vuotta täyttäneet avunsaajat ryhmittyivät siten, että heistä oli naimat-
tomia 46.9 %, naimisissa olevia 28.7 %, leskiä 18.7 % ja eronneita 5.6 %, 
O.i %:n siviilisäädyn ollessa tuntematon. Miehet ja naiset jakautuivat var-
sin eri tavoin siviilisäätyryhmiin: kun miehistä suurimman ryhmän muodos-
tivat naimisissa olevat 49.8 %, naimattomien tehdessä 39. i % ja leskien 
6 .1%, oli naisista yli puolet, 51.7%, naimattomia, runsas neljäsosa eli 
26.4 % leskiä ja vain 15.7 % naimisissa olevia. Eronneita oli miehistä 4.9 % 
ja naisista 6.1 % ja siviilisäädyltään tuntemattomia kummankin sukupuo-
len kohdalla O.i %. 

Syntyperän mukaan oli alle 16 vuotiaista avunsaajista 292 eli 72.5 % 
aviosyntyisiä ja loput 111 eli 27.5 % aviottomia. Isä tai äiti oli kuollut 26 
avustetulta lapselta ja 38:n isästä ei ollut tietoa. 

Avunsaajien ikä. Varsinaisista avunsaajista oli 96.9 % 16 vuotta täyttä-
neitä ja vain 3.1 % alle 16 vuotiaita lapsia. 16 vuotta täyttäneiden jakautu-
minen eri ikäryhmiin oli alla olevan taulukon mukainen: 

Ikä vuoden päättyessä, vuotta 
Miehet Naiset Yhteensä 

Ikä vuoden päättyessä, vuotta 
Luku % Luku % Luku % 

16—19 110 2.3 209 2.6 319 2.5 
20—29 602 12.5 1,037 13.3 1,639 13.o 
30—39 1,255 26.i 1,273 16.3 2.528 20.i 
40—49 1,016 21.i 1,208 15.5 2,224 17.6 
50—54 473 9.8 686 8.8 1,159 9.2 
55—59 383 7.9 680 8.7 1,063 8.4 
60—69 602 12.5 1,354 17.4 1,956 15.5 
70— 375 7.8 1,354 17.4 1,729 13.7 
Tuntematon — — 1 0.0 1 0.0 

Yhteensä 4,816| 100.0 7,802 100.0 12,618 100.0 

Ikäryhmitys osoittaa, että 55 vuotta täyttäneitä ja sitä vanhempia eli 
siis henkilöitä, joiden köyhäinhoidollinen kotipaikkaoikeus ei enää muutu, 
oli runsas kolmasosa eli 37. e % kaikista täysikasvuisista avunsaajista; nais-
ten kohdalla tämä ryhmä oli 43.4 %, mutta miesten kohdalla vain 28.2 %. 
Nuoremmista ikäryhmistä esiintyvät suurimpina ryhmät 30—39 ja 40—49 
tehden vastaavasti 20.1 % ja 17.e %; miehistä kuului näihin ikäryhmiin 
huomattavasti suurempi osa kuin naisista, nimittäin ikäryhmään 30—39 
26.i % ja 40—49 21.1 %, naisista vastaavasti vain 16.3 % ja 15.5 %. 

Avunsaajien ammatti. Täysikasvuiset avunsaajat jakautuivat eri ammat-
tiryhmiin seuraavasti: 
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Miehet Naiset Yhteensä 

Luku % Luku % Luku % 

Virkamiehiä ja vapaiden ammattien harjoit-
tajia 125 2.6 114 1.5 239 1.9 

Maanviljelystä tai sen sivuelinkeinoja har-
joittavia '.. 39 0.8 48 0.6 87 0.7 

Itsenäisiä liikkeenharjoittajia 425 8.8 853 10.9 1,278 10.1 
Liikeapulaisia ja työnjohtajia 301 6.2 428 5.5 729; 5.8 
Tehdas- y.m. ammattityöntekijöitä . 1,968 40.9 1,884 24.2 3,852 30.5 
Muita työntekijöitä 1,591 33.o 1,957 25.1 3,548 28.i 
Merimiehiä ja kalastajia 71 1.5 24 0.3 95 0.7 
Yleisessä palveluksessa tai yksityisissä laitok-

sissa toimivaa palveluskuntaa 99 2.i 101 1.3 200 l . i 
Yksityisten palvelijoita — — 1,764 22.6 1,764 14.o 
Muun elinkeinon harjoittajia 68 1.4 220 2.8 288 2.3 
Ilman varsinaista tai tunnettua elinkeinoa 

olevia 129 2.7 409 5.2 1 538 4.3 

Yhteensä | 4,816 100.0 7,802 100.0 112,618 100.0 

Kuten edellisinäkin vuosina esiintyivät suurimpina ryhminä tehdas-
y.m. ammattityöntekijät sekä muut työntekijät, joihin luetaan ammattitai-
dottomat aputyöntekijät y.m.s., ja kuului näihin kumpaankin ryhmään 
yhteensä lähes 3/5 kaikista täysikasvuisista avunsaajista; erikseen miehistä 
oli näiden ryhmien osuus melkein 3/4, naisista vajaa puolet. Huomattakoon 
vielä naisten kohdalla yksityisten palvelijoiden suhteellisen suuri ryhmä, 
eli 1/5 kaikista naispuolisista avustetuista. 

Alle 16 vuotiaat lapset on ryhmitelty vanhempiensa ammatin mukaan, 
aviosyntyiset isän ja aviottomat äidin. Näistä oli tehdas- y.m. ammattityön-
tekijöitä 46.4 %, muita työntekijöitä 24.3 %, itsenäisiä liikkeenharjoitta-
jia, liikeapulaisia ja työnjohtajia 13.2 %, yksityisten palvelijoita 10.2 %, 
muiden ammattiryhmien osuuden ollessa aivan vähäinen. Erikseen mainit-
takoon, että aviottomista lapsista oli 36.9 % yksityisten palvelijoiden lapsia. 

Avunsaajien asunto-olot. Avunsaajien asunto-oloista taulukko-osaston 
alkuun liitetty selvitys osoittaa, että 4,550 avunsaajaa asui 1 huoneen asun-
noissa, 1,451 2 huoneen asunnoissa sekä 282 kolme tai useampia huoneita 
käsittävissä asunnoissa. Asukkeina asui 2,134 ja yömajoissa 371 henkilöä; 
loput olivat koko vuoden laitoksissa tai olivat heidän asunto-olonsa tunte-
mattomia. Jos nämä laitoksissa olleet ja ne, joiden asunto-oloista ei ole ollut 
tietoa, jätetään laskelman ulkopuolelle, voidaan todeta, että yhden huoneen 
asunnoissa asui 51.8 %, kahden huoneen 16. s %, kolmen tai useamman 
huoneen asunnoissa 3.2 %, asukkeina 24.3 % sekä yömajoissa 4.2 % kai-
kista varsinaisista avunsaajista. 

Seuraavissa erikoiskatsauksissa tehdään vielä tarkemmin selkoa eri 
avustusmuotoja käyttäen huolletuista avunsaajista, nimittäin laitoshoitoa 
saaneista yleensä sekä huoltolautakunnan omissa laitoksissa olleista erik-
seen, yksityishoidossa olleista ja kotiavustusta saaneista. 

Laitoshoito 
Köyhäinhoitolain nojalla hoidettiin kaikista varsinaisista avunsaajista 

kertomusvuonna eri laitoksissa 2,454 miestä, 3,602 naista ja 392 alle 16 vuo-
tiasta lasta eli kaikkiaan 6,448 eri henkilöä (edellisenä vuonna 7,324). Lai-
toshoitopäivien lukumäärä oli 1,081,228 (edellisenä vuonna 1,110,035), 
Kunnall. kert. 1940 4 * 



50* XII. Huoltotoimi 

joten henkilöä kohden tuli keskimäärin 167.7 hoitopäivää (edellisenä vuonna 
151. e) Keskimääräinen hoitopäiväluku miesten kohdalla nousi edellisestä 
vuodesta 154.9 päivästä 170.2ieen, naisten kohdalla 162.3:sta 179.4:ään 
ja lasten kohdalla 36.s:sta 43.7:ään. Seuraava erittely osoittaa lähemmin 
miten hoidokit ja hoitopäivät jakautuivat erilaisten laitosten kesken: 

Laitoksissa hoidettujen henkilöiden ja heidän hoitopäiviensä luku 1) v. 1940 
16 vuotta täyttäneet 

L a i t o s 

Hoidokit Hoitopäiviä kaikkiaan 
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Laitoksissa hoidettuja yhteensä 2,454 3,602 6,056 417,715 646,378 1,064,093 175.7 
Kaupungin omat laitokset 2,220 2,864 5,084 393,240 554,328 947,568 186.4 
Huoltolautakunnan alaiset 823 833 1,656 152,069 195,911 347,980 210.1 

Kunnalliskoti 571 833 1,404 111,107 195,911 307,018 218.7 
Kunnalliskodin yhteydessä oleva 

307,018 

työlaitos 430 — 430 28,626 — 28,626 66.6 
Tervalammen työlaitos 120 — 120 12,336 — 12,336 102.8 

Sairaalat 885 1,167 2,052 45,740 58,844 104,584 51.0 
Marian sairaala 392 663 1,055 9,923 16,719 26,642 25.3 
Kivelän sairaala 280 395 675 15,276 31,522 46,798 69.3 
Tuberkuloosisairaala 240 111 351 20,306 10,168 30,474 86.8 
Kulkutautisairaala 18 27 45 235 435 670 14.9 

Mielisairaalat ja sielullisesti sairaiden 
keskuskodit 626 933 1,559 195,431 299,573 495,004 317.5 

Nikkilän sairaala 500 751 1,251 164,716 246,673 411,389 328.8 
Kivelän sairaala 123 179 302 25,880 48,257 74,137 245.5 
Keskuskodit 27 39 66 4,835 4,643 9,478 143.6 

Muiden omistamat laitokset 309 873 1,182 24,475 92,050 116,525 98.6 
Vanhainkodit ja turvakodit 9 210 219 1,685 29,286 30,971 141.4 

Vanhainkoti Altenheim 10 10 — 3,392 3,392 339.2 
» De gamlas hem  3 3 — 749 749 249.7 
» Eteläisen ruotsalai-

sen seurakunnan... 2 2 — 381 381 190.5 
» Fridhäll 2 — 2 507 — 507 253.5 
» Helenahemmet  — 2 2 — 606 606 303.0 
» Hemgården  1 9 10 366 2,462 2,828 282.8 
» Iltala — 3 3 — 1,064 1,064 354.7 
» Mariayhdistyksen ... — 10 10 — 3,213 3,213 321.3 
» Rekola 1 1 — 92 92 92.0 
» Rouvasväenyhdis-

tyksen — 7 7 — 1,843 1,843 263.3 
» Ruotsalaisen meto-

1,843 

distiseurakunnan .. — 9 9 — 2,928 2,928 325.3 
* Vaasan ukkokoti .... 1 — 1 366 — 366 366.o 
» Venäläisten — 11 11 — 3,593 3,593 326.6 
» Vesper — 1 1 — 275 275 275.0 

Lepokoti Alisalo — 22 22 — 813 813 37.0 
» Kallioniemi — 2 2 — 92 92 46.o 
» Lepopirtti 4 9 13 80 292 372 28.6 

Pelastusarmeijan äitienkoti Sol-
hem  — 5 5 — 392 392 78.4 

*) Huomattava on, että evakuoituina olleiden henkilöiden hoitopäivät on tässä 
kokonaisuudessaan merkitty sen laitoksen kohdalle, josta heidät sodan ajaksi siirret-
tiin muualle. 
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L a i t o s 

Hoidokit Hoitopäiviä kaikkiaan 
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oitopäiviä 
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Pippingsköldin hoitola _ 97 97 _ 5,327 5,327 54.9 
Naisten asuntola Valkonauha — 1 1 — 18 18 18.o 
Kuuromykkäinkoti Avik — 2 2 — 458 458 229.0 
Kuhankosken tyttökoti — 1 1 — 366 366 366.0 
Toivolan poikakoti 1 — 1 366 — 366 366.0 
Lastenkoti Pisara — 3 3 — 930 930 310.o 

Työkodit ja -siirtolat — 13 13 — 3,236 3,236 248.9 
Rajamäen naissiirtola — 5 5 — 1,281 1,281 256.2 
Turvakoti Väinölä — 1 1 — 12 12 12.o 
Valkonauhan työkoti — 7 7 — 1,943 1,943 277.6 

Sairaalat, parantolat y.m.s 228 482 710 7,959 13,152 21,111 29.7 
Helsingin yleisen sairaalan 

11.3 synnytysosasto — 124 124 — 1,398 1,398 11.3 
muut osastot 75 202 277 1,337 4,242 5,579 20.i 

Boijen sairaala — 1 1 — 8 8 8.c 
Helsingin diakonissalaitos — 2 2 — 135 135 67.5 
Suomen punaisen ristin sairaala ... 138 132 270 3,527 2,597 6,124 22.7 
Eiran sairaala 1 — 1 1 — 1 1.0 
Porin yleinen sairaala 1 — 1 38 — 38 38.o 
Veikkolan parantola — 2 2 — 120 120 60. o 
Erilaiset muut parantolat 11 12 23 1,129 1,235 2,364 102.8 
Helsingin sairaskoti 1 12 13 366 3,380 3,746 288.2 
Raajarikkoisten huoltolaitos — 1 1 — 37 37 37.o 
Kaatumatautisten hoitolat 5 — 5 1,561 — 1,561 312.2 

Mielisairashoitolat 73 186 259 14,831 46,376 61,207 236.3 
Lapinlahden sairaala 34 58 92 1,622 4,406 6,028 65.5 
Niuvanniemen sairaala — 2 2 — 732 732 366.o 
Pitkäniemen sairaala — 2 2 — 643 643 321.5 
Seilin sairaala — 1 1 — 366 366 366.o 
Kellokosken sairaala 21 66 87 6,622 21,596 28,218 324.3 
Seinäjoen piirisairaalat 10 16 26 3,293 5,549 8,842 340.1 
Uudenkaupungin piirimielisairaala 1 35 36 366 11,695 12,061 335.0 
Perttulan tylsämielisten kasvatus-

laitos 2 1 3 732 366 1,098 366.o 
Vaalialan tylsämielisten lasten-

hoitola 5 4 9 1,830 • 688 i 2,518 279.8 
Helsingin diakonissalaitoksen Rin-

9 1,830 • 688 i 2,518 279.8 

nekoti 1 1 2 366 i 335 701 350.5 

16 vuotta nuoremmat 

L a i t o s 
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Laitoksissa hoidettuja yhteensä 211 181 392 8,491 8,644 17,135 43.7 
Kaupungin omat laitokset 173 155 328 7,507 7,104 14,611 44.5 
Huoltolautakunnan alainen 18 25 43 1,932 2,145 4,077 94. s 

Kunnalliskoti 18 25 43 1,932 2,145 4,077 94.8 
Sairaalat 160 129 289 5,575 4,727 10,302 35. e 

Marian sairaala 94 82 176 3,109 2,361 5,470 31.i 
Kivelän sairaala 4 6 10 44 161 205 20.5 
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Tuberkuloosisairaala 7 7 14 743 1,112 1,855 132.5 
Kulkutautisairaala 69 41 110 1,679 1,093 2,772 25.2 

Mielisairashoitolat — 1 1 — 232 232 232.o 
Nikkilän sairaala — 1 1 — 232 232 232.0 

Muiden omistamat laitokset 39 29 68 984 1,540 2,524 37.i 
Kesäsiirtolat 10 12 22 573 722 1,295 58.9 
Sairaalat, parantolat y.m.s 29 17 46 411 818 1,229 26.7 

Helsingin yleinen sairaala 18 8 26 267 79 346 13.3 
Suomen punaisen ristin sairaala ... 10 5 15 143 40 183 1 2 . 2 
Raajarikkoisten huoltolaitos — 1 1 — 7 7 7.o 
Mehiläisen sairaala 1 — 1 1 — : 1 1 . 0 

Högsandin parantola — 2 2 — 570 570 285.o 
Kiljavannummen parantola — 1 1 — 122 122 122.o 

Näistä taulukoista käy selville, että 89. o % kaikista hoitopäivistä tuli 
kaupungin omien laitosten osalle sekä 32. e % hoitopäivistä huoltolautakun-
nan alaisten laitosten osalle. Eri laitosryhmistä mielisairaalat ja muut mieli-
sairashoitolat käyttivät yksinään runsaasti puolet eli 51.5 % kaikista hoito-
päivistä. 

Huoltolautakunnan alaisissa laitoksissa, kunnalliskodissa ja sen yhtey-
dessä olevassa työlaitoksessa sekä Tervalammen työlaitoksessa, hoidettiin 
kaikista laitoshoitoa saaneista 823 miestä, 833 naista ja 43 lasta eli kaikkiaan 
1,699 eri henkilöä. Näiden huoltolautakunnan omien laitosten toimintaa 
selvitetään lähemmin seuraavissa katsauksissa. 

Kunnalliskoti ja sen yhteydessä oleva työlaitos 

Kertomusvuosi oli sodan vuoksi laitosten tavallisesta toiminnasta poik-
keava samoin kuin edellinenkin vuosi, sillä kunnalliskodista oli vuoden alus-
sa evakuoituna 596 hoidokkia Uudenmaan läänin maalaiskuntien kunnallis-
kodeissa ja heidän mukanaan hoitajattaria ja siivoojia parisenkymmentä 
henkilöä. Laitoksen muista vakinaisista viranhaltijoista oli 14 sotapalveluk-
sessa ja 16 hoitajatarta kenttä- ja sotasairaaloissa. Edellisenä vuonna aloi-
tettujen sirpalesuojien rakennus- ja valmistustöitä jatkettiin hoidokasvoi-
min kustannusten noustessa kertomusvuonna 63,100: 50 mk:aan. 

Rauhanteossa menetetyn alueen kunnalliskotihoidokkeja sijoitettiin 
kertomusvuoden elokuusta alkaen Helsingin kunnalliskotiin kaikkiaan 86 
sotasiirtolaista. Heitä varten muodostettiin sosiaaliministeriön luvalla uusi 
miesosasto työlaitosrakennukseen ja vuoden lopulla ryhdyttiin toimenpitei-
siin uuden haaraosaston avaamiseksi Puodinkylän kartanoon, mutta ei se 
ennättänyt aloittaa toimintaansa vielä kertomusvuoden kuluessa. 

Hoidokit. Kunnalliskodissa ja sen yhteydessä olevassa työlaitoksessa 
hoidettiin kertomusvuonna 1,635 täysikasvuista henkilöä (802 miestä ja 
833 naista) sekä 43 lasta (18 poikaa ja 25 tyttöä), yhteensä 1,678 henkilöä, 
joista osa oli vuoden kuluessa sekä kunnalliskodissa, työlaitoksessa että 
Tervalammen työlaitoksessa ja eräät useampia kertoja joissakin näistä lai-
toksista. Samoin sisältyy yhteissummaan 86 sotasiirtolaista (58 miestä ja 



XII. Huoltotoimi 53* * 

28 naista). Edellisestä vuodesta jäljellä olevia oli 1,015 henkilöä, vuoden 
varrella otettiin 664 ja poistettiin 708. V:een 1941 jäi siis jäljelle laitoksiin 
971 henkilöä. 

Poistetuista henkilöistä: 
Siirtyi vapaaseen elämään 357 Karkasi laitoksesta 20 
Lähetettiin kotikuntaansa 15 Kuoli 187 
Siirrettiin muihin laitoksiin 129 Yhteensä 708 

Tähän summaan sisältyy 9 sotasiirtolaista, joista 7 miestä ja 2 naista. 
Uusien hoidokkien saapuminen ja entisten poistaminen sekä keskimää-

räinen hoidokkiluku eri kuukausina käy selville seuraavasta asetelmasta: 

Laitokseen 
otettuja 

Laitokses-
ta poistet-

tuja 

Keskimää-
räinen hoi-
dokkiluku 

päivää koh-
den 

Laitokseen 
otettuja 

Laitokses-
ta poistet-

tuja 

Keskimää-
räinen hoi-
dokkiluku 

päivää koh-
den 

Tammikuu .. 61 43 417 Heinäkuu . .. 36 29 849 
Helmikuu . ... 47 42 426 Elokuu 120 54 878 
Maaliskuu . ... 41 98 402 Syyskuu ... .. 43 58 940 
Huhtikuu .. ... 56 74 506 Lokakuu ... .. 57 48 964 
Toukokuu . ... 43 76 607 Marraskuu, .. 70 67 979 
Kesäkuu... 33 41 831 Joulukuu .. .. 57 78 969 

Koko vuosi 664 708 931 

Hoitopäiviä oli vuoden varrella 339,721, joista 311,095 kunnalliskodissa 
ja 28,626 työlaitoksessa. Tähän sisältyy 72,254 evakuoitujen hoitopäivää 
eri kunnalliskodeissa, samoin sotasiirtolaisten 9,991 hoitopäivää. Hoitopäi-
vät jakautuivat seuraavasti: 

H o i t o p a 
Kunnalliskoti 

Miesten 111,107 
Naisten 195,911 
Lasten 4,077 
Kaikkiaan 311,095 

i v i ä k a i k k i a a n 
Työlaitos Yhteensä 
28,626 139,733 

— 195,911 
— 4,077 

Hoitopäiviä keskimäärin 
hoidokkia kohden 

Työlaitos 
67 

Kunnalliskoti 
195 
235 

95 
28,626 339,721 215 67 

Menot ya tulot. Kunnalliskodin ja sen yhteydessä olevan työlaitoksen 
talousarvion mukaiset menot ja tulot olivat: 

Menot Mk Tulot Mk 
Kunnalliskodin 7,247,698:05 Kunnalliskodin 130,821:10 
Työlaitoksen 1,453,945:80 Työlaitoksen 263,852:40 
Yhteiset menot 961,235:05 Luontoisetujen korv. 608,170:55 

Yhteensä 9,662,878: 90 Yhteensä 1,002,844:05 

Näihin summiin on vielä lisättävä talousarvion ulkopuolella ole-
vina menoina evakuoitujen hoidokkien hoidosta ja kuljetuksesta suori-
tettu menoerä 1,061,031:55 mk, jolloin menojen yhteissumma nousee 
10,723,910: 45 mk:aan, sekä tuloina kunnalliskotiin sijoitettuna olleen sota-
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väen majoituksesta laskettu hyvitys 255,901: 05 mk ja puolustuslaitokselle 
luovutetusta irtaimistosta 85,502 mk eli yhteensä 341,403: 05 mk, jolloin 
tulot nousevat kaikkiaan 1,344,247: 10 mk:aan. 

Tuotannollisten laitosten nettovoitto kertomusvuonna oli 224,236: 25 
mk kohoten edellisestä vuodesta 56.5 %:lla. Nettovoitosta oli maanvilje-
lyksen osuus 86,145: 25 mk, sikalan 81,183: 25 mk ja pesulaitoksen 56,907: 75 
mk. 

Bruttokustannus kunnalliskodin kirjanpidon mukaan hoidokkia ja päi-
vää kohden, lapset, evakuoidut ja sotasiirtolaiset mukaan lukien, oli 31: 57 
mk. Jos vähennetään kunnalliskodin ja työlaitoksen tulot, saadaan hoidok-
kipäivän nettokustannukseksi 27: 61 mk. Jos otetaan huomioon myös tuo-
tantolaitosten nettotulot, alenee hoidokkipäivän kustannus 26: 95 mk:aan. 

Hoidokkien työ. Työkykyisillä hoidokeilla teetettiin töitä laitosten talous-
tehtävissä ja työhuoneissa sekä maanviljelyksessä, sikalassa ja pesulaitok-
vsessa. Hoidokeista oli 229 miestä ja 21 naista vuoden varrella korvaamassa 
työllään kaupungin heille antamaa köyhäinhoitoa, ja laskettiin heidän työ-
korvauksensa arvo 300,458: 70 mk:ksi. 

Lääkärinhoito. Lääkärinhoidosta huolehti sotapalvelusaikaansa lukuun-
ottamatta laitosten vakinainen lääkäri käyden laitoksessa joka päivä. Poli-
klinikalla käyntien luku oli 2,300, ollen suurimmillaan marraskuussa (296 
käyntiä) ja pienimmillään tammikuussa (35 käyntiä). 

Kuolemantapauksia sattui kaikkiaan 168, jakautuen kuolemansyyn mu-
kaan seuraavasti: 

Kuolemansyy Miehiä Naisia Yhteensä 
Verisuonten kalkkeutuminen 22 55 77 
Sydäntauti 
Vanhuudenheikkous 

9 
2 

18 
15 

27 
17 

Syöpä 
Aivohalvaus 

10 
5 

6 
5 

16 
10 

Keuhko- ja keuhkopussitaudit 
Munuaistauti 

4 
2 

7 
1 

11 
3 

Verenvähyys 
Äkillinen kuumetauti 

2 
2 

2 
2 

Sepsis 
Vatsatuberkuloosi 

1 
1 

1 
1 

Unitauti i — 1 
Yhteensä 55 113 168 

Evakuoitujen hoidokkien keskuudessa sattui näiden lisäksi 19 kuole-
mantapausta. Kaikkiaan kuoli siis hoidokeista 187 henkilöä. 

Sielunhoito ja muu henkinen virkistystoiminta. Aikaisempaa tapaa nou-
dattaen pidettiin jumalanpalveluksia kirkossa ja hartaushetkiä eri osastoilla. 
Kirkon ollessa sodan aikana varasairaalana, pidettiin jumalanpalveluksia 
m.m. pommisuojissa. 

Kirjaston sodan johdosta keskeytynyt toiminta pääsi alkamaan vasta 
kertomusvuoden puolivälissä, joten sen ja lukusalin käyttöä koskevaa tilas-
toa koko vuodelta ei ole käytettävissä. Hoidokkien luettavissa oli Helsin-
gissä ilmestyviä päivälehtiä yhteensä 26 suomenkielistä ja 8 ruotsin kielistä 
vuosikertaa. 
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Maanviljelys ja puutarhanhoito. Maanviljelystä ja puutarhanhoitoa har-
joitettiin aikaisempaan tapaan etupäässä laitoksen omiksi tarpeiksi. Lai-
toksen hoidokkien maanviljelyksessä suorittamista hevospäivät öistä veloi-
tiin 25 mk ja hoidokkipäivätöistä 10 mk päivältä. Maanviljelyksen netto-
voitto oli, kuten jo ylempänä on mainittu, 86,145: 25 mk. 

Sikala. Sikakanta käsitti vuoden alussa 249 ja lopussa 210 eläintä. 
Vuoden kuluessa myytiin 7 elävää eläintä ja 15,123 kg sianlihaa. Laitosten 
omaan ruokatalouteen toimitettiin lihaa 10,621 kg. Sikalan nettotulo oli 
81,183: 25 mk. 

Pesulaitos. Kunnalliskodin pesulassa pestiin ja mankeloitiin yhteensä 
321,563 kg (edellisenä vuonna 361,239 kg) vaatteita. Pesulaitoksessa työs-
kenteli 2 hoitajaa, 17 palkattua pesuapulaista ja keskimäärin 8 hoidokkia, 
joiden viimeksi mainittujen päivätyöstä pesulalta velottiin 10 mk. Pesulai-
tos tuotti voittoa 56,907: 75 mk, sen tuottaessa edellisenä vuonna 31,587: 95 
mk tappiota. 

Terva lammen työlaitos 

Hoidokit. Kertomusvuonna hoidettiin Tervalammen työlaitoksessa 
kaikkiaan 120 eri henkilöä. Näistä oli laitoksessa yksinomaan köyhäinhoito-
lain 56 §:n nojalla 76 ja yksinomaan 31 §:n nojalla 37 henkilöä sekä 7 henki-
löä molempien pykälien nojalla. Edellisestä vuodesta oli jäänyt jäljelle 31 
henkilöä, vuoden varrella otettiin x) 104 ja poistettiin x) 80, joten vuoteen 
1941 jäi 55 henkilöä, joista 42 56 §:n ja 13 31 §:n nojalla. Poistetuista 44 
siirtyi vapaaseen elämään, 23 siirrettiin muihin laitoksiin, 11 meni asevel-
vollisuuttaan suorittamaan ja 2 siirrettiin velanmaksajaksi. 

Uusien hoidokkien saapuminen ja entisten poistaminen sekä keskimää-
räinen hoidokkiluku vuorokautta kohden kuukausittain käy selville seu-
raavasta yhdistelmästä: 

Keskimää- Keskimää-

Kuukausi Laitokseen Laitokses-
ta pois-

• räinen hoi-
dokkiluku Kuukausi Laitokseen Laitokses-

ta pois-
räinen hoi-
dokkiluku otettuja tettuja päivää koh-

den 
otettuja tettuja päivää koh-

den 
Tammikuu ... 20 8 36 Heinäkuu. l 2 26 
Helmikuu .. ... 2 5 42 Elokuu .... 4 3 26 
Maaliskuu . ... 16 19 38 Syyskuu .. 6 8 27 
Huhtikuu .. ... 5 3 33 Lokakuu . 7 5 29 
Toukokuu . ... 5 9 34 Marraskuu 16 4 35 
Kesäkuu 5 9 28 Joulukuu .. 17 5 50 

Koko vuosix) 104 !)80 34 

Hoitopäivien lukumäärä koko vuonna oli 12,336. 
Menot ja tulot. Tvölaitoksen bruttomenot olivat 1,030,332 mk ja 

bruttotulot 234,092: 20 mk. Maatilan nettovoitto oli 338,893: 20 mk. 
Bruttokustannus laitoksen kirjanpidon mukaan hoidokkia ja päivää kohden 
oli 83: 52 mk (rakennuskorjauksiin ja irtaimiston hankintaan käytetty 
212,218: 65 mk huomioonottaen 100: 73 mk). Jos bruttokustannuksista 

Niihin lukuihin nähden, jotka koskevat laitokseen otettujen ja sieltä poistet-
tujen hoidokkien määriä, on o te t tava huomioon, e t te ivät ne tarkoita eri henkilöitä, 
sillä sama henkilö on saatettu ot taa ja poistaa laitoksesta useamman kerran vuoden 
aikana. 
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vähennetään työlaitoksesta kertyneet tulot, saadaan nettokustannukseksi 
64: 55 mk (edellisenä vuonna 35: 62 mk). Jos lisäksi otetaan huomioon 
maatilan nettotuotto, alenevat nettokustannukset hoidokkipäivältä 37: 07 
mk:aan (edellisenä vuonna 22: 91 mk). 

Hoidokkien työ. Hoidokit työskentelivät metsätaloustöissä, peltovilje-
lystöissä, puutarhassa, navetassa, tallissa, sikalassa, taloustehtävissä ja 
rakennustöissä y.m. tehden kaikkiaan 9,919 työpäivää. Heidän laskettiin 
työllään korvanneen joko itse saamaansa köyhäinhoitoa tai niiden henki-
löiden huoltoa, joiden puolesta he lain mukaan olivat korvausvelvollisia, 
kaikkiaan 78,259: 75 mk:n arvosta. 

Terveyden- ja sielunhoito y.m. Työlaitoksen lääkäri suoritti säännöllisiä 
tarkastuskäyntejä vastaanottoineen yhteensä 8 kertaa tarkastaen tällöin 96 
sairastapausta. Kuolemantapauksia ei sattunut. 

Laitoksen sielunhoitotyö oli Vihdin seurakunnan papiston huolena, 
ja valistustoiminnasta huolehtivat eri luennoitsijat. Hoidokkien käytettä-
vänä oli myös pieni kirjasto. 

Maatila. Viljelty pinta-ala oli kertomusvuonna 200.9 5 ha. Se jakautui 
eri viljelyskasvien kesken seuraavan taulukon osoittamalla tavalla, josta 
myös ilmenevät vastaavat kylvö- ja satomäärät: 

Sato Viljelysala, Kylvömää-
ha rä, kg Kaikkiaan, Hehtaaria 

kg kohden, kg 

Kesanto koko 4.58 
» puoli 4. 7 2 — — — 

Ruis 11.92 2,200 16,035 1,345.2 
Syysvehnä 10.47 2,450 13,624 1,301.2 
Kevätvehnä 12.31 3,740 19,004 1,543.8 
Kaura 42.7 9 13,109 52,642 1,230.2 
Ohra 4.8 8 1,235 9,310 1,907.8 
Herne 4. 2 3 1,154 6,508 1,538.5 
Peruna 5.6 9 15,000 93,300 16,397.2 
Lanttu 3.10 35 60,000 19,354.8 
Rehujuurikas 2.29 60 9,000 3,930.i 
Vihantarehu 2.98 800 26,000 8,724. s 
T-Töi-nä / k u i v a — 96,600 l,644.o xieina < , \ tuore 58.7 6 — 102,000 1,735.9 
Siemenheinä, timotei 1. 52 — 405 266.4 

» apila 1.64 — 240 146.3 
Peltolaidun 23.44 — — — 

Sekalaista 0.25 — — — 

Puutarha 5. 38 — — 

Lukuunottamatta syysvehnää, kauraa ja rehujuurikasta ovat keski-
määräiset satotulokset edellisestä vuodesta suurentuneet. 

Lannoitukseen käytettiin 1,850 kuormaa karjanlantaa, 780 kuormaa 
mutaa, 9,700 kg kalkkisalpietaria, 11,200 kg ammoniumsulfaattia, 18,580 
kg superfosfaattia ja 10,000 kg kalisuolaa (40 %). Hevostyöpäiviä suoritet-
tiin yhteensä 2,899. Nautakarja käsitti vuoden alussa 114 ja lopussa 112 
päätä. Lehmien (61.5 kpl) keskituotanto oli tarkastusvuonna 1939/40 
3,019 kg maitoa, 123 kg rasvaa, rasvaprosentin ollessa 4. i % ja säännöllis-
ten (24 kpl) vastaavasti 3,394 kg, 135 kg 4.o %. Sikalassa oli vuoden alussa 
143 ja lopussa 123 eläintä. Teuraaksi myytiin 121 sikaa ja porsaita kaupat-
tiin 72. 
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Yksityishoitoon (elätteelle) sijoitus 

Yksityiskoteihin hoidettavaksi oli kertomusvuonna sijoitettuna 8 täysi-
kasvuista henkilöä, joista 4 miestä ja 4 naista. Heidän hoitopäiviensä luku 
oli kaikkiaan 2,867. 

Kotiavustukset 

Kertomusvuonna jaettiin kotiavustusta yhteensä 8,619 Helsingissä 
asuvalle varsinaiselle avunsaajalle, joista 6,565 sai yksinomaan kotiavustus-
ta vähintään 500 mk:n arvosta, loput olivat kotiavustuksen ohella saaneet 
myös laitos- tai yksityishoitoa. Tilapäistä avustusta eli kotiavustusta alle 
500 mk:n arvosta sai edellisten lisäksi 3,636 henkilöä. Varsinaisille avunsaa-
jille annetusta kotiavustuksesta oli vielä joutunut osalliseksi 1,564 avio-
puolisoa ja 3,306 lasta. 

Seuraavasta yhdistelmästä käy selville perhesuhteet ja lasten luku niissä 
tapauksissa, joissa lapset ovat päässeet osallisiksi kotiavustuksesta: 

Perheitä, joihin kuului 
Lasten luku mies ja mies vaimo Yhteensä 

vaimo 

1 357 14 583 954 
2 260 4 208 472 
3 133 — 89 222 
4 43 1 27 71 
5 33 — 11 44 
6 19 — 3 22 
7 7 — 2 9 
8 2 — — 2 
9 3 — — 3 

Yhteensä 857 19 923 1,799 

Lapsia oli näissä perheissä siis yhteensä 3,306 eli keskimäärin perhettä 
kohden 1.8 (edellisenä vuonna 2.o). 

Kun lasketaan yhteen varsinaiset ja tilapäiset kotiavustusta saaneet 
sekä kotiavustuksista osallisiksi joutuneet, saadaan summaksi 17,125, 
joka osoittaa niiden Helsingissä asuvien luvun, jotka suoraan tai välillisesti 
pääsivät nauttimaan kotiavustuksia. 

Kotiavustukset annettiin osittain rahana, osittain ruokatavaroiden, 
jalkineiden, vaatteiden, polttopuiden y.m. muodossa. Rahana annettujen 
avustuksien osuus oli 88.2 % ja tarveaineina annettujen osuus 11. s. Mitä 
kotia vustustasoon tulee, osoittavat kuukautta ja avustus tapausta kohden 
suoritetut laskelmat sen kertomusvuonna edelleen kohonneen, mikä kehi-
tyssuunta johtui elinkustannusindeksien noususta. Kotiavustus tapausta 
kohden kuukaudessa, jolloin perhekin on luettu yhdeksi tapaukseksi, on 
viime vuosina ollut seuraava: 

Vuosi Mk 
1934 257:03 
1935 282: 29 

Vuosi Mk 
1936 295: 65 
1937 306:04 

Vuosi Mk 
1938 317: 15 
1939 321:68 
1940 350: 95 
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Kertomusvuoden eri kuukausina jaettiin Helsingissä asuville kotiavus-
tusta allaolevan taulukon osoittamin määrin: 

Kuukausi 
Kotiavustukset, mk 

Kuukausi 
Rahana Poltto-

puina Ruokana Vaat-
teina 

Muussa 
muodossa Yhteensä 

Tammikuu 804,189 50,741 26,130 19,048 4,909 905,017 
Helmikuu 894,787 105,874 34,713 13,871 4,755 1,054,000 
Maaliskuu 1,003,674 54,067 43,092 12,856 7,302 1,120,991 
Huhtikuu 1,482,007 102,879 71,981 13,265 11,170 1,681,302 
Toukokuu 1,555,326 20,896 81,186 20,537 10,071 1,688,016 
Kesäkuu 1,503,170 3,468 69,671 10,666 7,529 1,594,504 
Heinäkuu 1,523,282 2,659 61,075 21,109 8,382 1,616,507 
Elokuu 1,590,288 12,388 63,596 35,947 7,656 1,709,875 
Syyskuu 1,618,464 181,226 70,630 37,686 7,195 1,915,201 
Lokakuu 1,627,947 263,452 74,386 64,194 10,174 2,040,153 
Marraskuu 1,711,158 101,385 89,987 50,181 10,030 1,962,741 
Joulukuu 1,778,011 183,472 92,199 35,301 10,707 2,099,690 

Koko vuosi 17,092,303 1,082,507 778,646 334,661 99,880 19,387,997 

Vastaavien avustustapauksien lukumäärä näkyy seuraavasta taulukosta: 

Näistä . uusia 
Koti- avustustapauksia 

Kuukausi avustus-
tapauksia Kaikkiaan Syynä tapauksia Kaikkiaan työttömyys 

Tammikuu 3,111 305 186 
Helmikuu 3,194 279 164 
Maaliskuu 3,852 342 209 
Huhtikuu 5,053 419 265 
Toukokuu 5,060 331 220 
Kesäkuu 4,689 350 219 
Heinäkuu 4,785 283 169 
Elokuu 4,954 316 164 
Syyskuu 4,998 239 156 
Lokakuu 5,076 310 199 
Marraskuu 5,210 323 214 
Joulukuu 5,263 280 172 

Koko vuosi 55,245 3,777 2,337 

Avustuskanslia, jonka toimesta 
avustus on annettu 

I 7,726 409 217 
II 7,259 430 273 
III 8,198 487 260 
IV 9,142 664 381 
V 8,806 671 504 
VI 4,157 507 328 
VII 9,957 609 374 

Yhteensä 55,245 3,777 2,337 

Päiväkodeissa oleskelun muodossa avustusta saaneet lapset on myös 
luettu muiden kotiavustusta saaneiden lukumäärään. Mainittakoon, että 
heitä oli 8 poikaa ja 7 tyttöä. 
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Huoltolautakunnan työtuvat 

Kertomusvuonna työtuvat olivat jaettuina kolmeen osastoon, joista 
A-osaston tarkoituksena oli varata työskentelymahdollisuuksia varatto-

mille täysikäisille henkilöille, joilla oli kotipaikkaoikeus Helsingin kaupun-
gissa ja jotka vanhuuden, henkisen tai ruumiillisen sairaalloisuuden, ruu-
miinvamman tai muun niihin verrattavan syyn vuoksi ainoastaan osittain 
pystyivät omalla työllään hankkimaan itselleen elatusta sekä joiden työ-
tupiin ottaminen katsottiin yhteiskunnallisen huollon tarkoitusperien mu-
kaiseksi; 

B-osaston tarkoituksena oli varata työskentelymahdollisuuksia niille 
alkoholisti- ja irtolaisnaisille, lähinnä valvonta-asteella oleville, joilla oli 
kotipaikkaoikeus Helsingissä ja joille ei ollut onnistuttu saamaan sopivaa 
ansiotyötä muualla; sekä 

C-osaston tarkoituksena oli varata tilaisuutta ansioon ja itse-elatukseen 
varattomille, työttömyyden vuoksi yhteiskunnallista huoltoa tarvitseville 
työkykyisille, työhaluisille ja ilman omaa syytään työttömille naisille, joilla 
oli kotipaikkaoikeus Helsingissä. 

Kaikkiaan oli kertomusvuonna toiminnassa 6 vakinaista työtupaa, joi-
hin voitiin sijoittaa 490 työntekijää. Ylimääräisiä työtupia, C-osaston ala-
osastojen nimellä, järjestettiin maaliskuun 13 p:n ja kesäkuun 30 p:n väli-
senä aikana 100 henkilölle sekä elokuun 15 p:n ja joulukuun 31 p:n välisenä 
aikana niinikään 100 henkilölle, ja ovat ne toimineet kaupunginhallituksen 
niitä varten erikseen myöntämillä määrärahoilla eri tilityksineen. Sitäpaitsi 
järjestettiin työtupien yhteydessä valtion myöntämillä varoilla helmikuun 
13 p:n ja maaliskuun 30 p:n välisenä aikana ammattikurssit sotilasvaat-
teiden ompelussa, ja osallistui näihin kursseihin noin 20 henkilöä. 

Miesten työtuvissa valmistettiin uusia huonekaluja, konttorikaappeja 
ja -hyllyjä, lasten leikkikaluja, rantatuoleja ja vähäisempiä metallitöitä 
sekä suoritettiin huone- ja talouskalujen sekä jalkineiden korjausta y.m. 
Naisten työtuvissa taas tehtiin sairaalavaatteita sekä suoritettiin puolustus-
laitoksen ja suojeluskuntain vaatehankintoja, varattomille kansakoulu-
oppilaille y.m:lle avustuksina jaettavien vaatteiden valmistusta, yksityis-
ten ja liikkeiden ompelutyötilauksia, mattojen kudontaa y.m. 

Työskentelevien lukumäärä vaihteli eri kuukausina s. 71 olevasta taulu-
kosta lähemmin ilmenevällä tavalla. Mainittakoon tässä, että sanottu luku-
määrä oli pienimmillään, 152, tammikuun 1—27 sekä suurimmillaan, 
495, lokakuun 31 p:n ja marraskuun 27 p:n välisenä aikana. Työpäivien luku 
koko vuonna oli 116,144. 

Työtupien bruttomenot olivat 5,488,303: 50 mk ja bruttotulot 
3,783,172:80 mk, joten nettomenoiksi jää 1,705,130:70 mk. Työntekijää 
ja työpäivää kohden laskettuna olivat bruttomenot 47: 25 mk (edellisenä 
vuonna 51: 10 mk) ja nettomenot 14: 68 mk (edellisenä vuonna 24: 25 mk). 
Jos laskelmassa otetaan vielä huomioon vuoden päättyessä myymättömänä 
olevan valmiste varaston sekä työaine varaston arvo, 1,413,390: 70 mk, supis-
tuvat nettomenot 2: 51 mk:ksi (edellisenä vuonna 11: 78 mk) työntekijää 
ja työpäivää kohden. 

N.s. ehkäisevänä huoltokeinona on työtuvilla ollut huomattava kansan-
taloudellinen ja sosiaalinen merkityksensä, ja on niiden avulla lukuisa jouk-
ko pääkaupungin vakinaisia asukkaita voitu varjella joutumasta suora-
naisen köyhäinhoitoavustuksen varaan. Niinikään työtupien erikoisosastot 
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ovat merkittävällä tavalla täyttäneet tehtävänsä, kuten tämän toiminta-
kertomuksen irtolais- ja alkoholistihuoltoa sekä työttömyyshuoltoa selvit-
televistä luvuista myös käy selville. 

On syytä lopuksi huomauttaa, että työtupien A- ja C- osastoilla työs-
kennelleitä henkilöitä ei ole tilastollisissa selvityksissä luettu avunsaajiin, 
mikäli he eivät ole saaneet muuta huoltoa; sen sijaan sisältyvät B-osastolla 
työskennelleet irtolais- ja alkoholistinaiset asianomaisiin irtolais- ja alkohol-
listitilastoihin. 

Lahjoitusrahastojen koroilla avustetut 
Huoltotoimen hyväksi lahjoitettujen rahastojen korkoja oli kertomus-

vuonna tapahtuvaa jakoa varten kertynyt seuraavasti: 

Mk 
Alexandras understöd-

rahasto 356: 90 
Bergmanin, Maria, testa-

menttirahasto 1,032: 95 
Brobergin, Gustava Ka-

tharina, y.m. rahastot 700: — 
Elgin, Vilhelm, pauvres 

honteux rahasto 556: 50 
Gardbergin, Lisette, ra-

hasto 103: 30 
Grefbergin, Emma, ra-

hasto 12,045: 75 
Gripenbergin, Hedvig 

Charlotta, rahasto 1,156:90 
Hanellin, Carl Gustaf 

rahasto 273: — 
Holmströmin, John, ra-

Mk 
hasto kainojen köyhien 
hyväksi 7,433: 10 

Kordelinin, Alfred, avus-
tusrahasto 22,400: — 

Lampan, Elsa Maria, ra-
hasto 1,477:55 

Laurentin, L. A., rahasto 1,882: 50 
Mattson-Kivilän, Isak, 

puolisoiden apurahasto 24,249: 05 
Sierckin, Adolf Fredrik, 

rahasto 723: 05 
Sierckenin, Carl, rahasto 189: 25 
Wavulinin, Waldemar, 

lahjoitusrahasto 1,549: 50 
Westzynthiuksen, W. J . 
S., testamenttirahasto ... 2,158:95 

Yhteensä 78,288: 25 

Näistä varoista jaettiin huoltolautakunnan toimesta avustukseksi 
324 eri henkilölle yhteensä 60,177: 50 mk. Syynä näiden avustuksien ta-
vallista suurempaan lukumäärään oli se, että edellisen vuoden syksyllä 
ja lopussa suoritettavat pääjaot jäivät toimittamatta siirtyen kertomusvuo-
den puolelle. 

Kun näillä avustuksilla ei ole lain perusteella annetun köyhäinhoidon 
luonnetta, ei tätä summaa ole sisällytetty huoltotoimen varsinaisiin menoi-
hin, eikä lahjoitusvaroja saaneita henkilöitä ole myöskään tilastollisissa sel-
vityksissä otettu huomioon, mikäli he eivät ole saaneet avustusta myös 
köyhäinhoitolain nojalla. 

B. Irtolaislakiin perustuva huolto 
Huollettujen lukumäärä: Irtolaishuollossa oli kertomusvuonna kaikkiaan 

696 eri henkilöä, joista 145 miestä ja 551 naista. Sinä nelivuotiskautena, 
jona. voimassa olevan irtolaislain mukaista irtolaishuoltoa on pääkaupun-
gissa suoritettu, on kunakin vuotena ollut huollossa seuraavat lukumäärät 
henkilöitä: 
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Vuosi Miehiä Naisia Yhteensä 

1937 : n s 246 364 
1938 132 359 491 
1939 176 466 642 
1940 145 551 696 

Kaikista kertomusvuonna huolletuista irtolaisista oli uusia, vasta ker-
tomusvuonna ensi kerran huoltoon otettuja 291; erikseen oli miehistä uusia 
53 ja naisista 238. Kuluneena nelivuotiskautena on eri vuosina näiden n.s. 
uusien irtolaisten luku ollut seuraava: 

Vuosi Miehiä Naisia Yhteensä 

1937 118 246 364 
1938 71 171 242 
1939 79 185 264 
1940 53 238 291 

Yhteensä 321 840 1,16) 

Uusien irtolaisten yhteenlaskettu määrä osoittaa niiden eri henkilöiden 
lukumäärän, jotka ajanjaksona 1937—40 ovat olleet irtolaishuoltotoimen-
piteiden alaisina. Miehiä oli tästä kokonaisluvusta 27.« %, joten irtolais-
huolto valtaosaltaan on ollut naisten huoltoa. Mainittakoon vielä, että 
kertomusvuonna huollettujen 696 henkilön lisäksi käsiteltiin irtolaisina 2 
miestä ja 1 nainen, jotka kuitenkin vielä kertomusvuoden kuluessa siirret-
tiin alkoholistihuoltoon ja jotka tilastollisessa selvittelyssä on luettu alko-
holisteihin. Seuraavassa esiintyvät selvitykset koskevat yleensä, mikäli 
toisin ei ole mainittu, kertomusvuonna huollettujen irtolaisten kokonais-
määrää. Vain niissä tapauksissa, että uusien irtolaisten kohdalla olosuh-
teissa on ollut merkittävä ero verrattuna näihin, on erikseen esitetty tär-
keimpiä numerotietoja tästäkin ryhmästä. 

Syntymäpaikan mukainen ryhmittely osoittaa, että syntyperäisiä hel-
sinkiläisiä oli kaikista irtolaisista vain 92 eli 13.2 %, erikseen miehistä 
25.5 % ja naisista 10. o %. Kaikista irtolaisista oli syntjmyt, prosenteissa: 

Miehiä Naisia Kaikkiaan 
Suomen kaupungeissa 42. i 30. i 32.6 

» maalaiskunnissa 53. s 67.9 65. o 
Ulkomailla 4. i 2. o 2.4 

Köyhäinhoidollisen kotipaikkaoikeuden perusteella ryhmittyivät kaikki 
irtolaishuollossa olevat seuraavalla tavalla: 

Kotipaikka Miehiä Naisia Yhteensä 
Helsinki 87 336 423 
Helsinkiä ympäröivät kunnat x) 1 14 15 
Uudenmaan läänin muut kaupungit — 1 1 

» » >> maalaiskunnat 3 9 12 

Huopalahti , Haaga, Oulunkylä, Helsingin mlk. ja Kulosaari. 
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Kotipaikka Miehiä Naisia Yhteen; 
Suomen muut kaupungit 14 73 87 

» » maalaiskunnat 13 48 61 
Valtion tapaukset 5 6 11 
Tuntematon 22 64 86 

Yhteensä 145 551 696 

Kotipaikkaoikeus Helsingin kaupungissa oli selvitetyistä siis 423:11a 
eli 60.8 %:lla (edellisenä vuonna 54.8 %), erikseen uusista irtolaisista 
142:11a eli 48.8 %:lla (edellisenä vuonna 42.8 %). Muita kuin Suomen kan-
salaisia oli irtolaisissa 5 miestä ja 5 naista, minkä lisäksi 2 naisen kansalai-
suus oli tuntematon. Äidinkielenä oli suomi 644:llä eli 92.5 %:lla, ruotsi 
50:llä eli 7.2 %:lla ja lopuilla 2:11a jokin muu kieli. 

Irtolaishuollon peruste. Ne perusteet, joiden nojalla asianomaiset hen-
kilöt ovat lain mukaan voineet joutua irtolaishuollon alaisiksi, ovat: 1) 
kuljeksiva elämä, 2) tavanomainen työn vieroksuminen, 3) kerjuu, 4) am-
mattihaureus tai 5) jokin muu peruste. Ryhmittämällä irtolaiset tämän 
mukaisesti ja sitä perustetta silmälläpitäen, jota on katsottu pääperus-
teeksi heidän ensi kerran irtolaishuoltoon joutuessaan, saadaan seuraava 
asetelma: 

Huollon peruste Miehiä Naisia Yhteensä 
Kuljeksiva elämä 9 — 9 
Työn vieroksuminen 7 — 7 
Kerjuu 56 1 57 
Ammattihaureus — 539 539 
Muu peruste 73 11 84 

Yhteensä 145 551 696 

Irtolaisnaisten valtaosa 539 eli 97.8 %, joutui huoltoon ammattihau-
reuden perusteella ja loput 12 kerjuun tai jonkin muun perusteen nojalla. 
Miehistä taas suurin osa, 73 eli 50.3 %, otettiin huoltoon muilla perusteilla, 
s. o. olivat henkilöitä, jotka muulla elämäntavallaan kuin haureudella 
tuottivat ilmeistä vaaraa yleiselle järjestykselle, turvallisuudelle tai si-
veellisyydelle 2). Kerjuun osuus nousi 38. s %:iin (edellisenä vuonna 19.3 %) 
ja loput l l .o % oli huollossa kuljeksivan elämän tai työn vieroksumisen 
perusteella. Uusiin miespuolisiin irtolaisiin nähden oli kerjuu hallitsevana 
perusteena, 54. i %, muiden perusteiden osuus oli vain 26.4 % ja kuljeksiva 
elämä sekä työn vieroksuminen aiheuttivat 18.9 %:n joutumisen irtolais-
huoltoon. 

Huoltotoimenpiteet. Irtolaisten suhteen käytettäviä huoltotoimenpi-
teitä ovat, kuten tunnettua, varoitus ja sen ohessa mahdollinen kotikuntaan 
lähettäminen, irtolaisvalvonta sekä työlaitokseen tai pakkotyöhön määrää-
minen, minkä lisäksi työlaitoksesta ja pakkotyöstä ehdollisesti vapautu-
neet irtolaiset ovat määräajan n. s. jälkivalvonnan alaisina. Seuraavasta 

Tuntemattomien suuri lukumäärä johtuu etupäässä siitä, että pakkotyöhön 
määrätyistä ei kotipaikkaoikeutta ole se lvi tetty , koska kot ipaikkaoikeuskysymyk-
sellä ei heihin nähden ole huoltolautakunnan kannalta erikoisempaa merkitystä. — 
2) Suurin osa näistä on ollut henkilöitä, jotka ovat syyl l i s tyneet väkijuomalainsää-
däntöä vastaan tehtyihin rikoksiin, esim. väkijuomien luvat tomaan myynt i in . 
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yhdistelmästä ilmenee, missä määrin käytännössä on sovellettu eri huolto-
muotoja, ja on taulukkoa laadittaessa otettu huomioon kunkin irtolaisen 
kohdalla häneen kertomusvuoden kuluessa viimeksi sovellettu huoltotoi-
menpide. 

Huoltotoimenpide Miehiä Naisia Yhteensä 
Varoitus 31 149 180 
Kotikuntaan lähettäminen 1 5 6 
Irtolaisvalvonta 24 122 146 
Tvölaitos 26 114 140 
Pakkotyö 15 59 74 
Jälkivalvonta 37 58 95 
Ei toimenpidettä 11 44 55 

Yhteensä 145 551 696 

Vain varoitusasteelle jääneitä oli siis 25.9 % ja valvonta-asteelle 21. o %, 
työlaitoksessa oli 20. i % ja pakkotyössä 10. o % sekä jälkivalvonnassa 
13.6 %. Aivan vuoden lopussa huoltoon joutuneisiin 55 henkilöön ei eh-
ditty vielä kertomusvuonna toimenpiteitä täytäntöönpanna. Uusista irto-
laisista jäi varoitusasteelle 50.2 %, valvonta-asteelle 15. i %, työlaitoksessa 
oli 8.9 % ja pakkotyössä 5. s %, sekä jälkivalvonnassa 2. i %, minkä lisäksi 
16.5 % oli sellaisia vuoden lopussa tulleita, joihin ei vielä ehditty huolto-
toimenpiteitä soveltaa. 

Seuraavasta yhdistelmästä selviää lisäksi, missä määrin eri irtolaisiin 
nähden on ainoana toimenpiteenä käytetty joko lievempiä tai suoraan 
ankarampia toimenpiteitä sekä missä määrin lievempien toimenpiteiden 
osoittauduttua tehottomiksi on siirrytty ankarampaan huoltomuotoon, 
minkä lisäksi siitä myös ilmenee pitemmälle huollon asteelle ehtineisiin eri 
vaiheissa sovelletut toimenpiteet. 

Huoltotoimenpide Miehiä Naisia Yhteensä 
Yksinomaan varoitus 31 146 177 

» kotikuntaan lähettäminen — 1 1 
» irtolaisvalvonta 24 92 116 
» työlaitos 22 59 81 
>} pakkotyö 15 54 69 
» iälkivalvonta 19 29 48 

Varoitus + kotikuntaan lähettäminen 1 4 5 
» + kotikuntaan lähettäminen + irtolais-

valvonta — 2 2 
» + irtolaisvalvonta — 25 25 
» + irtolaisvalvonta + työlaitos — 3 3 
» + työlaitos + jälkivalvonta — 1 1 

Valvonta + työlaitos 2 18 20 
» -f työlaitos + jälkivalvonta — 2 2 

Työlaitos + jälkivalvonta 17 23 40 
» + jälkivalvonta + työlaitos 1 20 21 

Pakkotyö + irtolaisvalvonta — 2 2 
» + irtolaisvalvonta + pakkotyö — - 1 1 
» + jälkivalvonta 1 3 4 

Jälkivalvonta + työlaitos 1 14 15 
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Huoltotoimenpide 
Jälkivalvonta + pakkotyö ... 
Muut toimenpideyhdistelmät 
Ei toimenpidettä 

Miehiä Naisia Yhteensä 
4 4 
4 4 

11 44 55 
145 551 696 Yhteensä 

Työlaitokseen ja pakkotyöhön toimittamiseen nähden on huomattava, 
että poliisiviranomaiset joutuivat runsaasti soveltamaan irtolaislain 29 
§:n 3 momrssa olevaa säännöstä, jonka mukaan poliisipäällikön on ilman 
edellä käypiä lievempiä huoltotoimenpiteitä tehtävä maaherralle irtolaisesta 
laitosesitys, jos tämä on kahden viimeisen vuoden kuluessa ollut työlaitok-
sessa, pakkotyössä tai vapausrangaistusta kärsimässä. Esitykset laitokseen 
lähettämiseksi teki poliisipäällikkö 188 ja huoltolautakunnan irtolaisosasto 
3 tapauksessa. Erinäisistä käytännöllisistä syistä on laitokseen lähettämis-
esitykset melkein poikkeuksetta jätetty poliisiviranomaisten tehtäväksi. 
Ehdollisesti vapautettiin ennen vuoden päättymistä 1 pakkotyöhön toimi-
tettu mies ja 4 naista sekä työlaitoksiin toimitetuista 18 miestä ja 44 naista. 
Työlaitoksiin palautettiin 3 ehdollisesti vapautettua miestä ja 35 naista sekä 
pakkotyöhön 6 naista. Lopullisesti vapautettiin pakkotyöstä 4 miestä ja 21 
naista sekä työlaitoksista 7 miestä ja 21 naista. 

Hoitopäivien luku irtolaistyölaitoksissa oli kaikkiaan 30,506, niistä 
5,577 miesten ja loput naisten. Näihin lukuihin eivät sisälly hoitopäivät 
pakkotyössä, koska niistä ei aiheudu kunnalle mitään kustannuksia. 

Siviilisääty ja syntyperä. Siviilisäädyn mukaan ryhmittyivät irtolaiset 
seuraavasti: 

Siviilisääty 
Miehet Naiset Yhteensä 

Siviilisääty 
Luku % Luku % Luku % 

Naimattomia 108 74.5 402 73.o 510 73.8 
Naineita, yhdessä asuvia 12 8/3 37 6.7 49 7.o 

» erossa asuvia 8 5.5 49 8.9 57 8.2 
Eronneita 13 9.o 44 8.o 57 8.2 
Leskiä 4 2.7 19 3.4 23 3.3 

Yhteensä 145 100. o 551 100. o 696 100. o 

Laillistamatta yhdessä asuvia oli näistä 1 mies ja 20 naista. Aviotto-
mina syntyneitä oli kaikista irtolaisista 76 eli 10.9 %, erikseen miehistä 
6.9 % ja naisista 12. o %. Kodin ulkopuolella oli kasvatettu miehistä 12 ja 
naisista 62. 

Lapsia oli kaikkiaan 134 irtolaisella yhteensä 197, joista 85 irtolaisnaisella 
aviottomia lapsia 96. 

Ikä. Eri ikäluokkien suhteelliset osuudet prosenteissa olivat irtolaishuol-
lossa olevien keskuudessa seuraavat: 

1) 18—20 V. 21—29 v. 30—39 v. 40—49 v. 50—59 v. 60— v. Yhteensä 

Miehet 8 . 3 ' 29.6 33.1 17.9 8.3 2.8 100.0 
Naiset 10.9 45.o 29.o l l . l 3.5 0.5 100.0 

Kaikki 10.3 41.8 29.9 12.5 | 4.5 1.0 100.0 

Huomat tava on, et tä irtolaiskäsittelyä ei voida soveltaa 18 vuot ta nuorem-
paan henkilöön. 
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Kaikkien miespuolisten irtolaisten keski-ikä oli 34 vuotta ja 6 kuukautta 
sekä naispuolisten 30 vuotta ja 2 kuukautta. Nuorin irtolaismies oli 18 
vuotias ja vanhin 69 vuotias, nuorin irtolaisnainen 18 vuotias ja vanhin 62 
vuotias. Työlaitoksissa olleitten miesten keski-ikä 33 vuotta ja 3 kuukautta 
sekä naisten 29 vuotta ja 8 kuukautta. Pakkotyössä olleitten miesten keski-
ikä oli 42 vuotta ja 7 kuukautta. Myös naisia oli määrätty pakkotyölaitok-
seen, mutta päätöksiä ei täytäntöönpantu. 

Koulusivistys. Koulusivistykseltään oli irtolaisista mitään koulua käy-
mättömiä 58 eli 8.3 %, vain osan kansakoulua oli käynyt 95 eli 13.7 %, 
kansakoulun käyneitä oli 477 eli 68.5 %, oppikoulua vähemmän kuin 5 
luokkaa oli käynyt 26 eli 3.7 %, keskikoulu-, oppikoulun lukioluokkien tai 
ylioppilassivistys oli 13:11a eli 1.9 %:lla sekä kaupallinen tai muu ammatti-
koulusivistys 24:llä eli 3.5 %:lla kolmen irtolaisen koulusivistyksen ollessa 
tuntematon. 

Ammatti. Aikaisemmin pääasiallisesti harjoittamansa ammatin mukaan 
ryhmittyivät irtolaiset seuraavasti: 

Miehet Naiset Yhteensä 

Luku % Luku Luku % 

Virkamiehiä ja vapaiden ammattien harjoit-
tajia — — — — — — 

Maanviljelystä tai sen sivuelinkeinoja harjoit-
tavia — — 1 0.2 1 0.2 

Itsenäisiä liikkeenharjoittajia 14 9.6 55 10.0 69 9.9 
Liikehenkilökuntaa: 

a) päällystöä, työnjohtajia, konttorihenkilö-
kuntaa 1 0.7 13 2.4 14 2.o 

' b) työntekijöitä 3 2 . i 27 4.9 30 4.3 
Tehdas- y.m. ammattityöntekijöitä .. 41 28.3 171 31.o 212 30.5 
Muita työntekijöitä 75 51.7 58 10.5 133 19.i 
Merimiehiä ja kalastajia 3 2 . i — — 3 0.4 
Yleisessä palveluksessa tai yksityisissä lai-

toksissa toimivaa palveluskuntäa 2 1.4 2 0.4 4 0.6 
Yksityisten palvelijoita — — 200 36.3 200 28.7 
Muun elinkeinon harjoittajia 5 3.4 8 1.4 13 1.9 
Ilman varsinaista tai tunnettua elinkeinoa ole-

via 1 0.7 16 2.9 17 2.4 

Yhteensä 145 100.0 551 100.0 696 100.0 

Mitä yksityisiin ammatteihin tulee, muodostivat aputyöntekijät, lu-
vultaan 61, suurimman ja muista selvästi erottuvan ryhmän miesten jou-
kossa; suuruusjärjestyksessä seuraavat ryhmät olivat metalliteollisuus-
työntekijät ja maalarit, joita kumpiakin oli 9. Naisista taas oli eniten koti-
apulaisia, nimittäin 200, mutta myös tarjoilijat ja ravintola-apulaiset, lu-
vultaan 67, tehdastyöntekijät, luvultaan 66, sekä itsenäiset ompelijat, 
luvultaan 45, esiintyivät huomattavina ryhminä. Suurin osa irtolaisista oli 
tehdas- y. m. ammattityöntekijäin kodeista, kaikkiaan 207, muiden työn-
tekijäin kodeista oli lähtöisin 166 sekä maataloutta tai sen sivuelinkeinoja 
harjoittavien kodeista 116. Myös uudet irtolaiset ryhmittyivät sekä oman 
että vanhempiensa ammatin mukaan suhteellisesti samalla tavoin kuin 
kaikki irtolaiset. 
Kunnall. kert. 1940 5 * 
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Muita tietoja. Irtolaisiin nähden on edelleen selvitetty sellaisia yhteis-
kunnalliselta kannalta tärkeitä seikkoja kuin heidän aikaisempaa irtolai-
suuttaan, rikollisuuttaan, erinäisiä tarttuvia sairauksiaan, asumisolosuh-
teitaan, alkoholinkäyttöään y. m. s. 

Kaikista irtolaisista oli 285 eli 40. & % sellaisia, joita ei ollut aikaisemmin 
käsitelty irtolaisuudesta ja kerjuusta. Ensimmäinen irtolaiskäsittely oli 
yleensä tapahtunut varhaisessa iässä. Kun otetaan huomioon nekin, jotka 
vasta kertomusvuonna ensi kerran joutuivat irtolaiskäsittelyyn, havaitaan, 
että miehistä oli 57.9 % ja naisista 75.o % joutunut ensi kerran irtolaisena 
käsitellyksi alle 25 vuotiaina sekä vastaavasti alle 21 vuotiaina miehistä 
35.9 % ja naisista 43. o %. 

Rikoksista tuomittuja oli etupäässä rikosrekisteriotteista saatujen tie-
tojen mukaan 297 eli 42.7 % kaikista, miehistä erikseen 104 eli 71.? %. 
Uusista irtolaisista oli rikoksista tuomittuja 36.8 %. Kaikista tuomituista 
oli 171 kaksi tai useamman kerran tuomittuja, niistä miehiä 76. Omaisuus-
rikokset olivat olleet irtolaisten yleisimmin tekemiä rikoksia, nimittäin 
69.8 % kaikista, seuraavalla sijalla oli väkijuomalainsäädäntöön kohdistu-
neiden rikosten osuus 18.6 %, yksilöön kohdistuvia rikoksia oli 2.3 % lopun 
ollessa muita tai laadultaan tuntemattomia rikoksia. Rikoksista tuomitut 
irtolaiset olivat yleensä tehneet ensimmäisen rikoksensa nuorina, miehistä 
50. o % alle 21 vuotiaina ja 64.4 % alle 25 vuotiaina, naisista vastaavasti 
42.6 % ja 6 8 . 4 % . 

Sukupuolitautia oli aikaisemmin sairastanut miehistä 20 ja naisista 
415 sekä kertomusvuonna 1 mies ja 144 naista; miehiä koskevat tiedot 
perustuvat heidän omiin ilmoituksiinsa. Keuhkotautia oli aikaisemmin 
sairastanut 5 miestä ja 15 naista sekä kertomusvuonna 3 miestä ja 9 naista. 
Mielisairaalassa oli aikaisemmin hoidettu 6 miestä ja 14 naista. 

Irtolaisten väkijuomien käyttöä koskeva selvitys osoitti, että vain 60 
eli 8. e % oli raittiita, 328 eli 47. i % käytti väkijuomia jonkin verran ja 308 
eli 44.3 % juopotteli. 

Kertomusvuonna asuivat irtolaiset pääasiassa seuraavasti: 

Miehet Naiset Yhteensä 

Luku % Luku % Luku % Asui: 

Kotona 10 6.9 61 l l . i 71 10.2 
Asukkina 23 15.8 275 49.9 298 42.8 
Yömajassa 42 29.o 26 4.7 68 9.8 
Muualla 70 48.3 189 34.3 259 37.2 

Yhteensä 145 100. o 551 100. o 696 100. o 

Köyhäinhoitoa ennen kertomusvuotta oli irtolaisista saanut 293 hen-
kilöä eli 42.i % kaikista, erikseen miehistä 86 eli 59.3 % ja naisista 207 
eli 37.6 %. Kertomusvuonna sai köyhäinhoidon avustusta 46 miestä ja 
75 naista. Heidän saamansa kotiavustuksen määrä oli 84,495: 35 mk. Li-
säksi hoidettiin heitä, lukuunottamatta irtolaistyölaitoksia, köyhäinhoito-
toimenpitein muissa laitoksissa yhteensä 1,830 hoitopäivää, jotka jakau-
tuivat seuraavalla tavalla: 

Tarkoittaa lähinnä hotelleissa ja matkustajakodeissa asuvia sekä asunnottomia. 
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Miesten Naisten Hoitopäiviä 
Laitosryhmä hoitopäiviä hoitopäiviä kaikkiaan 

Kunnalliskoti 21 262 283 
447 — 447 
122 373 495 

Tuberkuloosisairaalat 288 — 288 
Mielisairaalat — 235 235 
Muut laitokset — 82 82 

Yhteensä 878 952 1,830 

Kustannukset. Kaupunkikunnan bruttokustannukset irtolaishuollosta 
nousivat kertomusvuonna 516,918: 10 mk:aan, mistä hallintomenoja 
376,977: 10 mk. 

Irtolaishuollon tulokset. Tällä vaikeasti hoidettavalla huollon alalla on 
osittain, varsinkin miesten kohdalla, joiden luku edellisestä vuodesta vä-
heni, saavutettu tyydyttäviäkin tuloksia. Huomattavaa apua on huolto-
viranomaisilla tällöin ollut kaupungin erityisesti tätä tarkoitusta varten 
varaamasta ulkotyömaasta, jonne on voitu sijoittaa useita kymmeniä etu-
päässä valvonta-asteella olevia irtolaismiehiä yhdessä alkoholistien kanssa. 
Naispuolisiin irtolaisiin nähden, joita kertomusvuonna oli huollossa enem-
män kuin yhtenäkään aikaisempana vuonna, sen sijaan tuloksiin pääsemi-
nen on osoittautunut paljon vaivalloisemmaksi. Hyvää tukea lautakunnalla 
heidän kohdallaan on ollut siitä, että se on voinut sijoittaa heitä asianomai-
selle työtupien osastolle, jossa keskimäärin päivää kohden laskettuna on 
ollut 20 naispuolista irtolaista. Tässä on syytä vielä mainita, että kaikista 
v. 1937—39 huoltoon otetuista irtolaisista oli 239 eli yli neljäsosa sellaisia, 
joita ei enää kertomusvuonna tarvinnut pitää huollossa, mikä seikka osal-
taan osoittaa, että mahdollisuuksia tyydyttävien tuloksien saavuttamiseksi 
on olemassa. 

C. Alkoholistilakiin perustuva huolto 
Huollettujen lukumäärä. Alkoholistihuoltotoimenpiteiden alaisina oli 

kertomusvuoden aikana kaikkiaan 547 eri henkilöä, joista 533 miestä ja 14 
naista. Niiden neljän vuoden aikana, joina lakimääräistä alkoholistihuoltoa 
Helsingin kaupungissa on suoritettu, on vuosittain huollettu seuraavat 
määrät alkoholisteja: 

Vuosi Miehiä Naisia Yhteensä 
1937 385 36 421 
1938 764 41 805 
1939 817 38 855 
1940 533 14 547 

Kuten asetelmasta havaitaan, ovat kertomusvuoden poikkeukselliset 
olosuhteet aiheuttaneet huomattavaa vähennystä huollossa olevien alkoho-
listien lukumäärässä. 

Kertomusvuonna huollossa olleiden kokonaismäärästä oli jo aikaisem-
min huollossa olleita 383 miestä ja 10 naista eli yhteensä 393, joihin nähden 
huoltotoimenpiteet siis olivat jatkohuoltoa, kun sen sijaan ensi kerran vasta 
kertomusvuonna alkoholistihuoltotoimenpiteiden kohteiksi joutui 150 



68* X I I . Huoltotoimi 

miestä ja 4 naista eli kaikkiaan 154 henkilöä. Näitä n. s. uusia alkoholisteja 
on eri vuosina ollut seuraavasti: 
Vuosi Miehiä Naisia Yhteensä 
1937 385 36 421 
1938 484 24 508 
1939 315 8 323 
1940 150 4 154 

Yhteensä 1,334 72 1,406 

Uusien alkoholistien yhteissumma 1,406 osoittaa niiden eri henkilöi-
den määrää, jotka ovat joutuneet alkoholistihuolto toimenpiteiden alaisiksi 
kuluneena nelivuotiskautena. Naisia oli näistä kaikista vain 5.i %. On 
vielä mainittava, että alussa esitetyn kokonaisluvun lisäksi alkoholisteina 
on käsitelty myös 11 henkilöä, jotka kuitenkin ennen pitkää vielä kertomus-
vuoden kuluessa siirrettiin irtolaishuoltokäsittelyyn ja on heidät tilastolli-
sessa selvityksessä luettu irtolaisiin. Seuraavassa annettava selvitys koh-
distuu yleensä kaikkiin kertomusvuoden aikana huollossa olleisiin alkoho-
listeihin, mutta on kuitenkin tärkeimmissä kohdin lisäksi julkaistu tie-
toja erikseen uusistakin alkoholisteista, varsinkin jos olosuhteet heidän 
kohdallaan ovat huomattavammin poikenneet yleiskatsauksesta. 

Kaikista alkoholisteista oli syntyperäisiä helsinkiläisiä noin joka neljäs 
eli 24.5 %, naisten joukossa suhteellisesti vähemmän kuin miesten. Kai-
kista alkoholisteista oli syntynyt prosenteissa laskien: 

Miehiä Naisia Yhteensä 
Suomen kaupungeissa 49.2 28.6 48.6 

» maalaiskunnissa 47.6 64.3 48. i 
Ulkomailla 3.2 7.i 3.3 

Muita kuin Suomen kansalaisia oli alkoholisteissa 7 miestä. Äidinkie-
lenä oli suomi 474:llä eli 86.7 %:lla, ruotsi 70:llä eli 12.8 %:lla ja 3:11a jokin 
muu kieli. 

Huollon peruste. Perusteita, joiden nojalla alkoholistien suhteen on ryh-
dytty lainmukaisiin huoltotoimenpiteisiin, erotetaan tilastossa: 1) vaaralli-
suus, 2) häiriö tai pahennus, 3) elatusvelvollisuuden laiminlyönti, 4) jou-
tuminen läheisen henkilön rasitukseksi, 5) köyhäinhoidon tarve, 6) juopu-
muspidätykset sekä 7) vapaaehtoisuus. 

Alkoholistien jakautuminen eri ryhmiin sen pääperusteen mukaan, jonka 
nojalla heidät ensiksi on otettu alkoholistihuoltoon, selviää seuraavasta 
taulukosta: 

Huollon peruste 
Miehet I Naiset Yhteensä 

Huollon peruste 
Luku % Luku | % Luku % 

Vaarallisuus 20 3.7 _ 20 3.« 
Häiriö tai pahennus 175 32.8 6 42.9 181 33.i 
Elatusvelvollisuuden laiminlyönti 68 12.8 1 7. i 69 12.6 
Rasitukseksi joutuminen 44 8.3 1 7. i 45 8.2 
Köyhäinhoidon tarve 17 3.2 1 7. i 18 3.3 
J u opu mu spidätykset 207 38.8 5 35.8 212 38.8 
Vapaaehtoisuus 2 0.4 1 —, — 2 0.4 

Yhteensä 533 100.0 14 100.0 547 100.0 
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Huomattavin osa alkoholisteista, 212 eli 38. s %, oli joutunut huoltoon 
juopumuspidätysten perusteella, ja kasvoi tämän ryhmän osuus tuntuvasti 
edellisestä vuodesta. Sen perusteella, että oli ollut ilmeiseksi häiriöksi tai 
pahennukseksi ympäristölleen, joutui huoltoon 33. i %, tämän perusteen 
oltua edellisenä vuonna ensi sijalla. Taloudellisten seikkojen, nim. elatus-
velvollisuuden laiminlyönnin, omaistensa rasitukseksi joutumisen tai köy-
häinhoidon tarpeen johdosta oli alkoholistihuoltoon joutunut 24. i % 
(edellisenä vuonna 29.5 %). Vaarallisuus oli perusteena vain 3.6 %:lla, 
edustaen tämäkin hieman pienempää osuutta kuin edellisenä vuonna. 
Uusien alkoholistien kohdalla oli perusteista juopumuspidätyksillä vieläkin 
selvempi johtoasema tehden sen osuus 59. i %, häiriö ja pahennus oli pe-
rusteena 28.6 %:lla, taloudelliset seikat 12.3 %:lla, kun sensijaan vaaralli-
suuden perusteella ei otettu huoltoon yhtään uutta alkoholistia. Vapaa-
ehtoisina oli alkoholistihuollossa kaikkiaan 2 miespuolista alkoholistia . 

Huoltotoimenpiteet. Alkoholistien palauttamiseksi raittiiseen ja säännölli-
seen elämäntapaan voidaan alkoholistilain mukaan edeltävänä toimenpi-
teenä käyttää varoitusta ja sen yhteydessä tapahtuvaa ohjausta ja tukevaa 
toimintaa. Varsinaisina huoltotoimenpiteinä tulevat kysymykseen rait-
tiusvalvonta ja hoito yleisessä alkoholistihuoltolassa. Alkoholistihuolto-
lasta poispäästetty henkilö on vielä sen jälkeen lain määräämän ajan rait-
tiusvalvonnassa, jota seuraavassa nimitetään jälkivalvonnaksi. Lautakun-
nan alkoholistihuolto-osaston työlle on ollut edelleen suureksi avuksi, että 
se on saanut sijoittaa etupäässä valvonnassa olevia alkoholisteja työhön 
erityisesti tätä tarkoitusta varten järjestetylle kaupungin työmaalle, 
jossa samanaikaisesti on ollut työssä yhdessä irtolaisten kanssa keskimää-
rin 22 miestä. Huollossa olleiden alkoholistien ryhmittyminen heihin ker-
tomusvuoden aikana viimeksi sovelletun toimenpiteen mukaan käy selville 
seuraavasta taulukosta: 

Huoltotoimenpide 
Miehet Naiset Yhteensä 

Huoltotoimenpide 
Luku % Luku % Luku % 

Varoitus 153 28.7 6 42.9 159 29.i 
Raittiusvalvonta 237 44.5 5 35.7 242 44.2 
Huoltolahoito, täytäntöönpanematon 1 0.2 — — 1 0.2 

» täytäntöönpantu 12 2.2 — — 12 2.2 
Jälkivalvonta 130 24.4 3 21.4 133 24.3 

Yhteensä 533 100. o 14 100. o 547 100. o 

- Jälkivalvonta-asteelle ehtineiden alkoholistien osuus on ollut edelleen 
luonnollisen kehityksen tuloksena suhteellisen suuri. Sen sijaan niiden luku, 
jotka vuoden lopussa olivat edelleen alkoholistihuoltolassa, oli poikkeuk-
sellisten olojen johdosta supistunut vielä edellisestäkin vuodesta, ja vaikka 
otetaan huomioon nekin, joiden kohdalla huoltolaanlähettämispäätöstä ei 
syystä tai toisesta kertomusvuoden aikana pantu täytäntöön, nousi huolto-
lahoito-asteella olevien koko osuus vain 2.* %:iin sen edellisenä vuonna oltua 
10.3 %. On kuitenkin huomautettava, että jos kaikki ne alkoholistit, jotka 
olivat saaneet tai joille oli suunniteltu annettavaksi huoltolahoitoa eli siis 

*) Huomattava on, että vapaaehtoisina huoltoloissa hoidetuista alkoholisteista 
huoltolautakunta saa virallisen tiedon vasta sen jälkeen kuin asianomaiset ovat va-
pautuneet huoltoloista ja joutuneet n.s. jälkivalvontaan. 
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ryhmiin »huoltolahoito» ja »jälkivalvonta» luetut lasketaan yhteen, havai-
taan heidän lukunsa nousevan runsaaseen neljännekseen kaikista huolle-
tuista alkoholisteista. 

Uusista alkoholisteista jäi varoitusasteelle valtaosa eli 85.7 %, rait-
tiusvalvontaan 13.6 %, huoltolahoitoon määrättynä oli 0.7 %, kun taas 
jälkivalvontaan ei yksikään uusista irtolaisista vielä ollut ehtinyt. 

Seuraava yhdistelmä osoittaa lisäksi, missä määrin eri alkoholisteihin 
nähden on ainoana toimenpiteenä käytetty joko lievempiä tai suoraan an-
karampia toimenpiteitä sekä missä määrin lievempien toimenpiteiden osoit-
tauduttua tehottomiksi on siirrytty ankarampaan huoltomuotoon. 

Huoltotoimenpiteet Miehiä Naisia Yhteensä 
Yksinomaan varoitus 147 6 153 

» valvonta 221 5 226 
» huoltolahoito (täytäntöönpanematon) .. 1 — 1 
» huoltolahoito (täytäntöönpantu) 7 — 7 
» j älkivalvonta x) 115 1 116 

Varoitus + valvonta 5 — 5 
Huoltolahoito -f jälkivalvonta 15 2 17 

» + jälkivalvonta + huoltolahoito 
(täytäntöönpantu) 3 — 3 

Jälkivalvonta + varoitus 2 — ' 2 
» + valvonta 11 — 11 
» + huoltolahoito (täytäntöönpantu) ... 1 — 1 

Muut toimenpideyhdistelmät 5 — 5 _ 
Yhteensä 533 14 547 

Hoitopäivien luku alkoholistihuoltoloissa oli yhteensä 2,366, niistä 
2,065 miesten ja 301 naisten. 
" Siviilisääty ja syntyperä. Siviilisäätyyn nähden ryhmittyivät alkoholistit 

seuraavasti: 

Siviilisääty 
Miehet Naiset II Yhteensä 

Siviilisääty 
Luku % Luku % Luku % 

Naimattomia 243 
217 

61 
12 

45.6 
40.7 
1 1 . 4 

2.3 

2 
7 
3 
2 

14.3 
50. o 
21.4 
14.3 

245 
224 

64 
14 

44.8 
40.9 
11.7 
2.6 

Naimisissa olevia 
243 
217 

61 
12 

45.6 
40.7 
1 1 . 4 

2.3 

2 
7 
3 
2 

14.3 
50. o 
21.4 
14.3 

245 
224 

64 
14 

44.8 
40.9 
11.7 
2.6 

Eronneita 

243 
217 

61 
12 

45.6 
40.7 
1 1 . 4 

2.3 

2 
7 
3 
2 

14.3 
50. o 
21.4 
14.3 

245 
224 

64 
14 

44.8 
40.9 
11.7 
2.6 Leskiä 

243 
217 

61 
12 

45.6 
40.7 
1 1 . 4 

2.3 

2 
7 
3 
2 

14.3 
50. o 
21.4 
14.3 

245 
224 

64 
14 

44.8 
40.9 
11.7 
2.6 

Yhteensä 533 100. o 14 100.4 547 100.0 

Naimisissa olevista miehistä asui kuitenkin 52 ja naisista 3 erossa avio-
puolisostaan. Aviottomina syntyneitä oli alkoholisteista 6.6 %, erikseen 
miehistä 6. o %, mutta naisista ei yhtään. Kodin ulkopuolella oli kasva-
tettu 5 . 9 % kaikista alkoholisteista. 

Lapsia oli 217 alkoholistilla yhteensä 411, joista aviottomia 17 eli 4.i 
%. Miehillä oli keskimäärin enemmän lapsia, 1.9, kuin naisilla 1.2. 

Ikä. Alkoholistihuoltoon joutuneiden ikäryhmitys osoittaa, kuten 
aikaisemminkin, että suurin osa alkoholisteja oli 30—39 vuotiaita, nim. 

*) Näistä 2 sellaista, jotka ol ivat vapaaehtoisest i olleet alkoholistihuoltolassa. 
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42.2 %. Myös 40—49 vuotiaita oli runsaasti, 31.8 %. Alle 21 vuotiaita 
oli vain l . i % kaikista huoltoon joutuneista ja 50 vuotta vanhempiakin 
oli vain 13.9 %. Eri ikäluokkien osuudet olivat: 

Alle 18 v. 18—20 v. 21—29 v. 30—39 v. 40—49 v. 50—59 v. 60— V. Kaikkiaan 

Luku 1 5 60 231 174 63 13 547 
% 0.2 0.9 11.0 42.2 31.8 11.5 2.4 100. o 

Kaikkien alkoholistihuollossa olleiden miesten keski-ikä oli 39 vuotta 
ja 6 kuukautta ja naisten 41 vuotta ja 6 kuukautta, sekä uusien alkoholis-
tien vastaavasti 38 vuotta ja 5 kuukautta sekä 39 vuotta ja 6 kuukautta. 
Erikseen laskettuna oli alkoholistihuoltoloissa olleiden miesten keski-ikä 
36 vuotta ja naisten 40 vuotta ja 6 kuukautta. 

Koulusivistykseltään oli alkoholisteista mitään koulua käymättömiä 44 
eli 8.o %, vain osan kansakoulua oli käynyt 70 eli 12.8 %, kansakoulun 
käyneitä oli 325 eli 59.4 %, oppikoulua vähemmän kuin 5 luokkaa oli 
käynyt 27 eli 4.» %, keskikoulu-, oppikoulun lukioluokkien tai ylioppilas-
sivistys oli 30:llä eli 5. s %:lla, akateemisen loppututkinnon oli suorittanut 
7 eli 1.3 % ja kaupallinen tai muu ammattikoulusivistys oli 43:11a eli 7.» 
%:lla ja yhden koulusivistys oli tuntematon. 

Ammatti. Ammattinsa mukaan alkoholistit jakautuivat seuraavasti: 

Miehet Naiset Yhteensä 

Luku % Luku % Luku % 

Virkamiehiä ja vapaiden ammattien harjoit-
tajia 23 4.3 — — 23 4.2 

Maanviljelystä tai sen sivuelinkeinoja harjoit-
tavia 2 0.4 1 7 . i 3 0.5 

Itsenäisiä liikkeenharjoittajia 49 9.2 4 28.7 53 9.7 
Liikehenkilökuntaa: 

a. päällystöä, työnjohtajia, konttorihenkilö-
kuntaa 35 6.6 1 7. i '36 6.« 

b. työntekijöitä 6 1.1 — — 6 l . i 
Tehdas- y.m. ammattityöntekijöitä 224 42.o 1 7. i 225 41. i 
Muita työntekij öitä ... 171 32.i 5 35.8 176 32.2 
Merimiehiä ja kalastajia 9 1.7 — — 9 1.« 
Yleisessä palveluksessa tai yksityisissä lai-

toksissa toimivaa palveluskuntaa 6 l . i — — 6 l . i 
Yksityisten palvelijoita — — 1 7 . i 1 0.2 
Muun elinkeinon harjoittajia 7 1.3 1 7. i 8 1.5 
Ilman varsinaista tai tunnnettua elinkeinoa 

olevia 1 0.2 — — 1 0.2 

Yhteensä 533 100.0 14 100. o 547 100.0 

Suurimman ammattiryhmän muodostivat edelleenkin tehdas- y. m. 
ammattityöntekijät kuuluen siihen 41. i % kaikista alkoholisteista. Myös 
muiden työntekijäin (apu-, satama- y. m. työntekijäin) osuus oli huomat-
tava, 32.2 %. Seuraavina suuruusjärjestyksessä olivat itsenäiset liikkeen-
harjoittajat 9.7 %:lla, liikealan päällystö ja konttorihenkilökunta 6.« 
%:lla sekä virkamiehet ja vapaiden ammattien harjoittajat 4.2 %:lla. 
Naisten keskuudessa olivat suurimpina ryhminä muut työntekijät (apu-
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työntekijät, siivoojat y. m. s.), tehdas- y. m. ammattityöntekijät sekä itse-
näiset liikkeenharjoittajat. 

Vanhempiensa ammatin mukaan ryhmittyivät kaikki alkoholistihuol-
toon otetut siten, että 190 oli ammattityöntekijäin, 88 muiden työnteki-
jäin, 87 itsenäisten liikkeenharjoittain, 76 maatalousammatteja harjoitta-
vien, 32 liikealalla työskentelevien, 28 yleisten tai yksityisten laitosten 
palveluskuntaan kuuluvien henkilöiden sekä 24 virkamiehien ja vapaiden 
ammattien harjoittajien kodeista muiden ammattiryhmien ollessa aivan 
vähäisiä. 

Muita tietoja. Yllä olevien selvitysten lisäksi on jatkuvasti tutkittu 
alkoholistien juopottelun laatua, rikollisuutta, sairauksia, niitä olosuhteita, 
joissa he asuvat y. m. ja esitetään seuraavassa eräitä tärkeimpiä täten saa-
tuja tietoja. 

Alkoholistihuoltoon otettujen henkilöiden juopottelun ja heidän pää-
asiallisesti käyttämiensä väkijuomien laatua valaisee" seuraava yhdis-
telmä: 

Väkijuomien laatu 

Juopottelun laatu Alkoholisteja 
kaikkiaan Väkijuomien laatu jatkuva kausittainen 1 säännötön 

Alkoholisteja 
kaikkiaan Väkijuomien laatu 

Miehiä Naisia Miehiä Naisia Miehiä Naisia Miehiä Naisia Yhteen-
sä 

Väkevät juomat 
Olut 

176 
2 

3 | 51 1 296 
8 

10 523 
10 

14 537 
10 

Yhteensä | 178 3 51 1 | 304 10 533 14 547 

Pääasiallisesti viiniä käyttäviä ei ollut lainkaan, mutta 48 väkevien 
juomien ja oluen ryhmiin luetuista alkoholisteista käytti sitä lisäjuomana. 
Mainittakoon vielä, että lisäjuomana oli 84 alkoholistilla tapana käyttää 
teknillisiä juomia, s. o. denaturoitua spriitä, eau de colognea y. m. Väki-
juomien käytön olivat alkoholistit aloittaneet alla olevan yhdistelmän 
osoittamassa iässä: 

Miehet 
Naiset 

Väkijuomien käyttö alkoi huoltoon joutuneiden ollessa Alkoholis-
teja kaik-

kiaan 

Miehet 
Naiset 

Alle 18 v. 18—20 v. 21—24 v. 25—29 v. 30— v. 

Alkoholis-
teja kaik-

kiaan 

Miehet 
Naiset 

136 
3 

228 
3 

109 
6 

40 
1 

20 
1 

533 
14 

Kaikki, luku 
» % 

139 
25.4 

231 
42.2 

115 
21.o 

41 
7.5 

21 
3.9 

547 
100. o 

Rikoksista tuomittuja oli alkoholisteista 207 eli 37.8 %, joista 4 
naista. Näistä oli 117 miestä kaksi tai useamman kerran tuomittuja. Omai-
suusrikokset olivat olleet alkoholistien yleisimmin tekemiä rikoksia, 58. o% 
kaikista, väkijuomalainsäädäntöön kohdistuvia rikoksia oli 13.2 %, yksi-
löön kohdistuvia 10. e % ja loput muita rikoksia. Rikoksista tuomituista 
alkoholisteista oli huomattava osa tehnyt ensimmäisen rikoksensa sangen 

Tiedot perustuvat pääasiallisesti asianomaisten omiin ilmoituksiin. 
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nuorella iällä, nim. alle 21 vuotiaana miehistä 33. o % ja naisista 25. o %; 
jos tämä ikäraja korotetaan 25 vuoteen, niin pysyy naisten prosenttiluku 
samana, mutta miehistä kaikkiaan 50.7 % oli ensi kerran joutunut rikos-
ten teille tätä ikärajaa nuorempina. Irtolaisina oli alkoholisteista ennen 
huoltoon joutumistaan käsitelty 209 eli 38.2 %, niistä naisia 8. 

Sukupuolitautia oli ennen huoltoonjoutumisvuotta sairastanut 147 
miestä ja 8 naista; kertomusvuonna näitä oli 1 nainen. Keuhkotautia oli 
aikaisemmin sairastanut 9 miestä, kertomusvuonna 6 miestä. Mielisairaa-
loissa ^ oli hoidettu 90 miestä ja 1 nainen. 

Seuraava yhdistelmä osoittaa, missä alkoholistit kertomusvuonna suu-
rimman osan vuotta asuivat: 

Miehet Naiset Yhteensä 

Asui: Luku % Luku % Luku % 

Kotona 211 39.6 8 57.2 219 40. o 
Asukkina 83 15.6 1 7 . i 84 15.4 
Yömajassa 116 21.7 1 7. i 117 21.4 
Muualla 123 23. i | 4 28.6 127 23.2 123 23. i | 28.6 127 23.2 

Yhteensä 533 100. o 14 100. o 547 100. o 

Työssä oli miehistä 447 eli 83.9 % ja naisista 8 eli 57. i %. Työttöminä 
oli 83 miestä ja 5 naista. Pysyväisesti työkyvyttömiksi todettiin 3 miestä 
ja 1 nainen. 

Köyhäinhoitoavustusta oli ennen huoltoon joutumistaan saanut mie-
histä 377 ja naisalkoholisteista 9, yhteensä 386 henkilöä eli 70.6 % kaikista 
alkoholisteista. Kertomusvuonna sai köyhäinhoidon avustusta 145 miestä 
ja 4 naista, yhteensä 149 henkilöä eli 27.2 % kaikista alkoholisteista. Hei-
dän saamansa kotiavustuksen määrä oli kaikkiaan 127,531: 20 mk. Lisäksi 
hoidettiin heitä köyhäinhoitolain nojalla eri laitoksissa seuraavien lukujen 
lähemmin osoittamalla tavalla. 

Laitosryhmä 

Kunnalliskoti 
Työlaitokset . 
Sairaalat 
Mielisairaalat. 

Miesten hoito- Naisten hoi- Hoitopäiviä 
päiviä topäiviä kaikkiaan 

474 241 715 
3,041 — 3,041 
1,130 13 1,143 

547 — 547 
Yhteensä 5,192 254 5,446 

Kustannukset. Kaupunkikunnan bruttokustannukset alkoholistihuollosta 
nousivat kertomusvuonna 393,940: 45 mk:aan, josta hallintomenoja oli 
376,977: 10 mk. 

Alkoholistihuollon tulokset. Alkoholistien huollossa saavutetut tulokset 
eivät asian laadusta johtuen yleensä ole helposti valaistavissa yksinomaan 
numerotiedoin. Tuloksia tarkasteltaessa on niinikään otettava varteen, että 
alkoholistikanslian työ on suureksi osaksi kohdistunut vaikeisiin alkoholisti-

x) Hoidon s y y n ä ei ole tarvinnut olla varsinainen mielisairaus, koska vaikeimpia 
alkoholisteja on aikaisemmin huoltoloiden puuttuessa t ä y t y n y t hoitaa mielisairaa-
loissa. 
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tapauksiin, joihin nähden tulokset useinkin ovat heikkoja. Paljon myöntei-
siäkin tuloksia on sentään havaittavissa. Niinpä täytäntöönpanemattomia 
huoltolaanlähettämispäätöksiä oli v:sta 1937 lähtien kertomusvuoden lo-
pussa kaikkiaan 100. Niinikään voidaan mainita, että v. 1937—39 huoltoon 
otetuista alkoholisteista oli kaikkiaan 869 sellaista, joita ei enää v. 1940 
ole tarvinnut pitää huollossa. 

Merkillepantava seikka on, että alkoholistien huolto pääkaupungissa 
tapausten vaikeasta laadusta huolimatta on ollut valta-osaltaan avohuoltoa. 
Joskaan huollettavat eivät läheskään aina ole palanneet raittiiseen ja sään-
nölliseen elämäntapaan, on kuitenkin useimpien kohdalla voitu havaita 
elämäntapojen muutos parempaan päin, samalla kuin juopottelun aiheutta-
mat sosiaaliset haitat ovat pienentyneet, jopa monessa tapauksessa koko-
naan hävinneetkin. Lopuksi on syytä huomauttaa siitä, että sodan johdosta 
alkoholistien huolto varsinkin kertomusvuoden alkupuolella oli suurien 
rajoitusten alaisena ja että osaksi sen johdosta huoltoon otettujen uusien 
alkoholistien luku oli pienempi kuin minään muuna kanslian toiminta-
vuonna. 

Juopumuspidätystilastoa Helsingissä asuvista henkilöistä. Irtolais- ja 
alkoholistihuoltokanslian toiminnan taustaksi on edelleen katsottu olevan 
syytä esittää eräitä selvityksiä juopumuspidätyksistä, sikäli kuin ne koske-
vat Helsingissä asuvia henkilöitä. 

N.s. juopumuspidätyskortiston mukaan pidätettiin kertomusvuonna 
8,067 eri henkilöä, joista miehiä 7,339 ja naisia 728. Edelliseen vuoteen ver-
raten oli pidätettyjä 327 henkilöä vähemmän. Ensi kertaa pidätettyjä oli 
3,531 ja syytteeseen asetettiin 1,396 henkilöä. Pidätyskertojen luku oli 
kaikkiaan 15,501, mikä oli vähemmän kuin kolmena edellisenä vuonna. 
Tähän vähennykseen vaikutti lähinnä vuoden alkukuukausien poikkeuk-
selliset olosuhteet, jolloin juopumuspidätysten määrä oli tavallista alhai-
sempi. Keskimääräinen pidätyskertojen luku henkilöä kohden vuoden aika-
na oli kutakin pidätettyä miestä kohden I.93, kutakin naista kohden I.79 
ja kutakin henkilöä kohden 1.9 2. Eniten pidätyksiä sattui elo- ja syyskuussa, 
vähiten maalis- ja tammikuussa. 

Viikonpäivittäin jakautuivat pidätykset siten, että lauantaisin sattui 
niitä runsaimmin, 19 . i% kaikista pidätyksistä. Mainittakoon vielä, että 
kaikista juopumuspidätyskortistossa olevista oli alkoholisteina rekisteröi-
tyjä 740 sekä irtolaisina rekisteröityjä 383. 

Juopumuspidätykset v. 1937—40 jakautuivat pidätettyjen asuin- ja 
pidätyspaikan mukaan seuraavasti: 

Helsingissä asuvien pidätykset huoltolautakunnan Pidätysten luku Helsingissä poliisi-
tilaston mukaan 

Muualla 
tapahtuneet 

Helsingissä 
tapahtuneet 

193 7 16,640 1,563 18,203 
193 8 17,464 1,604 19,068 
193 9 15,711 1,573 17,284 
194 0 13,549 1,952 15,501 

laitoksen tilaston mukaan 
Niistä muualla 

Kaikkiaan asuvien pidä-

20,357 
20,155 
18,031 
16,378 

tyksiä 
3,717 
2,691 
2,320 
2,829 
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Ammatin mukaan v. 1940 pidätetyt jakautuivat seuraavasti: 
Miehet Naiset Yhteensä 

Luku % Luku % Luku % 

Virkamiehiä ja vapaiden ammattien harjoit-
258 3.2 tajia 258 3.5 — — 258 3.2 

Maanviljelystä tai sen sivuelinkeinoja harjoit-
60 0.7 tavia 60 0.8 — — 60 0.7 

Itsenäisiä liikkeenharjoittajia 503 6.9 10 1.4 513 6.3 
Liikehenkilökuntaa: 

a) päällystöä, työnjohtajia, konttorihenkilö-
143 1.8 kuntaa 143 2.o — 143 1.8 

b) työntekijöitä 359 4.9 76 10.4 435 5.4 
Tehdas- y.m. ammattityöntekijöitä 3,231 44.o 132 I8.1 3,363 41.7 
Muita työntekijöitä 1,986 27.i 85 11.7 2,071 25.7 
Merimiehiä ja kalastajia 236 3.2 — — 236 2.9 
Yleisessä palveluksessa tai yksityisissä lai-

134 1.7 toksissa toimivaa palveluskuntaa 134 1.8 — 134 1.7 
Yksityisten palvelijoita — — 62 8.5 62 0.8 
Muun elinkeinon harjoittajia 339 4.6 135 18.6 474 5.9 
Ilman varsinaista tai tunnettua elinkeinoa ole-

via 90 1.2 228 31.3 318 3.» 
Yhteensä | 7,339 100.0 728 100.0 8,067 100.0 

Yksityiskohtaisempia tietoja juopumuksesta pidätettyjen iästä, pidä-
tyskertojen lukumäärästä, svntymäpaikasta sekä pidätyksien luvusta kuna-
kin vuoden kuukautena ja eri viikonpäivinä on julkaistu taulukko-osastossa, 
taulukoissa 9, 10 ja 27. 

D. Työttömyyshuolto 
Työttömyyshuolto, lukuunottamatta työttömyystöiden teettämistä, 

on kertomusvuonna jo neljännen vuotensa ollut huolto viraston työttömyys-
huoltokanslian hoidettavana. Työttömyyshuoltokortistoon ottamista kos-
kevia anomuksia jätt i työttömyyshuoltokansliaan selonteko vuonna kaik-
kiaan 2,420 eri henkilöä (edellisenä vuonna 1,934), ja sisältyy tähän lukuun 
myös edellisestä vuodesta kertomusvuoteen siirtyneet henkilöt, sikäli kuin 
he edelleen ovat ilmoittautuneet kansliaan. Kun kuitenkin anomuksista 
hylättiin 48 ja hyväksytyistäkin 51 jätti työttömyyskorttinsa noutamatta, 
supistui kortistoon lopullisesti otettujen luku 2,321 henkilöksi, joista miehiä 
oli 1,022 ja naisia 1,299. Miesten kohdalla oli vähennystä edelliseen vuoteen 
verraten 17.2 %, mutta naisten kohdalla lisäystä 144.6 %. 

Syntyperäisiä helsinkiläisiä oli kortistossa olevista 2,321 henkilöstä 
415 eli 17.9 %, erikseen miehistä 23. i % ja naisista vain 13.8 %. Maalais-
kunnissa syntyneitä oli kaikkiaan 65. i %, miehistä runsaasti yli puolet ja 
naisista lähes %. 

Kotipaikkaoikeus Helsingissä oli 2,073 henkilöllä eli 89.3 %:lla, ulko-
kunnissa 243 eli 10.5 %:lla ja n.s. valtion tapauksia oli 5 eli 0.2 %. 

Miesten työttömyyshuoltotöitä ei kertomusvuonna ole järjestetty. Naiset 
on osoitettu naisten työtuvalle järjestettyihin töihin. Valtion työttömyys-
huoltotöissä ei koko vuonna ollut yhtään henkilöä kortistossa olevista. 

Seuraavasta taulukosta käy selville kunkin kuukauden lopussa työttö-
tömyyskortistossa kaikkiaan olevien, huoltotöihin osoitettujen ja ilman työ-
tä olevien lukumäärät: 
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Kunnan työttömyyshuoltotöissä Ilman työtä olevia Kaikkiaan kortistossa 
olevia naisia olevia 

Kuukausi % kortis- % kaikis-
Yh- Yh-Kaikkiaan tossa ole- ta kortis- Miehiä Naisia Yh- Miehiä Naisia Yh-Kaikkiaan vista nai- tossa ole- teensä teensä 

sista vista 

Tammikuu .. 38 24.2 17.9 55 119 174 55 157 212 
Helmikuu .. 46 15.8 13.5 49 245 294 49 291 340 
Maaliskuu .... 135 34.5 31.5 37 256 293 37 391 428 
Huhtikuu ... 178 41.8 35.3 78 248 326 78 426 504 
Toukokuu .... 178 44.4 33.5 130 223 353 130 401 531 
Kesäkuu 185 46.8 35.5 158 210 368 158 395 553 
Heinäkuu ... 73 19.4 13.5 165 303 468 165 376 541 
Elokuu 148 32.3 22.8 192 310 502 192 458 650 
Syyskuu 206 46.o 32.1 194 242 436 194 448 642 
Lokakuu 259 43.7 32.1 214 334 548 214 593 807 
Marraskuu ... 273 40.0 29.1 254 410 664 254 683 937 
Joulukuu 265 43. e 31.7 227 343 570 227 608 835 

Tästä taulukosta käy selville, että prosenteissa laskettuna on kuukausit-
tain huoltotöihin sijoitettujen naisten luku verrattuna kaikkiaan kortistossa 
oleviin naisiin vaihdellut 15.8 %:sta 46.8 %:iin. 

Niitä kortistossa olevia, joille töitä ei ole voitu tarjota, on avustettu 
köyhäinhoitotoimenpitein. 

Kun työttömyyshuoltokortistossa olevista 1,015 on ollut huoltovelvolli-
sia huolehtien paitsi itsestään myös 774 aviopuolisosta ja 1,301 lapsesta, on 
kortiston osoittama työttömyys ulottanut vaikutuksensa siis kaikkiaan 
4,396 henkilöön. Huoltovelvollisia oli miehistä 68. o % (edellisenä vuonna 
55.4 %) ja naisista 24.6 % (edellisenä vuonna 34.5 %). 

Iältään oli kortistossa olevista työttömistä meihistä 8 . 7 % alle 26 vuo-
tiaita (edellisenä vuonna 8.3 %), 73.5 % 26—50 vuotiaita (edellisenä vuonna 
73.6 %) ja loput 17.8 % 51 vuotiaita tai sitä vanhempia (edellisenä vuonna 
18.2 %). Naisista 9.8 % oli alle 26 vuotiaita (edellisenä vuonna 2.5 %), 
67. i % 26—50 vuotiaita (edellisenä vuonna 64.2 %) ja 23.1 % sitä vanhem-
pia (edellisenä vuonna 33.3 %). Nuorempien naisten osuus on siten työttö-
myyskortistossa jonkin verran lisääntynyt. 

Ammattinsa mukaan ryhmitettyinä jakautuivat kortistoon otetut seu-
raavalla tavalla: 

Miehiä Naisia Yhteensä 

Luku % Luku % Luku % 

Maataloustyöntekijöitä, ammattitaitoisia ,, _ _ 1 O.i 1 0.0 
» muita — — 12 0.9 12 0.5 

Teollisuustyöntekijöitä, ammattitaitoisia , 193 18.9 218 16.8 411 17.7 
» aputyöntekijöitä ja 

muita 20 2.0 87 6.7 107 4.6 
Rakennustyöntekijöitä, ammattitaitoisia 267 26. i — — 267 11.5 

» aputyöntekijöitä ja 
muita 173 16.9 201 15.5 374 16.1 

Liikehenkilökuntaa 43 4.2 79 6.1 122 5.3 
Ravintola-ai ai la toimineita 1 O.i 147 11.3 148 6.4 
Liikennelaitoksissa toimineita 89 8.7 6 0.4 95 4.1 
Henkisen työn tekijöitä 7 0.7 4 0.3 11 0.5 
Taloustoimissa olleita — — 334 25.7 334 14.4 
Erinäisiä muita ammatteja harjoittaneita . 229 22.4 210 16.2 439 18.9 

Yhteensä | 1,022 100.01 1,299 100.0 2,321 100.0 
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Suurimpana ryhmänä miesten joukossa esiintyivät siten rakennustyön-
tekijät tehden heidän osuutensa 43.1 %, teollisuustyöntekijöitä oli 20.8 %, 
erinäisten ammattien (partureita, vahtimestareita, talonmiehiä, vahteja 
y.m.) harjoittajia 22.4 %, liikennelaitoksissa toimineita 8.7 % ja liikehen-
kilökuntaa 4.2 %, muiden ryhmien ollessa aivan vähäisiä. Naisista oli teol-
lisuustyöntekijöitä 23.5 %, taloustoimissa työskennelleitä 25.7 %, erinäisiä 
ammatteja (parturin, kähertäjän y.m.) harjoittaneita 16.2%, rakennus-
työntekijöitä 15.5%, ravintolapalveluskuntaa 11.3% ja liikealalla työs-
kennelleitä 6.1 %, muiden ryhmien osuuden ollessa aivan vähäinen. 

Siirtoväen työttömyyskortisto. Kulkulaitosten ja yleisten töiden ministe-
riön kiertokirjeen n:o 8 kesäkuun 17 p:ltä 1940 mukaisesti on työttömyys-
huoltokansliassa syyskuusta 1940 alkaen pidetty työttömyyskortistoa myös-
kin Helsingissä asuvasta siirtoväestä. Tähän kortistoon hakeutuminen ja 
siihen hyväksyminen on tapahtunut valtion työttömyysohjeiden mukaisessa 
järjestyksessä aivan samaan tapaan kuin yleiseen työttömyyshuoltokortis-
toonkin, mutta on kyseinen kortisto kuitenkin pidetty omana osastonaan 
erillään yleisestä kortistosta ja siitä myös erikseen annettu raportit asian-
omaisille viranomaisille. 

Siirtoväen työttömyyskortistoon ottamista koskevia anomuksia teki 
kertomusvuoden loppuun mennessä kaikkiaan 536 eri henkilöä, mutta kun 
anomuksista hylättiin 20 ja hyväksytyistäkin 107 jätti työttömyyskorttinsa 
noutamatta, oli kortistoon lopullisesti otettujen luku 409, joista miehiä 154 
ja naisia 255. 

III. Huoltotoimen kustannukset 
A. Tulot ja menot 

Kaupungin talousarviossa osoitettiin huoltotointa varten v:ksi 1940 
varoja yhteensä 63,533,216 mk, josta määrästä kuitenkin 2,000,000 mk 
kaupunginvaltuuston ja 100,000 mk kaupunginhallituksen käytettäviksi 
arvaamattomien tarpeiden varalta. Huoltolautakunnalle jäi siis käytettä-
väksi määrärahoja yhteensä 61,433,216 mk, johon sisältyi Helsingin soke-
aintalosäätiölle tuleva 50,000 mk:n suuruinen avustus, minkä lisäksi vuoden 
varrella kaupunginvaltuusto ja kaupunginhallitus myönsivät lautakunnalle 
lisämäärärahoja yhteensä 1,667,944: 95 mk, josta määrästä 75,214: 85 mk 
viljelyspalstatoimintaa varten sekä 38,726: 70 mk n.s. virastovaratyönteki-
jäin palkkaamiseen. 

Huoltolautakunnan bruttomenot nousivat kaiken kaikkiaan 
61,361,781:90 mk:aan, mutta kun siitä vähennetään Helsingin sokeain-
talosäätiölle jaettu 50,000 mk:n avustus sekä viljelyspalstatoimintaan käy-
tetyt 75,214: 85 mk ja virastovaratyöntekijäin palkkaamiseen käytetty 
38,726: 70 mk, jää varsinaiseen huoltotoimintaan käytetyksi 61,197,840: 35 
mk. Kun tästä huoltomenojen kokonaismäärästä vähennetään tulot 
16,541,726: 30 mk, jää jäljelle 44,656,114: 05 mk, mikä summa siis osoittaa 
huoltolautakunnan suorittamasta varsinaisesta huoltotoiminnasta kaupun-
kikunnalle aiheutuneet todelliset nettomenot v. 1940. Mainittuun summaan 
sisältyy tällöin myös alkoholistien ja irtolaisten huollosta aiheutuneet kus-
tannukset. Edellisestä vuodesta nousivat nettomenot 7,096,869: 05 mk:lla. 
Nettomenot ovat kymmenvuotiskautena 1931—40 vaihdelleet seuraavasti 



78* X I I . Huoltotoimi 

Vuosi Mk Vuosi Mk 
1931 39,984,067:05 1936 46,409,610:50 
1932 50,067,505:80 1937 43,319,251:85 
1933 57,707,653:40 1938 : 37,437,812: — 
1934 2) 45,754,427: 10 1939 37,559,245: — 
1935 3) 49,109,001: 35 1940 44,656,114: 05 

Seuraavat taulukot 4) osoittavat huoltotoimen arvioitujen ja todellisten 
tulojen ja menojen jakautumisen eri ryhmiin v. 1940: 

Tulot 

Arvioidut tulot 
talousarvion 

mukaan 
Todelliset tulot 
tilien mukaan 

Määrä, jolla to-
delliset tulot ylit-

tävät ( + ) tai 
alittavat (—) 

lasketut 
Tulot 

Markkaa ja penniä 

Korvaukset annetusta huollosta 9,150,000 8,148,178 75 —1,001,821 25 
Kunnalliskoti laitoksineen: 

—1,001,821 

Kunnalliskoti 166,000 — 130,821 10 — 35, 178 90 
Työlaitos 421,000 — 263,852 40 — 157,147 60 
Maanviljelys 175,000 — 222,777 — + 47,777 — 

Sikala 525,000 — 459,709 80 — 65,290 20 
Pesulaitos 775,000 — 788,658 80 + 13,658 80 

Tervalammen työlaitos 320,000 — 
5) 234,092 20 — 85,907 80 

Tervalammen maatila 1,612,275 — 1,864,407 85 + 252,132 85 
Työtuvat 4,151,300 — 3,783,172 80 — 368,127 20 
Luontoisetujen korvaukset 653,101 — 

6) 608,170 55 — 44,930 45 
Talousarvion ulkopuolella — — 

7) 37,885 05 + 37,885 05 

Yhteensä 17,948,676 — 16,541,726 30 —1,406,949 70 

Talousarvioon Vuoden varrel- Todelliset me- Säästö ( + ) 
otetut määrä- la myönnetyt not tilien tai ylitys 

Menot rahat lisämäärärahat mukaan ( — ) 

Markkaa ja penniä 

Huoltolautakunta 5,806,714 153,352 25 5,822,171 25 + 137,895 
Kassa- ja tilitoimisto 534,300 — 6,140 — 545,142 45 4,702 45 
Asiamiestoimisto 1,840,400 — 48,273 15 1,864,347 80 + 24,325 35 
Kunnalliskoti laitoksineen: 

Yhteiset kustannukset 999,666 — 35,277 35 961,235 05 + 73,708 30 
Kunnalliskoti 7,908,834 — 112,020 — 7,247,698 05 + 773,155 95 
Työlaitos 1,811,313 — 2,928 — 1,453,945 80 + 360,295 20 
Maanviljelys 135,364 — — — 136,631 75 — 1,267 75 
Sikala 375,934 — 1,360 — 378,526 55 — 1,232 55 
Pesulaitos 716,055 — 589 — 731,751 05 — 15,107 05 

Lisäksi työt tömien ruoanjakelun järjestämiskustannukset 14,873 m k ja köy-
häinhoito viraston viranhaltijain opintokurssikustannukset 15,000 mk. — 2) Lisäksi 
köyhäinhoito viraston viranhaltijain opintokurssikustannukset 2,500 mk. — 8) S:n 
3,850 mk. — 4) Yksi ty iskohtaisemmat t iedot on julkaistu Helsingin kaupungin tilas-
tossa V. 25. 1940. — 5) Tähän s isäl tyvät työla i toksen ja maat i lan henkilökunnan 
suorittamat luontoisetujen korvaukset. — 6) Luontoisetujen korvauksista saatiin 
koko korvaussumma kunnalliskodissa ja työlaitoksessa. — 7) Tästä on 200: 10 mk 
oikeudenkäyntien nettotuloja ja 37,684: 95 m k työtupien c- osaston alaosaston net-
totuloja. — Huomautet takoon lisäksi, e t tä rahatoimiston t i l inpäätöksessä es i intyy 
tä tä vas taavan nimikkeen kohdalla tuloina erinäisten korjausmäärärahojen ylijää-
mää, mut ta kun niitä ei vo ida katsoa huol toto imen tuottamiks i tuloiksi, ei erää 
ole tässä huomioitu. 
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Menot 

Talousarvioon 
otetut määrä-

rahat 

Vuoden varrel-
la myönnetyt 

lisämäärärahat 

Todelliset me-
not tilien 
mukaan 

Säästö ( + ) 
tai ylitys 

(—) Menot 
Markkaa ja penniä 

Kunnalliskodin evakuointi 1,061,031 55 1,061,031 55 
Tervalammen työlaitos 1,253,400 — 56,542 10 1,030,332 — + 279,610 10 
Tervalammen maatila 1,646,858 — 10,880 — 1,525,514 65 + 132,223 35 
Työtuvat 7,609,378 — 5,610 — 5,488,303 50 + 2,126,684 50 
Yksityishoito 25,000 — — — 19,050 — + 5,950 — 

Sairaanhoito 9,940,000 — — — 9,383,604 35 + 556,395 65 
Lääkkeet ja sairaanhoitotar-

vikkeet 550,000 — — — 457,406 45 + 92,593 55 
Suoranaiset avustukset 20,000,000 — — — 22,848,980 05 —2,848,980 05 
Päivähoitokustannukset 25,000 — — — 6,833 50 + 18,166 50 
Matkakulut 75,000 — — — 42,418 15 + 32,581 85 
Hautauskulut 130,000 — 60,000 — 192,916 40 — 2,916 40 
Viljelyspalstatoiminta — — 75,214 85 75,214 85 — — 

Virastovaratyöt — — 38,726 7C 38,726 70 — — 

Yhteensä 61,383,216 — 1,667,944|95 61,311,781 90 + 1,739,379 05 

Yhteiskunnallisen huollon aiheuttaman kunnallisen rasituksen suhteel-
lisen suuruuden ja siinä ilmenevän kehityssuunnan selvittämiseksi on vii-
meksi ilmestyneissä vuosikertomuksissa verrattu huoltotoimen bruttome-
noja kunakin vuonna kaupungin väkilukuun, jolloin on käytetty kirkon-
kirjoihin ja siviilirekisteriin merkittyä väkilukua kunkin vuoden lopussa. 
Kun sanottuja väkilukutietoja sotatilanteen johdosta ei ole saatu käytettä-
väksi v:lta 1940, on vertailu tällä kertaa täytynyt jä t tää suorittamatta. 

B. Korvaukset annetusta huollosta 
Asiamiestoimiston toimesta perittiin v. 1940 rahakorvauksina annetusta 

huollosta 10,072,864: 20 mk, josta 8,148,178: 75 mk koski huoltolautakun-
nan ja 1,924,685: 45 mk lastensuojelulautakunnan antamaa huoltoa. Peri-
mistyö jakautui eri kanslioiden kesken seuraavasti: 

Korvaus huolto-
lautakunnan anta-
masta huollosta, 

mk 
A-kanslian toisilta kunnilta 

perimiä 3,652,485: 95 
D-kanslian valtiolta perimiä 1,855,208: — 
L-kanslian yksityisiltä peri-

miä 2,640,484: 80 

Korvaus lasten-
suojelusta, 

mk 

6 0 5 , 3 2 9 : 4 5 
5 2 4 , 8 2 7 : 7 5 

Yhteensä, 
mk 

4,257,815: 40 
2,380,035: 75 

794,528: 25 3,435,013: 05 
Yhteensä 8,148,178: 75 1,924,685: 45 10,072,864:20 

Paitsi rahassa suoritettua korvausta sai kunta hyvitystä huoltolauta-
kunnan ja lastensuojelulautakunnan antamasta huollosta 285 mieheltä 
työlaitoksissa ja 21 naiselta kunnalliskodissa tehdyn työn muodossa. Täten 
saadun työkorvauksen määrä oli vuoden aikana yhteensä 378,718: 45 mk, 
josta 345,816: 60 mk huoltolautakunnalta saadun ja 32,901: 85 mk lasten-
suo jelulautakunnalta saadun hoidon hyvitystä. Kaikkiaan kertyi raha- ja 
työkorvausta seuraavasti: 
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, . , Lastensuojelulauta-
Huoltolautakunnan kunnan antama Yhteensä 

antama huolto huolto 

Rahasuoritukset, mk .. 8,148,178:75 1,924,685:45 10,072,864:20 
Työllä hyvitetty, mk 345,816: 60 32,901: 85 378,718: 45 
Kaikkiaan korvauksia, mk 8,493,995:35 1,957,587:30 10,451,582:65 

Köyhäinhoitoa koskeva rahakorvaussumma kokonaisuudessaan väheni 
edelliseen vuoteen verraten 2 , 2 9 3 , 0 4 9 : 7 0 mk:lla. Erikseen laskien toisilta 
kunnilta saatujen korvausten määrä väheni 7 2 3 , 3 8 7 : 7 0 mk:lla eli 16. s %:lla, 
kun sen sijaan valtiolta perit tyjen korvausten määrä lisääntyi 9 9 , 1 4 2 : 6 0 
mk:lla eli 5 . e %:lla ja yksityisiltä perit ty korvaussumma väheni 1 , 6 6 8 , 8 0 4 : 6 0 
mk:lla eli 38.7 %:lla, edellisen vuoden ennätysarvosta. On kuitenkin todet-
tava, et tä yksityisiltä perit tyjen korvausten suhteellinen osuus kaikista 
perityistä korvauksista on edelleenkin sangen korkea, ja oli sanottu osuus 
prosenteissa v. 1 9 3 1 — 4 0 seuraava: 

1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 
8 . 8 7 . 2 7 . o 9 . 6 13.3 15.8 21 .7 35 .6 41 .3 32 .4 

Huoltolautakuntaa koskevien perit tyjen korvausten kehityssuunta on 
ilmaistu vertaamalla niiden määrää huoltotoimen bruttomenoihin. Julkai-
semme alla sanotut suhdeluvut kymmeneltä viime vuodelta, mut ta on täl-
löin otettava huomioon, et tä kunkin kalenterivuoden aikana perityt kor-
vaukset koskevat yleensä ei ainoastaan samana vuonna vaan useina edelli-
sinäkin vuosina annettua huoltoa. Suhdeluvut olivat seuraavat: 

Vuosi % 
193! 13.o 
1932 13.3 
1933 15.3 

Vuosi % 
1934 16.8 
1935 15.4 
1936 18.i 

Vuosi % 
1937 15.6 
1938 17.o 
1939 18 . 2 
1940 13.3 
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IV. Taulukkoliitteet 

1. Köyhäinhoidon avunsaajien asunto-olot v. 1940 

Asuntomuoto Miehiä Naisia Lapsia 
alle 16 v. Yhteensä 

1 huone 1,526 2,870 154 4,550 
2 huonetta 627 730 94 1,451 
3 » 96 130 6 232 
4— » 22 27 1 50 
Asui asukkina 632 1,476 26 2,134 

» yömajassa 274 97 — 371 
» laitoksissa koko vuoden 778 1,312 1 2,091 

Tuntematon 861 1,160 121 2,142 

Yhteensä 4,816 7,802 403 13,021 

2. Kunnalliskodin yhteydessä olevan työlaitoksen työtoiminta v. 1940 

Työtoiminnasta kertyneet tulot, mk Siitä 

Työtoiminnan Kunnallis- Työlaitok- Muille lai- Käytetty- Nettotulot 
haarat kodille teh- selle teh- toksille ja Yhteensä jen työtar- (työpal-

dyistä dyistä yksityisille vikkeiden kat), 
töistä töistä tehdyistä arvo, mk töistä töistä mk 

Puunjalostamo 124,706 5,271 229,134 359,111 272,338 86,773 
Jalkinetyöt 39,363 8,765 14,488 62,616 43,968 18,648 
Sepäntyöt 35,756 1,548 21,460 58,764 33,770 24,994 
Maalaamo 35,888 3,380 42,032 81,300 49,402 31,898 
Räätälintyöt 20,930 3,089 2,775 26,794 18,724 8,070 
Kirjansitomo 1,197 320 1,682 3,199 1,330 1,869 
Sekalaistyöt 93,253 — 1,619 94,872 3,272 91,600 

Yhteensä 351,093 22,373 313,190 686,656 422,804 263,852 

3. Köyhäinhoidon avunsaajat avustuksen säännöllisyyden ja lyhyt-
aikaisuuden sekä huoltomuodon mukaan v. 1940 

Säännöllistä avustusta 
saaneet 

Lyhytaikaista avustusta 
saaneet 1) Avun-

saajia Huoltomuoto 
Avun-
saajia Huoltomuoto 

Miehiä Naisia Lapsia Yhteen-
sä Miehiä Naisia Lapsia Yhteen-

sä 
kaik-
kiaan 

Yksinomaan laitoksissa 
olleita 887 

4 

1,478 

3 

13 2,378 
7 

633 1,079 305 2,017 4,395 
7 Yksinomaan yksityis-

hoidossa olleita 

887 

4 

1,478 

3 

13 2,378 
7 

633 1,079 305 2,017 4,395 
7 

Yksinomaan kotiavus-
tusta saaneita 

Laitoshoidon lisäksi ko-
817 2,517 1 3,335 1,541 1,679 10 3,230 6,565 

tiavustusta saaneita 
Yksityishoidon lisäksi 

kotiavustusta saa-

359 446 3 808 575 599 71 1,245 2,053 

neita — 1 — 1 — — — — 1 

Yhteensä 2,067 4,445 17 6,529 2,749 3,357 386 6,492 13,021 

Ks. t ä m ä n kert. s. 47* 

Kunnall. kert. 1Q40 



4. Irtolaishuoltoon joutuneet henkilöt heitä koskevien henkilötietojen mukaan ja ikäluokittain v. 1940 

18—20 v. 21—24 v. ¿5—29 v. 30—34 v. 35—39 v. 40—44 v. 45—49 v. 50— 54 v. 55—59 v. 60— v. 
Kaikki ikä-

luokat 

Mp. Np. Mp. Np. Mp. Np. Mp. Np. Mp. Np. Mp. Np. Mp. Np. Mp Np. Mp. Np. Mp. Np. Mp. Np. M.sp. 

Irtolaishuoltoon joutuneita kaikkiaan 12 60 18 106 25 142 24 87 24 73 16 37 10 24 10 15 2 4 4 3 145 551 696 

Pidätetty irtolaisuudesta 
0 kertaa 7 ?, 12 17 18 44 15 33 14 33 10 17 4 14 4 5 1 3 2 87 168 255 
1 kerran 4 18 1 44 3 36 7 16 5 11 5 9 3 4 3 4 1 — 1 2 33 144 177 
2 kertaa 16 2 24 1 33 18 2 9 1 5 — 1 1 3 — 1 1 1 8 111 119 
3 » 1 10 2 11 1 11 2 7 2 8 — 3 3 2 — 1 — — — — 11 53 64 
4— » 14 1 10 2 18 13 1 12 — 3 — 3 2 2 — — — — 6 75 81 

Irtolaishuollon peruste 
Kuljeksiva elämä 1 1 2 1 1 1 2 _ _ _ _ _ 9 9 
Työn vieroksuminen 3 1 1 1 — 1 — — — — — — — — — — — 7 — 7 
Kerjuu 1 4 7 10 — 9 — 9 — 4 — 7 1 2 — 3 — 56 1 57 

Ammattihaureus 58 106 142 87 — 72 — 35 — 23 — . 11 — 4 — 1 — 539 539 

Muu peruste 7 2 12 15 12 — 13 1 7 2 5 1 1 3 — — 1 2 73 11 84 

Viimeisen huoltotoimenpiteen laatu 
Varoitus 6 29 4 41 2 32 4 14 3 14 6 10 1 3 2 5 3 1 31 149 180 

Kotikuntaan lähettäminen 3 1 1 — 1 — — — — — — — — — — 1 5 6 

Irtolaisvalvonta 1 16 2 23 6 35 3 19 4 9 3 5 1 5 2 7 2 2 — 1 24 122 146 

Työlaitos 2 4 9 25 4 36 3 22 2 17 2 3 3 5 1 1 — 1 — — 26 114 140 

Pakkotyö 1 1 12 6 13 2 17 2 10 1 6 3 15 59 74 

Jälkivalvonta 2 1 2 6 8 17 5 15 12 11 3 4 3 4 1 — — — 1 — 37 58 95 

Ei toimenpidettä 1 7 1 10 4 9 2 4 1 4 — 5 1 1 1 2 — 1 — 1 11 44 55 

Syntym äpaikka 
Helsinki 5 9 5 14 10 14 2 4 5 8 4 2 2 3 2 1 1 1 37 55 92 

Helsinkiä ympäröivät kunnat 1 3 2 — 3 1 1 — — — — — — 1 3 9 12 

Muut Uudenmaan läänin kaupungit 
» » » maalaiskunnat ... 
» Suomen kaupungit 

1 8 
11 

1 
2 
3 

1 
10 
22 

2 
3 

1 
10 
30 

2 
3 

1 
9 

19 

1 
1 
4 

9 
13 

2 
5 

9 
5 

1 
1 3 

2 
3 5 

— 1 — 1 
2 

13 
22 

3 
57 

108 

5 
70 

130 

» t maalaiskunnat 5 27 7 57 7 81 14 53 13 40 5 19 6 18 2 9 — 3 3 1 62 308 370 

Ulkomaat 2 3 3 2 — — 3 — 2 — — — — 1 — — 1 6 11 17 

Asui pääasiassa v. 1940 
Kotona 2 8 8 2 19 1 9 2 9 3 3 2 ; 2 1 10 61 71 

2 27 4 66 3 71 4 39 4 29 1 21 2 9 1 9 1 2 1 2 23 275 298 



Yömajassa 1 2 3 6 5 4 1 2 7 5 6 3 4 2 6 1 1 1 2 — 42 26 68 
Muualla 7 23 11 26 15 48 12 37 11 30 6 10 4 11 3 3 — 1 1 — 70 189 259 

Työkyky huoltovuonna 
Työkykyisiä 12 60 18 106 25 140 24 87 23 72 16 36 10 23 9 12 1 4 4 2 142 542 684 
Pysyväisesti työkyvyttömiä — — — — — 2 — — 1 1 — 1 — 1 1 3 1 • — — 1 3 9 12 

Saanut köyhäinhoitoa v. 1940 3 4 1 8 6 9 11 15 8 16 5 8 4 7 6 5 1 2 1 1 46 75 121 
» » ennen huoltoon jou-

tumistaan 1 8 6 27 18 54 15 29 17 39 11 20 7 14 7 10 2 4 2 2 86 207 293 
Rikollisuus 

Tuomittu 0 kertaa 5 47 4 86 9 91 6 53 7 2)40 5 15 2 14 1 10 — 1 2 1 41 2)358 2)399 
» 1 kerran 2 9 6 15 3 26 6 20 5 12 1 7 2 4 2 2 — 1 1 2 28 98 126 
» 2 kertaa 2 2 3 2 2 11 4 6 — 9 2 4 4 3 1 1 1 — — — 19 38 57 
» 3 » 1 1 1 — 5 4 1 4 — 4 1 3 1 1 1 11 17 28 
» 4 » 2 1 4 3 6 10 7 4 12 8 7 8 1 2 5 2 1 .2 1 — 46 40 86 

Tuomittu v. 1940 : l 5 — 1 3 4 — ' — — 1 1 — — — — — — — — — 5 11 16 
Väkijuomien käyttö 

60 Raitis 3 14 1 12 — 7 — 2 — 7 1 5 1 1 — 4 — — — 2 6 54 60 
Käyttää jonkin verran 7 34 11 72 7 80 7 41 11 24 2 12 2 7 — 4 1 2 3 1 51 277 328 
Juopottelee 2 12 6 22 18 55 17 44 13 42 13 20 7 16 10 7 1 2 1 — 88 220 308 

Pidätetty juopumuksesta v. 1940 
koko vuonna 0 kertaa 8 43 13 81 11 100 11 47 10 41 4 21 2 17 1 10 1 1 3 3 64 364 428 

» » 1—2 kertaa 4 13 — 20 5 26 7 25 3 21 4 11 1 4 3 2 1 1 — — 28 123 151 
» » 3— * — 4 5 5 9 16 6 15 11 11 8 5 7 3 6 3 — 2 1 — 53 64 117 

huoltoon jouduttuaan 0 kertaa 11 49 16 87 16 109 16 57 15 47 9 24 5 18 7 12 1 2 3 3 99 408 507 
» » 1—2 > 1 8 2 19 3 22 5 21 4 17 3 8 1 3 — 1 1 — — — 20 99 119 
» » 3— » — 3 — — 6 11 3 9 5 9 4 5 4 3 3 2 — 2 1 — 26 44 70 

Käsitelty myös alkoholistina v. 1940 — — 1 — 2 1 — 1 1 — 1 — 3 1 — — — — 8 3 11 
Sairasti sukupuolitautia v. 1940 — 31 — 40 1 32 — 21 — 14 — 2 — 3 — 1 — — — — 1 144 145 

* keuhkotautia v. 1940 — — — 2 — 2 — 1 1 3 1 1 — — — — 1 — — — 3 9 12 

Huopalahti, Haaga, Oulunkylä, Helsingin maalaiskunta ja Kulosaari. -— 2) l:stä ei tiedetä, oliko hän tuomittu. 
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5. Irtolaishuoltoon joutuneet henkilöt heitä koskevien henkilötietojen ja huollon 
perusteen mukaan v. 1940 

H u o l t o o n j o u t u n e i t a k o s k e v a t 
h e n k i l ö t i e d o t 

K u l j e k s i v a 
e l ä m ä 

I r t o l a i s l 

T y ö n v i e -
r o k s u m i n e n 

l u o l l o n p e r u s i 

K e r j u u 

te 
A m -
m a t -
t i h a u -

r e u s 

M u u 
p e r u s t e 

H u o l t o o n j o u t u -
n e i t a k a i k k i a a n H u o l t o o n j o u t u n e i t a k o s k e v a t 

h e n k i l ö t i e d o t 

M p . N p . M p . | i N p . M p . N p . N p . M p . | N p . M p . N p . M . s p . 

Irtolaishuoltoon joutuneita kaik-
kiaan 9 — 7 — 56 1 539 73 11 145 551 696 

Siviilisääty 
Naimattomia 8 — 7 — 40 1 398 53 3 108 402 510 
Naineita, yhdessä asuvia — : — — 4 — 34 8 3 12 37 49 

» erossa asuvia 1 — — 3 — 48 4 1 8 49 57 
Eronneita — — — 8 — 43 5 1 13 44 57 
Leskiä — — — 1 — 16 3 3 4 19 23 

Syntyperä ja kasvatuspaikka 
Aviosyntyisiä 8 5 — 56 1 473 66 9 135 483 618 

kotona kasvatettuja 7 5 — 54 1 437 60 8 126 446 572 
kodin ulkop. kasvatettuja... 1 — — 2 — 36 6 1 9 37 46 

Aviottomia 1 2 — — — 64 7 2 10 66 76 
kotona kasvatettuja — 1 — — — 40 6 2 7 42 49 
kodin ulkop. kasvatettuja... 1 1 — — — 24 1 — 3 24 27 

Syntyperä tuntematon — — — —T — i)2 — — — i)2 i) 2 
A mmattiryhm ä 

i)2 

Virkamiehiä y.m.s — — — — — — — — — — 

Maanviljelystä tai sen sivu-
elinkeinoja harjoittavia ... 1 1 1 

Itsenäisiä liikkeenharjoittajia 3 — — 7 — 53 4 2 14 55 69 
Liikehenkilökuntaa: 

a) päällystöä, työnjohtajia 13 1 — 1 13 14 
b) työntekijöitä 1 — — 1 — 26 1 1 3 27 30 

Tehdas- y.m. ammattityöntek. 1 2 — 12 — 169 26 2 41 171 212 
Muita työntekijöitä 3 5 — 33 — 58 34 — 75 58 133 
Merimiehiä ja kalastajia 3 — 3 — 3 
Yleisten laitosten palvelusk. 2 2 — 2 2 4 
Yksityisten palvelijoita — — — — 1 198 — 1 — 200 200 
Muun elinkeinon harjoittajia.. 1 — — 3 — 5 1 3 5 8 13 
Ilman varsinaista tai tunnet-

tua elinkeinoa olevia — — — — — — 14 1 o 1 16 17 

6. Irtolais- tai alkoholistihuoltoon joutuneet henkilöt rikollisuutensa, irtolaisuu-
tensa tai väkijuomien käytön alkamisiän mukaan v. 1940 

H u o l t o o n j o u t u -
n e i d e n r i k o l l i s u u s , 

i r t o l a i s u u s t a i 
v ä k i j u o m i e n k ä y t -

t ö a l k o i h e i d ä n 
o l l e s s a a n 

I r t o l a i s h u o l t o o n j o u t u n e e t A l k o h o l i s t i h u o l t o o n j o u t u n e e t 

T e k i 
s e n 

e n s i m m ä i -
. r i k o k s e n 

J o u t u i e n s i m m ä i -
s e e n i r t o l a i s k ä -

s i t t e l y y n 
T e k i e n s i m m ä i -

s e n r i k o k s e n 

J o u t u i e n s i m m ä i -
s e e n i r t o l a i s k ä -

s i t t e l y y n 
A l k o i k ä y t t ä ä 

v ä k i j u o m i a 

M p . N p . M . s p . M p . N p . M . s p . M p . N p . M . s p . M p . N p . M . s p . M p . N p . M . s p . 

23 26 49 17 44 61 18 1 19 23 1 24 136 3 139 
29 56 85 35 193 228 49 — 49 21 — . 21 228 3 231 
15 50 65 32 176 208 36 — 36 47 1 48 109 6 115 
14 30 44 22 76 98 37 — 37 39 2 41 40 1 41 
7 14 21 16 24 40 28 — 28 35 — 35 10 1 11 
2 5 7 12 18 30 13 — 13 16 1 17 6 — 6 
5 1 6 7 8 15 5 2 7 9 3 12 1 — 1 

— 1 1 1 4 5 4 1 5 6 — 6 1 — 1 
1 — 1 1 3 

1 
2 

4 
1 
4 

1 — 1 3 
0 — 3 

0 
1 — 1 

• 2 

3 
1 
2 

4 
1 
4 

L L 
1 1 

8 10 18 — 2 2 12 — 12 

104 193 297| 145 551 696 203 4 207 201 8 209 533 14 547 

Alle 18 v 
18—20 » 
21—24 » 
25—29 » 
30—34 » 
35—39 » 
40—44 » 
45—49 » 
50—54 » 
55—59 » 
6 0 — > 
Ikä ilmoittam. 

Kaikkiaan 
x) Näistä toinen kotona ja toinen kodin ulkopuolella kasvatettu. 



7. Alkoholistihuoltoon joutuneet henkilöt heitä koskevien henkilötietojen mukaan ikäluokittain v, 1940 

Alkoholistihuoltoon joutuneita kaik-
kiaan 

Alkoholistihuollon peruste 
Vaarallisuus 
Häiriö tai pahennus 
Elatusvelvollisuuden laiminlyönti 
Läheisen henkii, rasit. joutuminen 
Köyhäinhoidon tarve 
Juopumuspidätykset 
Vapaaehtoisuus 

Huoltotoimenpiteen laatu 
Varoitus 
Raittiusvalvonta 
Huoltolah., täytäntöönpanematon 

» täytäntöönpantu.. 
Jälkivalvonta 

Syntymäpaikka 
Helsinki 
Helsinkiä ympäröivät kunnat 2). . . 
Muut Uudenmaan 1 :n kaupungit... 

» » » maalaiskunn. 
» Suomen kaupungit 
» » maalaiskunnat 

Ulkomaat 

18—20 v. 

Mp. Np. 

^ 5 

1 

1 

i ) 3 

i ) 3 
2 

1)3 

21—24 v. 

Mp. Np. 

11 

25—29 v. 

Mp. Np. 

48 

1 
20 

6 
6 
1 

14 

30—34 v. 

Mp. Np. 

92 

7 
35 

9 
7 
2 

32 

28 
35 

3 
26 

28 
1 
1 
2 

20 
38 
2 

35—39 V. 

Mp. Np. 

135 

5 
43 
19 
11 
6 

51 

40—44 v. 

Mp. Np 

94 

2 
26 
13 
4 
2 

47 

29 
46 

2 
17 

20 
1 
4 

10 
17 
41 

1 

45—49 v. 

Mp. Np. 

22 
35 

2 
16 

15 
1 
2 
9 

17 
30 

1 

50—54 V. 

Mp. 

40 

13 
8 
4 
2 

12 
1 

6 
24 

1 
9 

6 
1 
1 
6 
6 

17 
3 

Np. 

55—59 v. 

Mp. Np. Mp. 

13 

Np. 

Kaikki 
ikäluokat 

Mp. 

533 

20 
175 
68 
44 
17 

207 
2 

153 
237 

1 
12 

130 

132 
7 

14 
49 

116 
198 

17 

Np. 

14 

M.sp. 

547 

20 
181 
69 
45 
18 

212 
2 

159 
242 

1 
12 

133 

134 
7 

14 
51 

118 
205 

18 

!) Näistä 1 alle 18 v. — 2 ) Huopalahti, Haaga, Oulunkylä, Helsingin maalaiskunta ja Kulosaari. 

oo C/l * 
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8. Alkoholistihuoltoon joutuneet henkilöt heidän elämäänsä koskevien tietojen mu-
kaan ikäluokittain v. 1940 
1 8 — 2 0 v . 2 1 — 24 v . 2 5 — 2 9 v. 3 0 — 3 4 v . 3 5 — 3 9 v . 4 0 — v . 

Mp. N p . Mp. N p . Mp. N p . Mp. N p . Mp. N p . M p . N p . 

Alkoholistihuoltoon joutuneita 
kaikkiaan i ) 5 1 11 — 48 1 92 2 135 2 242 8 

Asui pääasiassa v. 1940 
Kotona i ) 2 1 4 — 2 2 — 38 2 50 1 95 4 
Asukkina 1 — 3 — 4 — 10 — 23 — 42 1 
Yömajassa — — 1 — 8 — 19 — 27 1 61 — 

Muualla 2 — 3 — 14 1 25 — 35 — 44 3 
Työsuhde huoltovuonna 

Työssä olevia 1 — 7 — 41 — 74 2 110 2 214 4 
Työttömiä 4 1 4 — 7 1 18 — 24 — 26 3 
Pysyväisesti työkyvyttömiä .... 1 — 2 1 

Saanut köyhäinhoitoa v. 1940 i ) 2 3 12 31 31 1 66 3 
Saanut köyhäinhoitoa ennen huol-

i ) 2 

103 toon joutumista 2 — 5 — 29 — 66 1 103 1 172 7 
Käsitelty irtolaisuudesta (kerjuus-

ta) ennen v. 1940 
Ei käsitelty x ) 5 1 9 — 33 1 59 1 81 1 145 2 
Varoitettu — 1 — 11 — 

a)21 1 28 — 50 1 
Toimitettu kotikuntaan — — 1 — 1 — 4 — 13 — 19 — 

Määrätty yleiseen työhön — — — — 3 — 8 — 13 1 28 5 
Rikollisuus 

Tuomittu 0 kertaa 1)3 1 8 — 29 1 45 2 80 2 165 4 
» 1 kerran 1 — — — 5 — 16 — 28 — 36 4 
» 2 kertaa 1 — 2 — 7 — 12 — 6 — 12 — 

% 3 » — — 1 — 4 — 7 — 8 — 12 — 

» 4— » — — — — 3 — 12 — 13 — 17 — 

Tuomittu v. 1940 1 — 1 — — — — — — — 1 .— 

Pidätetty juopumuksesta v. 1940 
Koko vuonna 0 kertaa 2 1 1 — 16 1 27 2 32 — 62 1 

» » 1—2 » — — 2 — 12 — 22 — 28 — 62 2 
» » 3— » i ) 3 — 8 — 20 — 43 — 75 2 118 5 

Huoltoon jouduttuaan 
0 kertaa 4 1 6 — 27 1 42 2 57 1 116 4 

1—2 » l) 1 — 2 — 9 — 26 — 29 — 59 1 
3— » — 3 — 12 - 24 — 49 1 67 3 

Sairasti sukupuolitautia v. 1940 ... 1 
Sairasti keuhkotautia v. 1940 — — 1 — — — 1 — — — 4 — 

K a i k k i 
i k ä l u o k a t 

Mp. N p . M.sp 

533 

211 
83 

116 
123 

447 
83 

3 

145 

377 

332 
2)111 

38 
52 

330 
86 
40 
32 
45 

3 

140 
126 
267 

252 
126 
155 

14 

8 
1 
1 
4 

8 
5 

9« Juopumuksesta pidätettyjen Helsingissä asuvien henkilöiden juopu-
muspidätykset kuukausittain ja viikonpäivittäin v.. 1940 

K u u k a u s i M i e s t e n N a i s t e n 
Y h -

t e e n s ä 
M i e s t ä 

k o h d e n 
N a i s t a 

k o h d e n 

Tammikuu 577 38 615 l . l l 1.08 
Helmikuu 679 53 732 1 . 1 5 1 . 1 5 
Maaliskuu 470 57 527 1 . 1 1 1 . 0 3 
Huhtikuu 1,171 90 1,261 1 . 5 8 1.20 
Toukokuu 1,001 76 1,077 1. 2 4 1 . 1 6 
Kesäkuu 1,496 121 1,617 1 . 2 3 1 . 2 6 
Heinäkuu 1,528 134 1,662 1 . 3 1 1 . 2 1 
Elokuu 1,713 175 1,888 1 . 2 5 1 . 1 9 
Syyskuu 1,587 152 1,739 1. 2 8 1 . 1 5 
Lokakuu 1,464 160 1,624 1 . 2 0 1 . 1 5 
Marraskuu 1,310 129 1,439 1 . 1 7 1.14 
Joulukuu 1,204 116 1,320 1.3 6 1 . 0 9 

Koko vuosi 14,200 1,301 15,501 1.93| 1 . 7 8 

V i i k o n p ä i v ä M i e s t e n N a i s t e n 
Y h -

t e e n s ä 

Maanantai .. 1,829 184 2,013 
Tiistai 2,077 202 2,279 
Keskiviikko 1,974 183 2,157 
Torstai 2,190 167 2,357 
Perjantai .... 2,129 195 2,324 
Lauantai .... 2,774 189 2,963 
Sunnuntai ... 1,227 181 1,408 

Koko vuosi | 14,200 1,3011 15,501 

547 

219 
84 

117 
127 

455 
88 
4 

149 

386 

338 
113 
38 
58 

340 
90 
40 
32 
45 

3 

145 
128 
274 

261 
127 
159 

1 
6 

i) Näistä 1 alle 18 v. — 
2) 1 tapaus ei aiheuttanut toi-
menpidettä. 



10. Juopumuksesta pidätetyt Helsingissä asuvat henkilöt iän, syntymäpaikan ja pidätyskertojen lukumäärän mukaan v. 1940 
Alle 18 v. 18— 20 v. 21—24 v. 25—29 v. 30—34 v. 35—39 v. 40—44 v. 45—49 v. 50—54 v. 55—59 v. 60— v. K a i k k i 

Mp. Np. Mp. Np. Mp. Np. Mp. Np. Mp. Np. Mp. Np. Mp. Np. Mp. Np. Mp. Np. Mp. Np. Mp. Np. Mp. Np. M. sp. 

Pidätettyjä eri henkilöitä 39 7 216 35 374 81 1,225 126 1,506 143 1,406 113 987 89 705 61 485 33 218 20 178 20 7,339 728 8,067 
Syntymäpaikka 
Helsinki 
Muut Suomen kaupungit 
Suomen kauppalat 

» maaseutu 
Ulkomaat 

17 
10 

12 

1 

' 2 

2 

91 
41 

6 
73 

4 

5 
6 

24 

108 
70 

9 
176 

9 

14 
20 

46 

315 
285 

36 
564 

22 

13 
31 

3 
77 

1 

310 
363 

56 
739 

36 

18 
35 

5 
85 

242 
323 

50 
761 

30 

11 
24 

3 
73 

2 

165 
237 

27 
529 

26 

15 
18 
3 

50 
3 

123 
159 

15 
388 

19 

10 
14 
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Kansliat 
I 7,314 

7,336 
6,821 
8,478 
8,662 
6,490 
9,048 

188 
361 
515 
507 
364 
465 
178 

160 
220 
260 
280 
303 
515 
307 

10 776 
1,475 
1,474 
2,488 

685 
776 
629 

13,758 
18,153 
25,814 
14,501 
19,343 
11,036 
22,304 

26 1,609 
524 

1,135 
2,811 
2,105 
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2,577 
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1,924 
1,453 
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1,320 
1,929 
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2,818 
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34,609 
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II 
7,314 
7,336 
6,821 
8,478 
8,662 
6,490 
9,048 

188 
361 
515 
507 
364 
465 
178 

160 
220 
260 
280 
303 
515 
307 

10 776 
1,475 
1,474 
2,488 

685 
776 
629 

13,758 
18,153 
25,814 
14,501 
19,343 
11,036 
22,304 

32 
38 
49 
46 
96 
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524 

1,135 
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3,900 

27,774 
31,345 
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307 
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6,490 
9,048 

188 
361 
515 
507 
364 
465 
178 

160 
220 
260 
280 
303 
515 
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8,662 
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11,036 
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1,929 

720 
2,818 
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1,951 
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39,214 

Yhteensä 54,149 2) 2,578 598 47 413 3) 2,045 27 266 124,909 13 2,499 45 328 4) 11,116 5,076 15,987 228,399 

Kuukausi 
Tammikuu ... 
Helmikuu .... 
Maaliskuu .... 
Huhtikuu .... 
Toukokuu .... 
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Heinäkuu .... 
Elokuu 
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5,778 
4,528 
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1,424 
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16,429 
23,253 
20,367 
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18,211 
18,639 
20,103 
22,707 
20,758 
20,074 
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Marraskuu .... 
Joulukuu 
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4,285 
5,778 
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4,670 
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20 
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56 
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11,365 
11,820 
11,901 
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15,307 
16,429 
23,253 
20,367 
18,148 
18,211 
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20,758 
20,074 

Yhteensä x) S4,149\ 2) 2,578\ 598 47 413 3) 2,045 27\ 266 8,303 124,909 13 2,499 45 328 4) 11,116 5,076 15,987 228,399 

Muist.: Kun osa aikaisemmin köyhäinhoitoa varten asetetuissa huoltokanslioissa hoidettujen sairaaloiden maksusitoumusasioita 
v:n 1939 helmikuusta lukien siirrettiin rekisterikanslian tehtäväksi, on yllä olevan taulukon numeroihin — vertailuja varhaisempiin 
vuosiin tehtäessä— asianomaisissa viittauskohdissa lisättävä seuraavat rekisteiikanslian osalta saadut numerot: *) 3,882. — 2 ) 1,117.— 

1,989. — 4) 776. 



XI II. Lastensuojelu 
Lastensuojelulautakunnan v:lta 1940 antama kertomus1) oli seuraa-

van sisältöinen: 

Yleiskatsaus 
Edellisen vuoden lopulla maassamme alkanut vaikea sotatilanne jatkui 

edelleen v:n 1940 alkukuukausina maaliskuun 13 p:nä tehtyyn Moskovan 
rauhaan asti. Tämän pakkorauhan kansallemme raskaisiin ehtoihin sisältyi 
myöskin Neuvostoliitolle vuokratulla Hangon alueella sijaitsevan Bengtsä-
rin koulukodin menetys n. 500 ha käsittävine maa-alueineen, yhteisarvol-
taan yli 4,000,000 mk. Laitoksen henkilökunta ja oppilaat oli sijoitettava 
kaupungin muihin lastenhuoltolaitoksiin, etupäässä Ryttylään, mikä suu-
resti vaikeutti tämän laitoksen toimintaa. Bengtsärin tilan karja ja lai-
toksen irtaimisto saatiin niinikään siirretyksi väliaikaisesti Ryttylään, 
mistä se sittemmin luovutettiin eri lastenhuoltolaitosten ja osittain Terva-
lammen työlaitoksen käytäntöön. Kaupungin omiin laitoksiin enää kel-
paamattomat rikkinäiset rautasängyt sekä kovin kuluneet ja kolhiintuneet 
huonekalut annettiin sittemmin kaupunginhallituksen suostumuksella 
Vapaan Huollon Uudenmaan lääninkeskuksen välityksellä puutteessa ole-
valle siirtoväelle. 

Sodan alkaessa maaseudulle siirretyt Sofianlehdon ja Reijolan lasten-
kodit olivat siellä kevääseen asti, koska ensin siirtoväen kuljetuksista aiheu-
tuva ajoneuvojen puute ja myöhemmin kelirikko asettivat voittamattomia 
esteitä niiden siirtämiselle aikaisemmin omiin huoneistoihinsa takaisin. 

Vaikka työ sodan aikana, asekuntoisten mies virkailijain ja sairaanhoita-
jatarkoulutuksen saaneiden naisten ollessa rintamalla y.m. maanpuolustus-
tehtävissä, olikin siten supistuneilla työvoimilla raskasta ja vaikka edellä 
mainitut lastenkotien siirrot sekä Bengtsärin irtaimiston loppuselvittely 
aiheutti melkoisesti ylimääräistä vaivannäköä niinhyvin lastensuojelu-
virastossa kuin asianomaisissa laitoksissakin, ryhdyttiin kohta rauhan palat-
tua uutteraan jälleenrakennustyöhön. Lautakunnan omien tehtävien ohella 
pyrittiin hoitamaan myöskin sotasiirtolaisten ja siirtoväen asioita ja siten 
helpoittamaan tilannetta juuri heidän kohdaltaan. J a mitä lähemmäksi 
vuoden loppua päästiin, sitä suuremmassa määrässä lastensuojelutyökin 
eri muodoissaan siirtyi jälleen säännöllisiin uomiinsa. Tässä yhteydessä on 
kuitenkin mainittava, että vuoden lopulla menetti myöskin Toivoniemen 
koulukoti pika-asutuslain vaikutuksesta suurimman osan sille kuuluvan 
maatilan alueista, mikä — ellei näitä alueita saada palautetuksi takaisin — 
tulee monin tavoin jatkuvasti haittaamaan tämän laitoksen taloudenhoitoa 

1) Eräät kertomusta seuranneet taulukkotiedot, joita ei ole tähän merkitty, 
on julkaistu Helsingin kaupungin tilastollisessa vuosikirjassa v:lta 1940/41. 
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ja kasvatuksellista toimintaa. Hyvin ymmärrettävää on myöskin se, että 
edellä mainitut sotatalven tapahtumat aiheuttivat sanottujen aluemenetyk-
sien lisäksi kaupungin lastensuojelutoiminnalle paljon muitakin normaali-
oloista poikkeavia ylimääräisiä kustannuksia. 

Ilahduttavana seikkana näiden suurien vaikeuksien keskellä on mainit-
tava, että v:n 1940 lopussa valmistui lautakunnan käytettäväksi kauan 
päiväjärjestyksessä ollut 16,300 tilavuuskuutiota ja 140 oppilaspaikkaa 
sisältävä uusi vastaanotto- ja ammattioppilaskotirakennus, joka väestön-
suojineen, talouskoneineen sekä ympäristön tasoituksineen ja istutuksineen 
tuli maksamaan 7,887,970 mk. Kaluston viivästymisen takia päästiin tähän 
uuteen kotiin kuitenkin muuttamaan vasta seuraavan vuoden alussa. Otet-
tuna kaluston arvokin huomioon maksoi tämä talo valmiiksi sisustet-
tuna pyörein luvuin 8,300,000 mk, johon sosiaaliministeriöltä saatiin 
vastaanottokodin osalta n. 2,000,000 mk:n suuruinen avustus. Talon raken-
nuskustannukset eivät sisälly tämän kertomuksen lopussa esitettyihin 
lastensuojelun vuosimenoihin, koska rakennusta varten myönnetyt määrä-
rahat olivat kaupungin rakennustoimiston käytettävissä. 

Lastensuojelulautakunta 

Lautakunnan kokoonpano. Lastensuojelulautakuntaan kuuluivat v. 1940 
päätoimittaja E. Kilpi puheenjohtajana, teologiantohtori P. Virkkunen 
varapuheenjohtajana ja muina varsinaisina jäseninä rouva M. Huttunen, 
toimistoapulainen T. Larsson, oikeusneuvosmies T. Nilsson, kirjanpitäjä 
B. Tabelle ja professori A. Ylppö sekä varajäseninä ylilääkäri P. Heiniö, 
toimittaja K. Kukkonen, toimittaja K.-M. Rydberg, varatuomari R. V. 
Rönnholm ja kansakoulunopettaja K. Saltzman. 

Lautakunnan varsinaiset jäsenet, jäsen Larssonia lukuunottamatta, 
muodostivat samalla lautakunnan alaisissa laitoksissa toimivien kansakou-
lujen johtokunnan, johon opettajakunnan edustajana kuului opettaja 
V. E. Uusivirta sekä opettajiston varaedustajana opettaja T. R. Reino. 

Kaupunginhallitusta edusti sekä lautakunnassa että koulujen johto-
kunnassa toimittaja Y. Räisänen. 

Lastensuojeluohjesäännön 4 §:ssä säädettyyn lasten huostaanotto jaos-
toon kuuluivat oikeusneuvosmies T. Nilsson puheenjohtajana, teologian-
tohtori P. Virkkunen varapuheenjohtajana ja muina varsinaisina jäseninä 
rouva M. Huttunen ja professori A. Ylppö sekä varajäseninä ylilääkäri P. 
Heiniö, päätoimittaja E. Kilpi, toimittaja K. Kukkonen ja kansakoulun-
opettaja K. Saltzman. 

Äitiysavustusanomuksia valmistelevasti käsittelevään valiokuntaan 
kuuluivat päätoimittaja E. Kilpi puheenjohtajana, oikeusneuvosmies T. 
Nilsson varapuheenjohtajana sekä muina jäseninä neiti B. Tabelle ja pro-
fessori A. Ylppö. 

Opetuksen tarkastuksesta lautakunnan alaisissa kouluissa huolehtivat 
Helsingin kaupungin kansakoulujen ohjesäännön mukaisesti suomenkielis-
ten kansakoulujen ensimmäinen tarkastaja A. Huuskonen ruotsinkielisten 
kansakoulujen tarkastajan R. Malmbergin avustamana. 

Lautakunnan sekä sen jaostojen ja koulujen johtokunnan kokoukset. 
Lastensuojelulautakunta kokoontui sodan kestäessä ainoastaan kerran 
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kuukaudessa, kunnes päästiin säännöllisiin oloihin, jonka jälkeen kokouksia 
pidettiin jälleen jokaisen kuukauden toisena ja neljäntenä tiistaina, paitsi 
kesä-, heinä- ja elokuun aikana, jolloin tarvittiin kokoontua vain kerran 
kuukaudessa. Ylimääräisiä kokouksia pidettiin 1 ja huostaanottojaoston 
kokouksia 5. Äitiysavustusanomuksia käsittelevä valiokunta kokoontui 
22 kertaa. Kansakouluasioita, jolloin myöskin opettajakunnan edustaja 
osallistui päätöksiin, käsiteltiin 2 kokouksessa. Pöytäkirjat lautakunnan 
kokouksista kertomusvuoden kuluessa käsittävät yhteensä 2,321 (edellisenä 
vuonna 2,458) eri asiaa, joista 574 (569) yleisen kanslian, 1,296 (1,533) tur-
vattomani lasten huoltotoimiston ja 451 (356) aviottomain lasten huolto-
toimiston esittämiä. Näiden lisäksi on mainittava äitiysvaliokunnan val-
vistelevasti käsittelemät anomukset, jotka aina kussakin lautakunnan ko-
kouksessa merkittiin saman pykälän kohdalle ja joiden yhteinen lukumäärä 
oli 1,401 (1,124). 

Lautakunnan käsittelemät tärkeimmät asiat. Paitsi talousarvioehdotuksen 
valmistelua, lasten huoltoonottamista, avustusten lakkauttamista, elatus-
sopimusten vahvistamista, lasten koulunkäynnin ja jatko-opetuksen järjes-
telyä sekä äitiysavustusten myöntämistä koskevia y.m. lastensuojelu viras-
ton ja lastenhuoltolaitosten jokapäiväisestä toiminnasta johtuvia asioita, 
lautakunta käsitteli kertomusvuoden aikana erinäisiä yhteiskunnallisen 
lastensuojelun ja nuorisonhuolion sekä alaistensa laitosten ja niihin kuulu-
vien maatilojen kehittämistä tarkoittavia yleisempiä kysymyksiä, joista 
tässä mainittakoon seuraavat: 

Sen johdosta, että rautatiehallitus oli vuoden alussa supistanut lasten 
kuljetukseen aikaisemmin myöntämäänsä luottokuljetuslippujen käyttö-
oikeutta sekä kieltänyt ylimääräisen alennuksen lautakunnan välityksellä 
kesäksi maalle lähetettäviltä lapsilta, anoi lautakunta sille tammikuun 9 
p:nä lähettämässään kirjelmässä, että entisen käytännön sallittaisiin edel-
leenkin jatkua. Rautatiehallitus kuitenkin epäsi tämän anomuksen selit-
täen, että velkakuljetusta voidaan nykyisten säännösten mukaan käyttää 
vain lapsia lähetettäessä Helsingistä maaseutuasemille, mutta ei päin-
vastoin, ja ettei entisiä ylimääräisiä alennuksia n.s. kesälastenkaan kulje-
tukseen voida myöntää. 

Lastenvalvojan oli aikaisemmin sallittu pitää todistajapalkkioiden y.m. 
hänen toiminnastaan aiheutuvien menojen suorittamiseksi enintään 2,000 
mk:n suuruista käsikassaa, jotavastoin samalta tililtä suoritettavat aviot-
tomain lasten ja heidän äitiensä tilapäiset avustukset asianomaisten oli 
täytynyt käydä nostamassa huoltolautakunnan kassavirastosta. Kun täl-
lainen järjestelmä aiheutti näille pikku avustusten saajille turhaa vaivan-
näköä, anoi lautakunta tammikuun 18 p:nä kaupunginhallitukselta, että 
nämä tilapäiset avustuksetkin saataisiin suorittaa sanotusta lastenval-
vojan käsikassasta. Anomukseen suostuttiin ja käsikassan enimmäismäärä 
korotettiin 5,000 mk:aan. 

Kun koulukotienkin maatiloilta oli luovutettava puolustuslaitoksen käy-
tettäväksi hevosia, joista kaikkia ei sodan päätyttyäkään saatu takaisin, 
aiheutui tästä näillä tiloilla he vostyövoiman puutetta, mikä esiintyi vai-
keimpana meren saarella sijaitsevassa Bengtsärissa, missä ei hevosta voitu 
kiireimpiin töihin edes naapurilta lainata. Tämän johdosta anoi lautakunta 
maaliskuun 4 p:nä kaupunginhallitukselta 22,000 mk:n suuruista erikois-
määrärahaa uuden hevosen hankkimiseksi mainittuun laitokseen, mutta 
ennenkuin anomusta ennätettiin käsitellä, joutuikin Bengtsärin koulukoti 
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siihen kuuluvine tiloineen Moskovan rauhassa Neuvostoliitolle, joten hevo-
sen ostaminenkin kävi tarpeettomaksi. 

Polttoaineiden varaamiseksi kaupungin laitoksille järjestettiin kaupun-
ginhallituksen tammikuun 20 p:nä tekemän päätöksen mukaisesti halkojen 
hakkaamista varastoon myöskin Bengtsärin ja Toivoniemen koulukotitilo-
jen metsistä, mihin tarkoitukseen kummallekin laitokselle erikseen myön-
nettiin 10,000 mk:n suuruinen määräraha. Kun Bengtsär sittemmin mene-
tettiin ennenkuin halkoja oli ennätetty hakata, siirrettiin sillekin hakkuu-
palkkoihin myönnetty määräraha Toivoniemen tilan käytettäväksi. 

Koska Ryttylän koulukotiin oli laitoksen omien oppilaiden lisäksi 
maaliskuun puolivälissä asutettava vielä suurin osa Moskovan rauhassa 
menetetyn Bengtsärin koulukodin oppilaista ja henkilökunnasta, muo-
dostui tilanne siellä äärimmäisen tukalaksi. Sen auttamiseksi lautakunta 
anoi maaliskuun 20 p:nä kaupunginhallituksen toimenpiteitä. Oppilaiden 
joukkokarkaamisia y.m. laitoksen kasvatustoiminnalle haitallisia seurauk-
sia, mitkä tällaisesta olotilasta saivat alkunsa, on valitettavasti ollut 
vaikea saada myöhemminkään pysähtymään, varsinkaan, kun jälleen syt-
tynyt uusi sota on pitänyt yleistä mielten rauhattomuutta yllä. 

Kun lautakunnan jäljelle jäämissä lastenhuoltolaitoksissa ei ollut mah-
dollista järjestää toimipaikkaa menetetyn Bengtsärin koulukodin johta-
jalle eikä kahdelle kansakoulunopettajalle, teki lautakunta maaliskuun 29 
p:nä kaupungin kansakoulujen johtokunnille esityksen heidän siirtämises-
tään kansakoulujen palvelukseen. Asia saatiinkin kaupunginhallituksen 
myötävaikutuksella näin järjestetyksi. Muutamat muut sanotun laitoksen 
toimihenkilöistä voitiin sijoittaa sittemmin valmistuneessa uudessa vastaan-
ottokodissa avautuneisiin virkoihin, joiden järjestelystä lautakunta teki 
huhtikuun 16 p:nä esityksen kaupunginvaltuustolle, sekä loput Toivolan 
ja Ryttylän koulukoteihin, lukuunottamatta sellaisia, jotka jo eläkeiän 
saavuttaneina voivat siirtyä eläkkeelle. 

Maaliskuun 19 p:nä päivätyssä lähetteessä pyysi kaupunginhallitus 
lautakunnan lausuntoa Lohjan Sähkö Oy:n anomuksesta saada vetää Toivo-
niemen tiluksien yli aikaisemmin Lohjan pitäjässä sijaitsevaan Varolan 
kartanoon johdetusta sähkölinjasta haarautuva korkeajännitteinen säh-
köjohto saman pitäjän Karstun kylään. Ottaen huomioon, että kaupunki 
oli aikanaan kustantanut Toivoniemen koulukotiin Lylyisten kartanosta 
jatketun korkeajännitteisen pääjohdon muuntajalaitteineen sekä myöntä-
nyt mainitulle yhtiölle oikeuden Karstun linjan jatkamiseen siitä ilman min-
käänlaista erikoiskorvausta, ehdotti lautakunta asiasta huhtikuun 16 p:nä 
antamassaan lausunnossa, että oikeus Karstun linjan vetämiseen myön-
nettäisiin vain sillä ehdolla, että yhtiö suorittaisi Toivoniemen koulu-
kodille päälinjasta aikoinaan aiheutuneista yli 33,000 mk:n suuruisista 
kustannuksista osittaisena korvauksena kerta kaikkiaan 15,000 mk sekä 
maksaisi sen lisäksi kyseessä olevan Karstun linjan sanotun tilan metsän-
kasvulle tuottaman vahingon ja sähköpylväiden peltojen muokkaukselle 
aiheuttaman haitan hyvityksenä linjavuokraa 1,000 mk vuodessa niin 
kauan kuin sopimus sähköenergian toimittamisesta Toivoniemen koulu-
kotiin on yhtiön kanssa voimassa. Viimeksi mainitun vuosivuokran suorit-
tamiseen ei yhtiö kuitenkaan ollut taipuvainen suostumaan, ^ vaan anoi 
myöhemmin uudelleen, että kaupunki lieventäisi vaatimuksiaan vuosi-
maksuun nähden. Ennenkuin asia tässä uudessa vaiheessaan ennätettiin 
loppuun käsitellä, olivat ne pelto- ja metsäalueet, joiden läpi puheena oleva 
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Karstun linja oli suunniteltu vedettäväksi, siirtyneet pika-asutuslain toi-
meenpanossa toisille omistajille, minkä vuoksi tämän kysymyksen ratkaisu 
on edelleenkin keskeneräinen. 

Bengtsärin koulukodin irtaimiston kuljetuksista sekä Sofianlebdon ja 
Reijolan lastenkotien siirrosta sodanaikaisista paikoistaan jälleen omiin 
huoneistoihinsa oli aiheutunut 33,640: 10 mk:n suuruiset kustannukset, 
mitkä kaupunginhallitus lautakunnan huhtikuun 30 p:nä tekemästä ano-
muksesta suostui suorittamaan yleisistä käyttövaroistaan sekä käyttö-
varoistaan väestönsuojelua varten. 

Edellisen joulukuun 7 p:nä oli kaupunginhallitus yleisten töiden pää-
luokkaan sisältyvistä käyttövaroistaan myöntänyt valtion Mäntsälässä 
omistaman Saaren kartanon pää- ja erään sivurakennuksen kunnostami-
seen Sofianlehdon pikkulastenkodin sodanaikaista sijoittamista varten 
rakennustoimiston käytettäväksi 48,500 mk, mistä määrästä käytettiin 
sähkölaitteiden kunnostamiseen, huoneiden paperoimiseen y.m. erilaisiin 
ennakkokorjauksiin 19,905: 20 mk. Huoneistot oli maatalousministeriön 
asutusasiain osasto luvannut tähän tarkoitukseen vuokravapaasti ehdolla, 
että lautakunta itse vastaisi vedensaannista, valosta ja lämmityksestä sekä 
jättäisi kaikki huoneet sodan päätyt tyä samanlaisessa kunnossa takaisin kuin 
missä ne olivat niitä vastaanotettaessa. Suostumatta lautakunnan ehdotta-
maan huoneistojen vertailevaan tarkastukseen niistä pois muutettaessa, 
esitti asutushallitus myöhemmin lautakunnalle 25,000 mk:n suuruisen las-
kun lastenkodin siellä sen mielestä aiheuttamien korjauskulujen peittämi-
seksi, ilman et tä edellä mainittuja kaupungin suorittamia ennakkokorjaus-
kustannuksia otettiin edes lyhennyksenä huomioon. Lautakunnan elokuun 
19 p:nä asiasta antaman lausunnon nojalla kaupunginhallitus suoritti tämän 
lautakunnan mielestä suurelta osaltaan kohtuuttoman hyvityksen edellä 
mainitun korjausmäärärahan jäännöksestä erikoisesti siihen katsoen, ettei 
varsinaista vuokraa näistä huoneistoista tarvittu maksaa. 

Kun Ryttylän koulukotitilalla ei ollut riittävästi rehuja Bengtsärista 
sinne tilapäisesti siirretylle karjalle eikä tätä karjaa kokonaisuudessaan 
muutenkaan siellä tarvittu, teki lautakunta toukokuun 14 p:nä kaupungin-
hallitukselle esityksen, että Ryttylän maatilan sijoitusmahdollisuudet ylit-
tävä osa Bengtsärin lehmistä saataisiin siirtää huoltolautakunnan suostu-
muksella Tervalammen työlaitokseen, edellytyksin, että jos johonkin vas-
taisuudessa perustettavaan kaupungin lastenhuoltolaitokseen karjaa tar-
vittaisiin, Tervalammen työlaitos olisi silloin velvollinen luovuttamaan sille 
vastaavan määrän samanarvoisia lehmiä, ja että tästä siirrosta aiheutuvat 
inventarioarvojen muutokset sekä tulovajaukset ja -ylitykset olisi huomat-
tava kummankin laitoksen tileissä. Asia saatiinkin näin järjestetyksi. 

Ryttylän koulukodin Alatalo nimisen oppilasosaston korjaustöitä varten 
oli v:n 1940 menoarvioon merkitty rakennustoimiston käytettäväksi 196,000 
mk:n suuruinen määräraha. Samoin oli kaupunginhallitus lautakunnan esi-
tyksestä syyskuun 6 p:nä yleisten töiden pääluokkaan sisältyvistä käyttö-
varoistaan myöntänyt asuntojen järjestämiseksi Bengtsärista Ryttylään 
siirretyille maataloustöiden ohjaajalle ja tallimiehelle 62,600 mk. Koska 
näitä töitä ei työvoiman saantivaikeuksien takia voitu aikanaan suorittaa, 
siirrettiin Alatalon korjausmääräraha seuraavaan vuoteen, jota vastoin 
kaupunginhallitus lokakuun 10 p:nä peruutti päätöksensä edellä mainitun 
62,600 mk:n erikoismäärärahan myöntämisestä jättäen Bengtsärin maa-
taloustöiden ohjaajan ja tallimiehen asunnon järjestämisen lautakunnan 
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uuden esityksen varaan. Alatalon korjauksia koskevan määrärahan siirto 
saatettiin valtionavun varaamista varten myöskin sosiaaliministeriön 
lastensuojelu toimiston tiedoksi. 

Koska Bengtsärin puutarhuri siirrettiin tämän laitoksen menettämisen 
jälkeen Toivolan koulukotiin, voitiin puutarhaviljelyksiä siellä entisestään 
laajentaa. Kun pouta-aikoina Toivolassa vallitseva veden puute teki kui-
tenkin laajasuuntaisemman puutarhatyön kannattamattomaksi, esitti 
lautakunta kesäkuun 28 p:nä kaupunginhallitukselle, että se antaisi kaupun-
gin vesijohtolaitoksen tehtäväksi lähemmin tutkia, millä tavoin vedensaanti 
Toivolan koulukodin puutarhaviljelyksille keinotekoista kesäkastelua var-
ten olisi käytännöllisimmin järjestettävissä. Vesijohtolaitoksen laatimien 
laskelmien perusteella merkittiinkin veden johtamiseksi lähellä olevasta 
Vantaanjoesta seuraavan vuoden menoarvioon rakennustoimiston käytet-
täväksi 73,000 mk:n suuruinen määräraha. 

Kun Kullatorpan lastenkodin ulkohuonerakennus on jo niin lahonnut, 
ettei siitä enää korjaamallakaan saa kunnollista, ja kun myöskin sauna täs-
sä laitoksessa olisi erikoisesti lasten kylvettämiseen tarpeellinen, laati raken-
nustoimisto lautakunnan kesäkuun 28 p:nä tekemästä esityksestä piirus-
tukset ja kustannuslaskelmat kumpaakin rakennusta varten. Kaupungin-
hallitus päätti kuitenkin toistaiseksi evätä niihin tarpeellisen määrärahan 
merkitsemisen talousarvioehdotukseen. 

Kesäkuun 17 p:nä tuhosi tulipalo Siltalan tilan tiiliseinäisen navetta-
rakennuksen pärekaton ja kaikki muutkin puuosat. Suomen Maalaisten 
Keskinäinen Paloapuyhtiö, jossa rakennus oli vakuutettu 75,000 mk:sta, 
korvasi vahingon 57,500 mk:lla. Lautakunnan kesäkuun 28 p:nä tekemästä 
esityksestä luovutti kaupunginhallitus tämän rahamäärän Ryttylän koulu-
kodin käytettäväksi rakennuksen uusimiseen ja sillä se saatiinkin entistä 
ehompaan kuntoon. 

Edellisenä syksynä oli poistettu piikkilangat Kullatorpan lastenkodin 
tonttialuetta ympäröivästä aitauksesta. Kun 3—9 vuotiaiden, osittain 
vajaakykyisten lasten valvominen heidän ulkosalla ollessaan ilman aitaa 
kävi vaikeaksi, antoi kaupunginhallitus lautakunnan heinäkuun 19 p:nä 
sille tekemästä esityksestä rakennustoimiston tehtäväksi laittaa mainittuun 
lastenkotiin uuden säleaidan myöntäen samalla yleisten töiden pääluok-
kaan sisältyvistä käyttövaroistaan tähän tarkoitukseen 29,500 mk:n suu-
ruisen määrärahan. 

Ryttylän koulukodin johtajan esityksestä anoi lautakunta heinäkuun 
19 p:nä kaupunginvaltuustolta, että tilapäisen työvoiman tililtä palkattu-
jen konepuusepän ja metallitöiden apulaisopettajan toimet mainitussa lai-
toksessa vakinaistettaisiin seuraavan vuoden alusta lukien. Kokoukses-
saan elokuun 28 p:nä kaupunginvaltuusto kuitenkin epäsi tämän esityksen. 

Koska uuden vastaanottokodin rakennustöitä viimeisteltäessä oli ha-
vaittu erinäisiä piirustuksista poikkeavia pikku muutoksia tarpeellisiksi 
ja kun rakennustoimistolta oli epähuomiossa jäänyt joitakin välttämättö-
miä talouskoneita alkuperäisiin kustannuslaskelmiin merkitsemättä, anoi 
lautakunta elokuun 1 p:nä kaupunginvaltuustolta näitä tarkoituksia varten 
106,970 mk:n suuruista määrärahaa, mikä myönnettiinkin. 

Kun Toivoniemen koulukodin ruokataloudessakin oli vuodesta toiseen 
täytynyt käyttää järvivettä, mitä asianomainen lääkäri ei pitänyt sopivana, 
oli eräältä Lohjalla toimivalta vesijohtoliikkeeltä hankitun urakkatarjouksen 
perusteella talousarvioon tuloa tuottamattomien pääomamenojen pääluokan 
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lukuun Talorakennukset rakennustoimiston käytettäväksi merkitty 17,000 
mk:n suuruinen määräraha kaivon sekä siihen kuuluvan vesijohdon ja 
pumpun rakentamiseksi mainittuun laitokseen. Kaupunginarkkitehti ei 
kuitenkaan hyväksynyt paikallista urakoitsijaa eikä tämän laatimia kustan-
nuslaskelmia, vaan ilmoitti suorittavansa nämä työt rakennustoimiston 
omilla työvoimilla. Kun töiden alkuunpaneminen sittemmin viivästyi, ennät-
tivät tarveaineiden hinnat sillä välin kohota niin paljon, ettei alkuperäi-
nen urakoitsijakaan katsonut enää voivansa suorittaa kyseisiä töitä edellä 
mainitulla urakkasummalla. Jotta tämä monta vuotta vireillä ollut kaivo-
kysymys olisi vihdoinkin saatu ratkaistuksi, anoi lautakunta syyskuun 24 
p:nä kaupunginhallitukselta, että talousarviossa oleva 17,000 mk:n määrä-
raha siirrettäisiin Toivoniemen koulukodin käytettäväksi sanottuun tarkoi-
tukseen sekä sen lisäksi 11,000 mk, eli siis yhteensä 28,000 mk, johon kau-
punginhallitus suostuikin ja millä summalla paikallinen urakoitsija sitten 
koulukodin toimesta laittoi tämän kaivon johtoineen ja pumppuineen kun-
toon. 

Kaupunginhallitukselle lokakuun 1 p:nä antamassaan lausunnossa lau-
takunta puolsi Työläisäitien ja Lasten kotiyhdistys r.y:lle myönnettäväksi 
kaupungin varoista 3,000,000 mk:n lainan äitien- ja lastenkodin rakentami-
seksi Lemunkujan tontille n:o 1, jonka kaupunginvaltuusto oli v. 1939 
luovuttanut sille vuokravapaasti tätä tarkoitusta varten. Asia sai myöhem-
min sellaisen ratkaisun, että kaupunki suostui yhdistyksen puolesta takauk-
seen mainitun suuruisesta lainasummasta. 

Koska kansliatyö lastensuojelu virastossa oli siinä määrin lisääntynyt, 
ettei päivittäisiä kirjoitus- y.m. tehtäviä ollut mahdollista tyydyttävästi 
suorittaa käytettävissä olevilla työvoimilla, anoi lautakunta lokakuun 
22 p:nä kaupunginhallitukselta, että naistarkastajain avuksi saataisiin 
palkata marraskuun 1 p:stä alkaen henkisen alan työttömistä ylimääräinen 
toimisto-apulainen 1,900 mk:n kuukausipalkoin, mihin anomukseen kau-
punginhallitus suostuikin. 

Sosiaaliministeriö oli pyytänyt lautakunnan lausuntoa huoltotyönteki-
jäin koulutuksen järjestämistä suunnitelleen komitean mietinnöstä. Loka-
kuun 31 p:nä antamassaan lausunnossa lautakunta yhtyi pääpiirteissään 
puoltamaan komitean ehdotuksia, jotka päätyivät siihen, että tällainen kou-
lutus järjestettäisiin toistaiseksi Yhteiskunnallisen korkeakoulun yhteyteen. 

Lastensuojeluvirasto 
Virkailijat. Lastensuojelun toimitusj ohtaj ana toimi filosofianmaisteri 

R. Liukkonen sekä lautakunnan ja sen valiokuntain sihteerinä hovioikeu-
denauskultantti A. Koskenkylä. Lautakunnan kassa- ja tiliasiat olivat edel-
leen yhdistettyinä huoltolautakunnan tilitoimistoon, kun taasen lasten-
huoltokorvausten perimisestä huolehti huoltolautakunnan ja lastensuojelu-
lautakunnan yhteinen asiamiestoimisto. Koulukotien, vastaanotto- ja 
ammattioppilaskodin sekä Kullatorpan lastenkodin lääkärinä oli lääketie-
teen- ja kirurgiantohtori U. Muroma, joka tarkasti myöskin tylsämielisten 
laitoksiin ja aistivialliskouluihin pyrkivät lapset sekä yleensä 7 vuotta 
vanhemmat lautakunnan hoidokit ja lisäksi lautakunnan kesäksi maalle 
toimittamat lapset. Yleisen kanslian kansliatehtäviä hoiti neiti C. Nyström 
f ilosof ianmaisteri I. Valtamon avustamana sekä vastaanotto- ja rekisteri-
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toimistoa neiti M. Tawaststjerna neitien H. Strählmanin ja T. Parrnan 
avustaessa toimistolle ilmoitettujen lastensuojelutapausten tutkimisessa. 
Syyskuun 1 p:nä. otettiin rekisteritoimistoon edellisten lisäksi ylimääräiseksi 
apulaiseksi rouva I. Aaltonen. 

Lastenvalvojana toimi hovioikeudenauskultantti A. E. Heiskanen, 
varamiehenään sihteeri A. Koskenkylä, ja lastenhuollontarkastajana sekä 
samalla nuorisonhuoltajana pastori K. F. Palomäki. Lastenvalvojan ja 
lastenhuollontarkastajan välittömässä johdossa toimiville aviottomain ja 
turvattomain lasten huoltotoimistoille kuuluvain lasten hoitoa valvoi lääke-
tieteenlisensiaatti R. Granholm naistarkastajien neiti M. Ahlbergin ja rouva 
A. Stegmanin avustamana, joista edellinen huolehti alle 7 vuotiaiden ja jäl-
kimmäinen sitä vanhempien lasten sijoituksista. Kaupunkiin sijoitettujen 
pikkulasten hoidon tarkkaajana toimi rouva I. Stenvall sekä lisäksi myöskin 
kunnallisten lastenhoidonneuvolain hoitajat, neidit L. Hirstiö, H. Parviala, 
L. Sarvi ja L. Soini. Samoin antoivat kaupungin avustamat yksityiset las-
tenhoidonneuvolat pikkulasten hoidon valvonnassa apuansa. Kaupungissa 
yksityiskoteihin sijoitettujen 7 vuotta vanhempien lasten hoitoa valvoivat 
kodissakävijät rouvat M. Hainari ja E. Räty sekä neiti M. Ramstedt, jotka 
huolehtivat myöskin nuorisonhuoltojaostolla tarpeellisista kotikäynneistä. 
Kansliatehtäviä turvattomain lasten huoltotoimistossa hoitivat neidit 
G. Boldt ja E. Ekholm sekä nuorisonhuolto jaostolla neiti E. Hirn, Lasten-
valvojan perimistoimistoa hoitivat rouva A. Aminoff ja filosofianmaisteri 
M. Törnudd, kun taasen aviottomain lasten huoltotoimiston kansliatehtä-
vistä huolehtivat rouvat A. Alanen ja V. Hyvärinen. Äitiysavustusten jakoa 
koskevien asioiden valmistelusta huolehti rouva S. Hiisivaara. 

Lautakunnan tekemäin päätösten johdosta tai muusta syystä lähetet-
tiin lastensuojelu virastosta kertomusvuoden kuluessa yhteensä 14,273 
(edellisenä vuonna 11,122) kirjelmää tai laajempaa esitystä, joista 682 
(855) lautakunnan puheenjohtajan allekirjoittamia, 832 (589) toimitusjoh-
tajan ja sihteerin lähettämiä, 2,340 (742) rekisteritoimistosta, 1,709 (2,533) 
turvattomain lasten huolto-osastolta, 6,433 (4,065) aviottomain lasten osas-
tolta, 369 (528) nuorisonhuolto jaostolta ja 1,908 (1,810) äitiysavustusta 
koskevia asioita. Näiden lisäksi lähetettiin viraston eri osastoilta lasten van-
hemmille tai muille yksityisille henkilöille joukko kirjeellisiä kansliaan-
kutsuja tai muita tiedusteluja, joita ei katsottu tarpeelliseksi rekiste-
röidä. 

Ilmoitukset lastensuojelutoimenpiteitä kaipaavista lapsista. Lukuunotta-
matta lastensuojelu viraston nuorisonhuolto jaostolle ilmoitettuja 330 kou-
lusta poisjäänyttä lasta kuin myöskin saman jaoston välityksellä 156 kesäksi 
maalle toimitettua sekä 2,331 leikkikentille ilmoittautunutta lasta, jätettiin 
lautakunnan vastaanotto- ja rekisteritoimistoon kertomusvuoden kuluessa 
yhteensä 1,893 (edellisenä vuonna 1,971) ilmoitusta hoidon ja kasvatuksen 
puutteessa olevista lapsista ja nuorista henkilöistä, jakautuen nämä ilmoi-
tukset niitä tehneisiin nähden seuraavasti: 

Huoltolautakunta 112 Vanhemmat itse 414 
Kansakouluntarkastajat 7 Lastensuojeluyhdistykset 51 
Poliisilaitos 411 Lastensuojelu virkailijat 288 
Muut viranomaiset 348 Yksityiset henkilöt 262 

Yhteensä 1,893 
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Ilmoittajain tiedonantojen mukaan oli ilmoituksen aiheena: 

Lain rikkominen 368 
Muut kasvatukselliset syyt 72 
Lasten aistiviallisuus tai vähä-

lahjaisuus 20 
Lasten turvattomuus 686 
Lasten avioton syntyperä 238 

Lasten pahoinpitely tai huono 
hoito 63 

Vanhempain huono elämä 69 
Muut syyt 102 
Sotasiirtolaisuus 275 

Yhteensä 1,893 

Useat ilmoitetuista tapauksista siirtyivät turvattomain lasten huolto-
osastolle tai osoittautuivat toimeenpannuissa tutkimuksissa sen laatuisiksi, 
etteivät ne aiheuttaneet asianomaisille annettuja ohjeita tai varoituksia 
ankarampia toimenpiteitä. Minkä verran ilmoitetuista lapsista oli otettava 
lautakunnan huostaan samoin kuin muutkin heihin kohdistuneet erikoi-
semmat toimenpiteet ja niiden perusteena olevat syyt ilmenevät seuraa-
vista tässä kertomuksessa esiintyvistä selostuksista. 

Lastensuojelulautakunnan huostaan otetut lapset. V:n 1940 alussa oli 
lastensuojelulautakunnan täysihuollossa edellisestä vuodesta jäljellä kaik-
kiaan 2,227 lasta. Vuoden kuluessa otettiin hoidettavaksi 679 lasta (edelli-
senä vuonna 591), joten kertomusvuoden aikana oli lautakunnan täysi-
huollossa yhteensä 2,906 (2,911) lasta. Edellä mainituista 2,906 lapsesta 
oli lautakunnan yleisen kanslian huollettavana 408 suojelukasvatusta tar-
vitsevaa ja turvattomain lasten huoltotoimiston hoivissa 2,459 n.s. köyhäin-
hoidollista eli turvatonta lasta. Sitä paitsi oli 39 lasta osan vuodesta yleisen 
kanslian ja osan vuodesta turvattomain lasten huoltotoimiston huollossa. 
Lasten vaihtuminen vuoden kuluessa selviää seuraavasta yhdistelmästä: 

V:n 1940 
kuluessa 

Jäljellä Uusia Yhteensä Eron- Jäljellä poistettuja 
v :s ta 1939 neita 1) v:een 1941 j a uudelleen 

hoitoon Huolto-osasto ote t tu ja 

H H "d H •3 •d Hä 0 <<j 0 VÍ 0 VJ 0 0 << 
P? a g 0: P? S S S 0: g S P PS P 1» P S II » pS 1 * p: p P* 

Yleisen kanslian 
huollossa 254 96 70 27 324 123 104 11 220 112 5 1 

Turvattomain las-
ten huoltotoimis-
ton hoivissa 949 928 305 316 1,254 1,244 340 325 914 919 43 46 

Yhteensä l,203|l,024||2)344 2)335 2) 1,547 2) 1,35912)413 2)328|l,134 1,031 48 47 

Kuten edellä olevasta asetelmasta ilmenee, oli kertomusvuoden kuluessa 
hoidetuista lapsista 95 sellaista, jotka syystä tai toisesta poistettiin lauta-
kunnan luetteloista, mutta myöhemmin otettiin jälleen lautakunnan hoi-
toon, suurin osa näistä turvattomain lasten osastolla. 

Edellä mainituista 2,906 lapsesta osa oli sijoitettu lautakunnan omiin 
laitoksiin, osa yksityisten ylläpitämiin lastenhuoltolaitoksiin ja yksityis-

Tähän sisältyy 21 poikaa ja 21 tyttöä, jotka jo kertomusvuoden alussa poistet-
tiin lautakunnan huostasta. — 2) Molemmissa ryhmissä esiintyvä lapsi on otettu sum-
maan vain kerran. 

Kunnall. kert. 1940 7* 
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koteihin. Sitä paitsi hoidettiin aisti viallisia ja tylsämielisiä sekä raaja-
rikkoisia heille sopivissa erikoislaitoksissa. Lisäksi 20 lasta sai vain raha-
avustusta. Lasten jakaantuminen eri hoitomuotojen mukaan sekä hoito-
päivien luku eri hoitopaikoissa selviää seuraavasta yhdistelmästä: 

Lapsia Hoitopäiviä 
Poikia Tyttöjä Yhteensä Poikien Tyttöjen | Yhteensä 

Suojelukasvatusta tarvitsevia 
a) lapsia 

Lautakunnan omissa laitoksissa 252 54 306 57,981 16,397 74,378 
Aistiviallis- ja raajarikkoisten hoito-

loissa 6 4 10 1,239 703 1,942 
Vajaamielisten hoitoloissa 60 50 110 16,715 15,154 31,869 
Ammattikoulukodeissa 1 — 1 246 — 246 
Sairaaloissa 7 3 10 786 745 1,531 
Muissa laitoksissa 3 1 4 429 366 795 

b) nuoria henkilöitä 
Seimelän tyttökodissa — 12 12 — 3,285 3,285 
Vuorelan kasvatuslaitoksessa — 1 1 — 2 2 
Pohjolan poikakodissa 1 — 1 366 — 366 
Rajamäen työsiirtolassa 5 1 6 837 13 850 
Väinölän turvakodissa — 2 2 — 94 94 
Vain raha-avustuksia saaneita 2 — 2 — — — 

Yhteensä 324 123 447 78,599 36,759 115,358 
Turvattomia 

a) lapsia 
Lautakunnan omissa laitoksissa 315 241 556 55,968 38,598 94,566 
Yksityisissä lastenhuoltolaitoksissa . 414 446 860 105,187 115,970 221,157 
Ammattikoulukodeissa 1 — 1 365 — 365 
Sairaaloissa 27 39 66 584 2,217 2,801 
Yksityisissä perheissä 580 605 1,185 167,477 174,659 342,136 
Vain raha-avustuksia saaneita 8 10 18 — — — 

b) nuoria henkilöitä 
Seimelän tyttökodissa — 5 5 — 776 776 
Rajamäen naissiirtolassa — 1 1 — 3 3 
Lausteen poikakodissa 2 — 2 481 — 481 

Yhteensä x) 1,254 1,244 2,498 330,062 332,223 662,285 

Kaikkiaan 1,547 1,359 2,906 408,661 368,982 777,643 

Lautakunnan huoltoon otetuista lapsista oli avioliitossa syntyneitä 
1,499 eli 51.6 % ja aviottomia 1,407 eli 48.4 %. Turvattomiin lapsiin näh-
den olivat vastaavat suhdeluvut 49.4 ja 50. e sekä suojelukasvatusta tar-
vitseviin lapsiin nähden 64.2 ja 35.8. Kaikista aviosyntyisistä lapsista oli 
824:llä eli 55. o %:lla molemmat vanhemmat elossa, 523:11a eli 34.9 %:lla 
oli jompikumpi vanhemmista kuollut ja 152 eli 10. i % oli täysin orpoja. 
Aviottomista lapsista 637:llä eli 45.3 %:lla oli sekä isä et tä äiti elossa, 
694:llä eli 49.3 %:lla oli isä tai äiti kuollut tai isä tuntematon ja 76:11a eli 
5.4 %:lla olivat molemmat vanhemmat kuolleet tai tuntemattomia. 

Ikäänsä nähden lapset jakaantuivat seuraavasti: 

Kahdessa tai useammassa ryhmässä esiintyvä lapsi on otettu summaan vain 
kerran. 
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Ikä vuoden päättyessä, 
vuotta 

Suo j elukas vatusta 
tarvitsevia lapsia Turvattomia lapsia Lapsia kaikkiaan Ikä vuoden päättyessä, 

vuotta 
abs. <rc abs. % abs. % 

Alle 2 
6 

98 
161 
133 
49 

1.8 
21.9 
36.o 
29.8 
l l . o 

291 
652 
914 
464 
159 

18 

11.6 
26.1 
36.6 
18.6 
6.4 
0.7 

291 
657 
996 
608 
287 

67 

10.0 
22.« 
34.3 
20.» 

9.» 
2.3 

2—6 6 
98 

161 
133 
49 

1.8 
21.9 
36.o 
29.8 
l l . o 

291 
652 
914 
464 
159 

18 

11.6 
26.1 
36.6 
18.6 
6.4 
0.7 

291 
657 
996 
608 
287 

67 

10.0 
22.« 
34.3 
20.» 

9.» 
2.3 

7—12 
6 

98 
161 
133 
49 

1.8 
21.9 
36.o 
29.8 
l l . o 

291 
652 
914 
464 
159 

18 

11.6 
26.1 
36.6 
18.6 
6.4 
0.7 

291 
657 
996 
608 
287 

67 

10.0 
22.« 
34.3 
20.» 

9.» 
2.3 

13—15 

6 
98 

161 
133 
49 

1.8 
21.9 
36.o 
29.8 
l l . o 

291 
652 
914 
464 
159 

18 

11.6 
26.1 
36.6 
18.6 
6.4 
0.7 

291 
657 
996 
608 
287 

67 

10.0 
22.« 
34.3 
20.» 

9.» 
2.3 

16—17 

6 
98 

161 
133 
49 

1.8 
21.9 
36.o 
29.8 
l l . o 

291 
652 
914 
464 
159 

18 

11.6 
26.1 
36.6 
18.6 
6.4 
0.7 

291 
657 
996 
608 
287 

67 

10.0 
22.« 
34.3 
20.» 

9.» 
2.3 18— 

6 
98 

161 
133 
49 

1.8 
21.9 
36.o 
29.8 
l l . o 

291 
652 
914 
464 
159 

18 

11.6 
26.1 
36.6 
18.6 
6.4 
0.7 

291 
657 
996 
608 
287 

67 

10.0 
22.« 
34.3 
20.» 

9.» 
2.3 

6 
98 

161 
133 
49 

1.8 
21.9 
36.o 
29.8 
l l . o 

291 
652 
914 
464 
159 

18 

11.6 
26.1 
36.6 
18.6 
6.4 
0.7 

291 
657 
996 
608 
287 

67 

10.0 
22.« 
34.3 
20.» 

9.» 
2.3 

Yhteensä 447 100. o| 2,498 100.0 2,906 100.0 

Suurin osa lapsista oli syntynyt Helsingissä, nim. 2,127 eli 75.4 % niistä, 
joiden syntymäpaikka oli tiedossa. Pääkaupunkia ympäröivissä kunnissa 
oli syntynyt 27 ja muualla Uudenmaan läänissä 162, joten muualla synty-
neitä oli ainoastaan 505 eli 17.9 %. Köyhäinhoidollinen kotipaikkaoikeus 
oli 2,371:llä eli 84. i %:lla Helsingissä, 69:llä kaupunkia ympäröivissä kun-
nissa sekä 52:11a muualla Uudenmaan läänissä. Vain 215:llä oli kotipaikka-
oikeus jossakin muussa maan kunnassa, kun taas 111 lapsen hoitokustan-
nukset valtio korvasi. 

Jot ta saataisiin selvitetyksi, mihin yhteiskuntaluokkiin lautakunnan 
huollossa olevat lapset kuuluvat, on heidät ryhmitetty vanhempainsa 
ammatin perusteella, aviosyntyiset isän ja aviottomat äidin ammatin mu-
kaan. Sen nojalla oli m. m. tehdas- y. m. ammattityöntekijäin lapsia 
1,040 eli 35.8 %, muiden työntekijäin 650 eli 22.4 %, palvelijoiden 496 
eli 17.i %, itsenäisten liikkeenharjoittajani 243 eli 8.4 %, liikeapulaisten ja 
palveluskunnan 268 eli 9.2 % sekä virkamiesten ja vapaiden ammattien 
harjoittajien lapsia 40 eli 1.4 %. 

Kodeissa toimitettujen tutkimusten mukaan oli syynä siihen, miksi 
edellä mainitut lapset otettiin lautakunnan hoitoon, useimmissa tapauksissa 
jokin vanhemmista johtuva seikka. Ainoastaan 402:ssa eli 13. s %:ssa 
tapauksista syy johtui lapsesta; 225 lasta nimittäin otettiin sairauden, va-
jaamielisyyden, aistiviallisuuden tai raajarikkoisuuden ja 177 lasta pahan-
tapaisuuden vuoksi lautakunnan huostaan. Sen sijaan 2,411:ssä eli 83. o 
%:ssa tapauksista syy johtui vanhemmista. 737 eli 25.4 % lapsista otettiin 
huollettavaksi sen vuoksi, että vanhemmilta puuttui kasvatuskyky, 521:llä 
eli 17.9 %:lla oli jompikumpi tai molemmat vanhemmista kuolleet, 367 
lasta eli 12. e % oli vanhempiensa hylkäämiä ja 438 lapsen, 15.1 %, vanhem-
mat olivat joko sairaita tai oli heillä muuten työkyky vähentynyt, 187 
tapauksessa, 6. 4 %, vanhemmat olivat joko työhaluttomia, huolimattomia 
tai juoppoja. 

Äidinkieli oli 2,372:11a eli 81.« %:lla suomi, 461:llä eli 15.9 %:11a ruotsi 
ja 73:11a eli 2.5 %:lla jokin muu kieli. 

Yleisen kanslian hoidokit ja niitä varten tarkoitetut laitokset 
Suojelukasvatusta tarvitsevat edellä mainituista lautakunnan huostaan 

otetuista lapsista olivat lastensuojelu viraston yleisen kanslian hoidossa ja 
oli näiden huoltamiseen käytettävissä seuraavat kaupungin ylläpitämät 
laitokset: 



100* XIII. Lastensuojelu 

Vastaanotto- ja ammattioppilaskoti Merikadun 2 l:ssä. Edellinen näistä 
toimii havaintojentekolaitoksena kouluikäisten lasten vastaisiin hoito-
paikkoihinsa sijoittamista varten, jota paitsi käytökseltään moitteettomat 
lapset voivat sen koululaisosastolla asuen käydä kaupungin kansa- ja am-
mattikouluissa. Ammattioppilaskoti taasen tarjoaa asunnon ja hoitoa sel-
laisille lautakunnan alaisista laitoksista kaupunkiin käsityöläisoppiin 
tai tehtaiden työpajoihin siirtyville pojille, joilla ei ole kunnollista omaa 
kotia ja jotka eivät yksin jätettyinä voisi vielä tulla elämässä omin neuvoin 
toimeen. Vastaanottokodissa oli yhteensä 52 ja ammattioppilaskodissa 18 
hoitopaikkaa. Kummankin laitoksen johtajana toimi opettaja M. Tuokko ja 
emännöitsijänä neiti E. Gröning hoitaen samalla tyttöosastoa hoitajatar-
harjoittelijan avustamana. Poikaosaston hoitajana toimi neiti I. Hänninen, 
apunaan toinen hoitajatarharjoittelija ja ammattioppilaskotia hoiti neiti 
I. Jääskeläinen. Näiden lisäksi oli kaikilla osastoilla yhteinen keittäjä ja 
palvelija sekä leipoja ja pesijä. 

Bengtsärin koulukoti siihen kuuluvine maatiloineen, Bromarvin pitä-
jässä, on kaksikielinen ja tarkoitettu ennen siellä sattunutta tulipaloa enin-
tään 85 yläkansakoulun tai jatkokoulun ikäasteella olevalle pojalle. Lai-
toksen johtajana toimi kansakoulunopettaja J . G. Lindholm. Suomen-
kielisen osaston opettajana oli opettaja A. R. Taipale ja ruotsinkielisen 
osaston opettajana C. A. Collen. Kummankinkielisten jatkoluokkain ope-
tustunteja hoitivat edellä mainitut opettajat sekä laitoksen johtaja yhtei-
sesti. Koulukodin emännöitsijänä toimi neiti E. Ranta ja kolmeen eri 
asuntolaan sijoitettujen oppilaiden hoitajina neidit Z. Ekholm, E. Niemi-
nen ja A. Öhraniemi. Käytännöllisten ammattien opetusta antoivat 
veistonopettaja M. J . Pitkänen, räätälimestari A. Stenlund, suutarimes-
tari F. Mäkynen, puutarhuri J. E. Lindqvist, maataloustöiden johtaja A. 
Holmström, karjanhoitaja L. Kangas sekä lämmittäjä-mekanikko A. 
Salmi. Lisäksi kuului laitoksen henkilökuntaan tallimies, renki, keittäjä, 
leipoja, kaksi pesijää ja kolme palvelijaa. Kumpikin kansakoulunopettaja 
sekä veistonopettaja olivat kuitenkin rintamalla ja heidän tehtäviään hoi-
dettiin tilapäisillä työvoimilla. Niinkuin edellä on toisessa yhteydessä mai-
nittu, oli tämän laitoksen toiminta lakkautettava maaliskuun puolivälissä, 
jolloin oppilaat ja virkoihinsa edelleen jääneet toimihenkilöt sijoitettiin 
muihin lastenhuoltolaitoksiin, paitsi johtaja ja opettajat kaupungin kansa-
koulujen palvelukseen. 

Tavolan koulukoti Nummen pitäjässä, on tarkoitettu enintään 25 kehi-
tyksensä puolesta apu kouluasteella olevalle suomenkieliselle pojalle. Lai-
toksen oppilasasuntolassa oli 15 sijaa. Osa oppilaista oli sijoitettu täysi-
hoitoon laitoksen lähellä oleviin yksityisiin perheisiin. Koulukodin joh-
tajana ja samalla opettajana toimi J. Jokinen sekä emännöitsijänä ja oppi-
lasasuntolan hoitajana neiti M. Leppäniemi, apunaan keittäjä. Sotati-
lanne ei sanottavammin häirinnyt tämän syrjäisellä maaseudulla sijaitse-
van laitoksen toimintaa. 

Ryttylän koulukoti, omine maatiloineen, Hausjärven pitäjässä, voi 
ottaa vastaan 120 yläkansakoulun ja jatkokoulun ikäasteella olevaa suo-
menkielistä poikaa. Tämän koulukodin toiminnassa on kiinnitetty erikoista 
huomiota mahdollisimman monipuolisen ja tehokkaan ammattiopetuksen 
järjestämiseen. Laitoksen johtajana oli diploomi-insinööri V. Antila. 
Opettajina toimivat T. A. Mikkola, S. Pellinen ja T. R. Reino. Emännöit-
sijänä oli neiti M. Nurmi. Viidessä eri kotikunnassa asuvien oppilaiden 
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hoitajina toimivat neidit M. Aflecht, H. Uvesvaara, T. Lehmuskoski, E. 
Roselius ja T. Roukko. Opetusta eri ammateissa antoivat veistonopettaja 
L. Keinänen puuseppien, V. Pakarisen ja J . Saipion avustamana, metalli-
töidenopettajat V. J . Manner, S. Koljander ja seppä K. Moisio, räätälimes-
tari K. V. Laakso, suutarimestari J. A. Lampinen, puutarhuri L. Päivike, 
maataloustöidenjohtaja V. Niittyfä ja karjakko M. Koskinen. Näiden 
lisäksi kuului laitoksen toimihenkilöihin keittäjä, leipoja, 3 palvelijaa, 2 
pesijää, lämmittäjä, tallimies, navetta-apulainen ja 3 maataloustyöntekijää. 
Kaikki asekuntoiset miehet ja yksi hoitaja olivat täältäkin sotakuukausina 
rintamalla, minkä vuoksi koulutyö oli tänä aikana vain naisopettajan va-
rassa. 

Toivoniemen koulukoti siihen kuuluvine maatiloineen, Lohjan pitäjässä, 
on tarkoitettu 40 kansakoulu- ja jatkokouluiässä olevalle suomenkieliselle 
tytölle. Laitoksen johtajana, joka osallistui myös opetukseen, toimi neiti 
L. Kivekäs. Opettajana oli A. Itkonen sekä emännöitsijänä ja samalla 
talousaskareiden ohjaajana neiti V. Viitala maaliskuun 31 p:ään asti, jol-
loin hänen tilalleen siirtyi Bengtsärin emännöitsijä E. Ranta. Lasten hoi-
tajana ja samalla käsitöiden opettajana toimi käsityönopettaja V. Jouka-
hainen. Maan vii jelystehtävistä huolehti maataloustöiden johtaja J. Arola 
tallimiehen ja 3 maataloustyöntekijän avustamana ja navettatöistä kar-
jakko M. Juola käyttäen vanhempia oppilaita apunaan. Lisäksi laitoksessa 
oli hoitajaharjoittelija ja palvelija, toimien viimeksi mainittu myös puu-
tarhanhoitajana. Tässäkin laitoksessa voitiin koulutyötä jatkaa sodasta 
huolimatta. 

Toivolan koulukoti 85:lle kansakouluikäiselle lapselle, Helsingin pitäjän 
Pakinkylässä, oli lastensuojelu viraston eri toimistoille osittain yhteinen ja 
mainitaan siitä lähemmin turvattomain lasten huoltotoimiston yhteydessä. 

Tietopuolinen opetus koulukotien kouluissa oli järjestetty pääasiallisesti 
pääkaupungin kansakouluille vahvistettuja opetussuunnitelmia noudat-
taen. Jatko-opetukseen sisältyvillä käytännöllisillä oppiaineilla oli oma, 
niitä varten laadittu ohjelmansa. 

Koulukotien hoidokit. V:n 1940 aikana oli kaikkiaan 266 yleisen kanslian 
hoidokkia sijoitettu edellä mainittuihin kaupungin ylläpitämiin koulukotei-
hin, Toivolaa lukuunottamatta, ja ilmenee oppilaiden vaihtuminen niissä 
seuraavasta yhdistelmästä: 

Koulukoti 
L a p s i a 

Hoito-
päiviä Koulukoti Jäljellä 

v:sta 1939 Uusia Eronneita Jäljellä 
v:een 1941 

Hoito-
päiviä 

Bengtsär 54 4 58 4,094 
Tavola 29 13 4 38 11,786 
Ryttylä 98 49 62 85 31,751 
Toivoniemi 43 8 4 47 16,355 

Yhteensä 224 74 128 170 63,986 

Oppilaiden asianomaisten j ohtaj ain lastensuojelu virastoon kuukausit-
tain lähettämien arvostelujen mukaan, joissa eri arvostelijain vaatimusten 
mahdollinen erilaisuus on luonnollisesti otettava huomioon, käyttäytyi 
seuraavasta yhdistelmästä näkyvä prosenttimäärä koulukotien kaikista 
oppilaista v. 1940 hyvin, tyydyttävästi tai huonosti: 
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Bengtsär Tavola Ryttylä Toivoniemi 
Hyvin * 63 81 49 44 
Tyydyttävästi 11 13 16 52 
Huonosti 26 6_ 35 4 

Yhteensä 100 100 100 100 

Muissa yleisen kanslian käytettävissä olleissa laitoksissa vaihtuivat 
hoidokit seuraavasti: 

Hoitokoti 
L a p s i a 

Hoitopäiviä Hoitokoti Jäljellä Uusia Eronneita Jäljellä Hoitopäiviä 
v:sta 1939 Uusia Eronneita v:een 1941 

Vastaanottokoti 2 31 27 6 1,862 
Ammattioppilaskoti 14 18 15 17 6,028 
Toivolan koulukoti 3 25 17 11 2,262 

Yhteensä 19 74 59 34 10,152 

Toivolan koulukodissa vietti sitä paitsi 1 kuuromykkäkoulua käyvä 
poika lomansa, yhteensä 120 päivää, samoin kuin Ryttylässä eräs Kajaanin 
seminaaria käyvä poika 120 päivää ja 1 tilapäisesti sinne sijoitettu tur-
vattomain lasten huoltotoimiston hoidokki 33 päivää. 

Aistiviallisia, raajarikkoisia ja vajaamielisiä. lapsia oli lautakunnan 
yleisen kanslian huollossa yhteensä 120 seuraavassa taulukossa mainituissa 
laitoksissa, ollen näihin nähden huomattava, että sokeain-, kuuromykkäin-
ja raajarikkoisten kouluissa olleet lapset viettivät lomansa jossain muualla. 

L a p s i a 1 Jällellä Jäljellä o Laitos v:sta 1939 Uusia Eronneita v:een 1941 •a 

Poikia Tyttöjä Poikia Tyttöjä Poikia Tyttöjä Poikia Tyttöjä 
< p* 

Helsingin sokeainkoulu . 1 1 122 
Turun kuuromykk. k. ... 2 2 — — 1 — 1 2 857 
Jyväskylän » 1 1 — 244 
Porvoon » 1 1 — 246 
Raajarikkoisten huolto-

laitos 2 — — 1 1 — 1 1 473 
Toivolan tylsämielisten 

kasvatuskoti Muhok-
sella 6 — — — 1 — 5 — 2,196 

Kuhankosken tyttökoti 
Laukaassa — 10 — — — 2 — 8 3,660 

Sortavalan diakonissa-
laitos 8 10 13 7 3 1 18 16 8,102 

Helsingin diakonissalai-
tos 23 16 4 4 3 3 24 17 14,335 

Vaajasalon langettava-
tautisten parantola... — 2 2 732 

Oulun kaatumatautisten 
huoltokoti....'. 2 — — — 1 — 1 — 732 

Kortejoen langettava-
tautisten miesparant. — — 3 — — — 3 — 866 

Seinäjoen piirisairaala .. 2 1 1 — — — 3 1 1,246 

Yhteensä2) 47 41 19 13 8 6 58 48 33,811 

*) Näistä oli Toivolan koulukodin eristysosastolla yhteensä 18 lasta, joista 17 
uutta ja 1 edellisestä vuodesta si irtynyt, jäljelle seuraavaan vuoteen jäi 9 lasta. Hoito-
päiviä oli yhteensä 889. — 2 ) 2 Sortavalan diakonissalaitoksesta Kortejoen langettava-
taut isten miesparantolaan s i ir tynyttä poikaa es i intyy summassa va in kerran. 
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Eri ammattikoulukodeissa oli jäljellä edellisestä vuodesta 1 poika, joka 
jäi seuraavaan vuoteen. Hoitopäivien luku oli yhteensä 246. 

Muissa laitoksissa oli kertomusvuoden aikana yhteensä 26 lasta. Näistä 
oli jäljellä edellisestä vuodesta 5 poikaa ja 10 tyttöä. Vuoden kuluessa si-
joitettiin niihin 4 poikaa ja 7 tyttöä sekä poistettiin 5 poikaa ja 3 tyttöä, 
joten seuraavaan vuoteen jäi 4 poikaa ja 14 tyttöä. Hoitopäiviä oli 5,392. 

Sairaaloissa hoidettiin vuoden kuluessa 10 lasta yhteensä 1,531 päivää; 
näistä 8 lasta oli sitä paitsi ollut jossain muussa laitoksessa ja vain 2 oli 
sellaista, joita hoidettiin yksinomaan sairaalassa 732 päivää. Seuraavaan 
vuoteen jäi sairaalaan 1 poika ja 2 tyttöä. 

Alaikäiset lainrikkojat. Kuten edellä olleesta erittelystä ilmenee, oli 
Toivolan koulukodin eristysosastolla 18 alaikäistä lainrikkojaa huolletta-
vana asiainsa tutkintoaikana yhteensä 889 päivää. Näistä saatiin tällaisten 
lasten erikoishoitoa koskevan sopimuksen mukaan sosiaaliministeriöltä 
15,000 mk:n suuruinen korvaus. 

Lastensuojeluasetuksen 7 §:n säännöksen mukaisesti on lautakunnan 
edustaja ollut läsnä poliisikuulusteluissa ja oikeudenistunnoissa lapsia tai 
nuoria henkilöitä koskevissa asioissa yhteensä 403 tapauksessa, joista osa 
on ollut sellaisia, että samaa henkilöä koskenut ilmoitus on vaatinut 
useampäa esiintymistä. 

Ilmoituksia tehneet: 

Poliisilaitos 79 
Kaupunginviskaali 41 
Muu viranomainen 173 

Yhteensä 293 

Näistä oli tyttöjä 46 ja poikia 247. 

Hairahduksen laatu: 
Varkaus tai näpistely 130 
Kavallus 14 
Pahoinpitely 10 
Irtolaisuus tai juopottelu 85 
Muu syy 54 

Yhteensä 293 

Ilmoitettujen ikä: 

Alle 15 vuotiaita 65 
15 » 55 
16—18 » 173 

Yhteensä 293 

Rangaistus, ellei vapautettu: 
Ehdollinen tuomio 92 
Vapausrangaistus 39 
Sakotettu tai vapautettu 77 
Toteensaatava kuritus 19 
Määrätty yleiseen kasvatuslai-

tokseen 15 
Keskeneräisiä tapauksia 51 

Yhteensä 293 

Ehdollisen tuomion saaneista 92:sta lastensuojelulautakunta otti huos-
taansa 12. 

Lastensuojelulain 9 §:ssä edellytettynä ensiasteisena ojennuksena on 
lastenhuollontarkastaja nuorisonhuoltajan ominaisuudessa 76 tapauksessa 
kutsuttanut huonokäytöksisen tai lainvastaisiin tekoihin hairahtuneen lapsen 
tai nuoren henkilön ja 30 tapauksessa tällaisten lasten vanhemmat lasten-
suojelu virastoon varoitettavakseen, minkä lisäksi myöskin lautakunnan 
kodissakävijät ovat tarkastuskäynneillään tarpeen vaatiessa antaneet 
sekä lapsille että heidän vanhemmilleen nuorten rikollisuutta ehkäiseviä 
neuvoja ja ojennuksia. 

Suojeluvalvoja on kertomusvuonna asetettu 2 tapauksessa. 
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Turvattomain lasten huoltotoimiston hoidokit ja lastenkodit. 

Niinkuin aikaisemmin esitetystä yhdistelmästä näkyy, oli turvattomain 
lasten huoltotoimiston hoivissa kertomusvuoden aikana yhteensä 2,498 
(vuotta aikaisemmin 2,519) köyhäinhoidollista, oman kodin ulkopuolella 
kasvatettavaa lasta, joista suurin osa eli 2,045 (2,092) lasta oli sijoitettu 
yksityishoitoon, nim. 1,185 (1,225) yksityisiin perheisiin ja 860 (867) yksi-
tyisiin lastenkoteihin. Koska varsinkaan hentojen pikkulasten maaseu-
dulle lähettäminen ei ole lastenhoidon kannalta tarkoituksenmukaista 
eikä kouluikäisillekään lapsille ole aina heti sopivaa kasvatuskotia saata-
vissa, oli toimiston käytettävissä seureavat lastenkodit: 

Sofianlehdon fiikkulastenkoti, jonka eri osastoilla on yhteensä 100 hoito-
paikkaa 0—2 vuoden ikäisille lapsille. Kodin johtajana toimi neiti E. 
Boström ja emännöitsijänä neiti E. Mäiseli. Eri osastoja hoitivat neidit 
T. Hamara, H. Henriksson, S. Häkli ja S. Pirkkalainen, joiden apuna 
toimi 10 ammattitaitoista lastenhoitajaa ja 15 palkatonta hoitajaharjoitte-
lijaa kuusi kuukautta käsittävissä vuoroissa. Lisäksi kuului tämän laitok-
sen henkilökuntaan ompelija, keittäjä, 5 palvelijaa, 2 pesijää ja lämmittäjä-
talonmies. Osastonhoitaja Henrikssonin siirryttyä helmikuun 1 p:nä 
eläkkeelle ja sotatoimissa olleen osastonhoitaja Häklin menetettyä henkensä 
pommituksessa tammikuun 29 p:nä hoidettiin heidän tehtäviään väliaikai-
silla työvoimilla. Neiti Häkli, joka näin uhrasi nuoren elämänsä isänmaan 
puolesta, oli työtoveriensa keskuudessa suuresti pidetty ja jätti jälkeensä 
kauniin muiston. Niinkuin edellä on mainittu, oli tämä lastenkoti siirretty 
sodan ajaksi Mäntsälässä sijaitsevaan Saaren kartanoon ja sen oma huo-
neisto oli kaupunginhallituksen toimipaikkana. 

Reijolan lastenkoti, jossa eristysosastoineen on 35 hoitopaikkaa, on tar-
koitettu pääasiallisesti lastentarhaiässä oleville normaalikykyisille lapsille. 
Kodin johtajana toimi rouva E. Ahlgren ja häntä avustivat lastenhoitajat, 
neidit A. Aaltonen, A. Carlen, K. Nyholm, T. Pertto ja E. Rehnström. Näi-
den lisäksi kuului lastenkodin henkilökuntaan ompelija, keittäjä, 2 pal-
velijaa ja talonmies. Reijolan lastenkoti toimi sodan aikana Kirkkonum-
mella. 

Kummankin edellä mainitun lastenkodin lääkärinä toimi lääketieteenli-
sensiaatti R. Granholm. 

Kullatorpan lastenkodissa hitaammin kehittyviä ja sairaalloisia lasten-
tarhaiässä olevia lapsia varten, on niinikään 35 hoitopaikkaa. Kodin joh-
tajana oli neiti A. Orola. Lastenhoitajina toimivat neidit I. Hannen, K. 
Koivula, K. Salo ja A. Wright. Viimeksi mainitun siirryttyä huhtikuun 
1 p:nä eläkkeelle hoiti täten vapautunutta virkaa väliaikaisena neiti E. 
Eilinen. Lisäksi oli tässäkin lastenkodissa ompelija, keittäjä ja 2 palvelijaa. 
Lääkärinä toimi vastaanottokodin ja koulukotien lääkäri U. Muroma. 

Toivolan koulukoti Helsingin pitäjän Pakinkylässä omine maatalouksi-
neen on tarkoitettu enintään 85 huonohoitoiselle kansakouluiässä olevalle 
lapselle. Laitoksessa toimii vain suomenkielinen ala- ja yläkansakoulu, 
koska sinne sijoitetut ruotsinkieliset lapset voivat opiskella koulukodin 
lähellä sijaitsevassa Oulunkylän ruotsinkielisessä kansakoulussa. Koulu-
kodin johtajana toimi K. A. Kurkela ja opettajina V. Uusivirta ja neiti 
R. Honkapirtti. Varsinaisia opettajia avusti yleisessä kasvatustyössä rouva 
L. Kurkela toimien samalla laitoksen kanslia-apulaisena. Tässäkin koulu-
kodissa oli kolme eri oppilas-asuntolaa, joiden hoitajina toimivat neidit A. 
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Eskola, H. Hirvonen ja L. Mäkelä, sekä lisäksi laitoksen aitauksen ulko-
puolella sijaitsevaan rakennukseen järjestetty alaikäisistä lainrikkojista 
heidän asiainsa tutkintoaikana huolehtiva eristysosasto, joka oli kaitsija 
F. Korpelan valvonnan alainen. Koulukodin emännöitsijänä toimi rouva 
L. Vilkuna ja maataloustöiden johtajana P. Karvia. Toimintansa lak-
kauttaneesta Bengtsärista siirrettiin sinne myöskin puutarhuri. Sitä paitsi 
kuului laitoksen henkilökuntaan suutari, maataloustöiden johtajan apulai-
nen, ompelija, keittäjä, karjakko ja 5 palvelijaa. Toivolan henkilökunnasta-
kin taisteli osa rintamalla. Lapset saivat kuitenkin kouluopetusta sota-
kuukausienkin aikana. 

Vastaanottokodin koululaisosastoon sij oitetut köyhäinhoidolliset lap-
set käyvät normaalioloissa kaupungin kansakouluissa. 

Lastenkotien silmälläpidosta huolehti lähinnä lastensuojelulautakunnan 
lastenhuollontarkastaja. Lasten terveydenhoidon valvonta sekä ruokajär-
jestyksen määrääminen näissä kodeissa kuului lautakunnan lääkäreille 
aikaisemmin mainittua työnjakoa noudattaen. 

Hoidokkien vaihtuminen v:n 1940 aikana kaupungin omissa lastenko-
deissa selviää seuraavasta yhdistelmästä: 

Sofianleh- Reijo- Kulia- Vastaan- Toivo-
don pik- lan torpan ottokodin lan Yhteen-

kulasten- lasten- lasten- koululais- koulu- sä 
koti koti koti osasto koti 

V:sta 1939 hoitoon jääneitä 98 33 44 24 74 273 
V. 1940 hoitoon otettuja 131 59 16 76 l) 52 334 

Yhteensä 229 92 60 100 l) 126 !) 607 
Edellä mainituista 

!) 607 

a) Edelleen toimiston hoidossa ollen: 
sijoitettiin yksityishoitoon 5 5 5 7 6 28 
siirrettiin toiseen lastenkotiin 26 25 6 14 13 !) 84 
toimitettiin sairaalaan 12 1 — — — 13 

b) Toimiston hoidosta poistettuina: 
luovutettiin vanhempainsa hoi-

toon 49 22 11 14 30 126 
luovutettiin toisten maksutto-

maan hoitoon 34 6 1 3 — 44 
luovutettiin toisen kunnanhoitoon 4 — — — 1 5 
lähetettiin muihin lastenhuolto-

laitoksiin — — 8 15 5 28 
kuoli 4 — — — — 4 
poistettiin muista syistä — 2 — 5 7 14 

Poistettuja yhteensä 134 61 31 58 !) 62 !) 346 
V:een 1941 jääneitä 95 31 29 42 64 | 261 

Yksityisiin lastenkoteihin ja yksityisiin perheisiin sijoitettujen lasten 
vaihtuminen näkyy seuraavista luvuista. V. 1940 hoitoon otettujen ryh-
mään voi sama lapsi sisältyä useampaan kertaan, jos hän vuoden aikana on 
ollut useammassa hoitopaikassa. Näin on asianlaita maaseudulle vksityi-
siin lastenkoteihin sijoitettuun 1 lapseen nähden ja maaseudun yksityisiin 
perheisiin sijoitettuun 1 lapseen nähden. 

Tähän s i sä l tyy 1 poika, joka on ol lut Ryt ty lä s sä 33 päivää. 
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Yksityisiin lasten- Yksityisiin perhei-
koteihin sijoitettuja siin sijoitettuja 

lapsia lapsia Yhteensä 
Helsin- Maaseu- Heisin-* Maaseu-

kiin dulle kiin dulle 

V:sta 1939 hoitoon jääneitä 200 427 358 617 1,602 
V. 1940 hoitoon otettuja 88 165 156 100 509 

Yhteensä 288 592 514 717 2,111 
Näistä 
a) Edelleen toimiston hoidossa ollen: 

siirrettiin toiseen sijoituspaikkaan 4 4 11 5 24 
siirrettiin kunnan lastenkotiin 4 18 11 34 67 

» yksityisiin lastenkoteihin 5 4 6 11 26 
» koulukotiin — 1 — — 1 

toimitettiin sairaalaan 1 5 4 2 12 
b) Toimiston hoidosta poistettuina: 

siirrettiin yleisen kanslian huoltoon 2 3 2 2 9 
luovutettiin vanhempainsa hoitoon 34 80 34 43 191 
luovutettiin toisen kunnan hoitoon 2 11 2 3 18 
pääsi ottolapseksi tai luovutettiin yksi-

tyishoitoon 31 19 12 31 93 
poistettiin työkykyiseksi tultuaan 12 4 34 46 96 
kuoli 2 1 1 1 5 
poistettiin muista syistä 1 1 1 11 1.4 

Poistettuja yhteensä 98 151 118 189 556 

V:een 1941 jääneitä 190 441 396 528 1,555 

Mitä muissa laitoksissa hoidettuihin lapsiin tulee, mainittakoon, että 
Överby nimisessä ammattikoulukodissa Kirkkonummella oli v:n 1940 ai-
kana 1 poika yhteensä 365 päivää. 

Yksityishoitoon annettavia lapsia koetettiin, mikäli mahdollista, si-
joittaa sukulaistensa luokse. Maaseudulla sijaitsevien hoitokotien sopivai-
suudesta hankittiin lautakunnan tiheimmille sijoitusalueilleen asettamien 
paikallisasiamiesten ja huoltolautakuntien välityksellä tarpeelliset tiedot. 
Helsinkiin yksityisiin perheisiin sijoitettujen lasten hoitoa ja kasvatusta 
valvoivat lähinnä lastensuojeluviraston kodissakävijät ja lastenhoidonneu-
voloiden hoitajat, kun taasen maaseudulla tämän tehtävän suorittivat 
asianomaiset huoltolautakunnat osittain lautakunnan omien paikallis-
asiamiesten avustamina. Myöskin lastenhuollontarkastaja apulaisineen 
koetti eri seuduille tekemillään tarkastusmatkoilla valvoa, et tä kasvatus 
ja hoito kasvatuskodeissa oli lasten ikä- ja kehityskautta vastaavaa. Huo-
noiksi näyttäytyneistä hoitopaikoista siirrettiin lapset parempiin kasvatus-
koteihin tai asiallisten syiden vaatiessa myöskin kaupungin omiin lasten-
huoltolaitoksiin . 

Kaikki kouluiässä olevat hoitolapset saivat käydä kansakoulua, josta 
vieraille kunnille menevät koulumaksut lautakunta suoritti omista määrä-
rahoistaan. Sitä paitsi toimitti lautakunta 120 kansakoulukurssin suoritta-
neelle yksityishoitoon sijoitetulle lapselle tilaisuuden saada taipumuksiensa 
mukaista ammatillista jatko-opetusta seminaareissa, kauppa-, maamies-
ja talouskouluissa, konekirjoituskursseilla tai erilaisiin käsityöammat-
teihin valmistavissa laitoksissa, käyttäen tähän tarkoitukseen yhteensä 
184,574: 40 mk, josta saatiin sosiaaliministeriöltä 67,600 mk:n suuruinen 
korvaus. 
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Maaseudulle yksityisiin perheisiin sijoitettujen lasten sijoitusalueet 
selviävät seuraavasta luettelosta: 

L a p s i a 

Sijoitusalue Jäljellä 
v:sta 1939 Uusia Eronneita Jäljellä 

v:een 1941 

Espoo 
Kirkkonummi 
Siuntio 
Vihti 
Helsingin pitäjä .... 
Tuusula 
Sipoo : — 
Nurmijärvi 
Ylivieska 
Somero 
Nurmo 
Mäntsälä 
Joroinen 
Sievi 
Lohja 
Eri kunnat 

14 
37 
16 
55 
50 
21 

7 
66 

5 
45 
12 
16 

1 
1 

10 
261 

2 
3 
4 
3 
7 
4 
2 
1 
1 
4 

2 

1 

66 

5 
11 
11 
8 

18 
3 
2 
9 
3 
7 
1 
1 

3 
107 

11 
29 

9 
50 
39 
22 

7 
58 

3 
42 
11 
17 

1 
2 
7 

220 

Yhteensä 617 100 1 189 528 

Paikallisasiamiehinä toimivat neiti F. Berg Helsingin pitäjässä ja rouva 
J . Carlberg Espoossa; neiti M. Hoffman Kirkkonummella, rouva S. Niinistö 
Vihdissä, neidit J . Bergström Siuntiossa, H. Savimaa Tuusulassa, M. By-
man Sipoossa ja M. Kielomaa Nurmijärvellä, rouva L. Palomäki Lohjalla, 
opettajat L. Saarikoski Nurmossa ja I. Hyyski Mäntsälässä, kansanopis-
ton johtaja J . Kytömäki Ylivieskassa sekä maanviljelijä V. Jakola Sie-
vissä ja kanttori H. Kantola Somerolla. 

Eri sairaaloissa hoidettiin vuoden kuluessa yhteensä 66 lasta 2,801 päi-
vää; näistä yksinomaan sairaalahoitoa saaneita oli 5 poikaa ja 3 tyttöä, 
268 hoitopäivää. Seuraavaan vuoteen jäi sairaaloihin 6 poikaa ja 10 tyt-
töä. 

Ottaen huomioon edellisestä vuodesta siirtyneet, kertomusvuoden ai-
kana huostaanotetut ja hoidosta päästetyt jäi siis turvattomain lasten 
huoltotoimiston hoiviin v:een 1941, kuten jo aikaisemmin esitetystä yhdis-
telmästäkin näkyy, yhteensä 1,833 lasta. 

Hoitomaksut yksityisiin perheisiin ja yksityisiin lastenkoteihin sijoite-
tuista lapsista vaihtelivat lasten iästä, terveydentilasta, kasvatusvanhem-
pain sukulaisuudesta y. m. asiaan vaikuttavista seikoista johtuen 150 
mk:sta 400 mk:aan kuukaudelta. Tuberkuloottisten lasten hoidosta mak-
settiin lastenkoti Droppenille kuitenkin 14 mk päivältä. Kun lisäksi ote-
taan huomioon vieraiden kuntien velkomat koulumaksut sekä sairashoito-
ja matkakustannukset kuin myöskin hellyttävissä tapauksissa myönnetyt 
vaateavustukset, tulivat lautakunnan yksityishoitoon sijoittamat nor-
maalikvkyiset lapset aikaisemmin selostettuine jatko-opetuksineen maksa-
maan yhteensä 5,234,642: 75 mk eli keskimäärin n. 3,370 mk vuodessa kuta-
kin lasta kohden—maksukykyisil tä vanhemmilta ja vierailta kunnilta 
perittyjä korvauksia sekä valtiolta ammattiopetuskustannuksiin saatua 
osuutta lukuunottamatta. 
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Nuorisonhuoltojaosto. Sodan jatkuminen vuoden alkukuukausina vai-
kutti sen, että jaoston koulunkäyntinsä keskeyttäneisiin lapsiin kohdistuva 
toiminta jäi vähäisemmäksi kuin normaalivuosina. Lapsista oli suuri 
osa vielä sodan päätyttyäkin maaseudulla ja vain sellaisia varten, jotka 
olivat palanneet kaupunkiin, alkoi lukeminen kansakoulujen IV ja VI 
luokilla huhtikuun 22 p:nä, jatkuen näin supistunut kevätlukukausi sitten 
kesäkuun puoliväliin. Syyslukukaudella voivat koulut jo toimia säännölli-
sesti. Koulusta poisjääneiksi ilmoitettujen lasten luku oli 330 (edellisenä 
vuonna 392). Suoritettujen tiedustelujen ja kotikäyntien sekä kansliassa 
pidettyjen neuvottelujen kautta, jotka vuoden kuluessa nousivat 705:een 
(753), saatiin 164 (254) lasta palaamaan kansakouluun. Muut lapset olivat 
keskeyttäneet koulunkäyntinsä seuraavista syistä: 

Sairauden takia poisjääneitä 4 
Lautakunnan huostaan otettavaksi esitettyjä 15 
Toiseen kouluun siirtyneitä 29 
Ansiotyössä olevia 18 
Paikkakunnalta muuttaneita 100 

Yhteensä 166 

Edelleenkin oli jaoston käytettävänä 10,000 mk:n suuruinen määrä-
raha rautatielippujen hankkimiseksi sukulaistensa luokse kesäksi maalle 
pyrkiville varattomille lapsille. Sellaisille lapsille, joilla ei ollut sukulaisia 
maaseudulla, jaosto toimitti lisäksi kirjeellisten tiedustelujen ja sanomalehti-
ilmoitusten avulla maksuttomia kesäkoteja. Kaikkiaan 156 lasta sai täten 
ilmaisen kesänviettopaikan. Siirtoväen majoituksen takia oli kesäkotien 
saaminen hyvin ymmärrettävästi entistä vaikeampaa. 

Kaupunginvaltuuston tarkoitukseen myöntämällä 100,000 mk:n suu-
ruisella määrärahalla järjestettiin kaupungissa kesäänsä viettäneille pie-
nille lapsille 4 leikkikenttää, jotka sijaitsivat Hietarannassa, Eläintarhassa 
Borgströmin patsaan edustalla olevalla nurmikolla, Vallilassa Mäkelän-
kadun varrella sekä Kaivopuistossa. Kullakin kentällä toimivat ammatti-
taitoiset leikinohjaajat. Toiminta kesti kesäkuun 3 p:stä elokuun 17 p:ään. 
Ilmoittautuneita lapsia oli kaikkiaan 2,331 (edellisenä vuonna 1,726), 
nimittäin 620 Hietarannassa, 578 Eläintarhan kentällä, 709 Vallilassa ja 
424 Kaivopuiston kentällä; kutakin päivää kohden oli lapsia keskimäärin 
127, 172, 200 ja 119. Leikkikenttien ohjelmassa oli entiseen tapaan erilaisia 
laulu- ja liikuntaleikkejä, urheiluharjoituksia ja kilpailuja urheilumerkkien 
saamiseksi, satujen kertomista, uintimatkoja, retkeilyjä y. m. lapsille viih-
tyisää ajanviettoa. 

Alaikäisten katuammattilaisten valvonnan järjestämiseksi oli lasten-
huollon tarkastaj a yhteistoiminnassa näiden ammattilaisten vakinaisten 
kaitsijain kanssa. Kengänkiilloittajiksi pyrki 128 poikaa, joista hyväk-
syttiin 102. Ansiotoimensa ohella pojat osallistuivat kasvitarhatyöskente-
lyyn sekä Nuorten miesten kristillisen yhdistyksen heille järjestämiin 
urheilukilpailuihin ja veneretkiin. 

Milloin kerjääviä lapsia tavattiin kaupungilla tai niistä jaostolle ilmoi-
tettiin, otettiin selvää lasten kotioloista ja saatettiin asia köyhäinhoito-
viranomaisten tiedoksi mahdollista avustuksen toimittamista varten. 
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Aviottomain lasten huoltotoimisto 

Lastenvalvojan välittömässä johdossa toimivan aviottomain lasten 
huoltotoimiston tärkeimpinä tehtävinä olivat edelleenkin aviottomain 
lasten tiedusteleminen ja luetteloiminen, elatusvelvollisuuden tutkiminen ja 
elatussopimusten tai -tuomioiden aikaansaaminen, elatusmaksujen perimi-
nen, äitien opastaminen lastenhoidossa sekä lasten sijoittaminen hoitoko-
teihin ja hoidon valvominen. 

Nämä tehtävät muodostuivat kertomusvuonna käydyn sodan seurauk-
sien vuoksi monessakin suhteessa poikkeuksellisiksi. Pääkaupunkiin siir-
tyi sodan aikana ja välittömästi sen jälkeen huomattava määrä aviottomia 
lapsia rauhanteossa luovutetuilta tai vuokratuilta alueilta. Vaikka nämä 
lapset luetteloitiin tavanmukaisessa järjestyksessä, osoittautui niiden etujen 
valvonta vaikeaksi ja aikaa vieväksi, sillä lukuisissa tapauksissa kesti 
kuukausimääriä, ennenkuin asiakirjat saatiin asianomaisilta lastenvalvo-
jilta, minkä lisäksi usein jouduttiin toteamaan, että kaikki asiakirjat m.m. 
elatussopimus tai -tuomio olivat sodassa hävinneet. Muutenkin osoittautui 
varsin vaikeaksi elatusvelvollisten velkominen näissä tapauksissa, sillä 
elatusvelvollisetkin siirtolaisina olivat joko maksukyvyttömiä tai tunte-
mattomissa. 

Perimistoimenpiteet olivat ja ovat edelleenkin poikkeukselliset senkin 
vuoksi, että osa elatusvelvollisista joko kaatui tai joutui invaliideiksi sodassa 
ja vielä suurempi osa nostomiehinä tai muuten asepalvelukseen. Asevel-
vollisten puolesta haettiin valtiolta huoltorahoja kertomusvuonna kaikkiaan 
431,115: 25 mk. Kaatuneiden ja invaliideiksi joutuneiden elatusvelvollisten 
osalta ei sen sijaan kertomusvuoden aikana voitu yleensä ryhtyä perimis-
toimenpiteisiin, sillä aviottoman lapsen oikeus saada valtion varoista kor-
vausta vahvistettiin vasta tammikuun 10 p:nä 1941 annetussa sotatapatur-
malaissa. 

Toimiston kirjoihin merkittyjen lasten luku oli seuraava: 

V:sta 1939 jäljellä olevia 3,122 Luetteloista poistettuja 556 
Uusia hoidokkeja 526 V:een 1941 jääneitä 3,092 

Toimiston saatua tietoonsa aviottoman lapsen syntymisen tai siirtymi-
sen kaupunkiin taikka aviottoman äidin raskauden merkittiin pääasiassa 
äidin ilmoituksen perusteella luetteloon tarpeelliset tiedot lapsesta, äidistä 
ja elatusvelvollisesta sekä ne todisteet, jotka äiti saattoi esittää elatusvel-
vollisuuden selvittämistä varten. Näihin tietoihin perustuvat seuraavat 
yhdistelmät, jotka valaisevat vuoden lopulla luetteloissa olleiden lasten 
äitien sekä elatusvelvollisten siviilisäätyä, ikää ja ammattia lasten syn-
tyessä: 

Äitien siviilisääty: 
Naimattomia 2,853 
Leskiä tai laillisesti eronneita 183 
Naineita 40 
Tuntematon 16 

Elatusvelvollisten siviilisääty: 
Naimattomia 1,810 
Leskiä tai laillisesti eronneita.. 169 
Naineita 399 
Tuntematon 714 

Yhteensä 3,092 Yhteensä 3,092 
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Äitien ikä: 
15—19 vuotiaita 356 
20—24 » 1,135 
25—29 » 783 
30—34 » 447 
35—39 » 245 
40— » 102 

Tuntematon 24 
Yhteensä 3,092 

Elatusvelvollisten ikä: 
15—19 vuotiaita 104 
20—24 » 691 
25—29 » 695 
30—34 » 397 
35—39 » 237 
40—49 » 216 
50— » 58 
Tuntematon 694 

Yhteensä 3,092 

Äidit ryhmittyivät ammatin mukaan seuraavasti: 

Virkamiehiä ja vapaiden am-
mattien harjoittajia 21 

Maatalouden ja sen sivuelin-
keinojen harjoittajia 26 

Itsenäisiä liikkeenharjoittajia. 252 
Liikeapulaisia ja työnjohtajia. 282 
Tehdas : y.m. ammattityön-

tekijöitä 771 

Muita työntekijöitä 335 
Yleisessä palveluksessa tai yk-

sityisissä laitoksissa toimi-
vaa palveluskuntaa 28 

Yksityisten palvelijoita 1,098 
Muun elinkeinon harjoittajia .. 22 
Henkilöitä ilman varsinaista 

tai tunnettua ammattia 257 
Yhteensä 3,092 

Elatusvelvolliset ryhmittyivät ai 

Virkamiehiä ja vapaiden am-
mattien harj oittaj ia 132 

Maatalouden ja sen sivuelin-
keinojen harjoittajia 136 

Itsenäisiä liikkeenharjoittajia. 212 
Liikeapulaisia ja työnjohtajia. 228 
Tehdas- y.m. ammattityönte-

kijöitä 1,052 

matin mukaan seuraavasti: 

Muita työntekijöitä 516 
Merimiehiä j a kalastaj ia 110 
Yleisessä palveluksessa tai yk-

sityisissä laitoksissa toimi-
vaa palveluskuntaa 217 
Muun elinkeinon harjoittajia... 23 
Henkilöitä ilman varsinaista 

tai tunnettua ammattia 466 
Yhteensä 3,092 

Lasten sijoittamisessa avustivat äitejä naistarkastajat, jotka yksityisesti 
tiedustelemalla tai sanomalehdissä ilmoittamalla hankkivat sopivia hoito-
koteja. Hoitokustannusten suorittaminen tuotti luonnollisesti varattomille 
äideille suuria vaikeuksia, minkä vuoksi ne useimmissa tapauksissa suori-
tettiin lautakunnan puolesta ja velottiin elatusvelvollisilta sopimusten 
tai tuomioiden sekä äideiltä maksukyvyn mukaan. 

Aviottomain lasten hoitoa valvoivat kodissakävijät ja lastenhoidon-
neuvolain hoitajat käyden nuorempien lasten hoitopaikkoja tarkastamassa 
kerran kuukaudessa ja vanhempien vähintään 4 kertaa vuodessa. Tällöin 
seurattiin lasten ruumiillista ja henkistä kehitystä sekä annettiin äideille 
ohjeita lasten järkiperäisessä hoidossa ja kasvatuksessa. Milloin lapsen kat-
sottiin olevan sairashoidon tarpeessa, käytettiin asianomaisen lääkärin apua. 

Kodissakävijäin ja lastenhoidonneuvolain hoitajien esittämien tiedon-
antojen mukaan lasten hoito-olot olivat seuraavat: 
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Äitinsä luona olevista lapsista sai: 

% 

Hyvän hoidon 45.3 
Suhteellisen hyvän hoidon 52.2 
Epätyydyttävän hoidon 2.6 

Kasvatusäidin luo sijoitetuista lap-
sista sai: 

% 
Hyvän hoidon 70.4 
Suhteellisen hyvän hoidon 29.« 
Epätyydyttävän hoidon — 

Äidin koti oli: 
Hyvässä kunnossa 52. s 
Suhteellisen hyvässä kunnossa. 44.1 
Epätyydyttävässä kunnossa ... 3.1 

Kasvatusäidin koti oli: 
Hyvässä kunnossa 8I.1 
Suhteellisen hyvässä kunnossa 18.7 
Epätyydyttävässä kunnossa .. 0.2 

Lastenvalvojan luetteloissa olevista lapsista kuoli v:n 1940 aikana 41, 
joista kuollessaan 26 oli sairaalassa, 2 lastenkodissa, 1 synnytyslaitoksessa, 
4 kotona, 3 hoitokodissa ja 5 lapsen kuolinpaikka oli tuntematon. 

Kuoleman syynä oli: 
Äkillinen maha- ja suolituleh- Tuberkuloosi 1 

dus 14 Influenssa 1 
Synnynnäinen heikkous 2 Yleinen myrkytys 1 
Keuhkokuume 2 Kurkkumätä 1 
Aivokalvontulehdus 2 Kuristustauti 1 
Kulkutaudin luonteinen aivokal- Ruusu 1 

vontulehdus 1 Astma 1 
Synnynnäinen sydänvika 1 Lapsen murha 1 
Vesipää 1 Tuntematon 8 
Kehitysvirhe 1 Hukkuminen 1 

Yhteensä 41 

Selvitystoimenpiteet. Elatusvelvollisuuden alustavan selvityksen suoritti 
lastenvalvoja tavallisesti lasten äitien antamien tietojen perusteella. Asian-
osaisten ja lastenvalvojan keskeisissä neuvotteluissa koetettiin kussakin 
tapauksessa saada aikaan elatussopimus, mutta jos elatusvelvolliseksi 
makaajaksi ilmoitettu kieltäytyi sopimasta tai elatusavun määristä ei päästy 
yksimielisyyteen eikä lapsen äiti vastustanut oikeudenkäyntiä, otettiin 
elatusvelvollista vastaan haaste sitten kun lastenvalvoja oli hankkinut 
todittusaineistoa siinä määrin, että oikeudenkäyntiin oli syytä ryhtyä. 

Elatusvelvollisuus selvitettiin lopullisesti asianosaisten keskeisellä ja 
lautakunnan hyväksymällä sopimuksella 132 tapauksessa, niistä kuitenkin 
6 tapauksessa vasta haasteen jälkeen. 

Oikeudessa oli edelliseltä vuodelta siirtyneitä jut tuja vireillä 23 ja uusia 
haasteita otettiin 75. Koska näistä 23 tapauksessa ei vastaajaa saatu lailli-
sesti haastetuksi ja kun 6 juttua sovittiin sekä 16 siirtyi seuraavaan vuoteen, 
käsiteltiin siis oikeudessa lopullisesti 53 elatusapukannetta. Näistä voitet-
tiin 39, hävittiin 3 riittämättömien todistusten vuoksi ja 11 tapauksessa 
oli'samasta syystä tai siksi, että lapsen äiti kieltäytyi antamasta selvityk-
seen tarpeellisia tietoja, oikeudenkäynnistä toistaiseksi luovuttava, koska 
hylkäävä päätös oli selvästi odotettavissa. Kaikkiaan esiinnyttiin oikeu-
dessa 178 kertaa. 
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Toimisto antoi aikaisempaan tapaan toisten kuntien lastenvalvojille 
ja muillekin huoltoviranomaisille pyynnöstä virka-apua lastenvalvojien 
toimialaan kuuluvissa tehtävissä. Virka-apupyyntöjen kokonaismäärä oli 
303. 

Lähetettyjen kirjeiden luku oli kertomusvuonna 6,433. 
Perimistoimenpiteet. Lastenvalvojan perimistoimistoon otettiin kerto-

musvuoden alussa kanslianhoitajan lisäksi toinen työntekijä, toimistoapu-
lainen. Samanaikaisesti uusittiin toimiston kirjanpito ja muutenkin ryh-
dyttiin perimistoimenpiteitä tehostamaan. Edellä kerrotuista perimisvai-
keuksista huolimatta ovatkin elatusmaksut osaksi tosin huoltorahojen 
ansiosta melkoisesti lisääntyneet edellisestä vuodesta. Ulkokuntalaisilta 
perityissä maksuissa esiintyy sitä vastoin laskua, mikä johtuu siitä, 
että toimisto on pyrkinyt työmäärän lisääntymisen vuoksi supistamaan tä-
mänluontoisen virka-avun mahdollisimman vähiin. 

Toimiston tiliasema oli vuoden päättyessä seuraava: 

T u l o t : 
Siirto v:lta 1939: 

Juoksevan tilin ja kassan saldo mk 25,436: 55 
Valvottujen varojen säästötileillä .., ». 575,847:35 m k 601,283:90 

Helsinkiläisiä elatusmaksuja » 1,160,127: 51 
Ulkokuntalaisia » » 60,729:22 
Korvauksia kunnalle » 454,595: 45 
Käyttövaroja oikeuskuluihin » 23,791:50 

» tilapäisiin avustuksiin » 33,306: 70 
Oikeuskulujen korvauksia » 17,460:35 
Tilapäisten avustusten korvauksia » 11,990: — 

Yhteensä mk 2,363,284. 63 

M e n o t : 

Helsinkiläisille äideille lastenhoitoon mk 1,065,690: 67 
Ulkokuntien lastenvalvojille » 62,418:96 
Elatusmaksukorvauksia kunnalle » 454,595: 45 
Oikeuskulukorvauksia kunnalle » 17,460: 35 
Tilapäisten avustusten korvauksia kunnalle » 11,990: — 
Oikeuskuluja » 21,791: 50 
Tilapäisiä avustuksia » 30,306: 70 
Siirto v:een 1941: 

Tuoksevan tilin ja kassan saldo mk 62,942: 05 
Valvottujen säästötilien saldo » 636,088:95 » 699,031: — 

Yhteensä mk 2,363,284: 63 

Tilapäiset avustukset. Aviottomain lasten ja heidän äitiensä tilapäiseksi 
avustamiseksi sekä lastenvalvojan oikeus- y.m. kuluihin oli toimiston käy-
tettäväksi varattu lautakunnan menoarvioon 60,000 mk:n suuruinen mää-
räraha. Tämän käyttö ilmenee edellä olevasta tiliselvityksestä. Tilapäiset 
avustukset jaettiin kodissakävijäin esityksistä joko pieninä raha-avustuk-
sina tai valmiina vaatteina lapsensa kanssa suurimmassa ahdinkotilassa 
oleville äideille. Tämän lisäksi jaettiin Adolf Holmgrenin lahjoitusrahaston 
korkovaroista yhteensä 1,900 mk kehoituspalkintoina lapsensa hyvin hoita-
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neille imettäville äideille. Helsingissä yksityisperheisiin sijoitetuille lapsille 
ja heidän hoitajilleen järjestettiin tavanmukainen joulujuhla joulukuun 
30 p:nä, josta aiheutuneet kustannukset sisältyivät edellä mainittuun määrä-
rahaan. 

Holhoustehtävät. Erityisten holhousmääräysten perusteella oli lasten-
valvojan holhouksen alaisena kertomusvuoden alussa 50 alaikäistä sekä 
vuoden päättyessä 37 alaikäistä. Näistä oli 9 varatonta ja 28 alaikäisellä 
oli varoja tilikauden päättyessä yhteensä 381,493: 70 mk. 

Ottolaftsiksi hyviin, lapsirakkaisiin perheisiin toimitettiin kertomus-
vuonna asianomaisten äitien suostumuksella 55 (36) aviotonta lasta. 

Kasvattilapset. Lastensuojelulain säännösten mukaan tulee lastensuojelu-
lautakunnan valvoa toiminta-alueellaan olevien kasvattilasten hoitoa ja 
kasvatusta. Näillä tarkoitetaan sellaisia lapsia, joita yksityiset ilman lasten-
suojelu- tai huoltolautakunnan välitystä ovat jättäneet vieraan henkilön 
tai jonkun sukulaisensa hoitoon joko ilman hoitomaksua tai korvausta vas-
taan. Lastensuojelulautakunnalle ilmoitettiin kertomusvuonna yhteensä 
425 (429) kasvattilasta, joista poikia 207 (197) ja tyttöjä 218 (232). Näistä 
oli avioliiton ulkopuolella syntyneitä 337 (387) ja aviolapsia 88 (42). Suurin 
osa kasvattilapsista on ollut sukulaistensa luona hoidettavana ja ovat kas-
vattilasten hoidon ja kasvatuksen valvonnasta huolehtineet lastensuojelu-
viraston kodissakävijät, kukin omassa toimintapiirissään. 

Äitiysavustukset 

V:n 1940 aikana kokoontui äitiysavustusanomuksia valmistelevasti 
käsittelevä valiokunta 22 kertaa ja anomukset ratkaisi lopullisesti lasten-
suo jelulautakunta kokouksissaan. 

Avustuksen anojat jättivät hakemuksensa lastensuojelu virastoon tai 
lastenhoidon neuvonta-asemille seuraavasti: lastensuojelu virastoon 550 
(edellisenä vuonna 158) ja neuvonta-asemille 869 (1,000) hakemusta, joista 
viimeksi mainituista lastensairaalassa olevaan neuvolaan 84 (105), Töölön 
88 (100) ja Toukolan 33 (43) sekä Marian sairaalan neuvolaan 31 (39), 
Lastenlinnan 127 (107), Maitopisarayhdistyksen lastenhuoltokeskuksiin 
Harjutorin 6:ssa olevaan 267 (319), Hauhon tien 8:ssa olevaan 130 (175), 
Martankadun l:ssä olevaan 10 (11), Pohjolankadun l:ssä olevaan 15 (10) 
ja Iso Roobertinkadun 35:ssä olevaan 59 (91) sekä kätilöopiston äitiysneu-
vonta-asemalle 25. Alkuvuodesta olivat neuvonta-asemat suljettuina, koska 
niiden hoitajat olivat maanpuolustustehtävissä; äitiysavustukset hoidet-
tiin tänä aikana yksinomaan lastensuojeluvirastossa. Hakemuksia oli yh-
teensä 1,419 (1,158). Anojista oli 1,072 (891) naimisissa olevaa ja 347 (267) 
naimatonta. 18 (16) anojaa synnytti kaksoset. 

Lautakunta hyväksyi hakemuksista 1,221 ja hylkäsi 198. Hylkäämisen 
syynä oli 188 tapauksessa se, että verotettava tulomäärä ylitti 10,000 mk 
ja 10 tapauksessa se, ettei anomusta jätetty 30 päivän kuluessa synnytyk-
sestä. 

Avustus annettiin 588 tapauksessa kokonaan rahassa. Vaatemääräeriä 
myönnettiin 633, joista määräeriä I (äidille ja lapselle) 560, II (lapselle) 64 
ja I I I (äidille) 9 kappaletta. Huhtikuusta lähtien lopetettiin vaatemäärä-
erien II ja I I I valmistus ja kankaiden hintojen noustua pienennettiin myös-
kin määräerä I:n sisällystä. Myönnettyjen luontoisavustusten arvo oli 
Kunnall. kert. 1940 8* 
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125,700 mk (132,500 mk) ja myönnetyt avustukset kaikkiaan 549,450 mk 
(477,050 mk). Vuoden loppuun mennessä suoritettiin hakijoille edelliseltä 
vuodelta nostamatta jääneitä ja 1940 myönnettyjä avustuksia yhteensä 
508,800 mk (487,750 mk), minkä määrän valtio on kokonaisuudessaan kau-
pungille korvannut. 

Kuten toisessa yhteydessä on jo mainittu, lähetti lastensuojelu virasto 
kertomusvuoden aikana 1,908 (1,810) äitiysavustusasioita koskevaa kir-
jettä. Sota-aikana supistettiin kirjeenvaihto olosuhteiden pakosta mahdolli-
simman vähiin, joten lähetettyjen kirjeitten määrä osoittaa edelliseen vuo-
teen verrattuna vähennystä, vaikka käsiteltyjen asioitten määrä on nous-
sut, osaksi siirtoväen, osaksi lisääntyneen syntyväisyyden ansiosta. 

Lastenhoidonneuvolat 
Paitsi Maitopisarayhdistyksen kunnan avustuksella kaupungin eri osissa 

ylläpitämää 5 lastenhoidon neuvonta-asemaa sekä Kenraali Mannerheimin 
lastensuojeluliiton lukuun Lastenlinnassa toiminutta ja Marian sairaalan 
yhteydessä olevaa neuvonta-asemaa, lautakunta ylläpiti kolmea kunnallista 
lastenhoidonneuvolaa. Näistä toimi yksi Tehtaankadun l:ssä sijaitsevassa 
lastensairaalassa, toinen Töölössä Savilankadun 3:ssa ja kolmas Toukolassa 
Intiankadun 13:ssa. 

Lastensairaalassa olevan lastenhoidonneuvolan toiminta alkoi maassam-
me vallinneen sotatilan vuoksi vasta huhtikuun 4 p:nä. Toiminta-alueena oli 
edelleenkin Kruununhaka, Kaivopuisto, II ja I I I kaupunginosa sekä Suo-
menlinna. Neuvolan lääkäreinä toimivat lääketieteen- ja kirurgiantohtorit 
T. Brander tammikuun 1 p:stä huhtikuun 4 p:ään ja viimeksi mainitusta 
ajankohdasta alkaen H. Huhtikangas vuoden loppuun, sekä hoitajana 
terveydenhoitaja L. Soini. 

Neuvolan kirjoissa oli kertomusvuonna kaikkiaan 1,117 lasta. Heidän 
vaihtumisensa ilmenee seuraavasta yhdistelmästä: 

V:sta 1939 siirtyneitä 656 Poistettuja 354 
Uusia 461 V:een 1941 jääneitä 763 

Kirjoihin merkityistä oli uudelleen rekisteröityjä 2. 
Lapsen kirjoista poistamisen aiheutti 2 tapauksessa kuolema, 285 ta-

pauksessa lapsen muutto pois piiristä, 19 tapauksessa siirtyminen kansakou-
luun ja 48 tapauksessa jokin muu syy. 

Kuoleman syynä oli toisella lapsella äkillinen suolitulehdus ja toisella 
synnynnäinen sydänvika. 

Kirjoihin merkityistä lapsista oli 118 avioliiton ulkopuolella syntyneitä. 
Alle 1 kuukauden ikäisinä tuli neuvolan kirjoihin 186 lasta. 
Neuvolan lääkäri otti vastaan 2 vuotta nuorempia lapsia 2 kertaa vii-

kossa sekä kerran kuukaudessa 2—7 vuotiaita. Vastaanottoja oli yhteensä 
85 ja oli niillä kävijöiden lukumäärä 2,026, joista 1,807 alle 2 vuoden ja 219 
2—7 vuotiaita. 

Hoitajan päivittäisillä vastaanottotunneilla käyneiden lukumäärä oli 
2,378. Hoitajan kansliatunteja oli yhteensä 995, mihin sisältyy myös lää-
kärin vastaanottoihin, valohoitoon, luentoihin y.m. kansliatyöhön käytetty 
aika. Kotikäynteihin käytettiin 846 tuntia. 
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Hoitaja teki kotikäyntejä: 
Neuvolan hoidokkien luokse: 

Alle 2 vuotiaiden lasten luokse... 1,311 
2—7 » » » 244 1555 

Aviottomien lasten luokse 540 
Kirjoihin merkitsemättömien lasten luokse 207 
Raskaana olevien naisten luokse 87 
Asiakäynte j ä 103 
Hukkakäyntejä 259 

Yhteensä 2,751 
Näistä oli sairaskäyntejä 102 

Sairaskäyntien aiheena oli ripuli 28, tulirokko 1, vesirokko 6, kurkkumä-
tä 1, hinkuyskä 1, kouristukset 2 ja angiina 2 tapauksessa. Muut tapaukset 
olivat kuumetta, nuhaa ja yskää. 

Lastenkotiin toimitettiin 2 lasta. Yleistilan vahvistamiseksi annettiin 
valohoitoa 11 lapselle. Neuvolan lääkäri rokotti 227 lasta. Pirquet-koe teh-
tiin 292 lapselle. 

Suomenlinnassa sotatilanne vähensi lasten lukumäärää, koska useat 
perheet komennettiin siirtymään toisille paikkakunnille. Suomenlinnassa 
pidetyillä lääkärin vastaanotoilla oli kävijöitä 126. Vuoden lopussa oli kir-
joissa 52 siellä asuvaa lasta. Kotikäyntejä tehtiin Suomenlinnassa lasten 
luokse 60. 

Äitiyshuoltoa jatkettiin. Raskaana olevat naiset kävivät yleisen sai-
raalan naistautiosaston äitiys-vastaanotoilla. Kotikäyntejä tehtiin heidän 
luokseen yhteensä 87. Kirjoissa oli 65 äitiä. 

Äitiysavustushakemuksia jätettiin vuoden kuluessa neuvolaan 84. 
Näistä evättiin 4. Hyväksytyistä tapauksista sai 62 äitiä avustuksen koko-
naan rahassa ja 18 osittain luontoisavustuksena, osittain rahassa. 

Muusta avustustoiminnasta mainittakoon, että vaateapua toimitettiin 
18 ja lastenvaunut lainattiin 19 kotiin. Adolf Holmgrenin lahjoitusarahas-
ton korkovaroista välitettiin kahdelle naimattomalle äidille 300 mk:n suu-
ruinen imetyspalkkio. 16 kotiin annettiin joulupaketti. Varattomille lapsille 
hankittiin vahvistavia lääkkeitä, kuten vitolia, nutrolia y.m. yhteensä 400 
mk:n arvosta. 

Valistustarkoituksessa järjestettiin äideille kaksi pienten lasten hoitoa 
käsittelevää luentosarjaa, joille osallistuneiden lukumäärä oli 28. Äitien iloksi 
ja virkistykseksi järjestettiin ohjelmallinen joulujuhla, jossa oli n. 400 
osanottajaa. Juhlassa puhui teologiantohtori L. Apajalahti ja lääketie-
teen- ja kirurgiantohtori H. Huhtikangas esitelmöi valaisevasti huonosti 
syövistä lapsista. Äitien ompeluseura-toimintaa ei kertomusvuonna ollut, 
mutta neuvolan taloudellisena tukena toiminut n.s. rouvien ompeluseura 
kokoontui 9 kertaa. 

Oppilasopetusta seurasivat valtion terveydenhoitajatarkurssin oppilaat 
kevät- ja osittain syyslukukaudella sekä valtion kätilöopiston ja sairaan-
hoitajatarkoulun oppilaat syyslukukaudella. 

Töölön lastenhoidonneuvolan toiminta-alueena oli Töölö, Meilahti ja 
Ruskeasuo. Alue on ollut jaettuna kahteen piiriin, piirirajana Linnankosken-
katu. 
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Neuvolan lääkärinä toimi lääketieteen- ja kirurgiantohtori U. Muroma 
sekä hoitajina terveydenhoitajat H. Parviala ja L. Sarvi. 

Neuvolan kirjoissa oli vuoden kuluessa 690 lasta, joista aviottomia 51; 
sitä paitsi oli valvonnanalaisia lastensuojelulautakunnan hoidokkeja 103. 
Kuukausittain oli kirjoissa keskimäärin 931 lasta. 

Alle 1 kuukauden ikäisinä tuli neuvolan kirjoihin 234 lasta. 
Heidän vaihtumisensa ilmenee seuraavasta asetelmasta: 

Alle 2 vuotiaita 2—7 vuotiaita Yhteensä 
807 154 961 
716 13 729 
584 163 747 
736 207 943 

V:sta 1939 siirtyneitä 
Uusia 
Poistettuja 
V:een 1941 jääneitä 

Uusista lapsista oli uudelleen kirjoihin merkittyjä 54. 203 lasta täytti 
vuoden kuluessa 2 vuotta. 

Kirjoista poistamisen aiheutti 4 tapauksessa kuolema, 300 tapauksessa 
poismuutto, 5 tapauksessa 7 ikävuoden täyttäminen ja 438 tapauksessa 
jokin muu syy. 

Kuoleman syynä oli 1 tapauksessa mahaportin kouristus, 1 ripuli, 1 
märkää keuhkopussissa ja 1 mahalaukun ja ohutsuolen tulehdus. 

Lääkärin vastaanottoja pidettiin 0—7 vuotiaille lapsille neljä kertaa 
viikossa. Niillä kävi 1,702 alle 2 vuoden ikäistä lasta, 241 yli 2 vuotiasta 
lasta, 102 rokotettavaa ja 92 lasta rokkoja näyttämässä sekä 29 muuta 
asiakasta eli yhteensä 2,166 henkilöä. 

Hoitajat pitivät jokapäiväisiä aamuvastaanottoja sekä syyskuusta 
lähtien yhden iltavastaanoton viikossa, joilla kävi 282 raskaana olevaa nais-
ta. Näiden lisäksi kävi hoitajien vastaanotoilla 3,803 alle 2 vuotiasta ja 388 
yli 2 vuotiasta lasta sekä 754 muuta asiakasta eli siis yhteensä 5,227 hen-
kilöä. 

Valohoitoa annettiin 41 lapselle. Kunnan avustusta nauttivien perhei-
den lapset saivat sitä ilmaiseksi; muut maksoivat 5 mk kerralta. 

Pirquet- koe tehtiin 305 lapselle. 
Hoitajat tekivät kotikäyntejä: 

Neuvolan hoidokkien luokse: 
Alle 2 vuotiaiden lasten luokse 581 
2—7 »' » » 19 600 

Aviottomien lasten luokse 305 
Kirjoihin merkitsemättömien lasten luokse 240 
Raskaana olevien naisten luokse 170 
Sairaskäyntej ä 60 
Asiakäyntej ä 323 
Hukkakäyntejä 541 

Yhteensä 2,239 

Sairaskäyntien aiheena oli tuhkarokko 1, vesirokko 1, hinkuyskä 3, 
kuume 12, yskä 6, ripuli 30, ihottuma 5 ja oksennukset 2 tapauksessa. 

Äitiyshuoltoa jatkettiin yhteistoiminnassa naistenklinikan kanssa. 
Kirjoissa oli 125 raskaana olevaa naista. Äitiysavustuksia jaettiin neuvolan 
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kautta 66 äidille. Näistä 30 äitiä sai koko avustuksen rahassa sekä 36 äitiä 
osan vaatteina ja osan rahassa. 

Neuvolan kerhon toiminta oli poikkeuksellisten olojen takia kevätkau-
della kokonaan lamassa, mutta syksyllä kokoonnuttiin jälleen ja keskitet-
tiin toiminta lainavaraston kartuttamiseen. Hankittiin jälleen kolmet uudet 
lapsen vaunut. Lainavarastosta pidetään eri luettelot ja kirjanpito, joita 
hoitaa kerhon palkkaama henkilö. 

Töölön sokeritehdas lahjoitti kerholle 5,000 mk, mikä lahjoitus tässä 
kiitollisuudella mainittakoon. 

Syyskaudella pidettiin luentosarja pientenlasten hoidosta. 
Vuoden kolmena ensimmäisenä kuukautena oli neuvola suljettu, koska 

sen henkilökunta toimi maanpuolustustehtävissä. Huhtikuun alussa ryhtyi 
Toukolan neuvolan hoitaja pitämään vastaanottoja Töölönkin neuvolassa 
ja huhtikuun puolivälissä kutsuttiin toinen neuvolan hoitajista työhönsä 
ja toukokuun alussa myöskin toinen. Lääkärin vastaanotot alkoivat kui-
tenkin vasta kesäkuussa. Valtion terveydenhuolto-opiston oppilaat seurasi-
vat työtä neuvolassa elokuusta marraskuuhun, Valtion sairaanhoitajatar-
koulun oppilaat marraskuusta lähtien sekä kätilöopiston oppilaat lokakuusta 
vuoden loppuun. Oppilaita oli kaksi kultakin kurssilta kerrallaan ja he seu-
rasivat työtä kuukauden ajan kukin. 

Toukolan lastenhoidonneuvolan toiminta-alue oli edelleen sama kuin 
edellisinä vuosina, nim. Annala, Arabia, Kumpula, Toukola ja Vanhakau-
punki. Sitä paitsi valvoi neuvolan hoitaja lastensuojelulautakunnan toimeksi-
annosta avioliiton ulkopuolella syntyneitä sekä hoitokodeissa olevia lapsia 
Käpylässä ja Vallilassa. Näitä lapsia oli toimintavuonna neuvolan valvon-
nassa kaikkiaan 183. 

Neuvolan työ, joka sodan takia voitiin aloittaa vasta maaliskuun puoli-
välissä, jolloin hoitaja palasi komennukselta, käsitti pikkulasten- ja äitiys-
huollon. Lääkäreinä toimivat lääketieteenlisensiaatti E. Holmberg (äidit), 
joka siirtyi kaupunkiin huhtikuun alussa ja lääketieteen- ja kirurgiantohtori 
U. Muroma (lapset), joka vapautui maanpuolustustehtävistä vasta kesä-
kuun puolivälissä, sekä hoitajana terveydenhoitaja L. K. Hirstiö. 

Neuvolan kirjoissa oli kertomusvuonna yhteensä 522 lasta, joiden vaih-
tuminen näkyy alla olevasta yhdistelmästä: 

V:sta 1939 siirtyneitä 318 Poistettuja 63 
Uusia 141 V:een 1941 jääneitä 396 

Kirjoihin merkityistä oli uudelleen rekisteröityjä 2. 
Lapsen kirjoista poistamisen aiheutti 1 tapauksessa kuolema, 50 tapauk-

sessa lapsen muutto pois piiristä, 8 tapauksessa 7 ikävuoden täyttäminen ja 
4 tapauksessa jokin muu syy. 

Kuoleman aiheuttajana oli tuberculosis meningitis. 
Lasten lääkärillä oli vastaanottoja kesäkuun 15 p:stä alkaen joka arki-

torstai, yhteensä 28 kertaa. Näillä vastaanotoilla kävi 0—2 vuoden ikäisiä 
lapsia 336, 2—7 vuotiaita lapsia 75 ja aikuisia 1, yhteensä 412. 

Hoitajalla oli vastaanottoja kaikkiaan 233 kertaa. Näillä vastaanotoilla 
käyneiden luku oli yhteensä 1,723. Vastaanottoihin, kansliatöihin sekä neu-
volan hoitoon käytettiin 928 tuntia. 

Hoitaja teki kotikäyntejä: 
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Neuvolan hoidokkien luokse: 

2—7 » » » 
Aviottomien lasten luokse 
Kirjoihin merkitsemättömien lasten luokse 
Raskaana olevien naisten luokse 
Asiakäyntejä 
Hukkakäyntejä 

Alle 2 vuotiaiden lasten luokse 
» » 

265 
96 361 

818 
119 
185 
227 
395 

Yhteensä 2,105 

Neuvolan kirjoissa olevien lasten luokse tehdyistä käynneistä oli 15 
sairaskäyntiä, joista 12 käyntiä 0—2 vuotiaiden ja 3 käyntiä 2—7 vuotiai-
den lasten luokse. Sairaskäyntien aiheena oli ihottuma 1, kuume 3, ripuli 
6, hinkuyskä 3, influenssa 1, ja vesirokko 1 tapauksessa. 

Valohoitoa annettiin 6 ja Pirquet-koe tehtiin 62 lapselle. 
Syys—lokakuussa toimitettiin neuvolassa ilmainen rokotus, jolloin roko-

tettiin yhteensä 50 lasta. 
Äitiyshuoltoa varten oli lääkärin vastaanottoja joka arkiperjantai huhti-

kuun alusta lähtien, yhteensä 49 kertaa. Näillä vastaanotoilla kävi 278 
äitiä. Hoitajan vastaanotoilla kävi 146 äitiä. Verinäyte W.R.- ja Kahn-
tutkimusta varten otettiin 46 äidistä. Hemoglobini määrättiin jokaisesta 
uudesta äidistä ja jatkuvasti niistä, joiden veriprosentti oli alhainen. 

Äitiyshuollettavien vaihtuminen ilmenee seuraavasta: 

V:sta 1939 siirtyneitä 34 Poistettuja 59 
Uusia 95 V:een 1941 jääneitä 70 

Poistojen syy oli kaikissa tapauksissa partus. 
Äitiysavustuksia annettiin 35 äidille, yksistään rahassa 30 ja sekä rahassa 

että vaatepakkauksissa 5 äidille. 
Synnytyksen jälkeinen tarkastus pantiin neuvolassa käytäntöön syksyllä 

1939 ja jatketaan sitä edelleen. Tätä voidaan pitää äitiyshuoltotoiminnassa 
edistyksenä, sillä jälkitarkastuksen avulla ehkäistään monia synnytyksestä 
johtuvia vikoja, jotka voivat, jos jäävät ajoissa hoitamatta, tehdä äidin 
steriliksikin. Toukolan neuvola on yleisistä neuvoloista ensimmäinen, missä 
synnytyksen jälkeinen tarkastus on otettu käytäntöön. 

Luentosarja pikkulapsen hoidossa, yhteensä 14 tuntia, pidettiin loka— 
marraskuussa. Luentosarjaan sisältyi myöskin käynti työväensuojelu-
museossa. Osanottajina oli 10 äitiä. 

Avustuksena voitiin lahjoittaa lastensuojelu viraston kautta saatuja 
Ruotsista tulleita vaatelähetyksiä sekä vuorineuvoksetar rouva K. Herlitzin 
johtaman ompeluseuran valmistamia vaatteita. Avustuksia sai n. 100 
perhettä. Sitä paitsi saatiin rouva Herlitzin toimesta 300 mk vitolin, 
rachitosen, kalkin y.m.s. aineiden ostoon vähävaraisille perheille. Joulu-
avustusta antoi myöskin osuusliike Elanto 150 mk. 

Neuvolasta lainattiin, kuten ennenkin, vuoteita ja rattaita. 
Äitien juhlia ei kertomusvuonna järjestetty lainkaan. 
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Terveydenhoito 

Vastaanotto- ja axnmattioppilaskotia, Kullatorpan lastenkotia ja koulu-
koteja valvovan lääketieteen-ja kirurgiantohtori U. Muroman selostus val-
linneesta terveydentilasta ja terveydellisistä olosuhteista mainituissa lai-
toksissa v. 1940 oli seuraavan sisältöinen: 

Ohjesäännön mukaiset tarkastukset pidettiin yllä mainituissa kodeissa. 
Kaikki näihin koteihin otetut lapset tarkastettiin. Rvttylän, Toivoniemen 
ja Tavolan koulukodeissa sattuneissa äkillisissä sairastapauksissa turvau-
duttiin koulukotien etäisen aseman vuoksi Helsingistä paikallisten lääkä-
rien apuun. Muissa tapauksissa huolehti sairaanhoidosta tohtori U. Mu-
roma. 

Tautitapaukset näkyvät seuraavasta yhdistelmästä. 

Vastaan-
otto- ja 

Tauti ammatti- Ryttylä Toivola Toivoniemi Tavola Kulia- Yhteensä 
oppilas- t o r P P a 

koti 
Tulirokko — 1 — -— — — 1 
Vihurirokko — 4 — — — — 4 
Vesirokko — — 3 — — — 3 
Sikotauti 4 — 5 — — — 9 
Influenssa 12 30 30 — 14 5 91 
Ruusu — 1 — — — — 1 
Angina — 1 3 — — — 4 
Kurkkutulehdus — — 4 4 — 3 11 
Keuhkokuume 1 1 — — 1 — 3 
Vatsa-ja suolitulehdus ... — — 7 4 — — 11 
Umpisuolentulehdus — — — 1 — — 1 
Imurauhastulehdus — 1 2 — — — 3 
Imusuonentulehdus — — — 1 — — 1 
Korvatulehdus — 3 — — — — 3 
Silmätulehdus — 2 — — — — 2 
Ihottuma — 2 — — — — 2 
Paiseet — 2 — 1 — — 3 

Yhteensä 17 48 54 11 15 8 153 

Kulkutaudinlu on toisena esiintyi vihurirokkoa helmikuussa, vesirok-
koa joulukuussa, sikotautia kevätkesällä sekä influenssaa keväällä ja syk-
syllä. Tulirokkoon sairastunut lapsi lähetettiin kulkutautisairaalaan; muut 
potilaat hoidettiin mahdollisuuksien mukaan eristettyinä kodeissa. 

Pienehköjä tapaturmia sattui Ryttylässä 5, joista haavoja 3 (sormeen, 
polveen, sääreen) ja loukkaantumia 2 (jalkaan, kyynärpäähän) sekä Toivo-
niemessä 1 haava jalkapöytään. 

Kuolemantapauksia ei sattunut. 
Mitä asunto-oloihin tulee, esiintyivät saamat puutteellisuudet kuin 

edellisenäkin vuonna1) Ryttylässä, Toivolassa, Kullatorpassa ja Toivo-
niemessä, koska mitään uusia rakennuksia näissä laitoksissa ei kertomus-

Ks. v:n 1938 kert. s. 193* 
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vuonna valmistunut. Kuitenkin vastaanotto- ja ammattioppilaskodin 
uudisrakennus oli vuoden lopulla jo sisustamista vailla. 

Yleinen siisteys olosuhteisiin nähden eri laitoksissa oli kaikin puolin 
tyydyttävä. 

Ruoanvalmistusrnahdollisuudet olivat hyvät. Ruoka oli hyvää ja moni-
puolista, mikä ilmenee seuraavassa yhdistelmässä esiintyvästä hoidokkien 
keskimääräisestä painonlisäyksestä: 

Pienempi painonlisäys kuin edellisinä vuosina johtunee siitä, että vilja 
y.m. on tullut säännöstelyn alaiseksi. 

Lapsille annettiin runsaasti raakoja vihanneksia (hedelmiä ei ollut saa-
tavissa) sekä heikommille vitolia tai kalanmaksaöljyä vitamiinitarpeen 
tyydyttämiseksi. 

Ruoan säilytys oli yleensä asiallista. Toivolan koulukotiin olisi vielä toi-
vottavaa saada jäädytyskaappi, koska kellarit kesäisin ovat liian lämpimät. 

Kunnollista vettä kaivattiin Toivoniemessä, mutta asia korjaantuu 
kun rakenteilla oleva uusi kaivo ja vesijohto valmistuu. Toivolaan oli veden-
saanti keittiöön edelleenkin vaikeata. 

Peseytyminen oli kaikin puolin asiallista. 
Vaatetus oli moitteetonta ja vuodevaatteet hyvät sekä tarkoituksen-

mukaiset. 
Koulukoteihin sijoitettujen lasten hampaidenhoidosta huolehti edelleen 

kaupungin kouluhammasklinikan johtaja T. H. Ekman suorittaen hampai-
den korjaukset kauempana sijaitsevissa laitoksissa lautakunnan tätä tarkoi-
tusta varten hankkimilla välineillä. Vastaanotto- ja ammattioppilaskotien 
hoidokit sekä Toivolan koulukodin oppilaat kävivät tarpeen vaatiessa 
kouhihamma sklinikassa. 

Sofianlehdon pikkulastenkodin sekä Reijolan lastenkodin valvontalää-
käri, lääketieteenlisensiaatti R. Granholm jätti näissä laitoksissa kertomus-
vuonna vallinneesta terveydentilasta seuraavan sisältöisen selostuksen: 

Vuoden alkuosan aina huhtikuun loppupuoleen saakka oli Sofianlehdon 
pikkulastenkoti sodan tähden vielä Mäntsälässä. Lukuunottamatta ahtautta 
ja muitakin vaikeuksia, joita luonnollisesti näin suurella laitoksella oli tila-
päisissä oloissa, sujui lastenhoito maaseudun rauhassa verrattain hyvin, 
sittenkun alkuajan vaikeudet oli saatu voitetuiksi. Ei ollut ilmahälytyksiä, 
vaikka lentokoneet liitelivätkin ahkerasti paikkakunnan ylitse, eikä lähelle 
pudonnut pommeja, joten siis hoitajat voivat rauhallisina tehdä työtänsä. 

Talvella ei lasten terveydentila kuitenkaan ollut hyvä. Keuhkoputken 
tulehdustapauksia ja influenssaa oli paljon ja 9 lasta sairasti keuhkotuleh-
dusta, joka muutamalla oli hyvin ankara, aiheuttaen 1 kuolemantapauksen. 
Vatsa- ja suolihäiriöitä oli myös verrattain paljon. Tarttuvaa ihottumaa 
(karstarakkula) oli monessa lapsessa, kun tehokas eristäminen oli mahdo-
tonta, aiheuttaen muutamilla imurauhastulehduksia. 

Varsinaisia kulkutauteja ei sattunut lasten keskuudessa, joten kaikki 
potilaat voitiin hoitaa kodissa. Mutta yksi hoitajaharjoittelijoista sairastui 

Vastaanottokoti 
Ryttylä 
Toivola 

Kg 
4.3 Toivoniemi. 
2.8 Tavola ..... 
1.9 Kullatorppa 

2 . 2 
3.i 
l . o 

Kg 
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paratyfukseen, minkä tähden hänet siirrettiin Mäntsälän kunnansairaalaan. 
Hoitajat, etenkin harjoittelijat, sairastivat myös influenssaa ja anginaa. 

Kodin muutettua Helsinkiin oli keväällä vielä vähän influenssaa ja 
hengityselintauteja sekä kesällä jonkin verran lieviä vatsa- ja suolihäiriöitä. 
Syksyllä oli vihurirokkoa, influenssaa ja pari keuhkokuumetapausta, sekä 
lokakuusta alkaen hyvin vaikeata ja tarttuvaa vatsa- ja suolitulehdusta. 
Tähän tautiin sairastui pääasiallisesti pienimpiä lapsia ja siihen kuoli 
loka—joulukuun aikana 8 pienokaista, joista 2 kodissa ja 6 sairaalassa. 
Myöskin pari hoitajaa sairasti samaa tautia lievässä muodossa. 

Yhteensä kuoli Sofianlehdon pikkulastenkodissa v. 1940 9 lasta. Hoi-
dettujen lasten lukumäärä oli 229 ja'kuolleisuusprosentti siis 3.9 3. 

Kertomusvuonna oli Sofianlehdon lastenkoti toiminut 10 vuotta. Las-
ten kuolleisuus on eri vuosina ollut hyvin vaihteleva, johtuen tautien 
laadusta ja tautitapausten lukumäärästä, minkä tähden tässä mainittakoon 
kuolleisuusprosentit edellisiltäkin vuosilta: 

Vuosi % Vuosi % Vuosi % 
1930 3.57 1933 3.29 1936 O.ss 
1931 4.17 1934 0.47 1937 O.sa 
1932 4 . 8 1 1935 I . 9 1 1938 5 . e a 

1939 3. 3 i 

Vuosina 1934—37 oli siis kuolleisuus hyvin pieni, nousten korkeim-
milleen v. 1938, jolloin oli hyvin paljon keuhkokuume tapauksia ja muita 
vaikeita tauteja. 

Kodissa sattuneet sekä lapsissa heidän kotiin tullessaan todetut tauti-
tapaukset ilmenevät seuraavasta yhdistelmästä: 

N ä i s t ä 
0—1 vuotiaita 

Tauti lapsia 
Yli 1 vuotiaita 

lapsia Yhteensä hoidettiin sai-
raalassa kuoli 

Vatsa- ja suolitulehdus 24 20 44 li 8 
Angina 
Nuhakuume ja influenssa 21 

5 
45 

5 
66 l 

— 

Keuhkoputkentulehdus 
Astma 

20 24 
1 

44 
1 

- — • — 

Keuhkotulehdus 7 7 . 14 1 1 
Korvatulehdus 6 8 14 — 

Imurauhastulehdus 7 8 15 — 

Virtsatiehyeidentulehdus 
Vihurirokko 

1 
4 

2 
12 

3 
16 

— 

Karstarakkula 3 6 9 — 

Paise 2 2 4 — : 

Ihottuma ja nokkosrokko 3 4 7 — 

Riisitauti 11 7 18 — 

Verenheikkous 3 6 9 
Vesipää 
Vajaaky ky isyys 
Synnynnäiset epämuodostumat.. 
Tyrä 

1 
3 
3 
4 

6 
1 
9 
3 
4 

2 
— 

Yhteensä 123 163 286 15 9 
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Reijolan lastenkodissa oli terveydentila verrattain hyvä. Kuolemanta-
pauksia ei ollut. Hoidettujen lasten lukumäärä oli 92. 

Sattuneet tautitapaukset näkyvät seuraavasta yhdistelmästä: 
Tauti Tapauksia Tauti Tapauksia 
Vatsa- ja suolitulehdus 4 Suurentuneet nielurisat 6 
Angina 3 Sokeritauti 1 
Influenssa 6 Ihottuma 3 
Keuhkoputkentulehdus 5 Verenheikkous 2 
Korvatulehdus 5 Vajaakykyisyys 4 

Yhteensä 64 
Näistä hoidettiin sairaalassa: 
Tulirokko 1 
Angina 1 
Sokeritauti 1 

Yhteensä 3 

Imurauhastulehdus 2 
Vihurirokko 9 
Vesirokko 11 
Tulirokko 1 
Paise 2 

Vertauksen vuoksi esitettäköön tässä yhteydessä lääketieteen- ja ki-
rurgiantohtori E. Lepon julkaisema taulukko, joka näyttää pikkulasten 
kuolleisuuden eli siis vuotta nuorempana kuolleet 1,000 elävänä synty-

Maa °/oo 

Italia 109 
Kreikka 121 
Tsekko-Slovakia .. 122 
Unkari 134 
Puola 136 
Jugoslavia 141 
Bulgaria 150 
Portugal 151 
Neuvosto-Venäjä .*) 167 
Romania 178 

Taulukosta näkyy, että vaikka Suomi eri maihin verrattuna onkin jo 
11 sijalla pikkulasten kuolleisuuden vähentämistä tarkoittavassa kilpai-
lussa, ei tämä kuolleisuus, jos tilastot paikkansa pitävät, ole Sofianlehdon 
lastenkodissa ollut erikoisen suuri edellä mainitun kymmenvuotiskauden 
vaikeimpinakaan vuosina. 

Menot ja tulot 
Lastensuojelutoiminnan aiheuttamat bruttomenot olivat v. 1940 lauta-

kunnan tilinpäätöksen mukaan 4) 17,270,567: 90 mk, jakautuen seuraaviin 
eriin: 
Lastensuojelulautakun+a mk 1,354,569: 60 
Lastenkodit » 2,726,381:75 
Vastaanotto- ja ammattioppilaskoti » 635,666: 85 
Toivolan koulukoti » 1,060,421: — 

V. 1936. — 2) V. 1935. — V. 1928. — 4) Bengtsärin koulukodin sekä Sofian-
lehdon ja Reijolan lastenkotien kaupunginhallituksen käyttövaroillaan suorittamat 
evakuointikustannukset on jätetty laskelman ulkopuolelle. 

nyttä kohden Euroopan eri maissa v. 1937: 
Maa °/oo Maa % o 

Islanti 33 Suomi 69 
Hollanti 38 Irlanti 73 
Norja x)42 Danzig 75 
Ruotsi 46 Pohjois-Irlanti 77 
Sveitsi 47 Skotlanti 80 
Englanti ja Wales 58 Latvia 85 
Saksa 64 Itävalta 90 
Ranska 65 Viro 91 
Tanska 66 Belgia 92 
Luxemburg 67 Espanja 2) 109 



XIII. Lastensuojelu 123* 

Kasvatuksellisesti laiminlyötyjen lasten koulukodit ... mk 3,026,380: — 
Lastenhoidonneuvolat » 217,646: 85 
Sijoitus yksityishoitoon ja jatko-opetus » 4,561,753: 30 
Keuhkotautisten lasten hoito » 616,056: — 
Tylsämielisten, aistiviallisten ja raajarikkoisten lasten 

erikoishoito ja opetus » 455,197: — 
Lasten hammashoito, kesävirkistvstoiminta sekä matka-

kulut : » 170,871:95 
Lastenvalvojan kansliamenot sekä aviottomain lasten 

avustaminen » 54,319: 55 
Koulukotien maatilat » 1,917,354:05 
Avustukset yksityisille lastensuojeluvhdistyksille » 473,950: — 

Yhteensä mk 17,270,567: 90 

Näiden menojen lisäksi oli rakennustoimiston tilille viety alla mainittu-
j en lastenhuoltolaitosten huoneisto j en kor j auskustannuksia seuraavat 
määrät: 
Bengtsärin koulukoti mk 1,851:50 
Ryttylän koulukoti » 37,779: 45 
Toivoniemen koulukoti » 46,460: 45 
Vastaanotto- ja ammattioppilaskoti » 546: 35 
Toivolan koulukoti » 33,424: 80 
Sofianlehdon pikkulastenkoti » 20,624:60 
Reijolan lastenkoti » 10,086: 80 
Kullatorpan lastenkoti » 22,568: 05 

Yhteensä mk 173,342: — 

Lastensuojelutoiminnasta saadut tulot nousivat v. 1940 6,459,201: 05 
mk:aan jakautuen seuraaviin eriin: 

Lastenhoidosta saatua korvausta: 
valtiolta mk 524,827: 75 
vierailta kunnilta » 605,329: 45 
yksityisiltä korvausvelvollisilta ... » 794,528:25 m k 

Koulukotien valtionapu v:lta 1940 » 
Koulukotien oppilastöistä » 
Ammattioppilaskodin hoidokeilta » 
Maatilat tilittäneet: 

Bengtsärin tila mk 120,343: 65 
Toivoniemen tila » 424,229: 40 
Ryttylän ja Siltalan tilat » 1,079:228:90 
Toivolan tila » 427,356: 60 m k 2,051,158: 55 

Laitosten ja maatilojen henkilökunnan suorittamat luon-
toisetujen korvaukset » 829,617:35 

Lastenhoidonneuvolain valohoitomaksut » 1,600: — 
Yhteensä mk 6,459,201: 05 

1,924,685: 45 
1,492,780: 75 

128,958: 95 
30,400: — 

Kun nämä tulot vähennetään edellä mainittujen kustannusten yhteis-
summasta 17,443,909: 90 mk:sta, jää kaupunginkassaa rasittaviksi netto-
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menoiksi 10,984,708: 85 mk eli 106,269: 90 mk vähemmän kuin edellisenä 
vuonna. Tämä kustannusten pieneneminen johtui pääasiallisesti Bengtsä-
rin koulukodin ja maatilan toiminnan keskeytymisestä kohta Moskovan 
rauhan jälkeen. 

Koulukoteihin kuuluvien tilojen maatalouskirjanpidossa, jossa on huo-
mioitu myöskin vuoden lopussa olevat maatalous varastot, tehtiin tilin-
päätös siten, että laitosten käyttämistään rakennuksista maatiloille suo-
rittamat vuosivuokrat, Bengtsärissa 44,872: 20 mk, Toivoniemessä 53,100 
mk, Ryttylässä 359,350 mk ja Toivolassa 97,600 mk eli yhteensä 554,922: 20 
mk, joista laitosten tuloihin sisältyy 30 %:n valtionapu, siirrettiin kaupun-
ginkassaan kaupungin näihin kiinteistöihin sijoittamien pääomien korko-
hyvitykseksi. Näiden suorituksien sekä erinäisten maanparannus- ja maa-
talousrakennuskustannusten kuoletusten j älkeen osoitti maataloustilien 
päätös voittoa Toivoniemessä 16,893: 60 mk, Ryttylässä 11,630: 45 mk ja 
Toivolassa 20,612: 05 mk eli yhteensä 49,136: 10 mk. Bengtsärin tila sitä 
vastoin tuotti edellä mainitusta syystä 94,615: 70 mk:n suuruisen tappion. 
Kunkin tilan nettotuotto otettiin vähennyksenä huomioon koulukotien 
valtionavun lopputilityksessä. 

Eri laitosten varsinaiset menot, yksityishoitoon lähetettyjen lasten 
vaatetus sekä henkilökunnan luontoiseduistaan suorittama korvaus toimi-
henkilöiden palkoista poisluettuna, nousivat v. 1940 seuraaviin määriin: 

Kaikkiaan, Lasta ja päivää Lasta ja vuotta 
mk kohden, mk kohden, mk 

Sofianlehdon pikkulastenkoti 1,522,937:— 42:65 15,612:87 
Reijolan lastenkoti 437,273:— 35:44 12,972:51 
Kullatorpan lastenkoti 348,716:40 27:66 10,124:56 
Vastaanottokoti 474,855:40 34:76 12,723:06 
Ammattioppilaskoti 103,887:95 19:52 7,145:84 
Toivolan koulukoti 951,722:— 35:80 13,103:99 
Bengtsärin koulukoti 461,800:80 92: 89 34,001: 02 
Tavolan koulukoti 209,391:35 20:03 7,331:60 
Ryttylän koulukoti 1,673,071:50 48:08 17,599:13 
Toivoniemen koulukoti 408,189:35 24:05 8,803:61 

Yhteensä mk 6,591,844: 75 38: 01 13,897: 95 

Edellä mainitut päiväkustannukset jakautuvat eri laitoksissa seuraavalla 
tavalla: 

Menoerä 

L a s t e n k o d i t V
astaan-

ottokoti 

A
m

m
atti-

oppilaskoti 

K o u l u k o d i t K
aikkiaan 

Menoerä 
ui S" O 

S- P O 11 
(C 
o' p 

o W 
•3É 
p ? 

V
astaan-

ottokoti 

A
m

m
atti-

oppilaskoti 

H o < 
o p 

w n> ö crq 10 P» -i 

H 
3 
o 
P 

SJ «<i 
Q 
f* l i 

K
aikkiaan 

Menoerä 

P e n n i ä 

Palkkaukset 
Vuokra, lämpö ja valo 
Ruokinta 
Vaatetus ja kalusto 
Muut menot 

1,904 
1,442 

448 
275 
196 

2,072 
695 
429 
239 
109 

1,603 
282 
521 
265 

95 

1,325 
1,092 

645 
286 
128 

836 
110 
720 
185 
101 

1,941 
465 
742 
320 
112 

7,997 
496 
499 

72 
225 

1,054 
200 
469 
191 
89 

2,205 
1,327 

780 
341 
155 

1,178 
308 
607 
217 

95 

1,934 
850 
605 
274 
138 

Yhteensä 4,265 3,544 2,766 3,476 1,952 3,580 9,289 2,003 4,808 2,405 3,801 
1) Bengtsar lakkautettiin maaliskuun 22 p:nä 1940 ja toimi siis vain 82 päivää. 
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Jos otetaan huomioon myöskin rakennustoimiston omilla määrärahoil-
laan eri lastenhuolto]aitoksissa suorittamat huoneistojen korjauskustan-
nukset, yhteensä 173,342 mk, saadaan keskikustannukseksi lasta ja päivää 
kohden kaikissa laitoksissa 38: 97 mk sekä lasta ja vuotta kohden 14,279: 87 
mk. 

Edelliseen vuoteen verraten kohosivat lasten varsinaiset hoitokustan-
nukset kaikissa muissa koko vuoden toimineissa laitoksissa, paitsi Reijo-
lassa, Tavolassa ja Toivoniemessä, keskimäärin 3: 11 mk lasta ja päivää 
kohden, esiintyen tämä lisäys pääasiallisesti palkkaus-, lämpö- ja ruokinta-
menoissa. Poikkeuksellisen suuri menojen lisäys — 40: 52 mk lasta ja 
päivää kohden — Bengtsärissa johtui tämän laitoksen lakkauttamisesta 
ja sen asioiden jälkiselvityksen aiheuttamista kustannuksista. 

Yksityisen lastensuojelutoiminnan tukeminen 
Niinkuin edellä olevasta menojen luettelosta ilmenee, jaettiin lasten-

suo jelulautakunnan menoarvioon merkityistä varoista v. 1940 avustuksina 
yksityisille lastensuojelujärjestöille yhteensä 473,950 mk. Tästä saivat 
Lastentyökotiyhdistys kouluikäisten lasten päiväkotien ylläpitoa varten 
100,000 mk; Yhdistys koteja kodittomille lapsille Haagassa ylläpitämänsä 
lasten vastaanottokodin avustamiseksi 16,000 mk; Kenraali Mannerheimin 
lastensuojeluliitto Lastenlinnan neuvonta-aseman ylläpitämiseksi 26,250 
mk sekä saman liiton Helsingin osasto yksinäisiä naisia ja heidän lapsiaan 
varten ylläpitämänsä Sophie Mannerheimin kodin tukemiseksi 30,000 mk; 
Suomen lastenhoitoyhdistys lastenkotiensa avustamiseksi 106,700 mk; Hel-
singin kaupunkilähetys ylläpitämiensä Korson poikakodin, Kilon tyttö-
kodin ja Pasilan lastenhuoltolan avustamiseksi 30,000 mk; M aito pisara-
yhdistys avunannosta äitiysavustuksien jakamisessa ja lastenhuoltoasemien 
ylläpitoa varten 150,000 mk; sekä Pelastusarmeija sen ylläpitämien lasten-
kotien ja lastenseimien tukemiseksi 15,000 mk. 

Näiden avustuksien lisäksi jakoi kaupunginhallitus lautakunnan tilien 
ulkopuolella yleishyödyllisten yritysten ja laitosten määrärahasta lasten-
suojelutarkoituksiin yhteensä 80,250 mk. Näistä varoista saivat Helsingin 
nuorten miesten kristillinen yhdistys sekä sen Sörnäisissä, Pasilassa ja Käpy-
lässä toimivat osastot suorittamansa nuoriso- ja poikatyön tukemiseksi 
yhteensä 10,400 mk; Svenska kristliga föreningen av unga män kasvatus-
sosiaalisen työnsä tukemiseksi ja vähävaraisten poikain kesävirkistystoi-
mintaa varten 2,900 mk; Helsingin nuorten naisten kristillinen yhdistys 
ylläpitämäänsä tyttökotia ja kasvatussosiaalista työtänsä varten 19,000 
mk; Helsingin Poikakotiyhdistys ylläpitämänsä poikakodin tukemiseksi 
11,000 mk; sairaanhoitajatar H. Kivimäki Leppävaarassa sijaitsevan 
pikkulastenkotinsa avustamiseksi 7,000 mk; Caritas niminen lasten kesä-
siirtola toimintansa tukemiseksi 2,500 mk; Teollisuusseutujen evankelioimis-
seura Kalliolan poika- ja tyttökerhotyön kannattamiseksi 10,000 mk; 
Lastenkoti Bethel Haagassa 4,000 mk ja Kaupunkilähetys vapaan lasten-
ja nuorisotyön sekä lasten kesäsiirtola- ja puutarhatoiminnan tukemiseksi 
13,450 mk. 

Kaupungin avustamain yksityisten lastenhuoltolaitosten toiminnan 
valvominen oli lähinnä lautakunnan lastenhuollontarkastajan tehtävänä, 
ja on hän antanut tässä suhteessa tekemistään havainnoista kaupungin-
hallitukselle eri selostuksen. 
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Lahjoitusrahastot 
Lastensuojelulautakunnalle kuului muutamia varattomien lasten hy-

väksi lahjoitettuja, rahatoimiston hoidossa olevia rahastoja. Sen lapsensa 
itse imettäville äideille kehoituspalkkioina jaetun 1,900 mk:n lisäksi, mistä 
on jo mainittu toisessa yhteydessä, myönnettiin näiden rahastojen korko-
varoista kertomusvuoden kuluessa yhdelle pojalle opintojensa tukemiseksi 
yhteensä 7,000 mk. Nämä menot huomioonottaen nousivat näiden rahasto-
jen pääomat ja käytettävissä olevat korkovarat joulukuun 31 p:nä 1940 
seuraaviin määriin: 

Pääoma, Korot, 
mk mk 

Adolf Holmgrenin lahjoitusrahasto turvattomille 
äideille ja lapsille 40,000: — 6,108: 50 

L. A. Grönholmin Helsingin orpolasten rahasto 8,362: 35 929: — 
Bergman-puolisoiden lahjoitusrahasto jatko-ope-

tuksen hankkimiseksi turvattomille lapsille 61,000:— 3,425:50 
M. Kotschakin lastenvaatetusrahasto 52,200: — 6,148: 15 
Aina ja Ivar Gordien lahjoitusrahasto 37,710: 10 — 
Johan Gustaf Rosenbergin rahasto 11,877:90 1,817:30 
Lasten kesäsiirtolain rahasto 20,350:35 3,113:60 

Yhteensä 231,500: 70 21,542: 05 

Hyvösen lastenkoti 
Lastensuojelurahastoihin kuuluu myöskin aviopuolisoiden G. ja M. 

Hyvösen kaupungille lahjoittama omaisuus, jonka pääoma oli kertomus-
vuoden lopussa 2,075,559: 80 mk sekä käytettävissä olevat korot 243,242: 95 
mk. Tämän rahaston korkovaroilla ylläpidetään Kotkankadun talossa 
n:o 14 n. 30 hoitopaikkaa käsittävää lastenkotia puutteenalaisille suomea 
tai ruotsia puhuville eri ikäisille lapsille. Laitoksen hoidokeilla on myös-
kin oma Hyvölä niminen kesäkoti Vihdin pitäjässä Enäjärven rannalla. 
Lastenkodin hallintoa hoitaa lastensuojelulautakunnan kolmeksi vuodeksi 
kerrallaan valitsema johtokunta, johon kuuluivat talousneuvos M. Sillan-
pää puheenjohtajana sekä muina jäseninä lastentarhaintarkastaja E. Bore-
nius, varatuomari M. Mustakallio, kansakoulujen taloudenhoitaja S. 
Ojanne ja professori A. Ylppö. 

Lastenkodin johtajana sekä samalla johtokunnan sihteerinä toimi neiti 
L. Siirala ja lääkärinä lääketieteenlisensiaatti R. Granholm. Lisäksi kuului 
laitoksen henkilökuntaan lastentarhanopettaja, 2 lastenhoitajaa, keittäjä, 
siivooja ja ompelija. 

Toukokuun 1 p:stä lukien otettiin kotiin puutarhanhoidon opettaja, 
jonka tehtäviin kuuluu lasten puutarhatöiden ohjaaminen kesäisin ja 
ompelutöiden talvisin. Virkaa tosin ei ole vakinaistettu. 

Lapsia oli kodissa kaikkiaan 39, joista poikia oli 18 ja tyttöjä 21. Edelli-
sestä vuodesta oli jäljellä 31 lasta ja vuoden aikana otettiin uusia 8. Ko-
dista muutti pois 7 lasta ja 32 lasta jäi kodin hoitoon v:ksi 1941. Lasten 
ikä vaihteli 2 vuodesta 17 vuoteen. Hoitopäiviä oli kaikkiaan 13,590. 

Vuoden kuluessa sattui lasten keskuudessa 8 sikotautitapausta ja 6 
influenssatapausta. 
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Lastenkodin menot v. 1940 olivat seuraavat: 
Lasta ja Lasta ja 

Menoerä Kaikkiaan, päivää Menoerä Kaikkiaan, päivää 
Menoerä m k kohden, mk kohden, 

mk mk 
Palkat 158,327:— 11:65 Vuokra 50,000:— 3:68 
Talous 99,896:40 7:35 Kulungit 19,593:60 1:44 
V a f e ; u s 29,448: 80 2:17 Yhteensä 377,758: - 27:80 Kalusto 11,304:90 —: 83 
Lämpö ja valo 9,187:30 —: 68 

Tuloja oli kaikkiaan 383,528: 60 mk, joista säästöä edellisestä vuodesta 
27,788: 45 mk, lasten elatusmaksuja 46,570 mk, henkilökunnan suoritta-
mia luontoisetujen korvauksia 43,840 mk, säätiön varoja 265,000 mk 
sekä pankkitilin korkoja 330: 15. Säästöä jäi v:een 1941 5,770: 60 mk. 

Tähän sisältyy arvioitu vuokra, 50,000 mk. 



XIV. Oikeusaputoimisto 
Oikeusavustajan kertomus Helsingin kaupungin oikeusaputoimiston 

toiminnasta v. 1940 oli seuraava: 

Tammikuun 17 p:nä pitämässään kokouksessa kaupunginvaltuusto 
valitsi oikeusaputoimiston johtokuntaan v:ksi 1940 seuraavat jäsenet: 
asianajaja N. Arosen, lakitieteenkandidaatti G. Norrménin, oikeusneuvos-
mies G. Nyberghin, toimittaja A. Sumun ja varatuomari E. Tulenheimon. 
Näistä johtokunta valitsi puheenjohtajaksi oikeusneuvosmies Nyberghin 
ja varapuheenjohtajaksi asianajaja Arosen. Jäsen Norrménin kuoltua 
valtuusto valitsi hänen tilalleen varatuomari R. Nybomin. Kau-
punginhallituksen edustajana johtokunnassa oli rahatoimenjohtaja J. 
Helo. 

Johtokunnalla oli vuoden aikana viisi kokousta, joissa käsiteltiin 
pääasiallisesti juoksevia asioita 

Oikeusavustajan tointa hoiti edelleen varatuomari N. Lindegren ja 
apulaisoikeusavustajan tointa varatuomari Y. Hämesalo. Toimistoapu-
laisena oli lakitieteenylioppilas S. Lindegren, joka nautti sairaslomaa 
tammikuun 1 p:stä 15 p:ään ja palkatonta virkalomaa viimeksi mainitusta 
päivästä heinäkuun 15 p:ään sijaisenaan lakitieteenylioppilas S. Salomaa. 
Kesälomasijaisina toimistossa olivat varatuomari H. Miilumäki ja ylioppi-
las S. Salomaa. 

Toimiston menosääntö nousi kertomusvuonna 223,987 mk:aan ol-
tuaan edellisenä vuonna 219,795 mk. Lisämäärärahaa saatiin 1,057: 80 
mk. 

Oikeusaputoimisto sai vuoden aikana entiseen tapaan toimeksiantoja 
Tukholman kaupungin oikeusaputoimistolta (Stockholms stads rättshjälps-
anstalt). Sitä paitsi oltiin molemminpuolisessa yhteydessä erinäisten koti-
maassa toimivien oikeusaputoimistojen kanssa. 

Muuten oikeusaputoimiston toiminta jatkui entiseen tapaan. Alku-
puolella vuotta jatkunut sota vaikutti vuoden alussa jossain määrin toi-
miston toimintaan. Asiakkaiden ja asioiden luku oli sota-aikana normaalia 
vähäisempi ja etenkin sotilasavustusasiat vähenivät siirryttäessä palk-
kausjärjestelmään. Avioeroasiat osoittivat vähäistä nousua. Jäljempänä 
seuraavat numerotiedot valaisevat tarkemmin oikeusaputoimiston toi-
mintaa kertomusvuonna. 

Käyntien luku oli 11,609, edellisenä vuonna 12,369, v. 1938 11,944 ja 
v. 1937 11,823. 
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Eri kuukausien osalle käynnit jakautuivat seuraavasti: 
Vastaan- K ä y n t e j l 

otto-
päiviä kaikkiaan päivää 

kohden 

Tammikuu ... 2 5 5 6 8 22 .7 
Helmikuu .... 2 5 5 5 1 22 .0 
Maaliskuu .... 2 3 6 0 0 2 6 . i 
Huhtikuu 2 6 9 2 6 3 5 . 6 
Toukokuu .... 2 5 1 , 0 9 3 4 3 . 7 
Kesäkuu 2 4 1 , 0 5 1 4 3 . 8 

Vastaan-
otto-

päiviä 

Heinäkuu 27 
Elokuu 27 
Syyskuu 25 
Lokakuu 27 
Marraskuu 26 
Joulukuu 23 

K ä y n t e j ä 
päivää 

kaikkiaan 
1,329 
1,337 
1,104 
1,004 
1,217 

829 

kohden 
49.2 
49.5 
44.2 
37.2 
46.8 
36.o 

Yhteensä 303 11,609 38.3 

Kuten edellä olevasta yhdistelmästä ilmenee, oli oikeusaputoimisto 
vuoden aikana avoinna 303 päivää. Käyntien luku päivää kohden oli 
38.3, niiden oltua edellisenä vuonna 41.4 ja v. 1938 39.7. 

Suurin käyntien luku samana päivänä oli 99 ja pienin 4. 
Alempana olevat tilastotiedot osoittavat rekisteröityjen asioiden luvun 

ja rekisteröityjen asiakkaiden säädyn, ammatin y. m. niissä asioissa, joissa 
toimisto ryhtyi oikeudenkäyntiin, kirjallisiin tehtäviin tai pitempiin suulli-
siin neuvotteluihin. 

Tällaisten asiain kokonaismäärä oli 1,656, joista 1,631 oli kertomus-
vuonna tulleita ja 25 edellisenä vuonna ratkaisematta jääneitä. Kirjallisia 
toimituksia oli 1,943, niistä hakemuskirjoja 1,034. 

Säätynsä tai ammattinsa ja sukupuolensa mukaan kävijät ryhmittyi-
vät seuraavasti: 

Asiatyttöjä 

Filosofiantohto-
reita 

Hierojia 
Kalastajia 
Kauppiaita 
Keittäjiä 
Kemigraafeja 
Kelloseppiä 
Kir j apainotyönte-

Kirjeenkantajia ... 

Koneenkäyttäjiä .. 

Koululaisia — 
Kulkukauppiaita 
Kutojia 
Kunnall. kert. 1940 

Mp Np Yht. Mp Np Yht. 

5 5 Kylmänruoanlait-
27 27 tajia — 1 1 

3 3 Kylvettäjiä — 1 1 
— 2 2 Leipureita 6 3 9 
28 — 28 Levyseppiä 7 — 7 

5 4 9 Liikeapulaisia 6 25 31 
Liikemiehiä 3 — 3 

1 — 1 Lämmittäjiä 4 — 4 
— 5 5 Maalareita 25 — 25 

1 — 1 Merimiehiä 4 — 4 
1 1 2 Metallityönteki-

— 23 23 jöitä 15 — 15 
1 — 1 Modisteja — 5 5 
1 — 1 Musiikereita 

Muurareita 
4 
7 

— 4 
7 

2 4 6 Naimisissa olevia 
2 — 2 naisia ja leskiä .. — 720 720 
1 — 1 Neitejä — 14 14 

20 — 20 Ompelijoita — 49 49 
13 — 13 Opettajia — 2 2 
5 — 5 Palvelijoita — 72 72 
2 5 7 Partureita — - 7 7 

— 1 1 Poliisikonstaape-
24 2 26 l e j a 2 — 2 

5 5 Putkityöntekijöitä 6 — 6 
9* 
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Mp Np YM. 
Puuseppiä 15 15 
Puutarhureita 1 1 
Radiomekanikko j a 1 — 1 
Raitiotievaunun-

kuljettajia 2 2 
Raitiotievaunun-

rahastajia — 1 1 
Rakennusmesta-

reita 1 1 
Rautatieläisiä 4 4 
Ravintola-apulaisia .— 32 32 
Sanomalehden-

myyjiä — 5 5 
Sementtityönteki-

jöitä 11 — 11 
Siivoojia — 35 35 
Silittäjiä — 7 7 
Suutareita 8 — 8 
Talonmiehiä 12 1 13 

Mp Np Yht. 
Tarjoilijoita — 14 14 
Tehdastyönteki-

jöitä 4 26 30 
Torikauppiaita ,., — 4 4 
Turkkureita 1 — 1 
Työnjohtajia 3 - — 3 
Työntekijöitä 

(edellä mainit-
semattomia) .... , 157 48 205 

Vaakamestareita . 1 — 1 
Vaattureita 4 — 4 
Vahtimestareita ... 7 — 7 
Valokuvaajia 2 — 2 
Varastoapulaisia .. 18 4 22 
Vartijoita 9 — 9 
Verhoilijoita 4 — 4 
Viilaa j ia 15 — 15 
Viinureita 3 — 3 

Yhteensä 514 1,128 1,642 

Vuoden aikana käsiteltyjen juttujen ja asiain ryhmittyminen laatunsa 
mukaan selviää seuraavasta yhdistelmästä: 
Velvoiteoikeuteen kuuluvia asioita: Testamenttioikeuteen kuuluvia 

vuokrariitoja 94 asioita 9 
työ- ja palkkariitoja 340 Yleisiä veroja koskevia asioita 95 
muita velkomisjuttuja 56 Holhousasioita 7 

Esineoikeuteen kuuluvia asioita 36 Tiedusteluita, hakemuksia, va-
Perheoikeuteen kuuluvia asioita: lituksia y.m 287 

avioriitoja 7 Vähäpätöisiä rikosasioita 2 
avioeroja 140 Toimeksiantoja 13 
perheen elatusasioita 151 Sotilasavustuksia 332 
kuolleeksi julistamisia 1 Tapaturma-asioita 22 

Perintöoikeuteen kuuluvia asioita 64 Yhteensä 1,656 

Vireille pannuista jutuista ja asioista tuli, mikäli oikeusaputoimiston 
toimenpiteistä riippui, vuoden aikana lopullisesti ratkaistuiksi ja kirjoista 
poistetuiksi 1,604 kuten näkyy seuraavista luvuista: 
Sopimalla ratkaistu 535 Juttuja, joissa toimisto otti 
Oikeudenkäynnillä ratkaistu .. 154 haasteen, mutta ei ajanut 
Erinäisistä syistä jätetty sillensä 66 loppuun 43 
Annettu eri viranomaisille 806 Yhteensä 1 604 

Edellä mainitut eri virastoille jätetyt 806 asiaa, joihin ei sisälly Hel-
singin raastuvanoikeuteen ja muualle otettuja haasteita, jakautuivat eri 
viranomaisten kesken seuraavasti: 
Tasavallan presidentti 30 Sisäasiainministeriö 1 
Valtioneuvosto 18 Kulkulaitosten ja yleisten töi-
Valtiovarainministeriö 5 den ministeriö 1 
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Puolustusministeriö 15 
Sosiaaliministeriö 2 
K a n s a n h u o l t o m i n i s t e r i 1 
Korkein oikeus 4 
Korkein hallinto-oikeus 82 
Turun hovioikeus 9 
V a l t i o k o n t t o r i 1 
Posti- ja lennätinhallitus 1 
Rautatiehallitus 1 
Eduskunnan kansliatoimikunta 1 
V a k u u t u s n e u v o s t o 18 
Valtion tapaturmatoimisto 3 
Uudenmaan läänin maaherra ... 287 
Hämeen läänin maaherra 2 
Vaasan läänin maaherra 2 
Kuopion läänin maaherra 1 
Oulun läänin maaherra 2 
Tampereen tuomiokapituli 1 
Helsingin kaupungin: 

kaupunginhallitus 172 
tutkijalautakunta 38 
maistraatti 33 
ensimmäinen kaupunginvouti 10 
raastuvanoikeus 20 
poliisilaitos 2 
holhouslautakunta 2 
huoltolautakunta 8 
l a s t e n s u o j e l u l a u t a k u n t a 1 
kiinteistölautakunta 9 

Turun kaupungin raastuvanoi-
keus 1 

Tampereen kaupungin raas-
tuvanoikeus . 1 

Tampereen kaupungin tulo- ja 
omaisuusverolautakunta 1 

Munkkiniemen kunnallislauta-
kunta 1 

Helsingin maalaiskunnan kun-
nanvaltuusto 2 

Lapinjärven kunnallislauta-
kunta 1 

Sotkamon huoltolautakunta ... 1 
Lohjan poliisilaitos 1 
Uudenmaan kansanhuoltopii-

rin piiritoimisto 2 
Helsingin tuomiokunnan tuo-

mari 2 
Kajaanin tuomiokunnan tuo-

mari 1 
Maskun tuomiokunnan tuomari 1 
Tammelan tuomiokunnan tuo-

mari 1 
Tuusulan tuomiokunnan tuo-

mari 1 
Helsingin kihlakunnan kruu-

nunvouti 1 
Kemin kihlakunnan kruunun-

vouti 1 
Iitin kihlakunnanoikeus 1 
Kutsuntalaitoksen keskuslauta-

kunta 1 
Turun laivastoaseman esikunta 1 
Rajavartioston esikunta 1 

Yhteensä 806 
Se seikka, että 66 asiaa jätettiin sillensä, johtui, samoin kun edellisinä 

vuosina siitä, etteivät oikeudenetsijät, sen jälkeen kun oikeusaputoimisto oli 
ryhtynyt ensimmäiseen toimenpiteeseen eikä sopimusta voitu saada aikaan, 
enää palanneet, mutta myöskin siitä, ettei ollut toiveita juttujen voitta-
misesta oikeudenkäynnillä, sekä siitä, että hakij at eivät j oko tahtoneet tai voi-
neet esittää asian edelleen ajamiseen tarvittavaa varattomuustodistusta. 

Syynä siihen, että toimisto ei ajanut perille 43 edellä mainittua asiaa, 
joissa haaste jo oli otettu, oli osittain, että haaste oli otettu Helsingin ulko-
puolella oleviin tuomioistuimiin, joissa toimiston virkamiehet toimiston 
johtosäännön mukaan eivät ole velvolliset oikeudenetsijöitä avustamaan, 
osittain, ettei vastaajia oltu haasteella tavattu tai että asia oli järjestetty 
ennen oikeuden istuntoa. 

Oikeudenkäyntiin ryhdyttiin vuoden aikana 228 asiassa. Näistä toi-
misto ajoi vuoden aikana loppuun 154 asiaa, joista 149 voitettiin ja 5 hävit-
tiin. Helsingin raastuvanoikeudessa esiinnyttiin vuoden aikana toimiston 
puolesta 265 kertaa 133 päivänä. Kun työpäivien luku nousi 303:een, esiin-
nyttiin niin muodoin raastuvanoikeudessa melkein joka toinen päivä. 



XV. Työnvälitystoimisto 
Helsingin kaupungin työnvälitystoimiston toimintakertomus v:lta 

1940 oli seuraavan sisältöinen: 

Työmarkkinat. Kertomusvuonna jatkuivat jo edellisenä vuonna esiin-
tyneet poikkeusilmiöt työmarkkinoilla. Vuoden ensimmäiselle vuosinel-
jännekselle antoi leimansa edelleen jatkunut sota ja lisäksi se seikka, ettei 
työnvälitystoimisto enää ollut yksin työvoiman välittäjänä. Sen rinnalle 
oli syntynyt uusi elin, työvelvollisuuslautakunta, jonka tehtävänä oli 
hoitaa työmarkkinoita kaikilta niiltä osin, joilla työvoimaa ei vapaaeh-
toista tietä riittänyt. Sodan kestäessä oli naispuolisen työvoiman kysyntä 
edelleen lamassa, nousten tammi—maaliskuun aikana tuskin 25 %:iin 
v:n 1939 ensimmäisen vuosineljänneksen määrästä. Sen sijaan valtion 
suuri miespuolisen työvoiman tarve aiheutti varsinkin sekatyömiesten ala-
osastolle ja rakennusammattimiesten alaosastolle sekä jossain määrin 
metalliammattimiesten alaosastolle vaikeuksia työvoiman toimittamisessa. 
Miehille tarjottujen työpaikkojen määrä p. o. aikana nousi tämän johdosta 
edellisen vuoden ensimmäiseen neljännekseen verrattuna noin 50 %:lla, 
kun sitä vastoin miesten jatkuva kutsuminen armeijan palvelukseen ja 
työvelvollisuuslautakunnan pakko-otot vastaavasti verrattuna vähensivät 
työnhakijoiden määrän 50 %:lla. Rauhan tultua ja sitä mukaa kuin demo-
bilisatio edistyi, talouselämä rupesi yllättävän nopeasti pyrkimään takaisin 
koeteltuihin uomiinsa. Myöhempi kevätkausi samoin kuin edelleen koko 
loppuvuosi olikin viraston toiminnan kannalta huomattavan vilkasta, jopa 
siinä määrin, että suhteellisen kuolleesta ensimmäisestä vuosineljännek-
sestä huolimatta vuoden loppunumerot miltei pitkin linjaa olivat nykyisen 
lainsäädännön aikaisiin (v. 1937—40) tilastolukuihin ennätysmäisiä. 
Eräät alat joutuivat kuitenkin jatkuvasti kärsimään poikkeuksellisista 
oloista. Niinpä merimiesosaston toiminta, joka on kokonaan riippuvainen 
merenkulun vilkkaudesta, supistui suunnilleen puoleen siitä, mitä se oli 
edellisenä vuonna ollut. 

Rakennustoiminnan lamaannus Helsingissä samoin kuin tuonnin ty-
rehtyminen ja säännöstelytoimenpiteet vaikuttivat myös haitallisesti 
viraston toimintaan; m. m. ne melkoisesti vähensivät naispuolisten seka-
työntekijäin välitystä, mikä muulloin edustaa huomattavaa osaa nais-
puolisen työvoiman työnvälityksessä. 

Työnvälityslautakunta. Lautakunnan puheenjohtajana toimi kertomus-
vuonna edelleen varatuomari E. Tulenheimo ja varapuheenjohtajana 
työnjohtaja K. Hiltunen. Jäseninä olivat johtaja W. Korhonen ja talous-
neuvos O. Wilamo työnantajien edustajina sekä toimitsija E. Härmä ja 
eristäjä K. Saarnijärvi työntekijäin edustajina. Työnantajain edustajien 
varajäseninä olivat insinööri V. J . Hintikka ja, kamreeri O. Tidermanin 

Eräät kertomusta seuranneet taulukkotiedot, joita ei ole tähän merkitty, on 
julkaistu Helsingin kaupungin tilastollisessa vuosikirjassa v:lta 1940/41. 
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pyydettyä vapautusta jäsenyydestään, varatuomari H. Hallberg. Työn-
tekijäin edustajien varajäseninä olivat edelleen toimitsija T. Bryggari ja 
pianoteknikko J. Virtanen. Kaupunginhallituksen edustajana työn väli-
tyslautakunnassa oli rahatoimenjohtaja J. Helo. 

Lautakunnan kokoukset. Työnvälityslautakunnalla oli kertomusvuonna 7 
(edellisenä vuonna 10) kokousta. Kokouksissaan lautakunta käsitteli 
yhteensä 189 (223) asiaa. Lautakunnan kokouksissaan käsittelemistä tär-
keimmistä asioista mainittakoon seuraavat: 

Vuoden ensimmäisessä kokouksessa tammikuun 29 p:nä toimitettiin 
henkisen työn osaston ja nuoriso-osaston toimikuntien jäsenten vaali 
kolmivuotiskaudeksi 1940—42. Samassa kokouksessa ilmoitettiin lauta-
kunnalle kaupunginhallituksen suostuneen lautakunnan esitykseen kalus-
ton hankintaa varten myönnettyjen määrärahojen siirtämisestä työnväli-
tystoimiston käytettäväksi v. 1940. 

Huhtikuun 26 p:nä pidetyssä kokouksessa käsiteltiin sosiaaliministeriön 
pyynnöstä kysymys suunnitelman laatimisesta työnvälitystoimiston hen-
kisen työn osaston kehittämiseksi koko maan käsittävän henkisen työn 
välityksen keskuselimeksi sekä siitä aiheutuvista lisämenoista. Kysymys, 
joka jo alunperin, k.o. osaston perustamisesta lähtien, oli ollut harkinnan 
alaisena ja josta kaupunginhallitus, työnvälityslautakunnan aloitteesta, 
myös oli tehnyt esityksen sosiaaliministeriölle helmikuun 14 p:nä 1939, oli 
ajankohtaisena nyt tullut tärkeäksi ja kiireelliseksi, kun monet Neuvosto-
liitolle luovutetuilta alueilta muuttamaan joutuneet henkisen työn teki-
jätkin olivat menettäneet työpaikkansa ja koska muutenkin henkisen työn 
tekijäin, varsinkin naispuolisten, keskuudessa oli alkanut esiintyä runsaam-
min työttömyyttä. Samassa kokouksessa lautakunnalle esitettiin läänin-
hallituksen kiertokirje työttömien matkakustannusten korvaamisesta val-
tion varoista sekä kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriön kiertokirje 
työttömien toimittamisesta puolustuslaitoksen töihin ja metsätöihin. Edel-
leen ilmoitettiin kaupunginhallituksen päättäneen oikeuttaa johtaja S. 
Seppälän varsinaisen virkansa ohella johtamaan ja valvomaan työvelvolli-
suuslautakunnan toimistoa helmikuun 24 p:stä 1940 lukien toistaiseksi, 
sekä niinikään valinneen puheenjohtaja Tulenheimon ja johtaja Seppälän 
asettamansa työttömyyskomitean jäseniksi. Tässä kokouksessa toimitet-
tiin myös merimiesosaston toimikunnan jäsenten vaali kolmivuotiskaudeksi 
1940—42 ja käsiteltiin työnvälitystoimiston toimintakertomus v:lta 1939. 

Kokouksessa toukokuun 29 p:nä esitettiin lautakunnalle sosiaaliminis-
teriön kiertokirje, jossa annetaan ohjeet henkisen työn välityksen keskittä-
misestä Helsingin työnvälitystoimiston henkisen työn osastolle sekä yhteis-
toiminnasta toisaalta kunnallisten työnvälityselinten kesken ja toisaalta 
näiden ja maatalousseurojen keskusliiton hoitaman siirtoväen maatalous-
työnvälityksen välillä. Niinikään ilmoitettiin kaupunginvaltuuston suos-
tuneen työnvälitystoimiston henkisen työn osaston muodostamiseen p.o. 
henkisen työn välityksen keskuselimeksi ja myöntäneen tarkoitusta varten 
määrärahan. Samassa kokouksessa ilmoitettiin lautakunnalle sosiaali-
ministeriön päätös rajoitetun työn välity sluvan myöntämisestä Helsingin 
nuorten miesten kristilliselle yhdistykselle. Kokouksessa oli edelleen käsi-
teltävänä pyydetyn lausunnon antaminen Uudenmaan lääninhallitukselle 
nykyisestä työttömyystilanteesta Helsingin kaupungissa sekä kesällä 1940 
odotettavissa olevasta työttömyydestä.. Lautakunta päätti antaa lausun-
tonsa arviointina työmarkkinatilanteesta, koska sen mielestä työnvälitys-
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lautakunnan lausuntoa ei kernaasti olisi esitettävä julkisuudessa työttö-
myyskysymyksen asiantuntija-arviointina, nykyisen lain kieltäessä työn-
välitystoimistoilta työttömyyshuoltoon kuuluvat ja muut työnvälitykselle 
vieraat tehtävät. Helsingin ammatillinen paikallisjärjestö r.y. nimisen yh-
distyksen esitettyä työtilaisuuksien järjestämistä työttömille naisille kau-
punginhallitus oli m.m. päättänyt kehoittaa työnvälityslautakuntaa mah-
dollisimman tehokkaasti tiedoittamaan työttömille naisille sopivista työtilai-
suuksista vapailla markkinoilla, mikä kaupunginhallituksen päätös tässä 
kokouksessa saatettiin lautakunnan tietoon. Samassa kokouksessa ilmoi-
tettiin edelleen lautakunnalle, että sosiaaliministeriö oli myöntänyt Suomen 
siviili- ja asevelvollisuusinvaliidien liitto r.y:lle ja Vapaussodan invaliidien 
liitolle yhteisen työnvälitysluvan sotainvaliidien ' maksuttoman työnväli-
tyksen harjoittamiseen nimellä »Sotainvaliidien työnvälitys». Toimilupa oli 
annettu enintään v:n 1940 loppuun ja valtioneuvosto oli tarkoitusta varten 
myöntänyt yhdistykselle 60,000 mk:n avustuksen. 

Elokuun 13 p:nä pidetyssä kokouksessa ilmoitettiin lautakunnalle tie-
doksi kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriön kiertokirje, jossa annet-
tiin ohjeet n.k. paikallislisien maksamisesta työttömyys- ja työvelvollisuus-
viranomaisten valtion siirtotyömaille lähettämille työnhakijoille. Edelleen 
lautakunnan tietoon saatettiin sosiaaliministeriön päätös ja ilmoitus kau-
pungille myönnetystä valtion korvauksesta työnvälitystoimiston menoista 
v. 1939. Korvausta oli muulta osin myönnetty anomuksen mukaisesti, 
mutta henkisen työn osaston ja nuoriso-osaston menoista sen sijaan, vas-
toin entistä käytäntöä ja aikoinaan annetuista epävirallisista lupauksista 
poikkeavasti, vain 50 % eli se määrä, mikä valtion kaikissa tapauksissa 
täytyy lain nojalla korvata minkä tahansa työnvälitystoimiston erikois-
osaston menoista. Samassa kokouksessa valittiin maatalousosaston toimi-
kunnan jäseneksi työnantajain edustajana sodassa kaatuneen agronoomi 
G. E. Lill-Smedsin tilalle agronoomi G. C. Karlberg ja varajäseneksi 
työntekijäin edustajana edesmenneen H. Puukon tilalle toimittaja E. 
Kerman. Kokouksessa esitettiin edelleen kulkulaitosten ja yleisten töiden 
ministeriön kiertokirje, joka koski siirtoväen työhön sijoittamista ja eri-
koista siirtoväen työhönsijoittajaa. 

Kokouksessaan elokuun 23 p:nä lautakunta käsitteli ehdotuksensa työn-
välitystoimiston talousarvioksi v:lle 1941. 

Syyskuun 18 p:nä pidetyssä kokouksessa lautakunnalle esitettiin kulku-
laitosten ja yleisten töiden ministeriön ilmoitus, että rautatiehallituksen ja 
tie- ja vesirakennushallituksen työmaille Pohjois-Suomessa matkustaville 
oli järjestetty vapaat matkat sekä saman ministeriön kirjelmä Helsingin 
kaupunginhallitukselle, missä kirjelmässä selostettiin eräitä valtion toimesta 
käyntiin pantuja työmaita sekä ilmoitettiin odotettavan myöskin Helsingin 
kaupungin taholta toimenpiteitä työmaiden järjestämiseksi. Samassa ko-
kouksessa päätettiin jälleen aloittaa ilta-apulaisten välittäminen, mikä väli-
tys sodan takia oli keskeytynyt edellisenä vuonna. 

Lautakunnan kokouksessa joulukuun 17 p:nä ilmoitettiin lautakunnalle, 
että työnvälitystoimiston johtaja oli viran puolesta antanut sosiaaliminis-
teriölle lausunnon siitä, oliko Maatalousseurojen keskusliiton alaisille maan-
viljelysseuroille jatkuvasti annettava lupa harjoittaa siirtoväkeen kuulu-
vien maataloustyöntekijäin erikoistyönvälitystä. Samassa kokouksessa 
esitettiin kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriön kehoitus työnväli-
tysviranomaisille eriteltyjen tietojen antamiseen joka lauantai ministeriölle 
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sellaisista työnhakijoista, jotka haluavat ja kelpaavat n.k. linnoitustöihin 
sekä saman ministeriön kirje, jossa ilmoitettiin, että eräiden valtion raken-
nusten rakennustyöt Helsingissä oli määrätty aloitettaviksi ja työntekijät 
niihin otettaviksi paikallisen työnvälitystoimiston välityksellä. Tässä 
kokouksessa lautakunta myös antoi kaupunginhallitukselle lausunnon sota-
invalidien paikanvälitystoimiston kaupunginhallitukselle osoittaman tie-
dustelun johdosta, voisiko kaupunginhallitus sijoittaa työhön sotainvalii-
deja sekä kuinka paljon ja minkälaatuisia työntekijöitä. Lausunnossaan 
lautakunta ilmoitti mielipiteenään, että kaupungin virastojen, laitosten ja 
työmaiden olisi keskitettävä työvoimatilauksensa yhteen paikkaan, nim. 
kaupungin omaan työnvälitystoimistoon, joka tilauksen laadun mukaan 
ja nimenomaan, mikäli tilaaja lausuu siitä toivomuksen, voi tarvittavaksi 
työvoimaksi hankkia myöskin sotainvaliideja yhteistoiminnassa p.o. sota-
invaliidien paikanvälitystoimiston kanssa, mikä yhteistoiminta kysymyk-
seen tuleviin tapauksiin nähden aloitettiin heti erikoispaikanvälityksen 
edellisenä keväänä alettua sotainvaliideja varten. Lautakunnalle tiedoksi 
esitettiin myös kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriön kiertokirje työt-
tömien lähettämisestä yleisiin töihin. Tehdyn tiedustelun johdosta lauta-
kunta päätti ilmoittaa kaupunginhallitukselle, ettei työnvälitystoimistolla 
kertomusvuonna ollut sellaisia tähdellisiä töitä, joita ei saatu nykyisellä 
työvoimalla suoritetuksi, mutta joita olisi voitu teettää n.s. virastovara-
töinä. Samassa kokouksessa selostettiin lautakunnalle sosiaaliministeriön 
kiertokirje, jossa annettiin ohjeet työnvälitysviranomaisten ja Suomen 
aseveljien liiton välillä sovitun yhteistyön toteuttamisesta. 

Lausunnot yksityisten yhdistysten työnvälityslupaa koskevista anomuk-
sista. Kun työnvälityslain mukaan sosiaaliministeriön on asianomaisen 
kunnan valtuustolta hankittava lausunto yksityisten yhdistysten hakiessa 
toimilupaa työnvälityksen harjoittamiseen, on työn välityslautakunta 
edelleen kertomus vuonnakin käsitellyt tällaisia anomuksia lausunnon anta-
mista varten kaupunginvaltuuston käsittelyn pohjaksi. 

Kokouksessaan toukokuun 29 p:nä lautakunta antoi puoltavan lausun-
non Suomen siviili- ja asevelvollisuusinvaliidien liitto r.y:n hakemuksesta 
saada toimilupa maksuttoman työnvälityksen harjoittamiseen liiton jäse-
ninä oleville invaliideille. Niinkuin edellä on mainittu myönsi sosiaali-
ministeriö anotun toimiluvan yhteisesti anojayhdistykselle ja Vapaussodan 
invaliidiliitto r.y:lle. 

Syyskuun 18 p:nä pitämässään kokouksessa lautakunta päätti äänes-
tyksen jälkeen antaa puoltavan lausunnon Suomen ravintoloitsijain liiton 
anomuksesta saada toimilupa liiton jäsenravintoloiden henkilöstön työn-
välityksen harjoittamiseen. Lausunnossaan lautakunta huomautti, että 
ravintola-alan työnvälityksessä olisi pyrittävä keskittämiseen, missä mie-
lessä olisi perustettava erikoisosasto Helsingin työnvälitystoimistoon. Kun 
poikkeuksellinen aika ei kuitenkaan tarjonnut mahdollisuuksia tämänlaisen 
suunnitelman toteuttamiseen, lautakunta ehdotti, että toimilupa myön-
nettäisiin yhdeksi vuodeksi, kuitenkin ehdoin, että voimassa olevia mää-
räyksiä yhteistoiminnasta virallisen työnvälityksen kanssa tarkoin noudate-
taan sekä että kysymykseen tulevaa työnvälityselintä ei sekaannusten vält-
tämiseksi kutsuttaisi työnvälitystoimistoksi, vaan paikanvälitystoimistoksi. 

Työnvälitystoimisto. Osastot. Kertomusvuonna työnvälitystoimiston 
osastojako säilyi edellisestä vuodesta muuttumattomana. Toimistossa oli 
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neljä erikoisosastoa, nim. henkisen työn osasto, nuoriso-osasto, maatalous-
osasto ja merimiesosasto, sekä yleisinä osastoina miesosasto ja naisosasto. 
Yleiset osastot jakautuivat kumpainenkin kolmeen alaosastoon, nim. mies-
osasto rakennusammattimiesten y.m. alaosastoon, metalliammattimiesten 
y.m. alaosastoon ja sekatyömiesten alaosastoon, sekä naisosasto koti-
apulaisten alaosastoon, ravintola-, tehdas- ja ammattityöntekijöiden ala-
osastoon ynnä puhdistus- ja sekatyöläisten alaosastoon. 

Toimiston henkilökunta. Sääntöpalkkaiset viranhaltijat olivat seuraavat: 
Työnvälitystoimiston johtajana oli filosofianmaisteri S. Seppälä. Eri-

koisosastojen osastonjohtajina olivat henkisen työn osastolla filosofian-
maisteri Y. Vuorjoki, nuoriso-osastolla filosofianmaisteri W. Mattlar, 
merimiesosastolla diploomimerikapteeni F. Huhtala ja maatalousosastolla 
agrologi Ä. von Schoultz. Alaosastojen osastonhoitajina olivat rakennus-
ammattimiesten alaosastolla herra V. Jyrkänne, metalliammattimiesten 
alaosastolla konemestari V. Landen, sekatyömiesten alaosastolla hovioikeu-
denauskultantti S. Korpela, kotiapulaisten alaosastolla neiti E. Sundström, 
ravintola-alaosastolla rouva R. Hänninen sekä puhdistus- ja sekatyöläisten 
alaosastolla neiti L. Ahkia. Merimiesosaston naisasiakkaitten työnvälityk-
sessä oli osastonhoitajana neiti A. Bruun. Toimentajina olivat filosofian-
maisterit T. Virtanen (o.s. Helme) ja K. Sihvonen, neidit A. Ahovaara, 
T. Melanen, S. Rechardt, A. Wallinheimo ja rouva A. Veteli sekä herrat 
T. Linnajoki, R. Ryöti, M. Turunen ja K. Vuolanne. Kirjaajana oli rouva 
L. Penttilä, vahtimestareina herrat T. Leander, V. Kauhanen ja G. A. 
Leemloch ja ovenvartijana rouva I. Ohlström (o.s. Karlsson.) 

V.t. toimentajina ovat olleet herrat U. Virtanen ja U. Aro. 
Kertomusvuonna erosi työnvälitystoimiston palveluksesta toimentaja 

V. Jokinen. 
Ylimääräisinä virkailijoina toimivat ammatinvalinnan ohjaaja filoso-

fianmaisteri N. Mäki, osastonjohtajan apulainen luutnantti V. Vainikainen 
sekä toimistoapulaiset neiti H. Koski, herra N. Mattsson ja rouva V. Salmi-
nen (o.s. Österman). Lähettinä oli B. Indola. 

Tilapäisinä apulaisina ovat m.m. toimineet Viipurin työnvälitystoimis-
ton ent. virkailijat johtaja O. Hukkanen, rouva J. Falck ja herra E. Teivo-
nen. Muutenkin tilapäistä työvoimaa käytettäessä on mahdollisuuksien 
mukaan turvauduttu siirtoväkeen kuuluviin henkilöihin. 

Kaupunginhallituksen päätöksen nojalla on työnvälitystoimiston joh-
taja, filosofianmaisteri Seppälä oman virkansa ohella toiminut helmikuun 
24 p:stä toukokuun 15 p:ään työvelvollisuusviraston toimistonjohtajana. 
Lisäksi johtaja Seppälä on kertomusvuonna toiminut kesäkuun 16 p:stä 
heinäkuun 15 p:ään ja elokuun 16 p:stä joulukuun 31 p:ään työvelvollisuus-
lautakunnan sihteerinä. Nuoriso-osaston osastonjohtaja filosofian maisteri 
Mattlar on niinikään tammikuun 1 p:stä kesäkuun 15 p:ään ja heinäkuun 16 
p:stä elokuun 15 p:ään ollut työvelvollisuuslautakunnan sihteerinä, naut-
tien helmikuun 1 p:stä huhtikuun 30 p:ään palkatonta virkavapautta osas-
tonjohtajan toimestaan. Työvelvollisuusvirastossa ovat myös toimineet 
toimistoapulainen V. Salminen tammikuun 1 p:stä elokuun 31 p:ään ja toi-
mentaja A. Ahovaara tammikuun 1 p:stä huhtikuun 10 p:ään. 

Kustannukset. Työnvälitystoimiston kokonaismenot v. 1940 ovat olleet 
1,713,900: 55 mk (edellisenä vuonna 1,630,449: 20 mk), mistä ne menot, joi-
hin valtio työnvälityslain mukaan osallistuu, ovat olleet 1,701,722: 80 mk 
(1,607,647: 90 mk). Nämä määrät jakaantuivat osastoittain seuraavasti: 
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Menot, joihin val-Kokonaismenot, t i o osamstuu, 
Osasto mk mk 
Yleiset osastot 859,428:25 853,093: 65 
Henkisen työn osasto 314,492:55 310,624:45 
Nuoriso-osasto 213,592: 40 211,881: 15 
Merimiesosasto 168,720: 80 168,505: 80 
Maatalousosasto 157,666: 55 157,617: 75 

Kaikkiaan 1,713,900: 55 1,701,722: 80 

V:n 1939 menoista, 1,607,647:90 mk, valtio suoritti korvausta seuraa-
vasti: 

Mk 
Yleisten osastojen menoista 40% eli 331,206 
Henkisen työn osaston » 50% » 117,596 
Nuoriso-osaston » 50% » 106,812 
Merimiesosaston » 50% » 96,180 
Maatalousosaston » 75% » 103,839 

Kaikkiaan 755,633 
Aikaisempina vuosina valtio oli korvannut 60 % henkisen työn osaston 

ja nuoriso-osaston menoista. 
Toimiston kirjeenvaihto. Työnvälitystoimistoon saapui kertomusvuonna 

10,543 kirjelmää. V. 1939 vastaava luku oli 9,550 ja v. 1938 7,315. 
Lähetettyjen kirjelmien lukumäärä oli 13,234. Edellisenä vuonna oli 

lähetetty 11,218 ja v. 1938 9,516 kirjelmää. 
Työnhakemukset. Työnhakemus on voimassa, mikäli työhön sijoittamista 

ei tapahdu, ilmoittautumisviikkoa seuraavan viikon loppuun saakka. Jos 
anomus tämän ajan umpeenkuluttua, mutta saman kalenterikuukauden 
aikana, uudistetaan, merkitään kuukausitilastoon uusi työnhakemus saman 
henkilön kohdalle. Samoin menetellään niissä tapauksissa, joissa työnhakija 
on osoitettu työhön, mikä on niin lyhytaikaista, että hän jo saman kalenteri-
kuukauden sisällä tulee uudistamaan työnhakemuksensa. Jos työnhake-
mus on voimassa kuukauden taitteessa, merkitään se siirtona seuraavan 
kuukauden tilastoon. 

Kertomusvuoden aikana tehtyjen työnhakemusten määrää kuvaa 
seuraava taulukko: 

K u u k a u s i 
Edellisestä kuukau-

desta siirretyt 
Kuukauden aikana 

tehdyt 
Yhteensä voimassa 

olleet K u u k a u s i 
Miesten Naisten Kaikki Miesten Naisten Kaikki Miesten Naisten Kaikki 

Tammikuu 1,677 1,131 2,808 1,677 1,131 2,808 
Helmikuu 364 243 607 1,103 964 2,067 1,467 1,207 2,674 
Maaliskuu 272 296 568 1,243 1,310 2,553 1,515 1,606 3,121 
Huhtikuu 324 391 715 2,595 4,162 6,757 2,919 4,553 7,472 
Toukokuu 814 1,055 1,869 3,594 3,335 6,929 4,408 4,390 8,798 
Kesäkuu 1,816 956 2,772 3,811 2,344 6,155 5,627 3,300 8,927 
Heinäkuu ' 1,223 515 1,738 3,911 2,675 6,586 5,134 • 3,190 8,324 
Elokuu 1,633 695 2,328 3,732 2,713 6,445 5,365 3,408 8,773 
Syyskuu 1,063 677 1,740 4,028 3,093 7,121 5,091 3,770 8,861 
Lokakuu 1,281 793 2,074 3,451 2,971 6,422 4,732 3,764 8,496 
Marraskuu :.... 1,428 778 2,206 2,956 2,502 5,458 4,384 3,280 7,664 
Joulukuu 1,210 665 1,875 2,544 1,804 4,348 3,754 2,469 6,223 

Kaikkiaan % — 
— 34,645 

54.4 
29,004 

45.6 
63,649 

100. o 
— 
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Taulukosta ilmenee, että työnhakemusten yhteinen lukumäärä oli 
63,649, josta miesten tekemiä 34,645 eli 54.4 % ja naisten tekemiä 29,004 
eli 45.6 %. V. 1939 työnhakemusten määrä oli 49,304, josta miesten teke-
miä 24,375 eli 49.4 % ja naisten tekemiä 24,929 eli 50. e %. Muutokset edelli-
seen vuoteen verrattuna käyvät ilmi alla olevasta yhdistelmästä: 

19 4 0 

Miesten 34,645 54.4 
Naisten 29,004 45.6 

19 3 9 
Luku % 

2 4 , 3 7 5 4 9 . 4 
2 4 , 9 2 9 50 . e 

M u u t o s 
Luku % 

+ 10,270 +42. i 
+ 4,075 +16.3 

Yhteensä 63 ,649- 100. o 4 9 , 3 0 4 100. o + 1 4 , 3 4 5 + 2 9 . i 

Miesten työnhakemukset olivat edellisestä vuodesta lisääntyneet 
10,270:llä eli 42. i %:lla ja naisten työnhakemukset 4,075:llä eli 16.s %:lla. 
Työnhakemusten kokonaismäärä oli lisääntynyt 14,345:llä eli 29. i % :11a. 
V. 1939 vastaava lisäys oli 7,255 eli 17. s %. 

Seuraava graafillinen esitys antaa kuvan työnhakemusten vaihteluista 
eri kuukausina. Taulukossa on huomioitu siirrotkin, koska ainoastaan täten 
saadaan käsitys kuukausittain voimassaolleiden työnhakemusten määrästä. 

TYÖNHAKEMUKSET KUUKAUSITTAIN V. 1940 

I e e 

Yhteensä . Miehet Naiset 



X V. Työnvälitystoimisto 139* 

A m m a t t i a l o i t t a i n t y ö n h a k e m u k s e t r y h m i t t y i v ä t s eu raavas t i : 

A m m a t t i a l a 
Miesten Naisten Kaikki 

A m m a t t i a l a 
Luku % Luku % Luku % 

Maatalous 1,061 3.i 707 2.4 1,768 2.8 
Metalliteollisuus 3,104 9.o 151 0.5 3,255 5.i 
Kivi-, savi-, lasi- ja turveteollisuus 218 0.6 37 0.1 255 0.4 
Kemiallinen teollisuus 28 O.i 41 O.i 69 O.i 
Nahka-, kumi- ja karvateollisuus 127 0.4 44 0.2 171 0.3 
Kehruu- ja kutomateollisuus 8 0. o 106 0.4 114 0.2 
Puku ta vara- ja puhdistusteollisuus 53 O.i 964 3.3 1,017 1.6 
Paperiteollisuus 71 0.2 140 0.5 211 0.3 
Puuteollisuus 736 2.i 51 0.2 787 1.2 
Ravinto- ja nautintoaineteollisuus 155 0.4 253 0.9 408 0.6 
Valaistuslaitokset 452 1.3 30 0.1 482 0.8 
Graafillinen teollisuus 232 0.7 100 0.3 332 0.5 
Rakennusteollisuus 10,839 31.3 213 0.7 11,052 17.4 
Luokittamattomat teknilliset toimet 1,101 3.2 86 0.3 1,187 1.9 
Liikeala 3,103 8.9 5,132 17.7 8,235 12.9 
Ravintola-ja hotelliliike 177 0.5 2,645 9.1 2,822 4.4 
Meriliikenne 2,480 7.2 433 1.5 2,913 4.6 
Lastaus ja purkaminen 1,210 3.5 — 1,210 1.9 
Maaliikennelaitokset 1,130 3.3 13 0.1 1,143 1.8 
Opettajat ja muihin ryhmiin kuulumaton hen-

kinen työ 496 1.4 668 2.3 1,164 1.8 
Taloustoimet — — 8,460 29.2 8,460 13.3 
Erinäiset toimet 7,864 22.7 8,730 30.i 16,594 26.1 

Kaikkiaan 34,645 100.0 29,004 100. o | 63,649 100.0 

Työnhakemukset jakaantuivat eri ammattiryhmille suurin piirtein sa-
massa suhteessa kuin edellisenäkin vuonna. Mainittakoon kuitenkin eräät 
muutokset. Miesten työnhakemuksista kuului kertomusvuonna rakennus-
teollisuuden alalle 31.3 % ja v. 1939 vastaavasti 22.7 %. Samanlaista suh-
teellista nousua osoittavat liikealan työnhakemukset, 8 .9% v. 1940 ja 
6.3 % edellisenä vuonna. Suhteellista alenemista esiintyy meriliikentee-
seen kuuluvissa työnhakemuksissa, jotka v. 1939 olivat 14.3% miesten 
työnhakemuksista ja sen sijaan kertomusvuonna ainoastaan 7.2 %. Nais-
ten työnhakemukset olivat liikealan kohdalla nousseet 13.2 %:sta 17.7 
%:iin kunkin vuoden naisten työnhakemusten kokonaismäärästä. Sen 
sijaan osoittavat taloustoimiin kuuluvat työnhakemukset laskua 37.2 
%:sta 29.2 %:iin. 

Edellä oleva taulukko ei kuvaa työnhakemuksia osastojaon pohjalla, 
koska saman ammattialan työntekijät voivat jakaantua useammalle eri 
osastolle. Niinpä kuuluvat esim. rakennusteollisuuden aputyömiehet seka-
työmiesten alaosastolle ja naispuoliset rakennussiivoojat puhdistus- ja 
aputyöntekijäin alaosastolle. 

Seuraavasta taulukosta ilmenee työnhakemusten jakaantuminen työn-
välitystoimiston eri osastoille. 
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Alaosasto tai erikoisosasto 
Miesten Naisten Kaikki 

Alaosasto tai erikoisosasto 
Luku % Luku % Luku % 

Rakennusammattimiesten alaosasto 8,240 23.8 8,240 13.o 
Metalliammattimiesten » 4,912 14.2 — — 4,912 7.7 
Sekatyömiesten » 11,951 34.5 — — 11,951 18.8 
Kotiapulaisten » — — 3,273 11.3 3,273 5.i 
Ravintola- y.m. työntekijäin » — — 3,712 12.8 3,712 5.8 
Puhdistus- ja aputyöläisten » — — 12,951 44.7 12,951 20.4 
Henkisen työn osasto 3,420 9.9 5,258 18.i 8,678 13.6 
Nuoriso-osasto 2,553 7.3 2,682 9.2 5,235 8.2 
Merimiesosasto 2,325 6.7 433 1.5 2,758 4.3 
Maatalousosasto 1,244 3.6 695 .2.4 1,939 3.i 

Koko toimisto 34,645 100. o 29,004 100. o 63,649 100. o 

Työtähakeneet henkilöt.. Työnvälitystoimiston asiakkaina oli kertomus-
vuonna 27,836 eri henkilöä, josta miehiä 16,447 eli 59. i % ja naisia 11,389 
eli 40.9%. 

Huomioonottaen, että sama henkilö esiintyy useissa tapauksissa työn-
hakijana eri kuukausina, esitetään seuraavassa taulukossa työtä hakeneiden 
henkilöiden lukumäärä kuukausittain: 

K u u k a u s i 
Työnhakijoita kaikkiaan Hakijoista vieraskuntalaisia 

K u u k a u s i 
Miehiä Naisia Yhteensä Miehiä Naisia Yhteensä 

Tammikuu 1,210 854 2,064 296 141 437 
Helmikuu 1,034 871 1,905 214 130 344 
Maaliskuu 940 1,121 2,061 208 209 417 
Huhtikuu 1,896 2,979 4,875 737 950 1,687 
Toukokuu 3,437 3,012 6,449 1,890 1,217 3,107 
Kesäkuu 4,751 2,282 7,033 2,312 929 3,241 
Heinäkuu 4,191 2,107 6,298 2,122 1,027 3,149 
Elokuu 4,469 2,382 6,851 1,665 1,021 2,686 
Syyskuu 3,619 2,481 6,100 1,374 901 2,275 
Lokakuu 3,829 2,341 6,170 1,378 953 2,331 
Marraskuu 3,503 2,116 5,619 1,201 863 2,064 
Joulukuu 2,758 1,585 4,343 894 582 1,476 

Työnhakijöitten lukumäärä oli huomattavasti suurempi kum v. 1939. 
Ensimmäistä vuosineljännestä lukuunottamatta se joka kuukausi oli edelli-
sen vuoden suurinta lukua, 4,187, korkeampi. Suhteellisesti suurin, 2,441:stä 
6,298aan. eli 158. o %, oli näiden vuosien nousu heinäkuun lukuja verrat-
taessa: Toimiston työnhakija-asiakkaina olleet siirtoväkeen kuuluvat hen-
kilöt ovat suuresti nostaneet vieraskuntalaisten määrää. Normaalivuosina 
on työnhakijoista n. 25 % ollut vieraskuntalaisia. Rauhanteon jälkeisinä 
kuukasina on tämä prosenttiluku säännöllisesti ollut suurempi, kohoten 
heinäkuussa, jolloin se oli korkeimmillaan, 50. o %:iin. 

Kokonaisluvussa tapahtuneet muutokset edelliseen vuoteen verrattuna 
käyvät ilmi alla olevasta yhdistelmästä: 

19 4 0 
Luku 

Miehet 16,447 59. i 
Naiset 11,389 40.9 

1 9 3 9 M u u t o s 
Luku % Luku % 

10,094 56.5 + 6,353 + 62.9 
7,779 43.5 + 3,610 + 46.« 

Yhteensä 27,836 100. o 17,873 100. o + 9,963 + 55.7 
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Miesten lukumäärä oli noussut 6,353 eli 62.9 % ja naisten lukumäärä 
3,610 eli 46.4 %. Koko toimiston osalta oli työtä hakeneitten henkilöitten 
lukumäärä noussut 9,963 eli 55.7 %. Edellisenä vuonna tämä nousu oli 
9.2 % ja vuonna 1938 1.« %. 

Seuraavat käyrät osoittavat työtä hakeneiden henkilöiden jakautumi-
sen kuukausittain. 

TYÖTÄ HAKENEET HENKILÖT KUUKAUSITTAIN V. 1940 
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Yhteensä Miehet Naiset 

Työtä hakeneet henkilöt jakaantuivat eri ammattialoille seuraavasti: 

Miehet Naiset Kaikki 

Luku % Luku % Luku % 

674 4 . i 512 4.5 1,186 4.3 
1,694 10.3 102 0.9 1,796 6.4 

109 0.7 20 0.2 129 ' 0 . 5 
17 O.i 26 0.2 43 0 .1 
78 0.5 33 0.3 111 0.4 

6 0. o 76 0.7 82 0.3 
39 0.2 475 4.2 514 1.8 
50 0.3 118 l . o 168 0.6 

419 2.6 38 0.3 457 1.6 
83 0.5 171 1.5 254 0.9 

259 1.6 22 0.2 281 1.0 

A m m a t t i a l a 

Maatalous 
Metalliteollisuus 
Kivi-, savi-, lasi- ja turveteollisuus . 
Kemiallinen teollisuus 
Nahka-, kumi- ja karvateollisuus .... 
Kehruu- ja kutomateollisuus 
Pukutavara- ja puhdistusteollisuus 
Paperiteollisuus 
Puuteollisuus 
Ravinto- ja nautintoaineteollisuus 
Valaistuslaitokset 
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A m m a t t i a l a 

M i e h e t N a i s e t K a i k k i 

A m m a t t i a l a 
L u k u % L u k u % L u k u % 

G r a a f i l l i n e n t e o l l i s u u s 

R a k e n n u s t e o l l i s u u s 

L u o k i t t a m a t t o m a t t e k n i l l i s e t t o i m e t 

136 
4,685 

621 
1,641 

50 
1,553 

433 
649 

286 

2,965 

0 . 8 
28.5 

3 . 8 
10.o 
0.3 
9 . 4 
2 . 6 
4.o 

1 . 7 

18 .0 

62 
28 
47 

2,831 
1,534 

222 

8 

392 
2,469 
2,203 

0.5 
0 . 2 
0 . 4 

24.9 
13.6 
2.o 

O . i 

3.4 
21.7 
19 . 3 

198 
4,713 

668 
4,472 
1,584 
1,775 

433 
657 

678 
2,469 
5,168 

0 . 7 
16 .9 

2 . 4 
1 6 . i 

5 . 7 
6.4 
1 . 6 
2.4 

2.4 
8.9 

18 .6 

R a v i n t o l a - j a h o t e l l i l i i k e 

M e r i l i i k e n n e 

136 
4,685 

621 
1,641 

50 
1,553 

433 
649 

286 

2,965 

0 . 8 
28.5 

3 . 8 
10.o 
0.3 
9 . 4 
2 . 6 
4.o 

1 . 7 

18 .0 

62 
28 
47 

2,831 
1,534 

222 

8 

392 
2,469 
2,203 

0.5 
0 . 2 
0 . 4 

24.9 
13.6 
2.o 

O . i 

3.4 
21.7 
19 . 3 

198 
4,713 

668 
4,472 
1,584 
1,775 

433 
657 

678 
2,469 
5,168 

0 . 7 
16 .9 

2 . 4 
1 6 . i 

5 . 7 
6.4 
1 . 6 
2.4 

2.4 
8.9 

18 .6 

Lastaus ja purkaminen 
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Kaikkiaan 16,447 100. o 11,389 100. o 27,836 100.0 

Taulukkoon on otettu kukin eri henkilö ainoastaan yhden kerran riip-
pumatta siitä, että hän ehkä on esiintynyt työnhakijana useita kertoja vuo-
den kuluessa. Tästä johtuukin, että jakaantuminen eri ammattialoille ei ole 
aivan sama kuin työnhakemusten kohdalla. 

Työnvälitystoimiston eri osastoille jakaantuivat työtä hakeneet henki-
löt seuraavasti: 

Alaosasto tai erikoisosasto 
Miehet Naiset Kaikki 

Alaosasto tai erikoisosasto 
Luku % Luku % Luku % 

Rakennusammattimiesten alaosasto 4,043 24.6 4,043 14.5 
Metalliammattimiesten » 2,568 15 .6 — — 2,568 9.2 
Sekatyömiesten » 4,050 24.6 — — 4,050 14.6 
Kotiapulaisten » — — 1,973 17.3 1,973 7.i 
Ravintola- y.m. työntekijäin » — — 2,525 22.2 2,525 9.i 
Puhdistus- ja aputyöläisten » — — 1,606 14.i 1,606 5.8 
Henkisen työn osasto 1,915 11 .6 2,874 25.2 4,789 17.2 
Nuoriso-osasto 1,580 9.6 1,688 14.8 3,268 11 .7 
Merimiesosasto 1,471 9.0 222 2.o 1,693 6.1 
Maatalousosasto * 820 5.o 501 4.4 1,321 4 . 7 

Koko toimisto 16,447 100. o 11,389 100. o 27,836 100.o 

Työnhakij öitten lukumäärä oli lisääntynyt kaikilla muilla osastoilla 
paitsi merimiesosastolla, jonka työnhakijamäärä aleni 2,272:sta v. 1939 
l,693:een v. 1940 eli 25.5 %:lla. Suhteellisesti suurin oli nousu rakennus-
ammattimiesten alaosastolla, jonka työnhakijat lisääntyivät l,844:stä 
4,043:een eli 119.3 %. Metalliammattimiesten alaosastolla lisäys oli 1,261 
eli 96.5 %, sekatyömiesten alaosastolla 1,929 eli 90.9 %, henkisen työn 
osastolla 2 , 0 5 2 eli 75 . o %, puhdistus- ja aputyöläisten alaosastolla 681 
eli 73.6 %, ravintola- y.m. työntekijäin alaosastolla 805 eli 46.8 %, koti-
apulaisten alaosastolla 526 eli 36.4 %, nuoriso-osastolla 855 eli 35.4 % ja 
maatalousosastolla 234 eli 21.5 %. 

Kuvan työnvälitystoimiston työnhakija-asiakkaiden määrästä • viikoit-
tain v. 1940 antaa kertomuksen taulukko-osassa oleva yhdistelmä, josta 
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ilmenee työnhakij öitten lukumäärä kunkin viikon lauantaina klo 11. o o 
sekä erikseen paljonko työnhakijoista oli työssä olevia ja paljonko vieras-
kuntalaisia. 

Tarjotut työpaikat. Sellaisilla työaloilla, joilla esiintyy työvoiman puu-
tetta, työpaikkatarjoukset voivat olla voimassa verraten pitkän ajan, siir-
tyen tällöin, niinkuin työnhakemuksetkin, kuukaudesta toiseen. Työpaik-
katarjouksien jakautuminen eri kuukausille käy, k.o. siirrot huomioituina, 
ilmi seuraavasta taulukosta: 

K u u k a u s i 
Edellisestä kuukau-

desta siirretyt 
Kuukauden aikana 

tarjotut 
Yhteensä voimassa 

olleet K u u k a u s i 
Miehille Naisille Kaikki Miehille Naisille Kaikki Miehille Naisille Kaikki 

Tammikuu 1,075 466 1,541 1,075 466 1,541 
Helmikuu 50 24 74 784 340 1,124 834 364 1,198 
Maaliskuu 48 25 73 902 727 1,629 950 752 1,702 
Huhtikuu 89 122 211 1,519 2,403 3,922 1,608 2,525 4,133 
Toukokuu 63 293 356 1,496 2,053 3,549 1,559 2,346 3,905 
Kesäkuu 333 201 534 2,241 1,742 3,983 2,574 1,943 4,517 
Heinäkuu 212 223 435 1,754 1,725 3,479 1,966 1,948 3,914 
Elokuu 125 248 373 2,431 1,920 4,351 2,556 2,168 4,724 
Syyskuu 135 246 381 1,733 2,104 3,837 1,868 2,350 4,218 
Lokakuu 61 246 307 1,931 1,867 3,798 1,992 2,113 4,105 
Marraskuu 56 147 203 1,420 1,368 2,788 1,476 1,515 2,991 
Joulukuu 102 139 241 1,319 1,657 2,976 1,421 1,796 3,217 

Kaikkiaan % — 18,605 
50.3 

18,372 
49.7 

36,977 
100. o 

— — 

Toimiston täytettäväksi tarjottiin kertomusvuonna 3 6 , 9 7 7 työpaikkaa, 
joista miesten paikkoja 1 8 , 6 0 5 eli 5 0 . 3 % ja naisten paikkoja 1 8 , 3 7 2 eli 
4 9 . 7 % . 

Muutokset edelliseen vuoteen verrattuna ilmenevät seuraavasta yhdis-
telmästä: 

1 9 4 0 1 9 3 9 M u u t o s 
Luku % Luku % Luka % 

Miehet 1 8 , 6 0 5 5 0 . 3 1 3 , 1 1 4 3 6 . 7 + 5 , 4 9 1 + 4 1 . 9 
Naiset 18,372 49.7 22,606 63.3 —4,234 — 18.7 

Yhteensä 3 6 , 9 7 7 100. o 3 5 , 7 2 0 100. o + 1 , 2 5 7 + 3 . 5 

Miehille tarjottujen paikkojen luku lisääntyi 5,491 :llä eli 41.9%:lla, 
kun sen sijaan naisille tarjottujen paikkojen luku väheni 4,234:llä eli 18. 7 
%:lla. Työpaikkatarjousten kokonaisluku lisääntyi l,257:llä eli 3.5%:lla. 
Lisäys tapahtui kokonaisuudessaan sodanjälkeisinä kuukausina. V. 1939 oli 
miesten kohdalla lisäystä edelliseen vuoteen verrattuna 48.3 % ja naisten 
kohdalla vähenemistä 0.9% sekä yhteensä lisäystä 12.8%. 

Sataa työpaikkatarjousta kohden oli kertomusvuonna 172. i työnhake-
musta. Tämä n.s. yleinen rasitusluku oli v. 1939 138. o. 

Seuraavista käyristä nähdään työpaikkatarjousten jakautuminen 
kuukausittain. Taulukossa on huomioitu siirrotkin, koska ainoastaan täten 
voidaan saada käsitys kuukausittain voimassaolleiden tarjousten määrästä: 
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VOIMASSA OLLEET TYÖPAIKKATARJOUKSET KUUKAUSITTAIN V. 1940 
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Työpaikkatarjoukset jakaantuivat eri ammattialoille seuraavasti: 

A m m a t t i a l a 
Miehille Naisille Kaikki 

A m m a t t i a l a 
Luku % Luku % Luku % 

874 4.7 1,243 6.8 2,117 5.7 
Metalliteollisuus 970 5.2 159 0.9 1,129 3.i 
Kivi-, savi-, lasi- ja turveteollisuus 10 0. o 21 0.1 31 O.i 
Kemiallinen teollisuus 12 O.i 49 0.3 61 0.2 
Nahka-, kumi- ja karvateollisuus 32 0.2 51 0.3 83 0.2 
Kehruu- ja kutomateollisuus — — 75 0.4 75 0.2 
Pukutavara- ja puhdistusteollisuus 7 O.o 799 4.3 806 2.2 
Paperiteollisuus 16 O.i 139 0.8 155 0.4 
Puuteollisuus * 556 3.o 9 O.o 565 1.5 
Ravinto- ja nautintoaineteollisuus 11 O.i 112 0.6 123 0.3 
Valaistuslaitokset . 85 0.5 20 0.1 105 0.3 
Graafillinen teollisuus 16 O.i 46 0.3 62 0.2 
Rakennusteollisuus 6,248 33.6 17 0.1 6,265 16.9 
Luokittamattomat teknilliset toimet 189 l.o 47 0.3 236 0.6 
Liikeala 370 2.o 1,312 7.1 1,682 4.6 
Ravintola-ja hotelliliike 31 0.2 2,150 11.7 2,181 5.9 
Meriliikenne 743 4.o 81 0.4 824 2.2 
Lastaus ja purkaminen 317 1.7 — 317 0.9 
Maaliikennelaitokset 343 1.8 — 343 0.9 
Opettajat ja muihin ryhmiin kuulumaton 

194 0.5 henkinen työ 62 0.3 132 0.7 194 0.5 
Taloustoimet — — 9,081 49.4 9,081 24.6 
Erinäiset toimet 7,713 41.4 2,829 15.4 10,542 28.5 

Kaikkiaan 18,605 1 100.0 18,372 100. o | 36,977 100.0 

Huomattavimpina muutoksina edelliseen vuoteen verrattuna mainitta-
koon, että miehille tarjottujen työpaikkojen lukumäärä nousi puuteolli-
suuden kohdalla 172:sta 556:een eli 223. s % ja rakennusteollisuuden koh-
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dalla 2,503:sta 6,248:aan eli 1 4 9 . 6 % , alentuen sen sijaan meriliikenteen 
kohdalla l,434:stä 743:een eli 48.2 %; sekä että naisille tarjottujen työ-
paikkojen määrä aleni ravintola- ja hotellialalla 3,202:sta 2,150:een eli 
32.» %, meriliikenteen kohdalla 213:sta 81:een eli 62. o % ja taloustointen 
kohdalla l l ,737 : s tä 9 ,081 :een eli 2 2 . 6 % . 

Osastoittain jakaantuivat työpaikkatarjoukset seuraavan taulukon 
mukaan: 

Alaosasto tai erikoisosasto 
Miehille Naisille Kaikki 

Alaosasto tai erikoisosasto 
Luku % Luku % Luku % 

Rakennusammattimiesten alaosasto 2,425 13.o 2,425 6.6 
Metalliammattmiesten » 1,026 5.5 — — 1,026 2.8 
Sekatyömiesten » 10,946 58.8 — — 10,946 29.6 
Kotiapulaisten » — — 3,288 17.9 3,288 8 . 9 
Ravintola- y.m. työntekijäin » — — 2,909 15.8 2,909 7.9 
Puhdistus- ja aputyöläisten » — — 7,949 43.3 7,949 21.5 
Henkisen työn osasto 390 2. i 1,028 5.6 1,418 3.8 
Nuoriso-osasto 1,824 9.8 1,888 10.3 3,712 10.0 
Merimiesosasto 714 3.9 81 0.4 795 2. i 
Maatalousosasto 1,280 6 . 9 1,229 6.7 2,509 6.8 

Koko toimisto 18,605 100.0 18,372 100.0 36,977 100.0 

Edelliseen vuoteen verrattuna työpaikkatarjoukset lisääntyivät raken-
nusammattimiesten alaosastolla l,366:sta 2,425:een eli 77.6 %, metalli-
ammattimiesten alaosastolla 820:stä l,026:een eli 25.i %, sekatyömiesten 
alaosastolla 6,425:stä 10,946:een eli 70.4 %, henkisen työn osastolla l,281:stä 
l,418:aan eli 10.7%, nuoriso-osastolla 3,559:stä 3,712:een eli 4 . 3% ja 
maatalousosastolla 2,283:sta 2,509:ään eli 9.» %. Sen sijaan vähenivät 
työpaikkatarjoukset kotiapulaisten alaosastolla 4,455:stä 3,288:aan eli 
26.2%, ravintola- y.m. työntekijäin alaosastolla 3,550:stä 2,909:ään eli 
18 . i%, puhdistus- ja aputyöläisten alaosastolla 10,387:stä 7,949:ään eli 
23.5% ja merimiesosastolla l,594:stä 795:een eli 50. i % . 

Työnvälitykset. Työnvälitystoimiston aikaansaamien työnvälitysten 
lukumäärä ilmenee alla olevasta taulukosta, jossa välitykset on jaettu 
kuukausittain, huomioonottaen myös muihin kuntiin toimitetut välitykset: 

K u u k a u s i 
Kaikki välitykset Muihin kuntiin toimitetut 

välitykset K u u k a u s i 
Miehiä Naisia Yhteensä Miehiä Naisia Yhteensä 

Tammikuu 952 365 1,317 406 31 437 
Helmikuu 704 300 1,004 262 46 308 
Maaliskuu 769 577 1,346 97 41 138 
Huhtikuu 1,384 1,885 3,269 221 204 425 
Toukokuu 1,089 1,721 2,810 314 234 548 
Kesäkuu 2,191 1,346 3,537 1,523 155 1,678 
Heinäkuu 1,717 1,318 3,035 977 153 1,130 
Elokuu 2,323 1,503 3,826 1,637 194 1,831 
Syyskuu 1,631 1,658 3,289 883 262 1,145 
Lokakuu 1,767 1,527 3,294 1,058 191 1,249 
Marraskuu 1,233 1,212 2,445 633 124 757 
Joulukuu 1,257 1,376 2,633 379 86 465 

Kaikkiaan % 17,017 
53.5 

14,788 
46.5 

31,805 
100.0 

8,390 
83.o 

1,721 
17.o 

10,111 
100.0 

Kunnall. kert. 1940 10* 
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Työnvälitysten kokonaisluku oli 31,805, josta miesten paikkoja 17,017 
eli 53.5 % ja naisten paikkoja 14,788 eli 46.6 %. Muihin kuntiin toimitet-
tiin 10,111 välitystä eli 31.8% välitysten kokonaismäärästä. Vastaava 
luku edellisenä vuonna oli 3,575 eli 13.2 % sen vuoden välitysten kokonais-
määrästä. Välityksiä tilapäisiin töihin oli kertomusvuonna 13,521 eli 
42.5 % kaikista välityksistä. (Edellisenä vuonna 15,712 ja 58. i %.) Mies-
ten kohdalla oli tällaisia välityksiä 5,586 eli 32.8 % miesten välityksistä ja 
naisten kohdalla 7,935 eli 53.7 % naisten välityksistä. 

Muutokset edelliseen vuoteen verrattuna ilmenevät seuraavasta yhdis-
telmästä: 

1 9 4 0 1 9 3 9 M u u t o s 
Luku % Luku % Luku % 

Miehet 17,017 53.5 11,184 41.3 +5,833 +52.2 
Naiset 14,788 46.5 15,866 58.7 —1,078 — 6.8 

Yhteensä 31,805 lOO.o 27,050 100.o +4,755 +17.6 

Työnvälitysten lukumäärässä oli tapahtunut huomattavaa nousua mies-
ten kohdalla, 5,833 välitystä eli 52.2 %, kun sen sijaan naisten kohdalla oli 
laskua 1,078 eli 6.8 %. Välitysten kokonaismäärä oli lisääntynyt edelliseen 
vuoteen verrattuna 4,755 eli 17.6 %. Ilmiö on sama kuin v. 1939, jolloin 
miehille välitettyjen työpaikkojen määrä v:een 1938 verrattuna nousi 
49.i%:lla ja naisille välitettyjen työpaikkojen määrä laski 1.6%:lla, 
kokonaisluvun noustessa 14.5% :11a. 

Sataa työnhakemusta kohden oli kertomusvuonna 50. o välitystä (edelli-
senä vuonna 5 4 . 9 ) ja sataa työpaikkatarjousta kohden 8 6 . 0 ( 75 .7 ) . 

Havainnollisen kuvan työnvälitystoiminnasta saa seuraavasta graa-
fillisesta taulukosta, joka esittää työnvälitysten jakaantumisen eri kuukau-
sille sekä mies- ja naispaikkojen keskinäisen suhteen. 

VÄLITYKSET KUUKAUSITTAIN V. 1940 
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Eri ammattialoille työnvälitykset jakaantuivat seuraavasti: 

A m m a t t i a l a 
Miehet Naiset Kaikki 

A m m a t t i a l a 
Luku % Luku % Luku % 

Maatalous 604 3.6 673 4.5 1,277 4.o 
Metalliteollisuus 848 5.o 149 1.0 997 3. i 
Kivi-, savi-, lasi- ja turveteollisuus 8 O.i 20 O.i 28 O.i 
Kemiallinen teollisuus 11 O.i 47 0.3 58 0.2 
Nahka-, kumi- ja karvateollisuus 25 O.i 39 0.3 64 0.2 
Kehruu- ja kutomateollisuus — — 61 0.4 61 0.2 
Pukutavara- ja puhdistusteollisuus 6 O.o 721 4.9 727 2.3 
Paperiteollisuus 14 O.i 113 0.8 127 0.4 
Puuteollisuus 393 2.3 5 O.o 398 1.2 
Ravinto- ja nautintoaineteollisuus 9 O.i 86 0.6 95 0.3 
Valaistuslaitokset 75 0.4 18 0.1 93 0.3 
Graafillinen teollisuus 12 O.i 39 0.3 51 0.2 
Rakennusteollisuus 6,162 36.2 17 0.1 6,179 19.4 
Luokittamattomat teknilliset toimet 167 l.o 41 0.3 208 0.7 
Liikeala 318 1.9 1,151 7.8 1,469 4.6 
Ravintola- ja hotelliliike 18 O.i 1,826 12.3 1,844 5.8 
Meriliikenne 552 3.2 78 0.5 630 2.o 
Lastaus ja purkaminen 297 1.7 — — 297 0.9 
Maaliikennelaitokset 295 1.7 — — 295 0.9 
Opettajat ja muihin ryhmiin kuulumaton 

henkinen työ 39 0.2 86 0.6 125 0.4 
Taloustoimet — — 6,988 47.3 6,988 22.o 
Erinäiset toimet 7,164 42.1 2,630 17.8 9,794 30.8 

Kaikkiaan 17,017 100. o 14,788 100.0 31,805 100. o 

Suhteellisesti eniten olivat työnvälitykset miesten kohdalla lisääntyneet 
puuteollisuuden ja rakennusteollisuuden aloilla, edellisellä 109:stä 393:een 
eli 2 6 0 . 6 %, jälkimmäisellä 2,240:stä 6,162:een eli 175 .1 %. Sen sijaan oli-
vat miesten työnvälitykset meriliikenteen alalla vähentyneet l,023:sta 
552:een eli 46. o %. Naisten kohdalla huomattavin absoluuttinen lasku oli 
taloustointen alalla:.8,204:stä 6,988:aan eli 14. s %. Taloustoimiin kuuluvat 
varsinaisten taloustyöntekijäin lisäksi myös n. s. kotisiivoojat ja pesijät 
(5 ,069) , joiden välittämisestä huolehtii puhdistus- ja aputyöläisten alaosasto. 

Työnvälitysten jakaantumisen toimiston eri osastoille kuvaa alla oleva 
taulukko: 

Alaosasto tai erikoisosasto 
Miehet Naiset Kaikki 

Alaosasto tai erikoisosasto 
Luku % Luku % Luku % 

Rakennusammattimiesten alaosasto 2,279 13.4 2,279 7.2 
Metalliammattimiesten » 866 5.i — — 866 2.7 
Sekatyömiesten » 10,820 63.6 — — 10,820 34.o 
Kotiapulaisten » — — 1,639 l l . i 1,639 5.2 
Ravintola- y.m. työntekijäin » — — 2,431 16.4 2,431 7.6 
Puhdistus- ja aputyöläisten » — — 7,921 53.6 7,921 24.9 
Henkisen työn osasto 324 1.9 855 5.8 1,179 3.7 
Nuoriso-osasto 1,321 7.7 1,201 8.1 2,522 7.9 
Merimiesosasto 527 3.i 78 0.5 605 1.9 
Maatalousosasto 880 5.2 663 4.5 1,543 4.9 

Koko toimisto 17,017 100. o 14,788 100. o 31,805 100.0 



148* X V. Työnv älitystoimisto 

Työnvälitykset olivat lisääntyneet edelliseen vuoteen verrattuna ra-
kennusammattimiesten alaosastolla l,145:stä 2,279:ään eli 99.o %, metalli-
ammattimiesten alaosastolla 682:sta 866:een eli 27. o %, sekatyömiesten 
alaosastolla 6,352:sta 10,820:een eli 70.3 %, kotiapulaisten alaosastolla 
l,459:stä l,639:ään eli 12.3 %, ravintola- y. m. työntekijäin alaosastolla 
2,089:stä 2,431:een eli 16.4 %, henkisen työn osastolla 865:stä l,179:ään 
eli 36.3 %, nuoriso-osastolla 1,931 :stä 2,522:een eli 30.6 % ja maatalous-
osastolla l,149:stä l,543:een eli 34.3 %. Laskua oli sen sijaan tapahtunut 
puhdistus- ja aputyöläisten alaosastolla 10,206:sta 7,921: een eli 22.4 % 
ja merimiesosastolla l,172:sta 605:een eli 48.4 %. 

Erikoisosastot. Erikoisosastojen toimintaa valvovat työnvälityslain ja 
työnvälitystoimiston ohjesäännön mukaan erityiset toimikunnat, puheen-
johtajanaan lautakunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtajanaan lauta-
kunnan varapuheenjohtaja. 

Henkisen työn osasto. Henkisen työn osaston toimikunnan varsinaisina 
jäseninä olivat työnantajien edustajina everstiluutnantti V. A. M. Kari-
koski ja toimitusjohtaja, kauppatieteidenkandidaatti A. Kauppinen sekä 
työntekijäin edustajina toimitsija J . Hakulinen ja tarkastaja E. Laine. 
Varajäseninä olivat työnantajien edustajina ekonoomit G. A. Hannen ja 
A. E. Monnberg sekä työntekijäin edustajina myymälänhoitaja V. Järvi-
nen ja konttoristi L. Lehto. 

Osaston toiminta oli vuoden alkukuukausina sodan johdosta varsin 
vähäistä, kun toisaalta talouselämän oli monilta osin ollut muovauduttava 
poikkeuksellisiin muotoihin ja toisaalta sodan aiheuttamat tehtävät si-
toivat henkistenkin alojen työvoiman sangen tarkkaan. Rauhanteon jäl-
keen sen sijaan osaston toiminta heti vilkastui ja osasto sai uusiakin teh-
täviä. Olihan osaston toimialaan kuuluvalle Neuvostoliitolle luovutetun 
alueen väestölle hankittava uusia toimipaikkoja ja samoin monille sellai-
sille henkisen työn tekijöille, joiden oli hakeuduttava uusiin toimiin sen 
vuoksi, ettei muuttunut talouselämämme enää tarjonnut heille toimeen-
tulomahdollisuuksia entisissä toimissa. 

Aikaisempinakaan vuosina osaston toiminta ei ollut rajoittunut omaan 
paikkakuntaan, vaan oli se kohdistunut laajalle maan muihinkin osiin. Rau-
hanteon jälkeinen erikoistilanne sai aikaan, että valtiovalta katsoi välttä-
mättömäksi toteuttaa sen suunnitelman henkisen alan työnvälityksen kes-
kittämisestä, josta kertomuksen alussa on ollut puhe. Kiertokirjeellä huhti-
kuun 24 p:ltä sosiaaliministeriö antoi nimittäin ohjeet henkisen työn 
välitystoiminnan keskittämiseksi maassa siten, että keskuselimeksi 
muodostui Helsingin kaupungin työnvälitystoimiston henkisen työn 
osasto nimellä Henkisen työn välityskeskus, joka annettujen ohjeiden 
mukaan on kiinteässä yhteistyössä maan eri työnvälitystoimistojen ja 
muiden työnvälityselinten kanssa. Henkisen työn välityskeskuksen panos 
työmarkkinatilanteen kehittämisessä ei ole jäänyt merkitystä vaille, mistä 
jälempänä esitettävät tilastotiedot ovat osoituksena. Maininnan ansaitsee 
jo tässä yhteydessä, että henkisen työn alojen työvoimaa kyettiin odo-
tuksia paljon paremmin sijoittamaan uusiin tehtäviin. 

Osaston lähettämien kirje- y. m. lähetysten lukumäärä oli kertomus-
vuonna 5,905 ja osastolle saapui 2,104 postilähetystä. Osaston tilaamia 
ulkolinjapuheluita oli 1,032. 

Työnhakemuksia tehtiin osastolle kertomusvuonna seuraavasti: 
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K u u k a u s i 
Edellisestä kuukau-

desta siirretyt 
Kuukauden aikana 

tehdyt 
Yhteensä voimassa 

olleet 
K u u k a u s i 

Miesten Naisten Kaikki Miesten Naisten Kaikki Miesten Naisten Kaikki 

Tammikuu 119 253 372 119 253 372 
Helmikuu 41 120 161 88 225 313 129 345 474 
Maaliskuu 32 140 172 48 299 347 80 439 519 
Huhtikuu 22 168 190 163 778 941 185 946 1,131 
Toukokuu 99 360 459 484 643 1,127 583 1,003 1,586 
Kesäkuu 272 363 635 430 446 876 702 809 1,511 
Heinäkuu 310 234 544 543 412 955 853 . 646 1,499 
Elokuu 353 284 637 346 417 763 699 701 1,400 
Syyskuu 229 286 515 377 580 957 606 866 1,472 
Lokakuu 277 357 634 288 453 741 565 810 1,375 
Marraskuu 239 353 592 299 400 699 538 753 1,291 
Joulukuu 171 229 400 235 352 587 406 581 987 

Kaikkiaan % — — 3,420 
39.4 

5,258 
60.6 

8,678 
100. o — — 

— 

Työnhakemusten kokonaismäärä oli 8,678, joista miesten työnhakemuk-
sia 3,420, eli 39.4 % ja naisten työnhakemuksia 5,258 eli 60. e %. Lu-
kuunottamatta heinäkuuta oli naisten työnhakemuksien lukumäärä joka 
kuukausi miesten vastaavaa määrää suurempi. V:n 1939 työnhakemuksiin 
verrattuna oli kertomusvuoden työnhakemusten määrä huomattavasti 
suurempi. Lisäykset käyvät selville seuraavasta yhdistelmästä: 

1 9 4 0 
Luku 

Miesten 3,420 39.4 
Naisten 5,258 60. e 

i 9: 
Luku 

1,825 
3,545 

M u u t o s 
Luku 

34.o 
66.o 

+ 1,595 
+ 1,713 

+ 8 7 . 4 
+ 4 8 . 3 

Yhteensä 8,678 100. o 5,370 100. o +3,308 +61.6 
Ammattialoittain työnhakemukset jakaantuivat seuraavasti: 

A m m a t t i a l a 
Miesten Naisten Kaikki 

A m m a t t i a l a 
Luku % Luku % Luku % 

Insinöörejä ja arkkitehtejä 35 l.o 3 O.i 38 0.4 
Teknikkoja ja piirtäjiä 147 4.3 52 l.o 199 2.3 
Työnjohtajia 154 4.5 2 O.o 156 1.8 
Rakennusmestareita 154 4.5 — — 154 1.8 
Varastonhoitajia 23 0.7 — — 23 0.3 
Muita teollisuuden ja käsityön aloilla työs-

kenteleviä 26 0.8 29 0.6 55 0.6 
Konttoripäälliköltä 35 1.0 — 35 0.4 
Kirjanpitäjiä ja kassanhoitajia 127 3.7 335 6.4 462 5.3 
Kirjeenvaihtajia 35 1.0 80 1.5 115 1.3 
Kone- ja pikakirjoittajia — — 43 0.8 43 0.5 
Konttoriapulaisia 844 24.7 2,604 49.5 3,448 39.7 
Kauppamatkustajia ja asiamiehiä 287 8.4 26 0.5 313 3.6 
Myymälän- ja varastonhoitajia 512 15.0 116 2.2 628 7.2 
Myymäläapulaisia 309 9.o 1,185 22.5 1,494 17.2 
Muita liikealan työntekijöitä 234 6.8 128 2.4 362 4.2 
Opettajia ja kääntäjiä 136 4.o 418 8.0 554 6.4 
Sairaanhoitajia 2 O.i 16 0.3 18 0.2 
Muusikereita 23 0.7 9 0.2 32 0.4 
Vahtimestareita 5 O.i — 5 0.1 
Muita luokittamattomia 332 9.7 212 4.0 544 6.3 

Kaikkiaan 3,420 100. o 5,258 100.0 8,678 100.0 
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Työnhakemuksia oli eniten konttoriapulaisten tekemiä, nim. 3 , 4 4 8 eli 
3 9 . 7 % (edellisenä vuonna 2 , 3 8 0 eli 4 4 . 3 % ) . Lähinnä olivat myymäläapu-
laiset, 1,494 työnhakemusta eli 17.2 % (771 eli 14.4 %) ja opettajat, 554 
työnhakemusta eli 6.4 % (516 eli 9.6 %) sekä muut henkisen työn tekijät, 
jotka eivät pätevyytensä tai ammattinsa puolesta sovi taulukon muihin 
ryhmiin, 544 työnhakemusta eli 6.3 % (723 eli 13.5 %). Konttoriala koko-
naisuudessaan edusti 4 , 1 0 3 työnhakemusta eli 47.3 % ( 2 , 7 8 0 eli 5 1 . 8 % ) , 
teollisuuden alat yhteensä 625 työnhakemusta eli 7.2 % (187 eli 3.5 %) ja 
myymäläala 2,122 työnhakemusta eli 24.6 % (882 eli 16.4 %) kokonais-
määrästä. 

Osaston työnhakijoina oli kertomusvuonna 4 , 7 8 9 henkilöä, joista miehiä 
1 , 9 1 5 eli 4 0 . o % ja naisia 2 , 8 7 4 eli 60 . o % . Työnhakijain lukumäärä kuu-
kausittain ilmenee seuraavasta taulukosta: 

K u u k a u s i 
Työssä Ilman työtä Yhteensä työnhakijoita 

K u u k a u s i 
Miehiä Naisia Yh-

teensä Miehiä Naisia Yh-
teensä Miehiä Naisia Yh-

teensä 

Tammikuu 9 3 12 102 212 314 111 215 326 
Helmikuu 8 12 20 99 270 369 107 282 389 
Maaliskuu 6 16 22 63 335 398 69 351 420 
Huhtikuu 4 20 24 153 684 837 157 704 861 
Toukokuu 11 79 90 447 738 1,185 458 817 1,275 
Kesäkuu 13 49 62 639 656 1,295 652 705 1,357 
Heinäkuu 24 68 92 625 519 1,144 649 587 1,236 
Elokuu 20 81 101 584 543 1,127 604 624 1,228 
Syyskuu 14 69 83 494 685 1,179 508 754 1,262 
Lokakuu 21 83 104 454 623 1,077 475 706 1,181 
Marraskuu 31 92 123 383 535 918 414 627 1,041 
Joulukuu 28 70 98 304 421 725 332 491 823 

Työssä olevia työnhakijoita oli n. 7 % kaikista työnhakijoista (edelli-
senä vuonna n. 20 %). Luvun pienuus johtuu työvoiman liikatarjonnasta. 
Suhteellinen osuus koko työnhakijamäärään on kuitenkin kasvanut loppu-
vuonna työtilanteen parantuessa. 

Työnhakijamäärässä voi todeta samansuuntaisen kehityksen kuin 
työnhakemuksissakin. Kuten seuraavasta taulukosta ilmenee, noudatti 
siirtoväkeen kuuluvien työnhakijoiden lukumäärä myös samansuuntaista 
kehitystä, ollen kuitenkin heidän lukumääränsä väheneminen loppuvuonna 
suhteellisesti vielä huomattavampi, mikä todistaa siirtoväen nopeaa si-
joittamista uusilla asuinsijoilla. 

K u u k a u s i 
Työnhakijat yhteensä Siirtoväkeä 

K u u k a u s i 
Miehiä Naisia Yhteensä Miehiä Naisia Yhteensä 

Toukokuu 458 817 1,275 257 378 635 
Kesäkuu 652 705 1,357 342 271 613 
Heinäkuu 649 587 1,236 360 228 588 
Elokuu 604 624 1,228 278 184 462 
Syyskuu 508 754 1,262 213 189 402 
Lokakuu 475 706 1,181 176 181 357 
Marraskuu 414 627 1,041 137 142 279 
Joulukuu 332 491 823 102 113 215 
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Muutokset työnhakij öitten kokonaismäärässä edelliseen vuoteen ver-
rattuina olivat seuraavat: 

19 4 0 
Luku 

Miehet 1,915 40. o 
Naiset 2,874 60. o 

19 3 9 
Luku % 

9 1 2 3 3 . 3 
1 ,825 6 6 . 7 

M u u t o s 
Luku % 

+ 1 ,003 + 1 1 0 . o 
+ 1 ,049 + 5 7 . 5 

Yhteensä 4 , 7 8 9 " 100. o 2 , 7 3 7 100. o + 2 , 0 5 2 + 75 .o 

Työnhakijat jakaantuivat ammattialoittain seuraavasti: 

A m m a t t i a l a 
Miehet Naiset Kaikki 

A m m a t t i a l a 
Luku % Luku % Luku % 

Insinöörejä ja arkkitehtejä 16 0.8 3 O . i 19 0.4 
Teknikkoja ja piirtäjiä 93 4.9 29 l . o 122 2.5 
Työnjohtajia 100 5.2 1 0.0 101 2 . i 
Rakennusmestareita 110 5.7 — — 110 2.*3 
Varastonhoitajia 12 0.6 — — 12 0.3 
Muita teollisuuden ja käsityön aloilla työs-

kenteleviä 14 0.7 14 0.5 28 0.6 
Konttoripäälliköltä 19 1.0 — 19 0.4 
Kirjanpitäjiä ja kassanhoitajia 65 3.4 173 6 . 0 238 5.0 
Kirjeenvaihtajia 13 0.7 45 1.6 58 1.2 
Kone- ja pikakirjoittajia — 28 1.0 28 0.6 
Konttoriapulaisia 447 23.4 1,355 47.i 1,802 37.6 
Kauppamatkustajia ja asiamiehiä 145 7.6 8 0.3 153 3.2 
Myymälän- ja varastonhoitajia 294 15.4 66 2.3 360 7.5 
Myymäläapulaisia 190 9.9 696 24.2 886 18.5 
Muita liikealan työntekijöitä 110 5.7 72 2.5 182 3.8 
Opettajia ja kääntäjiä 83 4.3 261 9 . i 344 7.2 
Sairaanhoitaj ia 2 O . i 12 0.4 14 0.3 
Muusikereita 13 0.7 3 O . i 16 0.3 
Vahtimestareita 4 0.2 — — 4 0.1 
Muita luokittamattomia 185 9.7 108 3.8 293 6 . 1 

Kaikkiaan | 1,915 ] 100.0 | 2,874 100.0 4,789 100.0 

Kuten työnhakemuksista muodostavat työnhakijoistakin suurimman 
ryhmän konttoriapulaiset, joita oli 1,802 eli 37.6 % (edellisenä vuonna 
1,206 eli 44.i %). Lähinnä seurasivat myymäläapulaiset, 886 eli 18. s % 
(452 eli 16.5 %) ja opettajat, 344 eli 7.2 % (238 eli 8.7 %). Konttorialan 
työnhakijoita oli yhteensä 2 , 1 4 5 eli 44.8 % (1 ,489 eli 54 .4 %), myymälä-
alan 1,246 eli 26.o % (496 eli 18.1 %) ja teollisuuden alojen 392 eli 8.2 % 
(80 e l i 2 . 9 % ) . 

Työpaikkatarjouksien jakautuminen eri kuukausille käy ilmi seuraa-
vasta taulukosta: 

K u u k a u s i 
Edellisestä kuukaudesta 

siirretyt 
Kuukauden aikana 

tarjotut 
Yhteensä voimassa 

olleet K u u k a u s i 
Miehille Naisille Kaikki Miehille Naisille Kaikki Miehille Naisille Kaikki 

Tammikuu 14 20 34 14 20 34 
Helmikuu 3 3 6 12 28 40 15 31 46 
Maaliskuu 1 1 2 8 23 31 9 24 33 
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Edellisestä kuukau- Kuukauden aikana Yhteensä voimassa 

K u u k a u s i 
desta siirretyt tarjotut olleet 

K u u k a u s i 
Miehille Naisille Kaikki Miehille Naisille Kaikki Miehille Naisille Kaikki 

Huhtikuu 6 6 10 39 49 10 45 55 
Toukokuu 1 5 6 19 84 103 20 89 109 
Kesäkuu 5 13 18 44 134 178 49 147 196 
Heinäkuu 7 31 38 64 105 169 71 136 207 
Elokuu 5 15 20 55 98 153 60 113 173 
Syyskuu 22 22 44 46 115 161 68 137 205 
Lokakuu 11 28 39 38 114 152 49 142 191 
Marraskuu 5 18 23 50 120 170 55 138 193 
Joulukuu 6 20 26 30 148 178 36 168 204 

Kaikkiaan 390 1,028 1,418 — — — 

% — — — 27.5 72.5 100. o — — — 

Osastolle tarjottujen työpaikkojen yhteissumma oli 1,418, josta miehille 
390 eli 27.5 % ja naisille 1,028 eli 72.5 %. 

. Muutokset työpaikkatarjousten luvussa edelliseen vuoteen verraten 
käyvät ilmi seuraavasta asetelmasta: 

1 9 4 0 1 9 3 9 
Luku % Luku % 

Miehet 390 27. s 297 23.2 
Naiset 1,028 72.5 984 76.8 

Muutos 
Luku % 

+ 93 + 3 1 . 3 
+ 44 + 4 . 5 

Yhteensä 1,418 100. o 1,281 100. o +137 +10.7 

Sataa työpaikkatarjousta kohden oli kertomusvuonna 612. o työnhake-
musta (edellisenä vuonna 419.2). 

Työpaikkatarjouksia tehtiin eri ammattiryhmissä seuraavasti: 

A m m a t t i a l a 
Miehille Naisille Kaikki 

A m m a t t i a l a 
Luku % Luku % Luku % 

Insinöörejä ja arkkitehtejä 2 0.5 2 0.2 
Teknikkoja ja piirtäjiä 25 6.4 16 1.5 41 2.9 
Työnjohtajia 7 1.8 — — 7 0.5 
Rakennusmestareita 57 14.6 — 57 4.0 
Varastonhoitajia 
Muita teollisuuden ja käsityön aloilla työs-

kenteleviä 7 1.8 6 0.6 13 0.9 
Konttoripäälliköitä 3 0.8 — 3 0.2 
Kirjanpitäjiä ja kassanhoitajia 13 3.3 55 5.3 68 4.8 
Kirjeenvaihtajia 4 1.0 12 1.2 16 1.1 
Kone- ja pikakirjoittajia 6 1.5 96 9.3 102 7. 2 
Konttoriapulaisia 95 24.4 479 46.6 574 40.5 
Kauppamatkustajia ja asiamiehiä 15 3.8 5 0.5 20 1.4 
Myymälän- ja varastonhoitajia 23 5.9 3 0.3 26 1.8 
Myymäläapulaisia 29 7.4 180 17.5 209 14.7 
Muita liikealan työntekijöitä 34 8.7 47 4.6 81 5.7 
Opettajia ja kääntäjiä 49 12.6 115 11.2 164 11.6 
Sairaanhoitajia — — — — 

Muusikereita 1 0.3 2 0.2 3 0.2 
Vahtimestareita 8 2.1 — 8 0.6 
Muita luokittamattomia 12 3.1 12 1.2 24 1.7 

Kaikkiaan 390 100. o 1,028 100.0 1,418 100 C 
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Työvoiman kysyntä oli suurin konttoriapulaisten ryhmässä, nim. 
574 avointa työpaikkaa eli 40.5 % (edellisenä vuonna 453 eli 35. 4 %) sen 
jälkeen myymäläapulaisten ryhmässä 209 avointa työpaikkaa eli 14.7 % 
(217 eli 16.9 %) ja opettajien ryhmässä 164 työpaikkatarjousta eli 11. e % 
(207 eli 16.2 %). Konttorialan työpaikkoja tarjottiin yhteensä 763 eli 
53.8 % (611 eli 47.7 %), myymäläalan paikkoja 235 eli 16. e % (219 eli 
17.i %) ja teollisuuden työpaikkoja 120 eli 8.5 % (18 eli 1.4 %). 

Henkisen työn osaston aikaansaamien työnvälitysten määrä ja jakautu-
minen eri kuukausille käy ilmi seuraavasta yhdistelmästä: 

K u u k a u s i 
Kaikki välitykset Muihin kuntiin toimitetut 

välitykset 
K u u k a u s i 

Miehiä Naisia Yhteensä Miehiä Naisia Yhteensä 

Tammikuu 10 16 26 8 2 10 
Helmikuu 10 24 34 5 8 13 
Maaliskuu 8 13 21 3 1 4 
Huhtikuu 7 29 36 — 2 2 
Toukokuu 14 68 82 1 8 9 
Kesäkuu 34 107 141 22 12 34 
Heinäkuu — 57 95 152 40 24 64 
Elokuu 34 76 110 25 26 51 
Syyskuu 47 89 136 32 28 60 
Lokakuu 37 109 146 31 22 53 
Marraskuu 46 113 159 15 17 32 
Joulukuu 20 116 136 9 5 14 

Kaikkiaan % 324 
27.5 

855 
72.5 

1,179 
100.0 

191 
55.2 

155 
44.8 

346 
100.0 

Kertomusvuoden aikana osaston täyttämistä 1,179 työpaikasta oli 
miehille välitettyjä 324 eli 27.5 % ja naisille välitettyjä 855 eli 72.5 %. 
Ulkopuolelle Helsingin toimitettuja välityksiä oli 346 eli 29.3 % (edellisenä 
vuonna 116 ja 13.4 %) välitysten yhteissummasta. Välityksiä tilapäisiin 
toimiin oli yhteensä 133 eli 11. s % kokonaismäärästä. Miesten kohdalla oli 
tällaisia välityksiä 45 eli 13. 9 °/0 miesten välityksistä ja naisten kohdalla 88 
eli 10.3 % naisille toimitetuista paikoista. Edelliseen vuoteen verrattuna 
oli työnvälitysten määrässä tapahtunut muutoksia seuraavasti: 

1 9 4 0 1 9 3 9 M u u t o s 
Luku % Luku % Luku % 

Miehet 324 27.5 209 24.2 +115 +55. o 
Naiset 8 5 5 7 2 . 5 6 5 6 7 5 . 8 + 1 9 9 + 3 0 . 3 

Yhteensä 1 ,179 100. o 8 6 5 100. o + 3 1 4 + 3 6 . 3 

Huomattava kasvu edelliseen vuoteen verrattuna johtuu henkisen työn 
välityksen keskityksestä ja osaston työn laajenemisesta yli maan. 

Sataa työpaikkatar jousta kohden oli kertomusvuonna 83. i (edellisenä 
vuonna 67.5) välitystä ja sataa työnhakemusta kohden 13.« (16.1) väli-
tystä. 

Välitykset jakaantuivat ammattialoittain seuraavasti: 
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A m m a t t i a l a 
Miehet Naiset Kaikki 

A m m a t t i a l a 
Luku % Luku % Luku % 

Insinöörejä ja arkkitehtejä 
Teknikkoja ja piirtäjiä 24 7.4 15 1.7 39 3.3 
Työnjohtajia | 1 7 2.2 — 7 0.6 
Rakennusmestareita 54 16.7 — 54 4.6 
Varastonhoitajia — — — — — 

Muita teollisuuden ja käsityön aloilla työs-
kenteleviä 6 1.9 5 0.6 11 0.9 

Konttoripäälliköitä 2 0.6 — 2 0.2 
Kirjanpitäjiä ja kassanhoitajia 12 3.7 37 4.3 49 4.1 
Kirjeenvaihtajia 3 0.9 8 0.9 11 0.9 
Kone- ja pikakirjoittajia 3 0.9 83 9.7 86 7.3 
Konttoriapulaisia 81 25.0 434 50.8 515 43.7 
Kauppamatkustajia ja asiamiehiä 13 4.0 3 0.4 16 1.4 
Myymälän- ja varastonhoitajia 19 5.8 3 0.4 22 1.9 
Myymäläapulaisia 23 7.1 139 16.3 162 13.7 
Muita liikealan työntekijöitä 31 9.6 44 5.1 75 6.4 
Opettajia ja kääntäjiä 29 8.9 71 8.3 100 8.5 
Sairaanhoitajia — — — — — — 

Muusikereita 1 0.3 2 0.2 3 0.2 
Vahtimestareita 7 2.2 — — 7 0.6 
Muita luokittamattomia ^ 9 2.8 11 1.3 20 1.7 

Kaikkiaan 324 100.0 855 100.0 1,179 100.0 

Eniten välityksiä tapahtui konttoriapulaisten ryhmässä, nim. 515 eli 
43.7 % (edellisenä vuonna 359 eli 41.5 %). Lähinnä seurasivat myymälä-
apulaisten ryhmä, 162 eli 13.7 % (112 ja 12.9 %), ja opettajien ryhmä, 100 
välitystä eli 8. 5 % (89 ja 10.3 %). Konttorialan välityksiä toimitettiin 
663 eli 56.2 % (470 eli 54.3 %), myymäläalan 184 eli 15. e % (114 eli 13.2 %) 
ja teollisuuden 111 eli 9.4 % (15 eli 1.7 %). 

Nämä samoinkuin vastaavat luvut ja prosenttimäärät työnhakija- ja 
työpaikkatarjousten määrässä osoittavat, että osaston toiminta keskityk-
sen jälkeen on suuntautunut tasaisemmin kuin ennen eri ammattialoille 
ja nimenomaan on tasoitusta tapahtunut myymäläalan ja teollisuuden 
hyväksi. 

Seuraavat käyrät esittävät kokonaiskuvan osaston toiminnasta kerto-
musvuonna: 



Työnhakemukset Työtä hakeneet henkilöt 
Työpaikkatarjoukset Välitykset 
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Nuoriso-osasto. Nuoriso-osaston toimikunnan kokoonpanossa ei v. 
1940 tapahtunut muutoksia. Toimikunnan varsinaisina jäseninä olivat 
työnantajain edustajina insinööri M. Burmeister ja kauppatieteidenkandi-
daatti E. Varanko, työntekijäin edustajina sosiaaliministeri K.-A. Fager-
holm ja järjestösihteeri A. Sumu sekä koululaitoksen ja vapaan nuorisotyön 
edustajana pastori N. Visapää. Varajäseninä toimivat työnantajain edus-
tajina pastori A. A. Palmgren ja rehtori A. Salojoki, työntekijäin edusta-
jina toimittaja K. Kukkonen ja toimittaja R. Paasio sekä koululaitoksen ja 
vapaan nuorisotyön edustajana filosofiantohtori J. Teljo. 

Nuoriso-osaston asiakkaat olivat kaikki alle 18 vuotiaita poikia ja tyt-
töjä. Osasto oli kertomus vuonnakin edelleen kiinteässä yhteistyössä koulu-
jen, lähinnä kansakoulujen ja ammattikoulujen kanssa, poikkeuksellisten 
olojen takia tosin vasta loppupuolella vuotta. 

Nuoriso-osastonkin toiminta oli luonnollisesti tyrehtynyt kertomus-
vuoden ensimmäisenä neljänneksenä. Pääkaupungin evakuoinnin yhtey-
dessä edellisen vuoden lopulla siirtyi nimittäin nuorisoa runsaasti maaseu-
dulle, ja sodan aikana siirrettiin Helsingistä muualle useita liikkeitä ja toi-
mistoja. Rauhan tultua osaston toiminta sen sijaan oli erikoisen vilkasta. 

Osastolle saapui kertomusvuonna 1,226 kirjettä. Lähetettyjen kirjel-
mien lukumäärä oli 2,729. 

Nuoriso-osaston työnhakemusten lukumäärää kuvaa seuraava tau-
lukko: 

K u u k ! a u s i 

Edellisestä kuukau-
desta siirretyt 

Kuukauden aikana 
tehdyt 

Yhteensä voimassa 
olleet 

K u u k ! a u s i 
Poikien Tyttö-

jen Kaikki Poikien Tyttö-
jen Kaikki Poikien Tyttö-

jen Kaikki 

Tammikuu 160 91 251 160 91 251 
Helmikuu , 44 36 80 85 86 171 129 122 251 
Maaliskuu . 18 34 52 119 161 280 137 195 332 
Huhtikuu . 27 99 126 310 480 790 337 579 916 
Toukokuu . 101 216 317 288 356 644 389 572 961 
Kesäkuu ... 110 189 299 230 164 394 340 353 693 
Heinäkuu . 52 45 97 270 217 487 322 262 584 
Elokuu 77 75 152 236 237 473 313 312 625 
Syyskuu ... 37 46 83 252 219 ' 471 289 265 554 
Lokakuu ... 63 66 129 172 204 376 235 270 505 
Marraskuu . 49 49 98 234 259 493 283 308 591 
Joulukuu . 103 90 193 197 208 405 300 298 598 

Kaikkiaan 
% • — — 

— 
2,553 

48.8 
2,682 

51.2 
5,235 
100. o 

— — 

Työnhakemusten yhteinen lukumäärä oli 5,235, josta poikien tekemiä 
2,553 eli 48.8 % ja tyttöjen tekemiä 2,682 eli 51.2 %. Muutokset edelli-
seen vuoteen verrattuna käyvät ilmi alla olevasta yhdistelmästä: 

1 9 4 0 1 9 3 9 M u u t o s 
Luku % Luku % Luku % 

Poikien 2,553 48. s 2,250 56.7 + 303 +13. s 
Tyttöjen 2,682 51.2 1,716 43.s + 966 +56.a 

Yhteensä 5 , 2 3 5 100 . o 3 , 9 6 6 100 . o + 1 , 2 6 9 + 3 2 . » 
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Poikien työnhakemukset olivat edellisestä vuodesta lisääntyneet 
303:11a eli 13. s %:lla, tyttöjen 966:11a eli 56.3 %:lla ja työnhakemusten 
kokonaismäärä 1,269:11a eli 32. o %:lla. Mainittakoon, että työnhakemusten 
määrä sotakuukausina tammikuun 1 p:stä maaliskuun 31 p:ään 1940 ei 
sanottavasti vähentynyt verrattuna vastaavaan aikaan v. 1939, ainoastaan 
711:stä 702:een eli 1.3 %. 

Ammattialoittain työnhakemukset jakaantuivat seuraavasti: 

A m m a t t i a l a 
Poikien Tyttöjen Kaikki 

A m m a t t i a l a 
Luku % Luku % Luku % 

36 1.4 14 0.5 50 0.9 
Teollisuus ja käsityö 780 30.6 108 4.o 888 17.o 
Kauppa ja liikenne 375 14.7 525 19.6 900 17.2 

• — — 386 14.4 386 7.4 
Asiapojat ja -tytöt 828 32.4 896 33.4 1,724 32.9 
Muut 534 20.9 753 28.i 1,287 24.6 

Kaikkiaan 2,553 100. o 2,682 100. o 5,235 100. o 

On mainittava, että ryhmään »Muut» pääasiallisesti on merkitty kaikki 
ne työnhakijat, jotka eivät ole voineet esittää selvää toivomusta halua-
mastaan työalasta. Niin poikien kuin tyttöjenkin alalla tämä ryhmä on 
kertomusvuonnakin ollut huomattavan suuri. Edellisten tähän ryhmään 
kuuluvia työnhakemuksia oli 534 eli 20.9 % poikien tekemistä kaikista 
työnhakemuksista (edellisenä vuonna 614 ja 27.3 %) ja jälkimmäisten 
753 eli 28.i % kaikista tyttöjen työnhakemuksista (680 ja 39.« %). Poi-
kien työnhakemukset kohdistuivat, kuten taulukosta ilmenee, suuressa 
määrin teollisuusammatteihin, kun sen sijaan tytöt suuntautuvat etu-
päässä liikealoille ja taloustoimiin. 

Työtä hakeneita henkilöitä oli nuoriso-osastolla kertomusvuoden aikana 
3,268, joista poikia 1,580 eli 48.3 % ja tyttöjä 1,688 eli 51.7 %. Huomioon-
ottaen, että sama henkilö voi esiintyä työnhakijana eri kuukausina, työtä 
hakeneet henkilöt jakaantuivat eri kuukausille seuraavasti: 
K u u k a u s i Poikia Tyttöjä Yhteensä K u u k a u s i Poikia Tyttöjä Yhteensä 
Tammikuu .. .. 149 80 229 Heinäkuu 284 235 519 
Helmikuu 117 106 223 Elokuu 263 270 533 
Maaliskuu 130 177 307 Syyskuu 260 248 508 
Huhtikuu . 298 528 826 Lokakuu 209 233 442 
Toukokuu 348 489 837 Marraskuu .. .. 261 276 537 
Kesäkuu 295 324 619 Joulukuu 276 281 557 

Muutokset edelliseen vuoteen verrattuna olivat seuraavat: 
1 9 4 0 1 9 3 9 M u u t o s 

Luku % Luku % Luku % 
P o j a t 1 , 5 8 0 4 8 . s 1 , 2 0 7 5 0 . o + 3 7 3 + 3 0 . » 
Tytöt 1 , 6 8 8 5 1 . 7 1 , 2 0 6 5 0 . o + 4 8 2 + 4 0 . o 

Yhteensä 3 , 2 6 8 100 . o 2 , 4 1 3 100. o + 8 5 5 + 3 5 . 4 

Poikien lukumäärä oli lisääntynyt 373:11a eli 30.9 %:lla, tyttöjen 482:11a 
eli 40. o %:lla kokonaismäärän lisääntyessä 855:llä eli 35.4 %:lla. Edelli-
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senä vuonna olivat vastaavat luvut poikien + 4 ja +0.3 %, tyttöjen —9 
ja —0.7 % sekä kaikkiaan —5 ja —O.2 %. 

Työnhakijoiden pyrkimyksen eri ammattialoille näyttää seuraava 
yhdistelmä: 

A m m a t t i a l a 
Pojat Tytöt Kaikki 

A m m a t t i a l a 
Luku % Luku % Luku % 

Maatalous 23 1.5 12 0.7 35 l . i 
Teollisuus ja käsityö 454 28.7 65 3.9 519 15.9 
Kauppa ja liikenne 211 13.3 323 19.1 534 16.3 
Taloustoimet — — 274 16.2 274 8.4 
Asiapojat ja -tytöt 589 37.3 554 32.8 1,143 35.0 
Muut 303 19.2 460 27.3 763 23.3 

Kaikkiaan 1,580 100.0 1,688 100.0 3,268 100.0 

Taulukossa on suhde eri ammattialojen välillä sama kuin työnhake-
muksia esittävässä taulukossa. Maininnan ansaitsee lähetintoimiin pyrki-
vien poikien ja tyttöjen lukujen sekä absoluuttinen että suhteellinen nousu. 
Poikien kohdalla oli nousu 199:stä 589:ään ja 16.5 %:sta 37.3 %:iin poi-
kien kokonaismäärästä p. o. vuosina. Tyttöjen kohdalla vastaavat luvut 
ovat 285 ja 554 sekä 23. e % ja 32. s %. Näitten lukujen nousu johtuu il-
meisesti siitä, että vallitsevat taloudelliset olot ovat pakottaneet poikia 
ja tyttöjä etsimään sellaista työtä, josta mahdollisimman pian saisivat 
elatukseensa tuloja. 

Nuoriso-osaston täytettäväksi tarjottujen työpaikkojen luku ja jakaan-
tuminen eri kuukausille käy ilmi seuraavasta taulukosta: 

K u u k a u s i 
Edellisestä kuukau-

desta siirretyt 
Kuukauden aikana 

tarjotut 
Yhteensä voimassa 

olleet K u u k a u s i 
Pojille Tytöille Kaikki Pojille Tytöille Kaikki Pojille Tytöille Kaikki 

Tammikuu 103 23 126 103 23 126 
Helmikuu 5 2 7 64 26 90 69 28 97 
Maaliskuu 6 1 7 68 32 100 74 33 107 
Huhtikuu 10 14 24 151 183 334 161 197 358 
Toukokuu 5 19 24 133 138 271 138 157 295 
Kesäkuu 12 18 30 170 144 314 182 162 344 
Heinäkuu 14 25 39 222 173 395 236 198 434 
Elokuu 31 33 64 180 238 418 211 271 482 
Syyskuu 23 53 76 181 208 389 204 261 465 
Lokakuu 28 41 69 177 292 469 205 333 538 
Marraskuu 36 28 64 146 167 313 182 195 377 
Joulukuu 37 31 68 229 264 493 266 295 561 

Kaikkiaan % — — — 

1,824 
49.1 

1,888 
50.9 

3,712 
100.0 

— , 

Kertomusvuonna tarjottujen työpaikkojen kokonaisluku oli 3,712, 
joista pojille tarjottuja 1,824 eli 49.1 % ja tytöille tarjottuja 1,888 eli 
50.9 %. Mainittakoon, että vuoden kolmen ensimmäisen kuukauden ai-
kana tarjottiin yhteensä 316 työpaikkaa, vastaavan luvun edellisenä vuonna 
ollessa 1,032. Muutokset kokonaisluvuissa edelliseen vuoteen verrattuna 
ilmenevät seuraavasta yhdistelmästä: 
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Luku 

Pojat 1,824 
Tytöt 1 , " " 

49.i 
50.9 

19 3 9 
Luku % 

1,799 50 .5 
1,760 49.6 

Muutos 
Luku oi 

+ 2 5 
+ 128 

+ 1.* 
+ 7.3 

Yhteensä 3 , 7 1 2 1 0 0 . o 3 , 5 5 9 1 0 0 . o + 1 5 3 + 4 . s 

Pojille tarjottujen työpaikkojen lukumäärä lisääntyi 25:llä eli 1.4 %:lla 
ja tytöille tarjottujen määrä 128:11a eli 7.3 %:lla. Kokonaislisäys oli 153 
eli 4.3 %. Sataa työpaikkatarjousta kohden oli työnhakemuksia 141. o 
(edellisenä vuonna 111.4). 

Työpaikkatarjoukset jakaantuivat ammattiryhmittäin seuraavasti: 

A m m a t t i a l a 
Pojille Tytöille Kaikki 

A m m a t t i a l a 
Luku % Luku % Luku % 

Maatalous 49 2.7 15 0.8 64 1.7 
Teollisuus ja käsityö 426 23.4 289 15.3 715 19.3 
Kauppa ja liikenne 110 6 . 0 217 11.5 327 8.8 
Taloustoimet — — 718 38.o 718 19.3 
Asiapojat ja -tytöt 1,139 62,4 610 32.3 1,749 47. i 
Muut 100 5.5 39 2 . i 139 3.8 

Kaikkiaan 1,824 100.0 1,888 100.0 3,712 100.0 

Kertomusvuonna samoin kuin edellisenäkin vuonna muodostivat 
suurimmat ryhmät poikien kohdalla lähetintoimet ja tyttöjen kohdalla ta-
loustoimet. Kaupan ja liikenteen kohdalla työpaikkatarjousten kokonais-
määrä aleni 697:stä v. 1939 327:ään v. 1940 eli 19. e %:sta 8. s %:iin kun-
kin vuoden yhteismäärästä. 

Nuoriso-osaston toimittamat työnvälitykset selviävät seuraavasta 
erittelystä: 

K u u k a u s i 
Kaikki välitykset Muihin kuntiin toi-

mitetut välitykset 
K u u k a u s i 

Poikia Tyttöjä Yh-
teensä Poikia Tyttöjä Yh-

teensä 

Tammikuu .. 85 17 102 38 1 39 
Helmikuu 52 23 75 20 — 20 
Maaliskuu 58 15 73 10 2 12 
Huhtikuu 134 126 260 12 10 22 
Toukokuu .... 115 85 200 15 12 27 
Kesäkuu 133 97 230 14 8 22 
Heinäkuu 154 113 267 10 16 26 
Elokuu 143 158 301 12 7 19 
Syyskuu 116 120 236 11 3 14 
Lokakuu 88 134 222 7 3 10 
Marraskuu .. 70 116 186 4 4 8 
Joulukuu 173 197 370 1 1 2 

Kaikkiaan % 1,321 
52.4 

1,201 
47.6 

2,522 
100.0 

154 
69.7 

67 
30.3 

221 
100.0 

Työnvälitysten yhteissumma oli 2,522, josta poikien välityksiä 1,321 
eli 52.4 % ja tyttöjen 1,201 eli 47.6 %. Välityksiä muihin kuntiin oli poi-
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kien kohdalla 154 ja tyttöjen kohdalla 67 eli yhteensä 221 välitystä, mikä on 
8. s % kokonaismäärästä. V. 1939 oli vastaavasti 86 välitystä ja 4.5 %. 
Lisäys aiheutuu osaksi siitä, että sodan aikana vanhempien luvalla väli-
tettiin jonkin verran poikia puolustuslaitoksen töihin maaseudulle. Väli-
tyksiä tilapäisiin toimiin oli poikien kohdalla 147 eli l l . i % poikien väli-
tyksistä ja tyttöjen kohdalla 125 eli 10.4 % tyttöjen välityksistä. Yhteensä 
oli välityksiä tilapäisiin toimiin 272 eli 10. s % kokonaismäärästä. V. 1939 
oli vastaavat luvut 307 ja 15.9 %. Välitysten määrässä oli edelliseen vuo-
teen verrattuna tapahtunut muutoksia seuraavan yhdistelmän mukai-
sesti: 

1 9 4 0 1 9 3 9 M u u t o s 
Luku % Luku % Luku % 

Pojat 1,321 52.4 1,143 59.2 +178 +15.6 
Tytöt 1,201 47.6 788 40.8 +413 +52 .4 

Yhteensä 2,522 lOO.o 1,931 100.o +591 +30.6 

Työnvälitysten määrässä oli poikien kohdalla tapahtunut nousua 
178:11a eli 15.6 %:lla ja tyttöjen kohdalla 413:11a eli 52.4 %:lla. Välitysten 
kokonaismäärä oli lisääntynyt edelliseen vuoteen verrattuna 591 :llä eli 
30.6 %:lla. V. 1939 nämä luvut olivat +192 ja +11. o %. Kertomusvuo-
den kolmena ensimmäisenä kuukautena osastolla oli 250 välitystä v:n 
1939 vastaavan luvun ollessa 371. Sataa työnhakemusta kohden oli kerto-
musvuonna 48.2 (edellisenä vuonna 48.7) välitystä ja sataa työpaikkatar-
jousta kohden 67.9 (54.3) välitystä. 

Ammattiryhmittäin työnvälitykset jakaantuivat seuraavasti: 

A m m a t t i a l a 
Pojat Tytöt Kaikki 

A m m a t t i a l a 
Luku % Luku % Luku % 

Maatalous 40 3.o 11 0.9 51 2.o 
Teollisuus ja käsityö 386 29.2 259 21.6 645 25.6 
Kauppa ja liikenne 91 6.9 183 15.2 274 10.9 
Taloustoimet — — 280 23.3 280 l l . i 
Asiapojat ja -tytöt 705 53.4 444 37.o 1,149 45.5 
Muut 99 7.5 24 2.o 123 4.9 

Kaikkiaan 1,321 lOO.o 1,201 lOO.o 2,522 lOO.o 
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Yleiskuvan nuoriso-osaston toiminnasta v. 1940 antaa alla oleva graa-
fillinen esitys. 
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Työnhakemukset , Työtä hakeneet henkilöt . 
Työpaikkatarjoukset Välitykset , 

Ammatinvalinnan ohjaus. Voimassaoleva työnvälityslaki edellyttää, 
että työnvälitykseen liittyy nimenomaan nuorison kohdalla ammatin-
valinnan ohjaus. Työnvälitystoimistossa oli jo noin 2 % vuoden aikana 
tehty valmistavia esitöitä tämän toiminnan aloittamista silmälläpitäen. 
Kesäkuun 1 p:stä 1939 lähtien on työnvälitystoimiston palveluksessa ollut 
ammatinvalinnan ohjaajana filosofianmaisteri N. Mäki. Asian luonnosta 
johtuu, että ammatinvalinnan ohjaaja on joutunut työskentelemään yh-
teistoiminnassa lähinnä nuoriso-osaston kanssa. 

Vuoden alussa vallinneet olosuhteet luonnollisesti vaikeuttivat erikoi-
sesti tätä työtä. Sitä voitiinkin normaalitavalla jatkaa vasta elokuussa. 
Edellisinä vuosina alullepantua ja melkoisessa määrässä laadittua ammatti-
kortistoa monipuolistettiin ja täydennettiin kertomusvuonna. Suhteita 
kansakoululaitokseen ja ammatillisiin oppilaitoksiin kehitettiin edelleen. 
Kunnall. kert. 1940 11* 
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Yksilöllinen ammatinvalinnan ohjaus kohdistui lähinnä alaikäiseen 
nuorisoon, mutta eräissä tapauksissa myös täysi-ikäisiin, lähinnä siirto-
väkeen kuuluviin henkilöihin sekä sotainvaliideihin. 

Ammatinvalinnan ohjauksen säännölliset vastaanotot olivat maanan-
taisin, tiistaisin keskiviikkoisin ja torstaisin klo 12—14 sekä lisäksi ilta-
vastaanotto keskiviikkoisin klo 18—20. 

Merimiesosasto. Merimiesosaston toimikuntaan kuuluivat kertomus-
vuonna seuraavat varsinaiset jäsenet: työnantajien edustajina merikapteeni, 
varatuomari H. A. Andersson ja merikapteeni K. T. Päiviö sekä työnteki-
jäin edustajina merimiesunioonin asiamies K. R. Tuomikoski ja meri-
mies A. Kangasmaa. Varajäseninä olivat työnantajien edustajina osasto-
päällikkö A. Heikkinen ja konemestari, tarkastaja K. A. Höök sekä työn-
tekijäin edustajina laivakirvesmies E. V. Långström ja alikonemestari 
V. R. Syrjänen. 

Merimiesosasto joutui ehkä suuremmassa määrin kuin muut osastot 
kärsimään poikkeuksellisista oloista. Osaston kaikki tilastoluvut ovat 
edelliseen vuoteen verrattuna alentuneet, mikä on luonnollista, kun ote-
taan huomioon, että Helsingin meriliikenne v. 1940 oli ainoastaan n. 13 % 
normaalimäärästään ja että valtameriliikenteessä oleviin laivoihin oli 
ainoastaan harvoissa tapauksissa mahdollista toimittaa työvoimaa Liina-
hamarin kautta. Työnvälitystä ovat myös hidastuttaneet passinsaanti-
vaikeudet. 

Vuoden aikana osasto käytti kaupunginhallituksen myöntämältä eri-
koistililtä matkalippujen ostoon 64 tapauksessa yhteensä 63,571 mk sekä 
palkkaennakkoihin ja pestauskuluihin 34,886: 50 mk eli yhteensä 98,457: 50 
mk, mikä määrä on asianmukaisesti peritty laivanvarustamoilta. 

Merimiesosastolta lähetettiin kertomusvuonna 361 kirjettä ja 80 sähkö-
sanomaa. Osastolle saapui kirjeitä ja sähkösanomia yhteensä 567. 

Kertomusvuoden aikana tehtiin osastolle työnhakemuksia seuraavasti: 

K u u k a u s i 
Edellisestä kuukau-

desta siirretyt 
Kuukauden aikana 

tehdyt 
Yhteensä voimassa 

olleet K u u k a u s i 
Miesten Naisten Kaikki Miesten Naisten Kaikki Miesten Naisten Kaikki 

Tammikuu 135 17 152 135 17 152 
Helmikuu 39 12 51 81 16 97 120 28 148 
Maaliskuu 39 12 51 88 19 107 127 31 158 
Huhtikuu 39 8 47 185 35 220 224 43 267 
Toukokuu 67 26 93 272 35 307 339 61 400 
Kesäkuu 206 31 237 209 36 245 415 67 482 
Heinäkuu 132 21 153 302 52 354 434 73 507 
Elokuu 197 30 227 281 51 332 478 81 559 
Syyskuu 136 39 175 200 41 241 336 80 416 
Lokakuu 152 37 189 240 55 295 392 92 484 
Marraskuu 198 42 240 186 40 226 384 82 466 
Joulukuu .. 176 43 219 146 36 182 322 79 401 

Kaikkiaan 
% 

2,325 
84.3 

433 
15.7 

2,758 
100.0 

— — — 

Työnhakemusten yhteinen lukumäärä oli 2,758, josta miesten tekemiä 
2,325 eli 84.3 % ja naisten tekemiä 433 eli 15.7 %. Edelliseen vuoteen ver-
rattuna olivat seuraavat muutokset tapahtuneet: 
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1 9 4 0 1 9 3 9 M u u t o s 
Luku % Luku % Luku % 

Miesten 2,325 84.3 3,295 87. s —970 —29.4 
Naisten 433 15.7 456 12.2 — 23 — 5. o 

Yhteensä 2,758 100. o 3,751 100. o -993 - 2 6 . 1 

Miesten työnhakemukset olivat vähentyneet 970:llä eli 29.4 %:11a ja 
naisten työnhakemukset 23:11a eli 5. o %. Kokonaismäärä oli vähentynyt 
993:11a eli 26.5 %:lla. V. 1939 oli vastaavasti nousua 396 eli 11. s %. 

Työnhakemukset j akaantuivat ammattialoille seuraavasti: 

A m m a t t i a l a 
Miesten Naisten Kaikki 

A m m a t t i a l a 
Luku % Luku % Luku % 

Laivanpäälliköitä ja perämiehiä 238 10.2 238 8.6 
Koneenkäyttäjiä 467 20.i — — 467 16.9 
Lämmittäjiä 426 18.3 — — 426 15.6 
Muita konemiehiä 358 15.4 — — 358 13.o 
Kansimiehiä 598 25.7 — — 598 21.7 
Keittiöhenkilökuntaa 213 9.2 433 100. o 646 23.4 
Muita 25 l . i — — 25 0.9 

Kaikkiaan 2,325 100. o 433 100.0 2,758 100. o 

Vähentymistä edelliseen vuoteen verrattuna huomataan kaikissa muissa 
ryhmissä paitsi ryhmässä »Muut», jossa oli tapahtunut pientä nousua 19:stä 
25:een. Tähän ryhmään luetaan pääasiallisesti radiosähköttäjät. 

Työtä hakeneita henkilöitä merimiesosastolla oli kertomusvuonna 
1,693, joista miehiä 1,471 eli 86.9 % ja naisia 222 eli 13. i %. Työnhakijat 
jakaantuivat eri kuukausille seuraavasti: 

K u u k a u s i Miehiä Naisia Yhteensä K u u k a u s i Miehiä Naisia Yhteensä 
Tammikuu .. .. 121 16 137 Heinäkuu . . 420 62 482 
Helmikuu 98 22 120 Elokuu 462 76 538 
Maaliskuu 118 29 147 Syyskuu 327 73 400 
Huhtikuu 203 42 245 Lokakuu .... 380 80 460 
Toukokuu 321 59 380 Marraskuu .. .. 363 75 438 
Kesäkuu 409 63 472 Joulukuu . 316 66 382 

Muutokset edelliseen vuoteen verrattuna ilmenevät alla olevasta yh-
distelmästä: 

1 9 4 0 1 9 3 9 M u u t o s 
Luku % Luku % Luku % 

Miehet 1,471 86.9 2,047 90. i —576 —28. i 
Naiset 222 13.i 225 9.9 — 3 — 1.3 

Yhteensä 1,693 100. o 2,272 100. o —579 —25.5 

Miesten lukumäärä oli laskenut 28. i %, naisten 1.3 % ja yhteissumma 
25.6 %. V. 1939 oli vastaavasti nousua 17.7 %. 

Seuraavasta taulukosta käy ilmi työnhakijoiden jakautuminen eri 
ammattialoille: 
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A m m a t t i a l a 
Miehet Naiset Kaikki 

A m m a t t i a l a 
Luku % Luku % Luku % 

Laivanpäälliköitä ja perämiehiä 164 11.2 _ 164 9.7 
Koneenkäyttäjiä 289 19.6 — — 289 17.i 
Lämmittäjiä 266 18.1 — — 266 15.7 
Muita konemiehiä 226 15.4 — — 226 13.3 
Kansimiehiä 374 25.4 — — 374 22 . i 
Keittiöhenkilökuntaa 127 8.6 222 100.0 349 20.6 
Muita 25 1.7 — — 25 1.5 

Kaikkiaan 1,471 100.0 222 100.0 1,693 100.0 

Merimiesosaston täytettäväksi tarjottiin kertomusvuonna yhteensä 795 
työpaikkaa, josta miesten paikkoja 714 eli 89.8 % ja naisten paikkoja 81 
eli 10.2 %. Eri kuukausille työpaikkatarjoukset jakaantuivat seuraavasti: 

Edellisestä kuukau- Kuukauden aikana Yhteensä voimassa 
K u u k a u s i desta siirretyt tarjotut olleet K u u k a u s i tarjotut 

Miehille Naisille Kaikki Miehille Naisille Kaikki Miehille | Naisille Kaikki 

Tammikuu 40 1 41 40 1 41 
Helmikuu 7 — 7 25 1 26 32 1 33 
Maaliskuu 3 — 3 73 6 79 76 6 82 
Huhtikuu 17 1 18 57 3 60 74 4 78 
Toukokuu 6 — 6 57 10 67 63 10 73 
Kesäkuu 3 — 3 69 8 77 72 8 80 
Heinäkuu — — — 69 12 81 69 12 ' 81 
Elokuu 1 — 1 68 10 78 69 10 79 
Syyskuu 7 — 7 69 10 79 76 10 86 
Lokakuu — — — 78 6 84 78 6 84 
Marraskuu — — — 57 10 67 57 10 67 
Joulukuu — — — 52 4 56 52 4 56 

Kaikkiaan 714 81 795 
% — — — 89.8 10.2 100.0 — — — 

Muutokset edelliseen vuoteen verrattuna ilmenevät seuraavasta yh-
distelmästä: 

1 9 4 0 1 9 3 9 M u u t o s 
Luku % Luku % Luku % 

Miehet 714 89. s 1,385 86.9 —671 —48.4 
Naiset 81 10.2 209 13.i —128 —61.2 

Yhteensä 795 100. o 1,594 100. o —799 —50.1 

Miesten kohdalla työpaikkatarjousten lukumäärä väheni 671:llä eli 
48.4 % ja naisten kohdalla 128:11a eli 61.2%. Kokonaismäärä aleni 799:llä 
eli 50.i %. Yleinen rasitusluku, työnhakemuksia sataa työpaikkatarjousta 
kohden, oli 346.9 (edellisenä vuonna 235.3). Kertomusvuonna oli työ-
paikkatarjouksia eri ammattiryhmissä seuraavasti: 
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A m m a t t i a l a 
Mieh i l l e N a i s i l l e K a i k k i 

A m m a t t i a l a 
L u k u % L u k u % L u k u % 

Laivanpäälliköitä ja perämiehiä 68 9.5 68 8.5 
Koneenkäyttäjiä 181 25.4 — — 181 22.8 
Lämmittäjiä 99 13.9 — — 99 12.4 
Muita konemiehiä 61 8.5 — — 61 7.7 
Kansimiehiä 197 27.6 — — 197 24.8 
Keittiöhenkilökuntaa 90 12.6 81 100. o 171 21.5 
Muita 18 2.5 — — 18 2.3 

Kaikkiaan 714 100. o 81 100.0 795 100. o 

Osaston kertomusvuonna aikaansaamien työnvälitysten lukumäärä oli 
605, josta miesten välityksiä 527 eli 87. i % ja naisten välityksiä 78 eli 
12.9 %. Kuukausittain jakaantuivat välitykset seuraavasti: 

K u u k a u s i 
Kaikki välitykset Muihin kuntiin toimitetut 

välitykset K u u k a u s i 
Miehiä Naisia Yhteensä Miehiä Naisia Yhteensä 

Tammikuu 25 1 26 24 1 25 
Helmikuu 8 1 9 8 1 ' 9 
Maaliskuu 30 5 35 30 5 35 
Huhtikuu 28 4 32 27 4 31 
Toukokuu 48 9 57 32 4 36 
Kesäkuu 61 7 68 14 3 17 
Heinäkuu 60 12 72 37 4 41 
Elokuu 53 10 63 44 5 49 
Syyskuu 67 9 76 53 3 56 
Lokakuu 54 6 60 31 4 35 
Marraskuu 49 10 59 19 6 25 
Joulukuu 44 4 48 16 — 16 

Kaikkiaan % 527 
87.x 

78 
12.9 

605 
100. o 

335 
89.3 

40 
10.7 

375 
100. o 

Vieraille paikkakunnille toimitettiin 375 välitystä, mikä luku on 62. o % 
välitysten yhteissummasta. Vastaava luku edellisenä vuonna oli 817, 
vastaten 69.7 % sen vuoden välityksistä. Välityksiä tilapäisiin töihin oli 
miesten kohdalla 9 eli 1.7 % miesten välityksistä ja l.s % välitysten ko-
konaismäärästä. Naisten kohdalla ei ollut tämäntapaisia välityksiä. Väli-
tysten lukumäärässä edelliseen vuoteen verrattuna tapahtuneet muutok-
set ilmenevät seuraavasta yhdistelmästä: 

1 9 4 0 1 9 3 9 M u u t o s 
Luku % Luku % Luku % 

Miehet 5 2 7 87. i 9 8 4 84. o — 4 5 7 — 4 6 . 4 
Naiset 78 1 2 . 9 188 16.o — 1 1 0 — 5 8 . 5 

Yhteensä 6 0 5 100. o 1 ,172 100. o — 5 6 7 — 4 8 . 4 

Sataa työnhakemusta kohden oli kertomusvuonna 21.9 välitystä (edelli-
senä vuonna 31.2) ja sataa työpaikkatarjousta kohden 76.i (73.s). 

Ryhmittäin välitykset jakaantuivat seuraavan asetelman mukaan: 
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A m m a t t i a l a 
Miehet Naiset Kaikki 

A m m a t t i a l a 
Luku % Luku % Luku % 

Laivanpäälliköitä ja merimiehiä 52 9. 9 52 8.6 
Koneenkäyttäjiä .. 128 24.3 — — 128 21.i 
Lämmittäjiä 82 15.6 — — 82 13.5 
Muita konemiehiä 47 8.9 — — 47 7 8 
Kansimiehiä 142 26.9 — — 142 23.5 
Keittiöhenkilökuntaa 72 13.7 78 100. o 150 24.8 
Muita 4 0.7 — — 4 0.7 

| Kaikkiaan 527 100. o 78 100. o 605 100. o 

Yleiskuvan merimiesosaston toiminnasta saa seuraavasta graafillisesta 
esityksestä: 
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Työnhakemukset _ Työtä hakeneet henkilöt 
Työpaikkatarjoukset _ Välitykset . 

Maatalousosasto. Kertomusvuonna kaatui sodassa työnantajain edus-
taja agronoomi L. G. Lill-Smeds. Hänen tilallaan on toiminut filosofian-
maisteri, agronoomi G. C. Karlberg. Muina varsinaisina jäseninä olivat 
edelleen työnantajain edustajana filosofianmaisteri, agronoomi H. Linde-
berg sekä työntekijäin edustajina agronoomi R. Karlsson ja toimittaja 
H. Lehti. Varajäseninä toimivat työnantajain edustajina toimitusjohtaja, 
agronoomi C. Neovius ja maatalousteknikko L. Suoja sekä työntekijäin 
edustajina toimitsija J . Saveri ja asentaja H. Puukon kuoltua toimittaja 
E. Kerman. 

Vuoden aikana saapui osastolle 997 ja lähetettiin 702 kirjettä. 
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Kertomusvuoden aikana maatalousosastolle tehtyjen työnhakemusten 
määrää kuukausittain kuvaa seuraava taulukko: 

K u u k a u s i 
Edellisestä kuukau-

desta siirretyt 
Kuukauden aikana 

tehdyt 
Yhteensä voimassa 

olleet K u u k a u s i 
Miesten Naisten Kaikki Miesten Naisten Kaikki Miesten Naisten Kaikki 

Tammikuu 35 21 56 35 21 56 
Helmikuu 14 6 20 26 16 42 40 22 62 
Maaliskuu 8 4 12 22 18 40 30 22 52 
Huhtikuu 5 4 9 97 94 191 102 98 200 
Toukokuu 20 13 33 230 87 317 250 100 350 
Kesäkuu 53 20 73 135 64 199 188 84 272 
Heinäkuu 44 25 69 167 53 220 211 78 289 
Elokuu 44 13 57 134 67 201 178 80 258 
Syyskuu 25 17 42 122 91 213 147 108 255 
Lokakuu 42 39 81 100 88 188 142 127 269 
Marraskuu 38 35 73 121 62 183 159 97 256 
Joulukuu 44 11 55 55 34 89 99 45 144 

Kaikkiaan % — — 
— 

1,244 
64.2 

695 
35.8 

1,939 
100. o 

— — 

Työnhakemusten yhteinen lukumäärä oli 1,939, josta miesten tekemiä 
1,244 eli 64.2 % ja naisten tekemiä 695 eli 35.8 %. 

Muutokset edelliseen vuoteen verrattuna ilmenevät seuraavasta yhdis-
telmästä: 

19 40 1 9 3 9 M u u t o s 
Luku % Luku % Luku a 

Miesten 1,244 64.2 1,079 64. i 
Naisten 695 35.8 605 35.9 

+ 165 + 1 5 . 3 
+ 9 0 + 1 4 . 9 

Yhteensä 1 , 9 3 9 100. o 1 , 6 8 4 100. o + 2 5 5 + 1 5 . i 

Miesten työnhakemukset olivat edellisestä vuodesta lisääntyneet 
165:llä eli 15.3 %:lla ja naisten 90:llä eli 14.9 %:lla ja kokonaismäärä 
255:llä eli 15. i %:lla. 

Ammattialoittain työnhakemukset ryhmittyivät seuraavasti: 

A m m a t t i a l a 
Miesten Naisten Kaikki 

A m m a t t i a l a 
Luku % Luku % Luku % 

Tilanhoitajia ja työnjohtajia 114 9.2 114 5.9 
Puutarhureita ja puutarhatyönt 103 8.3 24 3.5 127 6.5 
Karjakkoja 14 1.1 185 26.6 199 10.3 
Meij erikkö jä 6 0.5 8 l . i 14 0.7 
Muita maataloustyöntekijöitä 788 63.3 476 68.5 1,264 65.2 
Turvetyöntekijöitä — — 2 0.3 2 0.1 
Metsätyönjohtajia 69 5.5 — — 69 3.6 
Metsätyömiehiä 150 12.i — — 150 7.7 

Kaikkiaan 1,244 100. o 695 100. o 1,939 100. o 

Maatalousosaston asiakkaina oli kertomusvuonna 1,321 eri henkilöä, 
joista miehiä 820 eli 62. i % ja naisia 501 eli 37.9 %. Eri kuukausina esiin-
tyi työtä hakeneita henkilöitä seuraavan asetelman mukaan: 
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K u u k a u s i Miehiä Naisia Yhteensä Miehiä Naisia Yhteensä 

Tammikuu .. .. 34 2 0 54 Heinäkuu ... .. 161 53 214 
Helmikuu . ,. 31 18 49 Elokuu 138 71 209 
Maaliskuu . 26 17 43 Syyskuu 122 97 219 
Huhtikuu . . 96 94 190 Lokakuu 116 103 219 
Toukokuu 222 83 305 Marraskuu . .. 127 71 198 
Kesäkuu 172 78 250 Joulukuu .., .. 74 35 109 

Työtä hakeneiden henkilöiden lukumäärässä tapahtuneet muutokset 
edelliseen vuoteen verrattuna olivat seuraavat: 

1 9 4 0 1 9 3 9 M u u t o s 
Luku % Luku aj Luku % 

Miehet 820 62. i 656 60.3 +164 +25. o 
Naiset 501 37.9 431 39.7 + 70 +16.2 

Yhteensä 1,321 100. o 1,087 100. o +234 +21.5 

Miesten lukumäärä oli noussut 164:llä eli 25. o %, naisten 70:llä eli 16.2 % 
ja kokonaismäärä 234:llä eli 21.5 %. 

Työnhakijoita oli eri ammattiryhmissä seuraavasti: 

A m m a t t i a l a 
Miehet Naiset Kaikki 

A m m a t t i a l a 
Luku % Luku % Luku % 

Tilanhoitajia ja työnjohtajia 87 10.6 _ 87 6.6 
Puutarhureita ja puutarhatyöntekijöitä 65 7.9 16 3.2 81 6.1 
Karjakkoja 8 1.0 126 25 . i 134 10.2 
Meij erikköjä 2 0.3 5 l.o 7 0.5 
Muita maataloustyöntekijöitä 489 59.6 353 70.5 842 63.7 
Turvetyöntekijöitä — — 1 0.2 1 O.i 
Metsätyönjohtajia 49 6.0 — , — 49 3.7 
Metsätyömiehiä 120 14.6 — — 120 9.! 

Kaikkiaan 820 100.0 501 100.0 1,321 100.0 

Kuten tästä samoin kuin työnhakemusten jakaantumisesta ammatti-
aloittain kuvaavasta taulukosta ilmenee, on ryhmä »Muut maataloustyön-
tekijät» ehdottomasti suurin. Tämä johtuu puutteellisesta ryhmäjaosta, 
jonka mukaan esimerkiksi useimmat eläintenhoitaja-ammatit, tallimiehet, 
traktorinajajat, maatalouspalvelijattaret, muonamiehet, päiväpalkkalaiset 
y.m., samoin kuin kaikki luokittamattomat ammatit, luetaan kuuluviksi 
tähän ryhmään. 

Kertomusvuoden aikana tarjottiin osaston käytettäväksi 2,509 työpaik-
kaa, josta miesten paikkoja 1,280 eli 51. o % ja naisten paikkoja 1,229 eli 
49.o %. Eri kuukausille ryhmittyivät työpaikkatarjoukset seuraavasti: 
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K u u k a u s i 
Edellisestä kuukau-

desta siirretyt 
Kuukauden aikana 

tarjotut 
Yhteensä voimassa 

olleet K u u k a u s i 
Miehille Naisille Kaikki Miehille Naisille Kaikki Miehille Naisille Kaikki 

Tammikuu 32 44 76 32 44 76 
Helmikuu 8 9 17 24 27 51 32 36 68 
Maaliskuu 9 9 18 46 49 95 55 58 113 
Huhtikuu 28 36 64 129 244 373 157 280 437 
Toukokuu 50 127 177 281 144 425 331 271 602 
Kesäkuu 71 34 105 190 87 277 261 121 382 
Heinäkuu 109 42 151 149 82 231 258 124 382 
Elokuu 86 48 134 97 101 198 183 149 332 
Syyskuu 44 50 94 96 246 342 140 296 436 
Lokakuu 14 31 45 62 125 187 76 156 232 
Marraskuu 5 7 12 114 51 165 119 58 177 
Joulukuu 15 4 19 60 29 89 75 33 108 

Kaikkiaan % — 
— — 1,280 

51.o 
1,229 
49.o 

2,509 
100. o 

Muutokset edelliseen vuoteen verrattuna ilmenevät seuraavasta yhdis-
telmästä: 

19 4 0 
Luku 

Miehet 1,280 51. o 
Naiset 1,229 49. o 

19 3 9 
Luku % 

1 , 0 2 2 4 4 . 8 
1 , 2 6 1 5 5 . 2 

M u u t o s 
Luku % 

+ 258 + 25 .2 
— 32 — 2 . 5 

Yhteensä 2,509 100. o 2,283 100. o + 226 + 9. 

Miehille tarjottujen työpaikkojen lukumäärä lisääntyi 258:11a eli 25.2 
%:lla, kun sen sijaan naisille tarjottujen paikkojen lukumäärä laski 32:11a 
eli 2.5 %:lla. Työpaikkojen kokonaismäärä lisääntyi 226:11a eli 9.9 %:lla. 
Sataa työpaikkatarjousta kohden oli kertomusvuonna 77.3 työnhakemusta 
(edellisenä vuonna 73.8.) 

Ammattialojen mukaan ryhmitettyinä tarjotut työpaikat jakaantuivat 
seuraavasti: 

A m m a t t i a l a 
Miehille Naisille Kaikki 

A m m a t t i a l a 
Luku % Luku % Luku % 

Tilanhoitajia ja työnjohtajia 63 4.9 63 2.5 
Puutarhureita ja puutarhatyöntekijöitä 36 2.8 82 6.7 118 4.7 
Karjakkoja 3 0.2 145 11.8 148 5.9 
Meijerikköjä 1 0.1 — 1 0. o 
Muita maataloustyöntekijöitä 722 56.4 1,001 81.4 1,723 68.7 
Turvetyöntekijöitä — — 1 O.i 1 0. o 
Metsätyönjohtajia 2 0.2 — — 2 O.i 
Metsätyöntekijöitä 453 35.4 — — 453 18.i 

Kaikkiaan 1,280 100. o 1,229 100.0 2,509 100. o 

Maatalousosaston aikaansaamien työnvälitysten lukumäärä ilmenee 
seuraavasta yhdistelmästä, jossa työnvälitykset on jaettu kuukausittain: 
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Muihin kuntiin toimitetut 
Kaikki välitykset välitykset 

K u u k a u s i K u u k a u s i 
Miehiä Naisia Yhteensä Miehiä Naisia Yhteensä 

Tammikuu 8 10 18 8 10 18 
Helmikuu 16 18 34 16 18 34 
Maaliskuu 14 11 25 13 7 20 
Huhtikuu 59 74 133 58 74 132 
Toukokuu 190 103 293 188 101 289 
Kesäkuu 70 47 117 70 46 116 
Heinäkuu 148 40 188 147 40 187 
Elokuu 103 48 151 * 101 46 147 
Syyskuu 80 159 239 80 153 233 
Lokakuu 50 85 135 46 83 129 
Marraskuu 79 45 124 78 45 123 
Joulukuu 63 23 86 63 23 86 

Kaikkiaan 880 663 1,543 868 646 1,514 
% 57.o 43.o lOO.o 57.3 to 100.0 

Taulukosta ilmenee, että työnvälitysten kokonaisluku oli 1,543, josta 
miesten paikkoja 880 eli 57.o % ja naisten paikkoja 663 eli 43.o %. Muihin 
kuntiin toimitettiin 1,514 välitystä, mikä luku on 98. i % välitysten yhteis-
summasta (edellisenä vuonna 1,084 ja 94.3 %). 

Välityksiä tilapäisiin töihin oli miesten kohdalla 27 eli 3. i % miesten 
välityksistä, naisten kohdalla 63 eli 9.5 % naisten välityksistä ja yhteensä 
90 eli 5.8 % välitysten kokonaismäärästä. Edellisenä vuonna oli tällaisia 
välityksiä yhteensä 74 eli 6.4 % sen vuoden välityksistä. Muutokset edelli-
seeen vuoteen verrattuina olivat seuraavat: 

Miehet. 
Naiset . 

19 4 0 
Luku % 
880 57 .o 
663 43 .o 

19 3 9 
Luku % 

669 58.2 
480 41 .8 

Muutos 
Luku °fc 
+211 +31.5 
+ 183 +38. i 

Yhteensä 1,543 lOO.o 1,149 100. o +394 +34.s 

Miesten työnvälitykset olivat edellisestä vuodesta lisääntyneet 211 :llä 
eli 31.5 %:lla ja naisten 183:11a eli 38.i %:lla ja kokonaismäärä 394:llä eli 
34.3 %:lla. Sataa työnhakemusta kohden oli kertomusvuonna 79.6 (edelli-
senä vuonna 68.2) välitystä ja sataa työpaikkatarjousta kohden 61.5 (50.3) 
välitystä. 

Välitykset jakaantuivat ammattiryhmittäin seuraavasti: 

A m m a t t i a l a 
Miehet Naiset Kaikki 

A m m a t t i a l a 
Luku % Luku % Luku % 

Tilanhoitajia ja työnjohtajia 59 6 . 7 59 3.8 
Puutarhureita ja puutarhatyöntekijöitä 27 3 . i 6 0 9.o 87 5.6 
Karjakkoja 1 O.i 58 8 . 7 59 3.8 
Meij erikkö jä 1 O.i — — 1 O.i 
Muita maataloustyöntekijöitä 476 54 . i 544 82 . i 1,020 6 6 . 1 
Turvetyöntekijöitä — — 1 0.2 1 O.i 
Metsätyönjohtajia 2 0.2 — — 2 O.i 
Metsätyömiehiä 314 35.7 — — 314 20.4 

Kaikkiaan 880 lOO.o 663 lOO.o 1,543 100.0 
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Kokonaiskuvan maatalousosaston toiminnasta kertomusvuonna antavat 
seuraavat käyrät: 
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1. Työnvälitystoimiston menot ja tulot vuosina 1937—40 

Yleiset osastot 
Henkisen työn osasto 
Nuoriso-osasto 
Merimiesosasto 
Maatalousosasto 

Kokonaismenot, mk Menot, joihin valtio osallistuu, mk Valtion korvaus työnvälitystoimiston 
menoista v:lta 1937—39 

Yleiset osastot 
Henkisen työn osasto 
Nuoriso-osasto 
Merimiesosasto 
Maatalousosasto 

1937 1938 1939 1940 1937 1938 1939 1940 
1937 1938 1939 

Yleiset osastot 
Henkisen työn osasto 
Nuoriso-osasto 
Merimiesosasto 
Maatalousosasto 

1937 1938 1939 1940 1937 1938 1939 1940 
% mk % mk % mk 

Yleiset osastot 
Henkisen työn osasto 
Nuoriso-osasto 
Merimiesosasto 
Maatalousosasto 

825,685 
117,945 
111,960 
114,475 

782,965 
183,754 
176,668 
171,278 
99,459 

832,175 
242,341 
224.671 
192,590 
138.672 

859,428 
314,493 
213,592 
168,721 
157,667 

813,881 
111,505 
105,612 
114,251 

768,819 
181,205 
171,256 
167,114 
98,703 

828,016 
235,194 
213,626 
192,360 
138,452 

853,094 
310,624 
211,881 
168,506 
157,618 

40 
60 
60 
50 

325,552 
66,903 
63,367 
57,126 

40 
60 
60 
50 
75 

307,527 
108,723 
102,753 
83,557 
74,027 

40 
50 
50 
50 
75 

331,206 
117,596 
106,812 
96,180 

103,839 
Koko toimisto 1,170,065 1,414,124 1,630,449 1,713,901 1,145,249 1,387,097 1,607,648 1,701,723 — 512,948 — 676,587 — 755,633 
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2. Työnhakijain luku työnvälitystoimistossa kunkin viikon päättyessä 
(lauantaina klo 11.oo) 

Työnhakijoita Hakijoista vieras-
Päivä-
määrä 

kaikkiaan JNiista työssä olevia kuntalaisia Päivä-
määrä 

Miehiä Naisia Yhteensä Miehiä Naisia Yhteensä Miehiä Naisia Yhteensä 

5 /1 216 156 372 6 5 11 41 21 62 
13/1 315 344 659 8 5 13 62 67 129 
20/1 252 227 479 10 3 13 51 41 92 
27/1 265 262 527 6 4 10 45 25 70 

3 / 2 300 281 581 8 3 11 61 46 107 
10/2 288 237 525 5 4 9 51 32 83 
17/2 248 275 523 5 4 9 45 33 78 
24 /2 211 276 487 1 7 8 33 31 64 

2 / 3 176 247 423 3 6 9 36 29 65 
9 / 3 184 317 501 3 5 8 24 36 60 

16/3 217 256 473 5 6 11 21 46 67 
23 /3 252 232 484 12 8 20 28 39 67 
30 / 3 317 365 682 10 12 22 80 73 153 

6 / 4 451 812 1,263 25 9 34 142 196 338 
13/4 500 939 1,439 41 11 52 177 282 459 
20 /4 549 998 1,547 14 19 33 175 293 468 
27 /4 675 1,044 1,719 17 18 35 236 301 537 

4 / 5 624 774 1,398 12 15 27 232 212 444 
11 /5 1,042 963 2,005 18 23 41 467 308 775 
18/5 1,178 983 2,161 24 26 50 573 350 923 
25 /5 1,303 952 2,255 25 32 57 672 336 1,008 . 

1 /6 1,488 948 2,436 27 34 61 763 376 1,139 
8 / 6 1,410 783 2,193 17 31 48 670 334 1,004 

15/6 1,317 692 2,009 15 25 40 638 211 849 
22 /6 1,144 653 1,797 12 21 33 637 270 907 
29 /6 1,226 564 1,790 7 19 26 633 245 878 

6 / 7 1,122 691 1,813 14 40 54 618 312 930 
13/7 1,281 647 1,928 16 40 56 704 287 991 
20/7 1,185 660 1,845 28 48 76 619 318 937 
27 /7 1,282 677 1,959 31 43 74 642 283 925 

3 / 8 1,299 661 1,960 29 45 74 623 274 897 
10/8 1,124 768 1 892 34 54 88 538 302 840 
17/8 1,154 753 1,907 38 53 91 527 270 797 
24 /8 1,092 778 1,870 31 56 87 496 336 832 
31 /8 1,067 779 1,846 23 54 77 448 310 758 

7 / 9 1,149 828 1,977 32 54 86 493 332 825 
14/9 1,138 868 2,006 37 66 103 467 364 831 
21 /9 1,147 855 2,002 46 83 129 461 354 815 
28 /9 1,160 861 2,021 53 78 131 445 349 794 

5 /10 1,159 830 1,989 52 89 141 421 331 752 
12/10 1,180 828 2,008 51 89 140 461 333 794 
19/10 1,149 825 1,974 47 73 120 439 321 760 
26/10 1,108 767 1,875 46 73 119 397 307 704 

2 /11 1,193 754 1,947 52 68 120 409 267 676 
9/11 1,146 796 1,942 24 66 90 388 302 690 

16/11 1,203 703 1,906 30 56 86 378 273 651 
26/11 1,114 637 1,751 35 66 101 360 257 617 
30/11 1,195 675 1,870 34 84 118 376 245 621 

7 /12 1,135 673 1,808 24 60 84 359 225 584 
14/12 1,168 639 1,807 20 60 80 347 211 558 
21/12 1,016 347 1,363 31 31 62 338 159 497 
28/12 815 224 1,039 22 17 39 264 93 357 



XVI. Urheilulautakunta 
Urheilulautakunnan kertomus toiminnastaan v. 1940 oli seuraavan 

sisältöinen: 

Urheilulautakuntaan kuuluivat v. 1940 puheenjohtajana lääketieteen-
lisensiaatti U. Tötterman, varapuheenjohtajana kamreeri T. H. Vilppula 
sekä jäseninä puuseppä H. Kangas, toimittaja E. Manneria ja varatuomari 
B. Planting. Kaupunginhallituksen edustajana lautakunnassa oli kiinteistö-
johtaja E. von Frenckell ja sihteerinä toimi kansanpuistojen isännöitsijä 
K. Soinio. 

Lautakunta kokoontui kertomusvuonna 8 kertaa ja sen kokouksissa 
laadittujen pöytäkirjojen pykäläluku oli 42. Lautakunnan toiminnasta v. 
1940 mainittakoon seuraavaa: 

Suomen ja Neuvostoliiton välillä syttyneen sodan takia ei talviurheilu-
kaudesta voida lainkaan puhua. Väinämöisenkadun luistinrata kunnostet-
tiin kuitenkin n. parin viikon ajaksi Ruotsiin matkustavalle joukkueelle 
harjoituspaikaksi. Kaikkia luistinratoja alettiin kunnostaa syksyllä 1939 
entiseen tapaan, mutta kun ratoja ei sittemmin voitu avata, joutuivat ur-
heiluseurat kärsimään huomattavia taloudellisia tappioita. Näiden menojen 
korvaukseksi kaupunginhallitus myönsi lautakunnan esityksestä Kaisanie-
men, Johanneksen kirkon, Väinämöisenkadun ja Kallion kentän vuokraa-
jille 8,000 mk:n suuruisen avustuksen kullekin. 

Kesäurheilukausi alkoi myös tavallista myöhemmin. Muutamat urheilu-
kentät avattiin kylläkin jo toukokuun alussa, mutta niiden käyttö oli koko 
alkukesän sangen vähäistä. 

Humallahden uimalaitos oli edelleen vuokrattuna Helsingin uimareille, 
Mustikkamaan uimalaitos Helsingin työväen uimareille ja Uunisaaren uima-
laitos Helsingfors simsällskap nimiselle seuralle. 

Uimaseurat antoivat seuraavat tilastotiedot hallussaan olevien uimalai-
tosten käytöstä: 

U i m a l a i t o s 

Kävijöitä suunnilleen U i m a k o u l u n o p p i l a i t a 

U i m a l a i t o s 
Maksavia Maksutta 

käyneitä Yhteensä Kaik-
kiaan 

Uimakandidaatti- ja 
-maisteritutkinnon 

suorittaneita U i m a l a i t o s 
Maksavia Maksutta 

käyneitä Yhteensä Kaik-
kiaan 

Mp. Np. Yhteensä 

Humallahden 
Mustikkamaan 
Uunisaaren 

39,000 
11,000 
49,200 

17,000 
24,500 
19,180 

56,000 
35,500 
58,380 

538 
2,000 
1,666 

190 
62 

100 

91 
113 
212 

281 
175 
312 

Yhteensä 99,200 60,680 149,880 4,204 352 416 768 
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Uimakoulujen apumaksuja varten kertomusvuoden talousarvioon 
otettu 52,000 mk:n suuruinen määräraha käytettiin siten, että 40,000 mk 
jaettiin tasan yllä mainitun kolmen uimaseuran kesken. Oy. Merenkulku-
Sjötrafik ab:lle annettiin sopimuksen mukaisesti 9,230 mk 18,460 uima-
kouluoppilaan maksuttomasta kuljetuksesta Mustikkamaalle ja sieltä 
takaisin sekä loput määrärahasta eli 2,770 mk Helsingfors simsällskap 
nimiselle seuralle uimakouluoppilaiden kuljettamisesta Uunisaarelle. Kesä 
ei uinnin kannalta ollut parhaimpia. 

Urheilulautakunta piti ensimmäisen kokouksensa vasta toukokuun 16 
p:nä. Tällöin lautakunta kävi myös tarkastusmatkalla velodromilla, Käpy-
län raviradan alueella, uimastadionilla, Pallokentällä, ratsastushallissa ja 
soutustadionilla. Tarkastuksen perusteella esitettiin kaupunginhallitukselle, 
että mainittujen urheilulaitosten rakennus- ja kunnostamistöitä jatkettai-
siin mahdollisuuksien mukaan. Kesän aikana valmistuivatkin velodromi 
ja soutustadion väliaikaiseen käyttöön. Uimastadionin töitä ei sen sijaan 
voitu jatkaa, sillä Englannista tilattuja vedenpuhdistus- ja lämmityslaitteita 
ei saatu. Soutustadionin toimisto- ja hallintorakennus, vahtimestarin asun-
toa lukuunottamatta, vuokrattiin Suomen soutuliitolle ja Suomen melonta-
liitolle yhteisesti. Velodromin pääkatsomon alla olevista huoneista luovutet-
tiin yksi nyrkkeily- ja painiharjoituksia varten. 

Kaupunginhallitukselle lähetettiin tavanmukainen promemoria urheilu-
kentillä ja uimalaitoksilla suoritettavista korjaus- ja uudistustöistä. Töistä 
mainittakoon Eläintarhan urheilukentän salaojituksen uusiminen, Pallo-
kentän alueiden laajentaminen kalliota louhimalla ja yhden hiekkakentän 
rakentaminen sinne, Käpylän raviradan uusien kenttien eristäminen 
aidalla ja uusien pukusuojien rakentaminen Uunisaaren merikylpylään. 

Lautakunnan puheenjohtaja osallistui syyskuun 22 p:nä 1940 Norrkö-
pingissä pidettyyn Sveriges Idrottsplatser nimisen yhdistyksen kokoukseen. 

Lautakunnan kokouksissa oli keskustelun alaisena myöskin uuden itse-
näisen urheilulautakunnan perustaminen, jonka nimeksi ehdotettiin Hel-
singin kaupungin urheilu- ja kansanpuistolautakunta. Uuden lautakunnan 
johtosääntöehdotus lähetettiin kaupunginhallitukselle. 

Vallilan uuden kansakoulurakennuksen piirustuksiin esitettiin erinäisiä 
muutoksia. Lisäksi ehdotettiin, että koulun siipirakennuksen yhteyteen 
sijoitettaisiin erilliset paini- ja nyrkkeilyhuoneet, joista tässä kaupungin-
osassa oli puute. Aloite ei saanut kannatusta. 

Kertomusvuoden talousarvioon oli merkitty lasten ja varhaisnuorison 
voimistelu- ja leikkityön edistämiseksi 60,000 mk ja voimisteluseurojen 
työn tukemiseksi 100,000 mk. Kaupunginhallituksen tekemän päätöksen 
mukaan saatiin kummastakin määrärahasta jakaa vain 75 %. Lautakunta 
päätti yksimielisesti jakaa määrärahat hakijayhdistysten kesken seuraa-
vasti: Lasten ja 

varhaisnuo-
rison voi-

mistelu- ja 
leikkityön 
edistämi-
seksi, mk 

Voimistelu-
seurani 

työn tuke-
miseksi, 

mk 

Yhteensä, 
mk 

Helsingin naisvoimistelij at 
Helsingin Kisatoverit 
Helsingin Tarmo 
Idrottsföreningen Kamraterna 
Idrottsklubben 32 

4,800 
3,000 
3,150 
3,300 
3,275 

2,300 
2,650 
2,400 
2,000 
2,000 

7,100 
5,650 
5,550 
5,300 
5,275 



176* XVI. U rheilulautakunta 

Voimistelu-
seuraili 

työn tuke-
miseksi, 

mk 

Helsingin työväen naisvoimistelijat 5,200 
Työväen voimistelijat 4,000 
Kronohagens idrottsförening 3,000 
Voimistelu- ja urheiluseura Kullervo 2,300 
Helsingin Ponnistus 2,750 
Voimistelu- ja urheiluseura Kotkat 2,100 
Raittiusyhdistys Koiton voimistelu- ja ur-

heiluseura Visa 2,200 
Helsingin voimistelijat 2,600 
Helsingfors gymnastikklubb 3,600 
Helsingin Kisaveikot 1,600 
Helsingin Toverit 1,600 
Helsingfors svenska scoutdistrikt — 
Gymnastikföreningen i Helsingfors 3,000 
Suomalainen naisvoimisteluseura 2,100 
Voimistelu-ja urheiluseura Käpylän Kunto 1,650 
Toukolan voimistelu- ja urheiluseura Teräs 1,350 
Helsingin voimailijat 1,300 
Naisvoimisteluseura Säkenet 1,700 
Helsingin hiihtäjät — 
Töölön voimistelu- ja urheiluseura Vesa 750 
Helsingin jalkapalloklubi 500 
Helsingin painimiehet 1,300 
Helsingin palloseura 500 
Kenttäurheilijat 600 
Helsingin työväen hiihtäjät — 
Idrottsklubben Örnen 1,200 
Jukolan pojat 700 
Voimistelu- ja urheiluseura Käpylän urhei-

luveikot 600 
Helsingin nyrkkeilyseura 900 
Helsingin atleettiklubi 1,100 
Helsingin Kallion naisvoimistelij at 1,100 
Helsingin nuorten miesten kristillinen yh-

distys 500 
Käpylän naisvoimistelijat 1,000 
Idrottsföreningen Union 600 
Töölön naisvoimistelijat 900 
Helsingin työväen nyrkkeilijät 800 
Lek- och idrottsutskottet av Svenskt för-

bund för fysisk fostran för Finlands 
kvinnor — 

Helsingin oppikoulujen urheiluliitto — 
Voimistelu- ja urheiluseura Vauhti-Veikot. 750 
Helsingin pallonlyöjät — 
Työväen mailapoj at — 

Lasten ja 
varhaisnuo-
rison voi-

mistelu- ja 
leikkityön 
edistämi-
seksi, mk 

1,100 
1,925 
2,350 
1,600 
1,800 

1,600 
1,100 

1,700 
1,700 
3,200 

900 
1,100 

850 
700 

1,500 
700 
800 

800 
700 

1,250 

500 

600 
300 

500 

300 

800 
775 

700 
600 

Yhteensä, 
mk 

5,200 
5,100 
4,925 
4,650 
4,350 
3,900 

3,800 
3,700 
3,600 
3,300 
3,300 
3,200 
3,000 
3,000 
2,750 
2,200 
2,000 
1,700 
1,500 
1,450 
1,300 
1,300 
1,300 
1,300 
1,250 
1,200 
1,200 

1,200 
1,200 
1,100 
1,100 

1,000 
1,000 

900 
900 
800 

800 
775 
750 
700 
600 
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Voimistelu-
seurain 

työn tuke-
miseksi, 

mk 

Helsingin kuuromykkäin voimistelu- ja ur-
heiluseura 525 

Svenska kristliga föreningen av unga män 
i Helsingfors — 

Kil ven urheilijat — 
Svenska kvinnoförbundets gymnastikklubb. 400 
Voimistelu-ja urheiluseura Katajaiset 400 
Helsingfors Old Boys — 
Kiri-Veikot 300 

Yhteensä 75,000 

Lasten ja 
varhaisnuo-
rison voi-
mistelu- ja 
leikkityön 
edistämi-
seksi, mk 

500 
400 

300 

Yhteensä, 
mk 

525 

500 
400 
400 
400 
300 
300 

45,000 120,000 

Kunnall. kcrt. 1940 12* 



XVII. Kansanhuolto 

Kansanhuoltolautakunnan kertomus toiminnastaan lokakuun 11 p:n 
1939 ja joulukuun 31 p:n 1940 välisenä aikana oli seuraavan sisältöinen: 

1. Kansanhuoltolautakunnan asettaminen ja sen tehtävät 

Kansanhuoltohallinnon järjestäminen. Suurvaltasodan puhjettua Eu-
roopassa oli maassamme kiireellisesti organisoitava kansanhuoltohallinto 
huolehtimaan syntyneiden poikkeuksellisten olojen aikana talous- ja elin-
keinoelämän säännöstelytoimenpiteistä. Tässä tarkoituksessa asetettiin 
valtioneuvoston syyskuun 25 p:nä 1939 annetulla asetuksella erityinen 
kansanhuoltoministeriö. Saman kuukauden 29 p:nä kansanhuoltopiirien 
toimistoista ja kansanhuoltolautakunnista annetulla asetuksella määrättiin 
maa paikallista kansanhuoltohallintoa varten jaettavaksi kansanhuolto-
piireihin, jotka tulivat olemaan piiritoimistojen toimialueina sekä kuntiin 
asetettavaksi kansanhuoltolautakunnat. Paikallinen kansanhuoltohallinto 
tuli näin ollen olemaan osittain valtion ja osittain kunnallisten viranomais-
ten hallintotoimintaa. Kansanhuoltoa koskevissa asioissa asetettiin kan-
sanhuoltolautakunnat kansanhuoltoministeriön ja piiritoimistojen alaisiksi 
samalla kuin niiden toiminnasta aiheutuneet kustannukset velvoitettiin 
kuntain suoritettaviksi. Mainitun asetuksen mukaisesti lautakuntain 
tuli: 

huolehtia ja valvoa, että elintarvikkeiden ja rehujen sekä muiden yleis-
ten tarvikkeiden jakelu kuluttajille järjestetään voimassa olevien säännös-
ten sekä kansanhuoltoministeriön ja piiritoimiston määräysten mukaan; 

tehdä piiritoimistolle esityksiä elintarvikkeiden, rehujen ja muiden 
yleisten tarvikkeiden tuotannon edistämistoimenpiteistä sekä kaikenlaa-
tuisten ravinnoksi, rehuksi tai tuotannon raaka-aineeksi kelpaavan tavaran 
talteenottamisesta ja tarkoituksenmukaisesta käytöstä sekä näiden seik-
kojen valvonnasta lautakunnan toiminta-alueella; sekä 

pitää huolta niistä toimenpiteistä, jotka sille työvelvollisuuden sovelta-
mista varten määrätään. 

Annettujen säännösten mukaan lautakuntiin oli valittava vähintään 
kolme jäsentä, ja kunnan alue voitiin kansanhuollollisessa suhteessa jakaa 
piireihin. Tällaisen piirijaon toimeenpanoa ei Helsingin kaupungissa kui-
tenkaan pidetty tarpeellisena; sen sijaan katsottiin välttämättömäksi, että 
lautakuntaan valittiin jäseniä sille kuuluvien tehtävien laadun ja laajuuden 
edellyttämässä suhteessa ja ottamalla huomioon, että lautakunta tulisi 
myöhemmin jakaantumaan jaostoihin, joiden perustamiseen edellä mainittu 
asetus oikeutti. Kaupunginvaltuusto asettaessaan Helsingin kaupungin 
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kansanhuoltolautakunnan lokakuun 11 p:nä vahvisti lautakunnan jäsen-
määräksi 11 ja varajäsenmääräksi 4. 

Kansanhuoltolautakunnan kokoonpano, kokoukset y. m. Lautakuntaan 
valittiin seuraavat henkilöt: toimitusjohtaja P. Raittinen puheenjohta-
jaksi, toimitusjohtaja V. Mattinen varapuheenjohtajaksi, agronoomi 
E. Beaurain, kaupungineläinlääkäri W. Ehrström, pankinjohtaja T. Gro-
tenfelt, agronoomi R. Karlsson, osastonhoitaja J. Laakso, toimitsija U. 
Nurminen, toimittaja R. Paasio, toimitusjohtaja B. Sarlin ja varatuomari 
E. Tulenheimo jäseniksi sekä rouva E. Hämäläinen, toimitusjohtaja 
E. Sarkia, lääketieteentohtori H. Teräskeli ja johtaja G. Wickström vara-
jäseniksi. Varatuomari E. Tulenheimon vapauduttua lautakunnan jäse-
nyydestä toukokuun 8 p:nä 1940 valitsi kaupunginvaltuusto hänen tilal-
leen pastori F. Liljan. Puheenjohtajaksi toimitusjohtaja P. Raittisen jäl-
keen, joka vapautui tehtävästään toukokuun 29 p:nä 1940, valittiin osas-
tonhoitaja J. Laakso ja hänen tilalleen lautakunnan jäseneksi elokuun 
8 p:nä 1940 toimittaja Y. Kaarne. Kaupunginhallituksen edustajana lauta-
kunnassa oli sosiaali- ja opetusasiainjohtaja J. W. Keto. 

Lautakunnan väliaikainen ohjesääntö vahvistettiin lokakuun 14 p:nä 
1939. 

Lautakunta kokoontui kertomusaikana yhteensä 23 kertaa. Kussa-
kin kokouksessa käsiteltiin keskimäärin 24 ja koko kertomusaikana yh-
teensä 551 asiaa, joista 393 koski säännöstelytoimenpiteitä. 

Kaupunginhallitukselle lautakunta antoi 7 lausuntoa, nimittäin mar-
raskuun 24 p:nä 1939 maidonkuljetuksen järjestämisestä Helsinkiin; lihan ja 
teuraskarjan kuljetuksen järjestämisestä Helsinkiin; muiden elintarvik-
keiden kuljetuksesta Helsinkiin; ja elintarvikkeiden kuljetuksesta Helsin-
kiin sodan sattuessa; heinäkuun 5 p:nä 1940 Metsäliitto oy:n ja kaupungin-
hallituksen välisen polttopuun hankintasopimuksen irtisanomisesta; sekä 
elokuun 13 p:nä 1940 Helsinkiin rajoittuvien lähikuntien polttoainehan-
kinnoista ja ruoka- y. m. jätteiden käyttö- ja keräyssuunnitelmista. Kan-
sanhuoltoministeriölle annettiin 3 lausuntoa, nimittäin lokakuun 4 p:nä 
1940 lihan laatuluokittelusta ja hinnoista; ja maitotilanteesta Helsingissä; 
sekä marraskuun 12 p:nä 1940 maidon kulutuksen säännöstelystä. Uuden-
maan läänin kansanhuoltopiirin toimistolle annettiin marraskuun 20 p:nä 
1940 lausunto tarkastuskertomuksesta. 

Polttoainehankintoja ja -jakelua koskevia sopimuksia tehtiin Metsän-
omistajani metsäkeskus oy:n kanssa 2 ja Puukeskus oy:n kanssa 1. 

Opintomatkat. Kaupunginhallituksen edustaja J. W. Keto, lautakun-
nan puheenjohtaja J. Laakso ja toimistopäällikkö E. Saura olivat syys-
kuun 12 ja 23 p:n 1940 välisenä aikana tutustumassa paikallisen kan-
sanhuoltohallinnon järjestelyyn Tukholmassa, Göteborgissa ja Malmössä. 

Yleis- eli työjaosto. Lautakunta asetti marraskuun 2 p:nä 1939 keskuu-
destaan n. s. yleisjaoston käsittelemään sellaisia asioita, joiden ratkaisemi-
seen ei katsottu tarvittavan koko lautakunnan myötävaikutusta. Jaosto, 
jonka nimi myöhemmin muutettiin työjaostoksi, sai tehtäväkseen: valmis-
tella lautakunnalle esitettävät asiat; päättää uusien ostokorttien antami-
sesta kadonneitten tilalle; ratkaista eräitä osto-osoituksia koskevia asioita 
sekä ratkaista ne muut asiat, jotka puheenjohtaja alistaa jaoston pää-
tettäväksi. 

Jaostoon tulivat kuulumaan toimitusjohtaja P. Raittinen puheen-
johtajana, toimitusjohtaja V. Mattinen varapuheenjohtajana sekä osaston-
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hoitaja J. Laakso ja toimitusjohtaja B. Sarlin jäseninä. Toimitusjohtaja 
Raittisen vapauduttua lautakunnan jäsenyydestä valittiin hänen tilalleen 
puheenjohtajaksi osastonhoitaja Laakso toukokuun 29 p:stä 1940 alkaen. 
Jaoston lisäjäseniksi valittiin elokuun 30 p:nä 1940 kaupungineläinlääkäri 
W. Ehrström ja toimittaja R. Paasio. 

Jaosto piti yhteensä 55 kokousta, joissa käsiteltiin yhteensä 337 asiaa. 
Näistä mainittakoon seuraavat: polttoaineen varastoja ja kulutusta kos-
keva tiedustelu joulukuussa 1940; rautatiehallituksen yksityiskulutukseen 
luovuttamien halkojen jakelun järjestäminen Metsänomistajain metsä-
keskus oy:n välityksellä; myymälöiden aukioloajan järjestely helmikuun 
1 p:stä 1940 lähtien; kaupunkiin tuodun siirtokarjan teurastuksesta aiheu-
tuvan lihansäilönnän suunnittelu; polttoaineen hankinnan ja kuljetuksen 
järjestäminen kevättalvella v. 1940; hintatarkkailun suorittaminen ravinto-
loissa; toimenpiteet osallistumisesta evakuoimisalueiden tyhj entämiseen 
rauhanteon jälkeen; ostokorttijakelujen järjestely; hintatarkkailun ja lihan 
laatuluokittelun tehostamista tarkoittavat toimenpiteet; ehdotus n. s. 
jätekomitean asettamisesta Helsinkiin; toimenpiteet moottoripolttoaine-
pulasta johtuvien kuljetusvaikeuksien poistamiseksi; toimenpiteet lihati-
lanteen helpottamiseksi; lautakunnan toimiston organisointi; selvitys lihan 
varastoimismahdollisuuksista Helsingissä sekä lausunnon antaminen 
henkilö vuokra-autojen lukumäärän rajoittamisesta erikoisrekisteröinnin 
avulla. Mainittakoon, että jaoston toimesta lähetettiin luovutettavien 
alueitten tyhjentämistä varten yli 600 moottoriajoneuvoa ja n. 30,000 
säkkiä. 

Polttoainejaosto. Polttoainetilanteen kiristyttyä kaupungissa sodan ja 
jatkuneitten kuljetusvaikeuksien johdosta perustettiin lautakunnan kes-
kuuteen huhtikuun 29 p:nä 1940 erityinen polttoainejaosto käsittelemään 
polttoainehankintoja ja -jakelua koskevia asioita, seuraamaan polttoai-
netilanteen kehitystä sekä tarkkailemaan ja edistämään polttoaineen ta-
loudellista käyttöä. 

Jaoston puheenjohtajaksi valittiin toimitusjohtaja Raittinen sekä jä-
seniksi agronoomi Beaurain, toimitsija Nurminen ja johtaja Wickström 
sekä elokuun 8 p:stä 1940 alkaen toimittaja Kaarne. Toimitusjohtaja 
Raittisen vapauduttua lautakunnan jäsenyydestä tuli puheenjohtajaksi 
osastonhoitaja Laakso. 

Jaosto kokoontui kaikkiaan 15 kertaa käsitellen tällöin yhteensä 55 
polttoaineen hintoja, hankintaa, kuljetusta, jakelua, tarkkailua y. m. kos-
kevaa asiaa, joista mainittakoon heinäkuun 1 p:nä 1940 kaupungissa ollei-
den polttoainevarastojen inventoinnin suorittaminen, tiedustelun toimitta-
minen polttoainekulutuksesta polttokautena 1939/40, polttoainekulu-
tuksen ja lämpimän veden säännöstelytoimenpiteet sekä toimenpiteet 
halkokaupassa esiintyneen keinottelun ehkäisemiseksi. 

Kaupunginhallitukselle jaosto antoi seuraavat lausunnot: polttoaineen 
hankintamahdollisuuksista Helsingistä siihen raj oittuviin lähikuntiin; 
kaupunginhallituksen ja Metsäliitto oy:n välisen halonhankintasopimuksen 
purkamisesta; polttoainehankinnoista lähikuntiin lautakunnan välityk-
sellä; kaupunginhallituksen ja rautatiehallituksen puunhankintasopimuk-
sesta; sekä Puukeskus oy:n anomuksesta kaupunginhallituksen ja yhtiön 
välisessä sopimuksessa määrättyjen halkojen hintain korottamisesta ja 
yhtiölle myönnetyn bensiinimäärän lisäämisestä. Kansanhuoltoministeriölle 
annettiin lausunto halkojen rajahinnoista. 
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Lajittelutoimikunta. Sodan johdosta ilmenneitä tehtäviä hoitamaan oli 
lautakunnan valittava autojen lajittelutoimikunta, johon kuului suojelus-
kuntain yliesikunnan ja autoilijapiirien edustaja sekä 7 elinkeino- ja liike-
elämän edustajaa. Lautakunta antoi toimistopäällikön tai lautakunnan sih-
teerin puheenjohdolla lausuntoja puolustuslaitoksen tarpeisiin luovutet-
tavista autoista. 

Asiantuntijalautakunta. V. 1897—1919 syntyneiden nostomiesten jou-
duttua uusintatarkastukseen asepalvelukseen kutsumista varten oli lauta-
kunnan asetettava asiantunti jalautakunta antamaan lausuntoja niitten 
henkilöitten tarpeellisuudesta elinkeinoelämän palveluksessa, jotka anoi-
vat vapautusta asevelvollisuuden suorittamisesta. Lautakunnan edustajana 
asiantuntij alautakunnassa toimi osastonhoitaj a Laakso. 

Jätekomitea. Kaupunginhallituksen pyydettyä heinäkuun 18 p:nä 1940 
lautakunnan lausuntoa ruokatalous jätteiden sopivimmasta keräystavasta 
ja käytöstä, ehdotti lautakunta, että jätekysymystä tutkimaan asetettaisiin 
erityinen toimikunta. Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen varauksin, 
että toimikunnan työ rajoittuu Helsingin kaupunkiin. Lautakunnan edus-
tajaksi toimikuntaan valittiin jäsenet Ehrström, Hämäläinen ja Sarlin. 
Toimikunta eli n. s. jätekomitea työskenteli täysin itsenäisesti ja lähetti 
marraskuun 6 p:nä 1940 mietintönsä ruoanjätteiden keruusta ja käytöstä 
sianruoaksi lautakunnalle, joka puolestaan esitti kaupunginhallitukselle, 
että jätteiden keräykseen ryhdyttäisiin mietinnössä esitetyllä tavalla ja 
että niiden vastaisen talteenoton suunnittelu jätettäisiin edelleen jäte-
komitean harkittavaksi. 

Hinnoittelulautakunnassa, joka toukokuusta 1940 lukien on antanut 
lausuntoj a yleisten tarvikkeiden vähittäiskauppahinnoista Helsingissä, 
on lautakuntaa edustanut toimistopäällikkö. 

Menot. Kertomusaikana lautakunnan toiminnasta aiheutuneet kustan-
nukset nousivat yhteensä 3,846,204: 55 mk:aan. Kaupunginhallituksen 
tätä varten myöntämät määrärahat käytettiin seuraavasti: 

Mk Mk 

Palkkiot lautakunnan Valaistus 11,228:95 
jäsenille 104,700:— Siivoaminen 5,211:55 

Vakinaisen henkilö- Kalusto 250,754: 45 
kunnan palkat 1,901,228:55 Painatus ja sidonta ... 129,773: — 

Tilapäistä työvoimaa 589,251:55 Tarverahat 275,382:60 
Vuokra 209,156:— Ostokorttien jakelu ... 369,517: 90 

Yhteensä 3,846,204: 55 

2. Lautakunnan toimisto 
Organisatio. Lautakunnalle kuuluvien tehtävien toimeenpano kuului 

lautakunnan toimistolle, joka perustettiin välittömästi sen jälkeen kun 
lautakunta oli asetettu. Toimiston työjärjestyksen perustana oli osastojako. 
Osastojen tehtävät määräytyivät osittain säännöstellystä tarvikkeesta, 
osittain tarvikkeen käyttäjäryhmästä riippuen. Lautakunnan aloittaessa 
toimintansa supistui säännöstely kahvin, sokerin ja siirapin kulutuksen 
säännöstelyyn. Useitten muitten tarvikkeiden jouduttua myöhemmin 
säännöstelyn alaisiksi oli osastojen lukumäärää lisättävä. Osastojako ja 
osastojen perustamisaika käyvät ilmi seuraavasta: 
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aika 
Osasto 1939 

Yleinen kanslia 23/10 
Tiliosasto 2/11 
Ostokorttiosasto 2/11 
Teollisuusosasto 2/11 
Laitososasto 2/11 
Ravintolaosasto 2/11 
Vähittäis- ja tukkukauppa-

osasto 2/11 

Perustamis-
aika 

Osasto 1940 

Polttoaineosasto 8/1 
Kuljetusosasto 30/1 
Kahvilaosasto 11/2 
Hintatarkkailuosasto 12/3 
Leipäkorttiosasto 23/5 
Maalaustarvikeosasto 11/6 
Bensiininjakeluosasto 21/6 
Vaate- ia nahkatavarain-

Rehuosasto 13/11 osasto 1/11 
Varusvarasto 19/12 Pesuaineosasto 1/11 

Kahvilaosaston tehtävät hoiti helmikuun 11 p:ään 1940 asti ravintola-
osasto ja rehuosaston tehtävät joulukuun 13 p:n 1939 ja helmikuun 12 
p:n 1940 välisenä aikana ravintolaosasto ja sen jälkeen lokakuun 17 p:ään 
1940 asti kahvilaosasto. Rehuosasto yhdistettiin lokakuun 15 p:nä 1940 
maalaustarvikeosastoon, varusvarasto lakkautettiin huhtikuun 24 p:nä 
1940, kahvilaosasto erotettiin ravintolaosastosta itsenäiseksi osastoksi 
helmikuun 11 p:nä 1940, leipäkorttiosasto yhdistettiin joulukuun 20 p:nä 
1940 ostokorttiosastoon ja kuljetusosasto elokuun 13 p:nä 1940 bensiinin-
jakeluosastoon. Näiden muutosten tapahduttua oli toimistossa v:n 1940 
lopussa yhteensä 14 osastoa. 

Ostokorttikansliat. Ostokorttiosastolle kuuluvia tehtäviä hoiti marras-
kuun 1 p:stä 1940 alkaen myös kaksi ostokorttikansliaa, joista Töölön kans-
lia Turuntien 12—14:ssä ja Sörnäisten kanslia Anjalantien l:ssä. 

Virat ja viranhaltijat. Toimiston päällikkönä toimi toimitusjohtaja E. 
Sarkia lokakuun 11 p:stä 16 p:ään 1939 ja siitä lähtien johtaja E. Saura, 
apulaistoimistopäällikkönä oli hovioikeudenauskultantti J. Hartio touko-
kuun 16 p:stä 1940 lukien, sihteerinä toimitusjohtaja E. Sarkia lokakuun 
14 p:stä 1939 tammikuun 15 p:ään 1940, varatuomari A. Varanno tammi-
kuun 16 p:stä toukokuun 1 p:ään 1940, hovioikeudenauskultantti J. 
Hartio toukokuun 1 p:stä 15 p:ään 1940 ja lakitieteenkandidaatti T. Aura 
viimeksi mainitusta päivästä vuoden loppuun sekä apulaissihteerinä hovi-
oikeudenauskultantti E. Sirviö lokakuun 21 p:stä 1940 lukien. Kunkin 
osaston toimintaa johti osastonhoitaja. Henkilökunnan lukumäärä vaih-
teli eri kuukausina seuraavasti: 

1939 Vakinaisia Tuntipalkkaisia Palkattomia Yhteensä 

Lokakuu 27 27 
Marraskuu 30 30 
Joulukuu 36 13 49 

1940 
Tammikuu 31 78 109 
Helmikuu 43 70 113 
Maaliskuu 48 64 112 
Huhtikuu 55 61 116 
Toukokuu 68 — 59 127 
Kesäkuu 106 36 142 
Heinäkuu 124 — 124 
Elokuu 121 — 121 
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Vakinaisia Tuntipalkkalaisia Palkattomia Yhteensä 

Syyskuu 124 — — 124 
Lokakuu 135 — — 135 
Marraskuu 144 15 — 159 
Joulukuu 166 40 — 206 

Kaikki virat ovat ylimääräisiä. Ostokorttien yleisiä jakeluja varten 
oli lautakunnan palveluksessa tilapäistä lisätyövoimaa. 

Kesälomaa myönnettiin v. 1940 yhteensä 45 viranhaltijalle. 
Toimistohuoneistot. Toimisto sijaitsi aluksi Etelärannan 8:ssa, 

jossa sillä oli käytettävänään 9 huonetta käsittävä huoneisto ja Espla-
naadikappelista vuokrattua kalustoa. Toimisto siirrettiin kuitenkin jo 
joulukuun 15 p:nä 1939 Et. Esplanaadinkadun 14:ään, josta oli vuokrattu 
23 huonetta. Tämäkään huoneisto ei kuitenkaan ollut riittävän suuri, 
vaan helmikuun 27 p:nä 1940 toimisto muutti Helsingin Osakepankin 
taloon Hallituskatu n:o 17 — Mikonkatu n:o 9, jossa se sai haltuunsa 61 
huonetta käsittävän huoneiston. Saatuaan sodan puhjettua tehtäväkseen 
välittää työvoimaa linnoitustöihin tarvittiin toimistossa tätä varten eri-
tyinen varusvarasto. Tammikuun alussa 1940 sijoitettiin varasto uudel-
leen Etelärannan 8:aan. Varaston tultua lopetetuksi seuranneen huhti-
kuun lopussa siirtyi ostokorttiosasto mainittuun taloon jäljellä olevaksi 
vuokra-ajaksi eli kesäkuun loppuun. Huoltokanslioita ja poliisiasemia 
lukuunottamatta on lautakunta ostokorttijakeluja varten tilapäisesti 
vuokrannut huoneita Messuhallista, Heimolan talosta ja Helsingin työ-
väenyhdistyksen talosta. 

Kirjeenvaihto. Toimiston kirjeenvaihto käsitti kertomusvuonna 9,530 
saapunutta ja 21,374 lähtenyttä, yhteensä 30,904 kirjettä, jotka jakau-
tuivat kuukausittain seuraavasti: 

1939 
Tammikuu 67 Helmikuu 
Helmikuu 807 Maaliskuu 
Maaliskuu 424 Huhtikuu 

Yhteensä 1,298 Toukokuu 
Kesäkuu . 

1940 Heinäkuu 
Tammikuu 1,378 Elokuu ... 

1,138 Syyskuu 2,288 
573 Lokakuu 12,180 

1,094 Marraskuu 2,747 
873 Joulukuu 1,361 

yhteensä 29,606 
l,o4J _ _ _ _ _ _ _ 
3,122 Kaikkiaan 30,904 

3. Sodasta johtuneet erikoistehtävät. 
Siirtoväen ja -karjan hoito ja sijoitus. Kun sodan puhjettua jouduttiin 

sotatoimialueilta siirtämään pois ihmisiä ja karjaa, eikä ennakolta ollut 
olemassa yksityiskohtaista evakuoimissuunnitelmaa, annettiin kansan-
huoltolautakuntien toimeksi huolehtia sekä siirretyistä ihmisistä että kar-
jasta, niiden sijoituksesta ja hoidosta. 

Helsinkiin tuotiin ensimmäiset siirtoeläimet, yhteensä 620 lehmää, 26 
hevosta ja 40 varsaa, joulukuun 31 p:n 1939 ja tammikuun 1 p:n 1940 
välisenä yönä. Eläinten mukana saapui n. 70 hoitajaa. Uudenmaan lää-
nin kansanhuoltopiirin toimiston määräyksestä joutuivat ne Helsingin 

Tilastolukuihin eivät sisälly suoraan osastoille jä te ty t kirjeet, ilmoitukset, 
t i l i tykset y. m. 
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kansanhuoltolautakunnan huollettaviksi. Lautakunnan toimesta sijoi-
tettiin saapuneet eläimet hoitajineen karanteenitalliin olympialaisratsas-
tusmaneesiin Ruskeasuolle. Muutamia päiviä myöhemmin saapui uutta 
karjaa, m. m. tammikuun 8 p:nä 1940 Pasilan asemalle 136 lehmää hoita-
jineen. Yhteensä saapui tammikuun 14 p:ään mennessä n. 1,100 eläintä 
ja n. 90 ihmistä, joista suurin osa lapsia, vanhuksia ja sairaita. Siirtoväelle 
hankittiin tilapäisasuntoja Ruskeasuolta ja sen lähitienoilta ja jo tammi-
kuun 5 p:nä 1940 voitiin karjanhoitoon kykenemättömät ja sairaat hen-
kilöt lähettää Ilmajoelle sikäläisen kansanhuoltolautakunnan huolletta-
viksi. Muut siirtoväkeen kuuluvat henkilöt lähetettiin Ilmajoelle tammi-
kuun 29 p:nä 1940. 

Siirretyn karjan hoito tuotti suuria vaikeuksia. Suu- ja sorkkatauti-
vaaran vuoksi ei voitu ajatella karjan sijoittamista maaseudulle ennenkuin 
eläimet olivat olleet määräajan eristettyinä, ja Helsingissä oli hyvin vaikea 
järjestää näin suuren karjamäärän ruokintaa. Kaupunginhallituksen väli-
tyksellä saatiin kuitenkin tarpeellinen rehumäärä kaupungin maatiloilta. 
Pitkän ja vaikean kuljetuksen sekä heikon ruokinnan vuoksi oli eläinten 
yleiskunto niin huono, että osa karjasta oli heti teurastettava. Yhteensä 
teurastettiin n. 400 nautaa. Teuraskarjan osti Etelä-Suomen osuusteu-
rastamo. Kun Ruskeasuon ratsastusmaneesi kävi ahtaaksi siirrettiin 
tammikuun 7 p:nä 1940 Taivallahden talleihin n. 40, hevosta. Tammi-
kuun 11 ja 12 p:nä saapuneet n. 150 eläintä sijoitettiin Fredrikinkadun 
talleihin. 

Sen jälkeen kuin eläimet oli todettu vapaiksi tarttuvista taudeista, lähe-
tettiin yli siirtoväen oman tarpeen jäävä maito Maanviljelijäin maitokes-
kus oy:lle, jossa se pastöroitiin ja valmistettiin voiksi. Eläimiä oli tammi-
kuun 15 p:ään 1940 mennessä jäljellä 401, joita hoiti tammikuun 3 p:nä 
1940 perustetun siirtokarjatoimiston valvonnassa 68 karjan mukana siir-
tynyttä henkilöä. Siirtokarjatoimisto oli lautakunnan alaisena maaliskuun 
1 p:ään 1940 asti. 

Karja saatiin lopullisesti sijoitetuksi maaseudulle seuranneen kesä-
kuun kuluessa. Omistajat saivat haltuunsa n. puolet eli n. 400 eläintä. 
Loput 400 sijoitettiin valtion, Uudenmaan läänin kansanhuoltolautakun-
tien ja siirtoväen huollon joht a jäin toimesta Uudenmaan läänin eri kuntiin. 
Sellaisia eläimiä, joiden omistajista ei saatu tietoa, myytiin Uudenmaan 
lääninhallituksen järjestämässä huutokaupassa 41 ja kuntien hoidettavaksi 
annettiin n. 70 eläintä. 

Työvelvolliset. Työvelvollisuudesta sodan aikana annetun asetuksen 
nojalla kansanhuoltoministeriö määräsi joulukuun 19 p:nä 1939 lauta-
kunnan toistaiseksi huolehtimaan työvelvollisten luetteloinnista ja työhön 
lähettämisestä. 

Töihin lähettäminen lakkautettiin huhtikuun 24 p:nä 1940 kansan-
huoltoministeriön työvoimatoimiston ilmoitettua, että sanotusta päivästä 
lähtien ei työntekijöitä lähetetä työvelvollisuuskin nojalla vaan vapaa-
ehtoista tietä. 

Liikkeiden aukioloajan järjestely. Kun yleisön taholta oli valitettu siitä, 
että ilmavaaran vuoksi myymälöitä oli pidetty auki normaalia lyhyemmän 
ajan, mikä oli vaikeuttanut ostosten tekoa, pidettiin vähittäiskauppi-
aitten edustajien kanssa asian johdosta neuvottelukokous tammikuun 
25 p:nä 1940. Myymälöitten aukioloajaksi sovittiin tällöin helmikuun 
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1 p:stä 1940 alkaen klo 8.30—18. o o. Keskuskauppakamari oli samanaikai-
sesti kiinnittänyt asiaan huomiota ja kuultuaan Helsingin väestönsuojelu-
päällikön mielipidettä, jonka mukaan väestönsuojelun kannalta katsoen 
liikkeiden aukioloaikaa olisi supistettava, se päätti, neuvoteltuaan asiasta 
lautakunnan kanssa, että liikkeet helmikuun 1 p:stä 1940 lähtien suljetaan 
klo 17.3 0. 

4. Polttoaineen hankinta ja jakelu kuluttajille 

Kaupungin väestön kiinteän polttoainetarpeen tyydyttäminen poltto-
kaudella 1939/40 ja 1940/41 oli vaikeimpia kansanhuoltokysymyksiä. 

Kaupungin polttoainetilanteen selville saamiseksi toimitettiin kaupun-
gin poliisilaitoksen avustuksella polttoainetilannetiedustelu, jolloin ilmeni, 
että joulukuun 19 p:nä 1939 oli taloissa, joita tiedustelu koski, 55,938 
asukasta ja arvioitu polttoainekulutus polttokautena 1939/40 n. 349,593 
tonnia. Varastoituna oli kuitenkin koksia vain 38,661 tonnia ja halkoja 
17,725.5 syltä. Vajaus oli siis huomattava. Tilanteen johdosta pidettiin 
useita neuvotteluja, joihin osallistuivat kansanhuoltoministeriön ja kansan-
huoltolautakunnan edustajien lisäksi Voima- ja polttoainetaloudellisen 
yhdistyksen sekä hiili-, koksi- ja halkoliikkeiden edustajia. Kun poltto-
puun hankintamahdollisuudet olivat osoittautuneet erittäin vaikeiksi, toi-
meenpantiin kaupungissa tammikuun 5 p:stä 1940 lähtien polttoaine-
säännöstely siten, että lautakunta antoi niille taloille, joiden varastot 
olivat lopussa tai loppumaisillaan, ostoluvan 1—2 kuorman hankkimista 
varten määrätyistä liikkeistä. 

Samanaikaisesti muodostettiin polttoainekysymystä käsittelemään polt-
toaine jaosto, johon kuului kaksi valtion metsänhoitajaa, Voima- ja poltto-
ainetaloudellista yhdistystä .edustava insinööri ja 10 tarkastajaa. Tällä 
työvoimalla ryhdyttiin ottamaan selvää Helsingin todellisesta poltto-
ainetarpeesta. 

Kansanhuoltoministeriön esityksestä oli kulkulaitosten ja yleisten töi-
den ministeriö lokakuun 20 p:nä 1939 kehoittanut rautatiehallitusta luo-
vuttamaan valtionrautateiden varastoista Helsingin kaupungin kulutta-
jille myytäväksi 120,000 m3 koivuhalkoja. Kaupunginhallitus puolestaan 
oli marraskuun 2 p:nä 1939 jättänyt polttopuiden hankintaa ja jakelua 
koskevat asiat lautakunnan hoidettaviksi, ja kun katsottiin edullisem-
maksi antaa valtionrautateiltä saatujen halkojen jakelu ja vähittäis-
myynti jonkin yksityisliikkeen hoidettavaksi, teki lautakunta tammi-
kuun 25 p:nä 1940 Metsänomistajain metsäkeskus oy:n kanssa asiasta 
sopimuksen. 

Polttoainepula oli kuitenkin kehittynyt niin tuntuvaksi, että halkojen 
jakeluun oli ryhdyttävä ennen sopimuksen lopullisen sanamuodon hyväk-
symistä. Kun rautatiehallituksen puut olivat vielä lähetysasemilla, pyy-
dettiin metsähallitukselta kipeimpään tarpeeseen lainaksi 2,000 m3 halkoja. 
Metsähallituksen luovutettua tammikuun 19 p:nä 1940 Metsäkeskukselle 
sanotun halkomäärän saattoi jakelu kuluttajille alkaa. Kuormaustöiden 
edistämiseksi lähetettiin lautakunnan toimesta miehiä rahtausasemille 
kuormaamaan halkoja rautatievaunuihin rautatiehallituksen laskuun. 

Suurimman osan autoista oltua syksyllä 1939 puolustuslaitoksen käy-
tössä, oli moottoriajoneuvoja halkokuljetuksiin varsin vähän saatavissa. 
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Koska tarvittavien autojen lukumäärä oli täysin riippuvainen Helsinkiin 
kunakin päivänä saapuvasta halkomäärästä, perustettiin toimistoon kulje-
tusosasto, jonka tehtäväksi annettiin kuljetusten järjestäminen. 

Rautatiehallituksen yhteyteen oli tällä välin perustettu puutavara-
toimisto, joka oli saanut tehtäväkseen hankkia halkoja valtion laitosten 
tarpeisiin, ja mikäli mahdollista, myös yksityistä kulutusta varten. Puu-
tavaratoimiston ja lautakunnan kesken käydyissä neuvotteluissa puutavara-
toimisto ilmoitti, ettei se pysty tyydyttämään Helsingin kaupungin yksi-
tyisten kuluttajain polttoainetarvetta, mutta osoitti hankinta-alueen, jossa 
se ei kilpailisi Helsingin kaupungin kanssa. Kiinteistötoimiston talo-osasto, 
jolle oli annettu toimeksi hankkia kaupungin laitosten tarvitsema poltto-
aine, ei myöskään voinut ottaa tehtäväkseen halkojen hankintaa yksityis-
tä kulutusta varten, mutta ilmoitti olevansa kilpailematta sen liikkeen 
kanssa, joka ottaisi huolehtiakseen yksityisten polttoainetarpeesta. 

Näissä olosuhteissa kiinteistötoimiston talo-osasto maaliskuun 3 p:nä 
1940 teki kaupunginhallituksen suostumuksella sopimuksen Metsäliitto 
oy:n kanssa, jolla oli hyvät edellytykset hoitaa hankinnat. Sopimuksen 
mukaan hankkisi Metsäliitto oy. halkoja myös kansanhuoltolautakunnan 
laskuun yksityisen polttoainetarpeen tyydyttämiseksi kuitenkin vain 
sikäli kuin yksityisten kanssa saatiin aikaan ostosopimuksia, jolloin rahoi-
tus olisi turvattu. Pienkuluttajien polttoaineen saannin turvaamiseksi 
suostui kaupunginhallitus rahoittamaan hankintoja 4,000,000 mk:aan 
asti. Lautakunta ryhtyi maaliskuun 8 p:nä 1940 neuvottelemaan poltto-
aineliikkeiden kanssa edellä mainitun sopimuksen perusteella hankitta-
vien halkojen myynnin ja jakelun järjestämisestä. 

Ennestäänkin vaikea tilanne kiristyi huomattavasti, kun rautatiehalli-
tuksen puutavaratoimisto ilmoitti, ettei se lisääntyneen oman kulutuk-
sensa vuoksi voinut toimittaa niitä halkoja, jotka vielä oli toimittamatta 
tehdyn sopimuksen edellyttämästä 120,000 m3:n määrästä. Sen , sijaan 
puutavaratoimisto ilmoitti voivansa myydä n. 50,000 m3 sulfaattipuita, 
jotka olivat lastaamatta Hyvinkään—Heinolan, Hyvinkään—Korian 
välisillä asemilla ja Kotkassa, mutta pidättäytyi sitoutumasta toimitus-
aikaan ja määrään nähden. 

Puutavaratoimiston ilmoitettua rauhanteon jälkeen, että sen täytyi 
lopettaa kaikki rautateitse tapahtuvat puutavarakuljetukset, koska kaikki 
liikenevät vaunut tarvittiin evakuoimistarkoituksiin, muodostui tilanne 
hyvin uhkaavaksi. Rautatiehallituksen kanssa käytyjen neuvottelujen 
tuloksena luovutti rautatiehallitus kuitenkin lautakunnan käytettäväksi 
ylimääräisen halkojunan, jossa oli 25—30 vaunua. Lautakunnan omat kuor-
mausryhmät olivat kuormaustöiden päätyttyä hajonneet, mutta Lahden 
varuskunnasta onnistuttiin saamaan yhteensä 270 sotilasta kuormaustöihin. 
Helsinkiin näin saapuva halkomäärä oli kuitenkin niin vähäinen, että lauta-
kunta katsoi välttämättömäksi neuvotella kaupungin kaasulaitoksen 
kanssa sen hallussa olevien koksimäärien myymisestä keskuslämmitys-
taloille. Sopimus saatiin aikaan huhtikuun 3 p:nä 1940 ja jakelun otti 
suorittaakseen Voima- ja polttoaine taloudellinen yhdistys. 

Huhtikuun alussa puutavaratoimisto ilmoitti, että sen halko varastot 
loppuvat toukokuun 1 p:ään 1940 mennessä. Rautatiehallitukselta asiaa 
lähemmin tiedusteltaessa luvattiin Helsingin tarpeiksi myöntää vain 
Kotkan—Lahden ja Heinolan—Lahden välisillä rataosilla olevat sulfaatti-
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puuerät. Tämä merkitsi n. 50,000 m3:n vajausta lokakuun 20 p:nä 1939 
solmitun sopimuksen edellyttämästä puumäärästä, jonka vuoksi kaupunki 
jäi toukokuun 1 p:stä 1940 lähtien sen halkomäärän varaan, minkä yksityi-
set liikkeet tänne toimittivat. 

Metsäliitto oy. ilmoitti puolestaan, ettei yhtiöllä maaseudulla vallitse-
van työvoiman ja hevosten puutteen vuoksi ollut mitään mahdollisuuksia 
toimittaa halkojen hakkuita maaliskuun 5 p:nä 1940 tekemänsä sopi-
muksen mukaisesti. Tässä tilanteessa jäi lautakunnan ainoaksi mahdolli-
suudeksi pysyä jatkuvasti yhteydessä ylempien viranomaisten kanssa ja 
pyytää niitä ryhtymään toimenpiteisiin polttoaineen hankkimisen turvaa-
miseksi seuraavan polttokauden tarvetta varten. 

Sen jälkeen kun kivihiili ja koksi oli kesäkuun 10 p:nä 1940 julistettu 
säännöstelyn alaiseksi, päätti lautakunnan polttoaine jaosto hankkiakseen 
perustan polttoainetilanteen käsittelylle Helsingissä, toimittaa tiedustelun 
normaalisesta kulutuksesta sekä samalla inventoida polttoainevarastot. 
Tiedustelun antama tulos ilmenee seuraavasta: 

Polttoaineen laatu 
Kulutus 

i/6 38—3i/5 39 Varastot 
Ylijäämä ( + ) 

tai vajaus (—) 
Vertaus 

luku 

Ylijäämä ( + ) 
tai vajaus (—) 
vastaavana hal-
komääränä, m3 

Koksi, tonnia 207,752 2,312 —205,440 8 —1,643,520 
Kivihiili, tonnia , , 64,747 8,273 — 56,474 8 — 451,792 
Antrasiitti, tonnia . 283 34 — 249 9 — 2,241 
Halot, m3 396,241 414,839 + 18,598 1 + 18,598 
Polttoturve, m3 ... 653 502 — 151 0.8 — 121 

Kaupungin halkomäärävajaus oli siis 2,079,076 m3, kun taas halko-
varastoja oli vain 352,179 m3, josta kaupungin ulkopuolella olevia 
20,074 m3 ja vielä toimittamatta olevia sopimusmääriä 332,105 m3. 

Kun kansanhuoltoministeriö oli kesäkuussa 1940 ryhtynyt lainsäädäntö-
toimenpitein lisäämään hakkauksia, oli halkotilanne yleensä huomattavasti 
helpottunut, mutta kun Helsingissä ei edelleenkään ollut varastoja pien-
kuluttajien polttopuuntarpeen tyydyttämiseksi, esitti lautakunta, että 
Helsingin kaupunki tekisi Metsäkeskus oy:n tarjouksen perusteella sopi-
muksen, jonka mukaan Metsäkeskus oy. toimittaisi pienkuluttajille lauta-
kunnan antamien ostolupien perusteella 20,000—25,000 m3 halkoja joulu-
kuun 31 p:ään 1940 mennessä. Sopimus tehtiin elokuun 20 p:nä 1940. 
Koska arvioitu tarve oli n. 50,000 m3, tehtiin Puukeskus oy:n kanssa syys-
kuun 11 p:nä 1940 uusi sopimus, jossa yhtiö sitoutui toimittamaan maini-
tulle kuluttajaryhmälle 20,000 m3 halkoja. 

Kun edellä mainitun sopimuksen perusteella saatiin halkoja mark-
kinoille hyvin rajoitetusti ja marras—joulukuun polttopuuntarve arvioi-
tiin 30,000 m3:ksi, saostui kansanhuoltoministeriö luovuttamaan lauta-
kunnan käytettäväksi 10,000 m3 halkoja ehdoin, että Helsingin kaupunki 
jakaa samaan tarkoitukseen 20,000 m3 halkoja omista varastoistaan. 
Kaupunginhallitus suostui ehdotukseen marraskuun 7 p:nä 1940 varauksin, 
että halot annetaan lainana ja että kansanhuoltoministeriö toimittaa 
kaupungille huhtikuun 30 p:ään 1941 mennessä vastaavan määrän halkoja. 
Puutavaratoimisto toimitti kansanhuoltiministeriön puolesta heti markki-
noille 10,000 m3 halkoja, joka määrä riitti turvaamaan kulutuksen siksi, 
kunnes lumen tultua vaikeitten kuljetusreittien takana olevat halot voi-
tiin kuljettaa rautateiden varsiin ja edelleen kulutuskeskuksiin. 



188* XVII. Kansanhuolto 

5. Ostokorttijakelut 

Sokeri- ja kahvikorttien (valtion ostokortti sarja I ) jakelu. Suurvaltasodan 
puhjettua puolustusministeriö teki kaupunginhallitukselle esityksen toi-
menpiteisiin ryhtymisestä sokerin jakelun järjestämiseksi Helsingin kau-
pungin asukkaille. Kaupunginjohtajan toimeksiannosta ryhtyi huolto-
toimen johtaja B. Sarlin neuvotteluihin puolustusministeriön sotatalous-
osaston kanssa. Käydyissä neuvotteluissa syyskuun 2 ja 3p:nä 1939, joihin 
osallistuivat myös Helsingin kaupungin poliisimestari osoitetoimiston joh-
taja, sekä huolto viraston sihteeri, laadittiin ostokorttien jakamisesta yksi-
tyiskohtainen suunnitelma, joka toimitettiin puolustusministeriölle sekä 
kaupunginhallitukselle syyskuun 4 p:nä 1939. 

Samanaikaisesti puolustusministeriön sotatalousosastoon väliaikaiseksi 
kansanhuoltoelimeksi perustettu kansanhuoltotoimikunta antoi kunnille 
sokerikorttien jakelun järjestämistä koskevia ohjeita. 

Kun sokeri ja siirappi oli valtioneuvoston lokakuun 3 p:nä 1939 anta-
malla päätöksellä julistettu säännöstelyn alaiseksi, ryhdyttiin Helsingissä 
toimenpiteisiin sokerikorttien jakelun aloittamiseksi toimitusjohtaja Sar-
linin laatiman suunnitelman mukaan, jonka kansanhuoltotoimikunta ja 
kaupunginhallitus olivat hyväksyneet syyskuun 7 p:nä 1939. Ostokortteja, 
jotka oli määrätty varustettaviksi kaupunginhallituksen leimalla, juokse-
valla numerolla ja Helsingin kaupungin sarjanumerolla 091, leimattiin 
huoltovirastossa syyskuun 28 p:n ja lokakuun 6 p:n 1939 välisenä aikana 
yhteensä 320,000. Edelleen jaettiin kaupunki 19 jakelupiiriin, joista kulla-
kin oli oma jakelutoimistonsa. Sellaisina toimivat kaikki poliisiasemat, 
poliisivartiokonttorit, huoltolautakunnan huoltokansliat sekä Annankadun 
ja Tunturilaakson kansakoulut. Työn suorittivat mainittujen laitosten 
henkilökunnat ylityönä eri korvausta vastaan. 

Varsinainen jakelu, joka aloitettiin lokakuun 7 p:nä 1940, tapahtui 
talonkirjoja vastaan, siten, että jakelupiirien toimistoissa annettiin talojen 
edustajille talonkirjaan merkittyjen henkilöitten lukumäärää vastaavasti 
ostokortteja jaettavaksi talon asukkaille kuittausta vastaan. 

Yleisessä jakelussa, joka päättyi lokakuun 20 p:nä 1939, jaettiin 106,927 
ruokakunnalle yhteensä 252,329 ostokorttia. 

Muille kuin yksityisille henkilöille tapahtuvaa sokerin ostolupien jaka-
mista varten avattiin lokakuun 9 p:nä 1939 Etelärannan 8:ssa osto-osoitus-
toimisto. 

Kansanhuoltolautakunnan ryhdyttyä tehtäväänsä hoitamaan väli-
aikaiset jakelutoimistot lokakuun 23 p:nä 1939 luovuttivat kertyneet asia-
kirjat ja kansliatarpeet lautakunnan toimistolle. 

Ensimmäinen leipäkorttijakelu. Viljan ja viljatuotteiden tultua sään-
nöstelyn alaisiksi toukokuun 19 p:stä 3940 lukien, oli lautakunnan suori-
tettava leipäkorttien jakelu. 

Kaupunki oli jaettu 22 jakelupiiriin, ja jakelutoimistoina oli 8 poliisi-
asemaa 3 poliisivartiokonttoria, 9 huoltokansliaa ja 2 lautakunnan omaa 
toimistoa. 

Ruokakuntien oli jakelua varten täytettävä ja lautakunnalle toimitet-
tava ruokakuntailmoituslomake, minkä jälkeen kortit jaettiin talojen väli-
tyksellä. Jakelu tapahtui toukokuun 25 p:n ja 29 p:n 1940 välisenä aikana, 
ja leipäkortteja myönnettiin seuraavasti: 18,153 A-korttia, 173,582 B-
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korttia, 28,302 C-korttia, 11,381 D-korttia ja 22,439 E-korttia, yhteensä 
253,857 korttia 

Myöhemmin jouduttiin jakamaan vielä n. 6,000 korttia. Valituksia liian 
pieneen annokseen oikeuttavan kortin saannista tehtiin n. 6,000. 

Uusien leipäkorttien sekä rasva- ja maitokorttien jakelu. Ensimmäinen 
viljatuotteiden säännöstelykausi päättyi syyskuun 29 p:nä 1940. Tämän 
johdosta oli jaettava uudet leipäkortit. Kun samanaikaisesti alkoi ravinto-
rasvojen säännöstely ja koska lisäksi oli ilmeistä, että lähiaikoina oli ryh-
dyttävä maidon säännöstelyyn, päätettiin samalla jakaa myös maito- ja 
ravintorasvakortit. 

Jakelu toimitettiin syyskuun 20 p:n ja 29 p:n 1940 välisenä aikana kau-
pungin huoltoviraston ja poliisilaitoksen henkilökunnan avustuksella 
toukokuun korttijakelussa käytettyä menettelytapaa noudattaen. 

Ostokortteja jaettiin seuraavasti: 

Vars. 
jakelun 

Leipäkortteja Jakeluaikana jälkeen Yhteensä 
A-kort te ja . . . 20,825 1,013 21,838 
B- » ... 179,096 7.254 186,350 
C- » .. . 27,507 2,009 29,516 
D- » ... 10,019 11,493 21,512 
E- » ... 39,044 3,768 42,812 
Leipäkorit, yht 216,491 25,531 302,028 

Vars. 
jakelun 

Rasvakortteja Jakeluaikana jälkeen Yhteensä 
F-kor t t e ja ... 223,698 9.929 233,627 
FG- » .. . 3,466 10,555 14,021 
H- » ... 29,052 5,161 34,213 
Rasvakcrtt. yht. 256,216 25,645 281,861 

Maitokortteja 
M-kor t t e j a . . . . 365,743 47,171 412,914 
FM » ... . 52 35 87 
Maitokortt. yht. 365,195 41,206 413,001 

Kaikkiaan 898,502 98,388 996,890 

Yleisostokorttien sarja Ila ja vaatetuskorttien jakelu. Kutomateollisuus-
tuotteet, vaatetustarvikkeet ja jalkineet julistettiin tavakavarikkoon 
lokakuun 22 p:nä 1940 kulutuksen yleistä säännöstelyä varten. Koska 
tämän johdosta oli suoritettava uusi korttijakelu, määräsi kansanhuolto-
ministeriö samalla kertaa jaettavaksi uudet sokerin, kahvin y.m. ostoon 
oikeuttavat yleisostokortit sarja Ila. 

Edellisessä korttijakelussa täytetyt ruokakuntailmoituslomakkeet oli 
toimistossa järjestetty aakkosjärjestykseen, joten lautakunnalla oli käy-

1) A-kor t te ja annet t i in v. 1933 ta i sen jälkeen syntyneil le lapsille, B-kor t te ja 
naisille sekä henkistä t a ikeveähköä ruumiil l is ta t yö t ä tekeville ja niihin verrat tavi l le 
miehille, C-kort teja raskas ta ruumiill ista työ tä tekeville miehille, D-l isäkort te ja eri t täin 
raskasta ruumiill ista tvö tä tekeville miehille ia naisille, raskaana oleville ta i imet tä-
ville naisille sekä C-kortin saanti in oikeutetuille henkilöille t a i tällaisen ostokort in 
haltijalle, joka haluaa saada E-kort in, E-kor t t e j a pääasiallisesti ravitsemisliikkeissä 
ruokaileville henkilöille, F-kor t te ja kaikille ravintorasvojen hankkimiseen oikeutta-
van ostokortin saantiin oikeutetuille henkilöille, joista ei ollut toisin mää rä t ty , FG-
kor t t e j a ka r j an omis ta jan ta i hal t i jan ruokakun taan kuuluvil le henkilöille, er i t tä in 
raskaan työn tekijöille sekä raskaana oleville t a i imettävil le naisille, H-kor t t e j a hen-
kilöille, jo tka pääasiallisesti ruokailevat ravitsemisliikkeissä, M-kor t te ja raskaan työn 
tekijöille, raskaana oleville ta i imettävil le naisille j a v. 1924 ta i sen jälkeen synty-
neille lapsille 3 kort t ia , muille henkilöille 1 kort t i , FM-kor t te ja asevelvoll isuuttaan 
suorittaville loma-ajaksi ta i milloin heidät kot iu te t t i in . 
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tettävissään valmis henkilökortisto. Jakelu toimitettiin Työväenyhdistyk-
sen talossa marraskuun 5 p:n ja joulukuun 3 p:n 1940 välisenä aikana 
ruokakuntien päämiesten sukunimen mukaisessa aakkosjärjestyksessä. 
Sairaaloille, rangaistuslaitoksille y. m. niihin verrattaville laitoksille jaet-
tiin kortit toimiston ostokorttiosastolla. 

Kortteja jaettiin seuraavat määrät: 

Vaate tuskor tte j a 
K- kortteja 
N- » 
L- » 

Työväentalo 

99,357 
151,548 

13,998 

Kansanhuoltotoimiston 
ostokorttiosasto 

9,606 
15,039 
6,703 

Yhteensä 

108,963 
166,587 
20,701 

Vaatetuskortteja 
Yleisostokortteja 

sarja I la  

yhteensä .... 264,903 

265,933 

31,348 

16,703 

296,251 

282,636 
Kaikkiaan 530,836 48,051 578,887 

Liha- ja uusien maitokorttien jakelu. Valtioneuvoston julistettua marras-
kuun 21 p:nä 1940 antamallaan päätöksellä lihan ja lihatuotteet takavarikoi-
duksi kulutuksen yleistä säännöstelyä varten marraskuun 22 p:stä 1940 
lukien kansanhuoltoministeriö määräsi liha- ja uudet maitokortit jaetta-
vaksi joulukuun 1 p:ään 1940 mennessä aikaisemmin täytettyjen ruoka-
kuntailmoitusten perusteella, yleisostokorttiin tehtävää merkintää vastaan. 

Jakelu suoritettiin marraskuun 26 p:n ja 30 p:n 1940 välisenä aikana 
Työväentalossa, Messuhallissa ja Heimolan talossa. Yhteensä jaettiin 
kortteja 2) seuraavasti: 

Kansan-
huoltotoi-

miston osto-
Maitokortteja Työväentalo Messuhalli Heimola Yhteensä korttiosasto Kaikkiaan 

M1 -kortteja 117,530 52,941 53,955 224,426 9,724 234,150 
M2p- » 26,601 7,441 10,987 45,029 9,223 54,252 
M2i - » 2,814 733 431 3,978 4,724 8,702 
Maitokortteja yht. 146,945 61,115 65,373 273,433 23,671 297,104 
Lihakortteja R ... 144,362 53,410 71,996 269,768 16,103 285,871 

Kaikkiaan 291,307 114,525 137,369 543,201 39,774 582,975 

6. Ylimmäishintojen vahvistaminen 

Yleisten tarvikkeiden hintojen säännöstelystä lokakuun 23 p:nä 1940 
annetun valtioneuvoston päätöksen 7 §:n 3 momentin nojalla lautakunta 
vahvisti Helsingissä noudatettavaksi seuraavat ylimmät vähittäiskauppa-

*) Vaatetuskort teja annettiin K-kort teja miehille, N-kortteja naisille ja L-kort-
te ja lapsille. — 2) Maitokortteja annettiin M-kortteja henkilöille, joista ei ollut toisin 
määrät ty , M2p-kortteja v. 1924 tai sen jälkeen syntyneille, yli yhden vuoden ikäiselle 
lapselle sekä raskaana oleville tai imettäville naisille ja M2 i-kortteja alle yhden vuo-
den ikäiselle lapselle, kunnes hän t äy t t ää ensimmäisen ikä vuotensa. Sairaille henki-
löille, joilla lääkärintodistuksen nojalla oli oikeus hankkia lisämäärä maitoa, annet-
tiin MVkortteja, joissa oli sellaista määrää vastaavat kupongit, minkä hankkimiseen 
hänellä kansanhuoltoministeriön antamien ohjeiden mukaan oli oikeus. 
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hinnat: marraskuun 26 p:nä 1940 karpaloille, porkkanoille, punajuurille, 
lantuille, nauriille, keräkaalille ja sipulille; joulukuun 3 p:nä 1940 suolatulle 
muikulle; joulukuun 20 p:nä 1940 lipeäkalalle; sekä joulukuun 3 p:nä 
kulutusmaidolle ja kermalle. 

Tämän lisäksi lautakunta marraskuun 1 p:nä 1940 vahvisti hinnanli-
säyksen halkojen kuljetuksesta ja pilkkomisesta. 



XVIII. Väestönsuojelu 
Väestönsuojelulautakunnan v:lta 1940 antama kertomus oli seuraavan 

sisältöinen: 

Väestönsuojelun edellyttämiä valmistavia tehtäviä varten kaupungin-
hallitus jo syyskuussa 1938 asetti väestönsuojelutoimikunnan sekä perusti 
syyskuun 14 p:nä 1939 sille toimeenpanevan elimen, väestönsuojelutoimis-
ton, palkattuine viranhaltijöineen. Toimiston päällikkönä toimi maan väes-
tönsuojelupäällikön määräämä Helsingin väestönsuojelupäällikkö. Heti 
sodan puhjettua väestönsuojelutoimisto muodostettiin väestönsuojelu-
keskukseksi ja väestönsuojelutoimikunta lakkautettiin tammikuussa 1940. 
Väestönsuojelukeskuksen päällikkönä toimi kaupungin väestönsuojelu-
päällikkö ja keskukseen kuuluivat lisäksi aikaisemmin väestönsuojelutoi-
mistossa palvelleet henkilöt sekä osittain neuvottelukuntana, osittain asian-
tuntijoina erinäiset kaupungin viranomaiset ja eräiden laitosten päälliköt. 
Rauhan palattua väestönsuojelukeskukseen kuului vain entistä väestön-
suo jelutoimistoa vastaava osa väestönsuojelukeskusta. 

Kysymys väestönsuojelutoiminnan ja sen hallinnollisten elimien jär-
jestämisestä oli sodan jälkeen esillä kaupunginvaltuuston toukokuun 8 ja 
29 p:nä 1940 pitämissä kokouksissa. Viimeksi mainittuna päivänä kaupun-
ginvaltuusto kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti päätti asettaa 
väestönsuojelulautakunnan, johon puheenjohtajan lisäksi kuuluu kuusi 
jäsentä ja kolme varajäsentä; hyväksyi lautakunnalle ohjesäännön; vah-
visti lautakunnan puheenjohtajan palkkion 500 mk:ksi kokoukselta sekä 
jäsenten palkkion 150 mk:ksi kokoukselta, varapuheenjohtajan saadessa 
puheenjohtajana toimiessaan puheenjohtajalle myönnetyn palkkion; 
toimitti lautakunnan puheenjohtajan, jäsenten ja varajäsenten vaalin; 
asetti lautakunnan alaisena toimivaan väestönsuojelutoimistoon toimisto-
päällikön, toimistopäällikön apulaisen, toimistoinsinöörin, koulutuksen joh-
tajan, varastopäällikön, vanhemman ja nuoremman toimistoapulaisen, 
varaston vahtimestarin, puhelin vartijan ja lähetin; päätti, että nämä virat 
täytetään ensi aluksi tilapäisesti v;n 1940 loppuun; antoi väestönsuojelu-
lautakunnalle tehtäväksi laatia väestönsuojelutoimiston vakinaistamisen 
yhteydessä toimiston johtosääntöehdotuksen kaupunginvaltuuston vahvis-
tettavaksi; sekä määräsi väestönsuojelulautakunnan toiminnan kaupungin-
johtajan toimialaan kuuluvaksi. 

Väestönsuojelulautakunnan jäsenet ja toiminta. Väestönsuojelulauta-
kuntaan, j onka väestönsuoj elulain täytäntöönpanoasetuksen mukaisesti 
tulee rauhan aikana pitää huolta kunnalle kuuluvan väestönsuojelun val-
misteluista sekä muutenkin toimia kunnan väestönsuojelun edistämiseksi 
ja siinä havaittujen puutteiden poistamiseksi, kaupunginvaltuusto edellä 
mainitussa kokouksessaan valitsi puheenjohtajaksi filosofiantohtori B. R. 
Nyberghin, jäseniksi filosofianmaisteri P. Railon, teollisuusneuvos M. 
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Sergeliuksen, varatuomari R. Rönnholmin, toimittaja J . A. Savolan, insi-
nööri A. Myrskyn ja seppä K. Kaukosen sekä varajäseniksi lääketieteen-
lisensiaatti U. Töttermanin, varatuomari R. G. Kallian ja toimittaja E. V. 
Lähteen-. Varapuheenj ohtaj akseen lautakunta valitsi filosofianmaisteri 
Railon. Kaupunginhallituksen edustajana lautakunnassa oli kaupungin-
johtaja A. Tulenheimo. Esittelijänä lautakunnan kokouksissa toimi väestön-
suo jelutoimiston toimistopäällikkö T. Hannus ja sihteerinä toimistopääl-
likön apulainen S. Hellevaara. 

Uudenmaan lääninhallitus vahvisti elokuun 13 p:nä 1940 kaupunginval-
tuuston saman vuoden toukokuun 29 p:nä hyväksymän väestönsuojelulau-
takunnan ohjesäännön. 

Väestönsuojelulautakunta kokoontui v:n 1940 aikana 17 kertaa, ensim-
mäisen kerran kesäkuun 11 p:nä. Sen pöytäkirjain pykäläluku oli 188. 
Näistä 131 koski varsinaisia asioita, jotka antoivat aihetta lausuntoihin 
tai esityksien tekemiseen viranomaisille. Lausuntoja lautakunta antoi 26. 
Pöytäkirjaan merkittiin 81 tiedonantoa. Lautakunnalle saapuneiden kirjei-
den lukumäärä oli 133 ja sen lähettämien kirjeiden lukumäärä 86. 

Väestönsuojelutoimisto. Sodan alettua muodostettu väestönsuojelu-
keskus jatkoi toimintaansa rauhan palattua kesäkuun 30 p:ään 1940 asti. 
Sen työn jatkaminen, sen arkisto, kalusto, väestönsuojeluvälinevarasto ja 
huoneisto siirtyivät heinäkuun 1 p:nä 1940 kaupunginvaltuuston touko-
kuun 29 p:nä 1940 perustamalle väestönsuojelutoimistolle, joka vuoden 
loppuun saakka toimi väliaikaisena, ilman johtosääntöä, kaupunginhalli-
tuksen ja väestönsuojelulautakunnan ohjeiden mukaisesti. 

Toimistopäällikön virkaan kaupunginhallitus kokouksessaan kesäkuun 
20 p:nä 1940 valitsi majuri T. Hannuksen, jonka maan väestönsuojelupääl-
likkö myöhemmin määräsi Helsingin väestönsuojelupäälliköksi, ja toimisto-
insinöörin virkaan tohtori-insinööri C.-H. Nyströmin sekä toimistopääli-
kön apulaisen virkaan kokouksessaan kesäkuun 27 p:nä 1940 hovioikeuden-
auskultantti S. Helle vaaran. Toimiston muut virat väestönsuojelulautakun-
ta täytti kesäkuun 18 p:nä pitämässään kokouksessa valiten koulutuksen 
johtajaksi luutnantti F. Kaltamon, varastopäälliköksi taloudenhoitaja B. 
Forsmanin, vanhemmaksi toimistoapulaiseksi herra J. Norvan, nuorem-
maksi toimistoapulaiseksi neiti M. Ingmanin, varaston vahtimestariksi herra 
E. Parkkalin, puhelin vartijaksi rouva M. Lagerlöfin ja lähetiksi nuorukai-
nen K. Puomilan. 

Vuoden varrella toimisto joutui käyttämään myöskin tilapäisiä apulaisia 
kesälomasijaisina, väestönsuojelu väline varaston järjestelyissä ja ruokai-
lulippuj en hinnan perimistyössä. Vuoden lopulla tehtiin lisäksi esitys raken-
nusteknikon ottamisesta toimistoon lähinnä toimistoinsinöörin avuksi tila-
päisesti helmikuun 1 p:stä 1941 lähtien vuoden loppuun. 

Heinäkuun 1 p:n ja joulukuun 31 p:n 1940 välisenä aikana toimistoon 
saapuneiden kirjeiden lukumäärä oli 213 ja lähetettyjen diaarioitujen kir-
jeiden lukumäärä 400. Lisäksi lähetettiin huomattava määrä väestönsuo-
jelukurssikutsuja ja -ohjelmia sekä annettiin pyynnöstä erilaisia todistuksia, 
m.m. asevelvollisuuttaan suorittaville todistuksia sodanaikaisesta väestön-
suojelupalveluksesta. 

Toimisto oli vuoden aikana läheisessä, kiinteässä yhteistoiminnassa 
varsinkin sisäasiainministeriön väestönsuoj eluasiainosaston, Uudenmaan 
läänin väestönsuojelutarkastajan, sotilas- ja suojeluskuntaviranomaisten, 
Lotta-Svärd järjestön, kaupungin rakennustoimiston ja Suomen väestön-
Kunnall. kert. 1940 13* 
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suoj elujärj es tön kanssa. Eräät toimiston viranhaltijoista seurasivat väes-
tönsuojeluasiainosaston järjestämiä kursseja väestönsuoj elukeskuskoulussa. 
Väestönsuoj elukehitystä ulkomailla seurattiin varsinkin eräiden toimiston 
tilaamien ulkomaisten lehtien välityksellä. Yhteyttä ylläpidettiin myös 
kaupungin lohkoryhmien ja lohkojen johtajiin. 

Helsingin kaupungin järjestämään kaatuneiden urheilijain muistojuh-
laan heinäkuun 21 p:nä 1940 saivat kutsun myös kaupungin väestönsuojelu-
joukoissa sodan aikana palvelleet. Toimisto otti osaa juhlan järjestelyihin 
ja jakoi kutsukortit väestönsuojeluhenkilöstölle. 

V:n 1940 lopulla toimisto teki ehdotuksen väestönsuojelun ansiomita-
lien jaosta kaupungin väestönsuojelussa sodan aikana ansioituneille. I 
luokan mitali ehdotettiin 51 ja II luokan mitali 337 henkilölle. 

Vuoden aikana valmisteltiin toimistossa tilapäistä väestönsiirto-
suunnitelmaa sota-ajan varalta. Asiantuntijoina toimivat Uudenmaan lää-
nin poliisitarkastaja ja Helsingin poliisilaitoksen edustaja. Erinäisistä syistä 
lopullisen suunnitelman laatiminen siirtyi seuraavaan vuoteen. 

Väestönsuoj elujärj estyksen sekä väestönsuojelun täytäntöönpano- ja 
suojelusuunnitelmien laatimiseen ei toimisto v:n 1940 aikana, alustavia 
töitä lukuunottamatta, voinut ryhtyä, koska sisäasiainministeriöstä ei saatu 
niiden laatimisohjeita, joten näidenkin laatiminen siirtyi seuraavaan vuo-
teen. 

Hälytysftalvelus. Hälytyssireenien koekäynnistys järjestettiin vuoden 
aikana uudelleen siten, että sireeneitä käynnistettiin säännöllisesti, vuoden-
ajasta riippuen kerran tai kaksi kertaa viikossa sekä pyryilman sattuessa 
useamminkin. Häiriöiden välttämiseksi ja suuremman toimintavarmuuden 
aikaansaamiseksi vaihdettiin sireenien ohjaus- ja kytkinlaitteet ja vedettiin 
uusia yhdysjohtoja. N.s. hiljaisia hälytyslaitteita koekäynnistettiin ja liit-
tymiset niihin järjestettiin uudelleen. 

Puhelinyhdistyksen kanssa tutkittiin myöskin n.s. ilmavaroituksen an-
tamista varten suunniteltujen kovaäänisten sijoitusmahdollisuutta yleisiin 
paikkoihin sekä kyseisten laitteiden laatua. Samoin pantiin alulle tutki-
mukset n.s. yleisön puhelinhälytysjärjestelmästä, jotta kaupunkiin saatai-
siin samankaltainen yleinen puhelinhälytys kuin Ruotsissa on. 

Vientiverkoston kehittämiseksi suoritettiin kaikkien väestönsuoj elu-
käytössä olevien puhelimien tarkastus, uudelleenjärjestely, siirto ja valinta. 
Tilapäisiä puhelimia jätettiin käytäntöön ainoastaan aivan välttämätön 
määrä. Suorien puhelinyhteyksien uudelleenjärjestely suunniteltiin loppuun. 
Samalla poistettiin turhia johtoja ja yksityisille annettiin määräys kustan-
taa puhelinverkostoon kytketyt omat puhelinjohtonsa. 

Suunniteltiin väestönsuojelukeskuksen, lohkoryhmien, lohkojen, tähys-
tysasemien y.m. väestönsuojelutoimipaikkojen välinen puhelinverkosto 
varajohtoineen, joten Puhelinyhdistys voi vetää tarpeelliset pää- ja vara-
kaapelit väestönsuojelutarkoituksia varten louhittuihin kalliosuojiin. 

Tutkittiin ja kokeiltiin perusteellisesti lyhytaaltoradiopuhelimien kuulu-
vaisuutta ja niiden kelpoisuutta varaviestitysvälineenä väestönsuojelu-
johtoelinten toimipaikkoja ja tähystysasemia varten eri puolilla kaupunkia. 
Tutkimukset antoivat niin hyviä tuloksia, että mainittujen laitteiden han-
kintaa varten voitiin anoa määrärahaa. 

Väestönsuojat. Yleiset suojakaivannot tarkastettiin, puhdistettiin ja 
kunnostettiin. Kaikki suojat varustettiin uusilla lukoilla. Samoin seurat-
tiin väestönsuojelun johtoelinten ja muodostelmien kalliosuojien rakennus-
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töiden edistymistä. Korkeavuoren suojaan nähden esitettiin eräitä muutok-
sia ja suojaan suunniteltiin ja tilattiin kalusto. 

Tutkittiin uusien ensiapu-, kaasunpuhdistus- ja sairaala-asemien tar-
vetta ja sijottamismahdollisuuksia. Samoin meneteltiin alustavasti kau-
pungin virastojen ja laitosten väestönsuojien suhteen. 

Yhteistyössä kaupungin rakennustoimiston kanssa suunniteltiin alusta-
vasti yleisiä väestönsuojia vilkasliikenteisten katujen varsille, mikäli niitä 
oli mahdollista sijoittaa kallioihin, ja ehdotettiin v. 1941 rakennettavaksi 
yleiset väestönsuojat m.m. Erottajalle ja Senaatintorin läheisyyteen. Tässä 
yhteydessä tehtiin esitys yksityisiä väestönsuojia yleisten suojien yhteyteen 
rakennettaessa noudatettavista ehdoista. 

Neuvontatyö. Syksyn kuluessa suoritettiin lukuisia tarkastuksia yksi-
tyisten talojen väestönsuojien rakennusmahdollisuuksien selvittämiseksi. 
Koska tällaiset tarkastukset vaativat paljon toimiston viranhaltijain aikaa, 
tehtiin kaupungille ehdotus tämänkaltaisista tarkastuksista perittävästä 
korvauksesta. Syksystä alkaen annettiin toimistossa runsaasti neuvoja 
myöskin arkkitehdeille y.m. väestönsuojien suunnittelijoille. Lisäksi tar-
kastettiin ja hyväksyttiin 34 väestönsuojan pääpiirustukset ennen niiden 
lähettämistä maistraatille sekä 23 väestönsuojan työpiirustukset ennen 
niiden esittämistä rakennustarkastajalle. Kesästä alkaen annettiin neu-
voja vanhojen, aikaisemmin rakennettujen väestönsuojien muuttamisesta 
ja osittain myöskin niiden purkamisesta, pyydettyjä lausuntoja väestön-
suojista y.m. sekä erillisiä suunnitelmia ja selvityksiä. 

Väestönsuojelukoulutus. Koulutustoiminnan pääpaino keskittyi kaupun-
gin sodan jälkeen uudelleenjärjestettyjen väestönsuojelujoukkojen täy-
dennyskoulutukseen . 

Koulutus jakaantui yleiskoulutukseen, joka käsitti kaikille suojelu-
muodostelmille välttämättömän yhteisen alkeisopetuksen, sekä erikois-
koulutukseen, jossa koulutuksen pääpaino kiinnitettiin sellaisiin väestön-
suojelutoimintoihin, jotka nimenomaan olivat tarpeen juuri kyseiselle 
suo j eluhenkilöstölle. 

Lohkoryhmien ja lohkojen johtajien ja näiden apulaisten väestönsuo-
jelutäydennyskurssi oli toimeenpantu jo keväällä 1940. 

Syyskoulutuskausi alkoi suojelumuodostelmien toimistohenkilöstön kol-
mella väestönsuojelutäydennyskurssilla, jotka toimeenpantiin syyskuun 2 
ja 13 p:n 1940, 3 ja 16 p:n 1940 ja 4 ja 18 p:n 1940 välisinä aikoina ja joihin 
osallistui yhteensä 180 kanslialottaa. Tähystyshenkilöstölle toimeenpantiin 
väestönsuojelukursseja syyskuunl7 p:n ja lokakuun 3 p:n 1940, syyskuun 
18 p:n ja lokakuun 4 p:n 1940, syyskuun 23 p:n ja lokakuun 9 p:n 1940 ja 
syyskuun 24 p:n ja lokakuun 10 p:n 1940 välisenä aikana ja osallistui niihin 
yhteensä 226 tähystäjälottaa ja 37 tähystystehtäviin määrättyä muuta 
naishenkilöä. Ensiapuhenkilöstön täydennyskurssi toimeenpantiin loka-
kuun 14 p:n ja marraskuun 21 p:n 1940 välisenä aikana ja osallistui siihen 
49 lääkintälottaa ja 12 ensiaputehtäviin määrättyä muuta naishenkilöä. 
Väestönsuojelumuodostelmien koulutustoiminnan päätti lähettihenkilös-
tön kaksi väestönsuojelutäydennyskurssia, jotka toimeenpantiin lokakuun 
28 p:n ja marraskuun 4 p:n 1940 ja lokakuun 31 p:n ja marraskuun 7 p:n 
1940 välisinä aikoina, ja osallistui niihin yhteensä 65 partiopoikaa ja -tyt-
töä sekä 10 muuta nuorisoon kuuluvaa. Edellä mainitun toimistohenkilös-
tön koulutusohjelma käsitti yhteensä 16 luento- ja harjoitustuntia, tähystys-
henkilöstön 20, ensiapuhenkilöstön 36 ja lähettihenkilöstön 11 tuntia. Vä-
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estönsuoj elumuodostelmiin kuuluneille mieshenkilöille ei toimeenpantu 
väestönsuoj elukoulutusta, koska henkilö varaus oli keskeneräinen ja koska 
oli odotettavissa uudet määrävahvuudet väestönsuojelujoukkoja varten. 

Kauppa- ja teollisuusministeriön pyynnöstä väestönsuojelutoimisto 
toimeenpani syyslukukaudella 1940 väestönsuoj elukurssit helsinkiläisiä 
kauppaoppilaitoksia varten. Koulutukseen osallistuivat kaikki kaupungin 
suomen- ja ruotsinkielisten kauppaoppilaitosten oppilaat. Kyseisen koulu-
tustoiminnan tarkoituksena oli antaa kauppaoppilaitosten oppilaille yhte-
näiset perustiedot väestönsuojelun yleisjärjestelystä ja toimintamuodoista 
sekä erikoisesti perehdyttää oppilaat omakohtaiseen suojeluun. Kyseinen 
koulutus käsitti yhteensä 16 luento- ja harjoitustuntia ja toimeenpantiin 
se lokakuun 21 p:n ja joulukuun 15 p:n 1940 välisenä aikana. Väestönsuoje-
lukoulutusta annettiin kaksi tuntia viikossa. Kukin kauppaoppilaitos suo-
ritti itse koulutuksesta aiheutuvat kustannukset. 

Väestönsuoj elutoimiston puheena olevana aikana suorittamasta muusta 
koulutustoiminnasta mainittakoon lisäksi sen lukuisat Lotta-Svärd jär-
jestön Helsingin piirille toimeenpanemat sekä suomen- että ruotsinkieliset 
väestönsuojelukoulutustilaisuudet. Eräiden yksityisten laitosten henkilö-
kunnille toimeenpantiin niinikään väestönsuoj elutoimiston toimesta kou-
lutustilaisuuksia. 

Taloudenhoito ja väestönsuojeluvälinevarasto. Paitsi esitystä väestön-
suoj elutoimiston elokuun 1 p:n ja joulukuun 31 p:n 1940 välisen ajan talous-
arvioksi, joka päättyi 266,750 mk:aan, toimisto teki kaikkiaan 14 eri esi-
tystä erikoismäärärahoista toimiston ennakolta arvaamattomiin kuluihin, 
yhteismäärältään 345,035 mk. Tähän määrään sisältyy m.m. 185,300 mk:n 
arvoisen kaluston hankkiminen väestönsuoj elukeskuksen kalliosuoj aan. 
Sen lisäksi tehtiin yhteensä 18 eri esitystä erikoismäärärahoista sodan 
aiheuttamien korvauksien suorittamiseksi, yhteismäärältään 125,765:85 mk. 
Nämä määrärahat käsittivät korvauksia vuokrasta, turmeltuneesta ja 
hävinneestä omaisuudesta, väestönsuojelukeskuksen käytössä olleista 
autoista y.m. Vielä toimisto antoi lausuntoja suoraan kaupunginhallituk-
selle jätetyistä anomuksista, jotka koskivat sodan aiheuttamia korvaus-
asioita. 

Heinäkuun 11 p:nä 1940 tekemällään päätöksellä kaupunginhallitus 
antoi väestönsuoj elutoimiston tehtäväksi periä taloilta kaupungin huolto-
viraston sodan aikana talonryhmien varattomille jäsenille antamien ruo-
kailulippujen arvon. Näitä lippuja oli annettu 404 talon suojeluhenkilös-
tölle yhteensä 488,117 mk:n arvosta. Vuoden loppuun mennessä väestön-
suoj elutoimisto oli saanut perityksi 237 talolta yhteensä 237,532 mk. 137 
taloa kieltäytyi suorittamasta osuuksiaan, yhteensä 212,772 mk. Käyttä-
mättömiä ruokailulippuja palautettiin yhteensä 853 mk:n arvosta. 30 talon 
osalta selvittely siirtyi seuraavaan vuoteen; niille annettujen lippujen arvo 
oli 36,960 mk. 

Kiertokirjeessään huhtikuun 25 p:ltä 1940 kaupunginhallitus määräsi, 
että kaupungin virastojen ja laitosten väestönsuojelu välineet ja -varus-
teet oli siirrettävä säilytettäviksi toimiston väestönsuojelu väline varastoon. 
Tätä määräystä noudattaen toimitti 77 kaupungin virastoa ja laitosta ke-
sällä ja syksyllä väestönsuojelu välineensä kyseiseen varastoon. Virastojen 
ja laitosten laatikkojen ja pakkausten lukumäärä on yhteensä 212 kpl, 
jonka lisäksi tulee yli 300 paaria y.m. irrallaan säilytettäviä välineitä. Näitä 
samoin kuin väestönsuojelukeskuksen ja -muodostelmien väestönsuojelu-
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välineitä hoiti varaston vahtimestari, joka sitä paitsi huolehti varaston 
lämmittämisestä. 

Heinäkuun 1 p:n ja joulukuun 31 p:n 1940 välisenä aikana toimisto 
hyväksyi kaikkiaan 497 laskua ja maksumääräystä. 

Väestönsuojelulaitteisiin tutustuminen. Kesäkuun 18 p:nä väestönsuojelu-
lautakunta tutustui Johanneksenrinteen ja pääpaloaseman alle rakennet-
taviin kalliosuojiin sekä Unioninkadun yleiseen väestönsuojatunneliin, 
ja joulukuun 12 p:nä lautakunta kävi tutustumassa Vanhankaupungin 
vesijohtolaitoksen henkilökunnan väestönsuojiin. 

Pääkaupungin väestönsuoj eluj ärj estelyt olivat ulkopuolistenkin huo-
mion kohteena sikäli, että eräät väestönsuojelutarkastajat ja muiden kau-
punkien sekä useat ruotsinmaalaiset väestönsuojelu viranomaiset y.m. pyy-
sivät niistä tietoja tai kävivät niihin tutustumassa. Väestönsuojelutoimisto 
järjesti tutustumiskäyntejä väestönsuojelutoimistoon ja eräihin kallio-
suojiin myöskin sisäasiainministeriön väestönsuojelu- ja poliisiasiainosas-
tojen toimeenpanemien poliisi- ja väestönsuojelupäällystökurssien osanot-
tajille. 



XIX. Ammattioppilaslautakunta 
Ammattioppilaslautakunnan toiminnasta v. 1940 saatiin seuraavat 

tiedot: 
Lautakuntaan kuuluivat kertomusvuonna insinööri E. E. Söderman 

puheenjohtajana sekä jäseninä talousneuvos A. Haanoja, joka samalla toimi 
varapuheenjohtajana, ja kultaseppä F. O. Lindroos työnantajain edustajina 
ja ilmajarrutarkastaja J. V. Laine ja kirjansitoja F. Merikoski työntekijäin 
edustajina; edellisen jäsenryhmän varamiehinä olivat insinööri F. Kreander 
ja kirjapainonjohtaja J. K. Paasio ja jälkimmäisen rouva L. Ahmala ja 
vaatturi R. Virta. Sihteerinä toimi varatuomari T. Törnblom ja kanslistina 
rouva T. Törnblom. 

Vuoden aikana pidettiin neljä kokousta, joissa pidettyjen pöytäkirjain 
pykälälukumäärä oli 44. Arvostelulautakunnalla oli kaikkiaan 13 kokousta 
pöytäkirjain pykälälukumäärän ollessa 15. 

Kertomusvuonna luetteloitiin 85 oppisopimusta ja edellisiltä vuosilta 
oli jäljellä 567 sopimusta. Vuoden kuluessa päättyi 41 sopimusta ja puret-
tiin eri syistä 20 sopimusta1), joten luetteloituja, voimassa olevia oppi-
sopimuksia oli vuoden lopussa kaikkiaan 591. Ammattikokeissa hyväksyt-
tiin kaikki kokeisiin osallistuneet 48 henkilöä. Kertomusvuoden aikana luet-
teloidut oppisopimukset jakautuivat ammateittain seuraavasti: 

Valajia 2 Veturinlämmittäjiä 15 
Kursoojia 1 Vaattureita 2 
Viilaajia 13 Latojia 8 
Rautasorvaajia 4 Painajia 7 
Muita konetyöntekijöitä 2 Kemigraafeja 6 
Läkki- ja levyseppiä 1 Kivipainajia 1 
Sähkömonttööreita 1 Kirjansitojia 1 
Kulta- ja hopeaseppiä 1 Valokuvaajia 1 
Emaljityöntekijöitä 1 Kampaajia 16 
Mallipuuseppiä 2 Yhteensä 85 

Luetteloiduista oppisopimuksista oli 68 miesten oppisopimuksia ja 17 
naisten, joista 1 kuului latojan ja 16 kampaajan ammattialaan. 16 mies-
oppilasta ja 16 naisoppilasta teki sopimuksen 3 vuodeksi ja 52 miesoppilasta 
ja 1 naisoppilas 4 vuodeksi. Oppilaskodissa asui ja kodin ruoassa oli kaik-
kiaan 8 miesoppilasta, ja 60 miesoppilaalla ja kaikilla 17 naisoppilaalla 
oli oma asunto ia talous. 

1 valajan, 1 käämijän, 1 sähkömonttöörin, 1 mallipuusepän, 1 latojan, 1 
kirjansitojan, 1 konepuusepän, 2 rautasorvaajan, 2 kemigraafin, 3 veturinläm-
mit tä jän, 4 viilaajan ja 2 muun konetyöntekijän sopimukset. 



XX. Kotitalouslautakunta 
Kotitalouslautakunta antoi toiminnastaan v. 1940 seuraavan selos-

tuksen : 

Kokoonpano. Lautakuntaan kuuluivat v. 1940 talousneuvos M. Sillan-
pää puheenjohtajana, talousneuvos H. Gebhard varapuheenjohtajana 
ja rouva H. Brander, arkkitehti S. Lagerborg-Stenius ja rouva M. Muti-
kainen jäseninä. Kaupunginhallitusta edusti kokouksissa rouva M. Sal-
mela-Järvinen ja sihteerinä toimi kotitalousneuvoja I. Grotenfelt. Lauta-
kunta kokoontui vuoden aikana 9 kertaa. Lähetettyjen kirjeiden ja kir-
jelmien luku oli 79, saapuneiden 78. 

Toimihenkilöt. Lautakunnan vakinaisista kotitalousneuvojista toimivat 
käsityönopettaja I. Grotenfelt ja talousopettaja L. Virki kotitalouskerho-
lassa Mäkelänkadun 45:ssä, talousopettaja M. Koivisto opetuskeittiössä 
Helsinginkadun 26:ssa ja talousopettaja K. Vöry opetuskeittiössä Fred-
rikinkadun 16:ssa. Ylimääräisinä käsityöneuvojina toimivat neiti A. 
Kautonen, rouva L. Lehtonen ja käsityönopettaja H. Löfgren. Apuopetta-
jina talouskursseilla toimivat talousopettajat A.-E. Junno, T. Lindroos, 
D. Schönholtz ja B. Widnäs. Tyttökerhojen ohjaajana toimi rouva S. Salo 
ja laulun opetusta hoiti rouva R. Hangasjärvi. 

Toiminta. Lautakunnan opetustoiminta tapahtui seuraavissa huoneis-
toissa: Helsinginkadun 26:ssa olevassa opetuskeittiössä, Mäkelänkadun 
45:ssä olevassa kotitalouskerholassa ja Fredrikinkadun 16:ssa olevassa 
opetuskeittiössä. Koska ensiksi mainitussa ei ollut erityistä käsityöhuo-
netta, lautakunta kaupunginhallituksen luvalla sai käyttää suomenkielisen 
työväenopiston käsityösalia käsityönopetukseensa. 

Sodan takia saattoi kurssitoiminta eri opetushuoneistoissa alkaa vasta 
huhtikuun 20 p:nä ja senkin jälkeen sodan seuraukset vielä monella tavalla 
vaikuttivat lautakunnan työn järjestelyyn. Syksyllä ilmennyt elintar-
peiden niukkuus ja osaksi puutekin pakotti yhä yksinkertaistamaan ta-
louskurssien ohjelmaa. Sitä vastoin ei vaatetustavarain säännöstely vielä 
ehtinyt vaikuttaa käsityötoiminnan laajuuteen. 

Sodan aikana oli Mäkelänkadun 45: ssä oleva huoneisto luovutettu työn-
välitystoimistolle, ja Helsinginkadun 26:ssa ja Fredrikinkadun 16:ssa 
jatkettiin kaupunginhallituksen antamalla luvalla Sosialidemokraattisen 
työläisnaisliiton harjoittamaa avustus- ja työtupatoimintaa. Tähän työ-
hön, joka oli käynnissä tammikuun alkupuolelta huhtikuun 20 p:ään asti 
lautakunnan toimihenkilöt osallistuivat. 

Lautakunnan oma toiminta alkoi siis vasta huhtikuun lopulla, ja so-
vellettiin se säännöstely- ja pula-ajan mahdollisuuksia ja tarpeita vastaa-
vaksi. Lautakunta koetti tällöin parhaansa mukaan auttaa perheenemän-
tiä heidän vaikeassa työssään. 
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Talousopetuksessa järjestettiin yhteensä 40 kurssia käsittäen 373 eri 
opetustilaisuutta, joihin osallistui kaikkiaan 564 oppilasta, kuten selviää 
seuraavasta: 

Kurssiin sisältyviä 
Opetusaine Kursseja opetustilaisuuksia Oppilaita 
Taloudellinen yksinkertainen ruoanlaitto ... 11 10 159 
Säännöstely ajan ruoanlaitto 11 6 132 
Leipominen 1 5 13 
Säilöönpano ja kasvisruokien valmistus 6 5 70 
Talousopetus kerho- ja koulutytöille 4 30 68 

» kotiapulaisille 3 12 45 
Jouluruokien valmistus 2 2 24 
Siirapin valmistus 2 1 53 

Yhteensä 40 — 564 

Havainto-opetusta ja neuvontaa ruoanlaitossa, säilöönpanossa. ja kodin-
hoidossa annettiin eri keittiöissä yhteensä 48 kertaa ja oli näissä tilaisuuk-
sissa läsnä kaikkiaan 1,516 henkilöä. Lautakunnan erikoiskurssit kotiapu-
laisille ja useimmat ruotsinkieliset talouskurssit pidettiin Fredrikinkadun 
16:n opetuskeittiössä. Ruotsinkielisiä kursseja oli kaikkiaan 5 ja niillä 64 
osanottajaa. Syksyllä toimeenpantu havaintoesitys siirapin valmistuksessa 
sai osakseen suurta huomiota. Lisäksi lautakunnan talousopettajat esitti-
vät radiossa ruoanvalmistusohjeita yhteensä 7 kertaa. 

Käsityönopetuksessa järjestettiin 27 kurssia käsittäen 355 opetustilai-
suutta, joihin osallistui kaikkiaan 673 oppilasta, kuten ilmenee seuraavasta: 

Kurssiin sisältyviä 
Opetusaine Kursseja opetustilaisuuksia Oppilaita 
Käsityöneuvonta 17 16 527 
Käsityöneuvonta tytöille 3 16 86 
Hattujen valmistus 5 5 51 
Peitteiden valmistus 1 5 3 
Patjojen valmistus 1 5 6 

Yhteensä 27 — 673 

Kerran kuukaudessa järjestettiin kurssilaisille yhteisiä ohjelmallisia 
tilaisuuksia, koti-iltoja, joihin oli vapaa pääsy. Ohjelma käsitti esitelmiä 
kodin- ja terveydenhoidon, kasvatuksen ja huoltokysymysten alalta, soit-
toa, laulua y.m. Koti-iltoja pidettiin kaikkiaan 4, ja osallistui niihin n. 
385 henkilöä. 

Kurssitoiminnan ohella ja lisäksi harjoitettiin kerhotyötä lasten, nuor-
ten tyttöjen ja äitien keskuudessa. Lasten ja tyttöjen kerhot toimivat 
Mäkelänkadun 45:ssä ja mainittakoon niiden toiminnasta seuraavaa: Iän 
perusteella tytöt jaettiin eri ryhmiin, kaikkiaan 10:een, joihin kuului 148 
tyttöä. Nuorempia ohjattiin askartelussa ja laululeikeissä, vanhempia käsi-
töissä ja taloustoimissa. Sitä paitsi harrastettiin urheilua ja retkeilyä. Ai-
kuisille järjestettiin eri opetuskeittiöissä kerhoja, jotka kokoontuivat ker-
ran viikossa ja joissa harrastettiin kodinhoito- ja kasvatuskysymyksiä, kir-
jallisuutta ja laulua. Kerhot järjestivät opettajiensa johdolla juhlia, kuten 
äitienpäivä- ja joulujuhlat, sekä tekivät retkiä ja kävivät museoissa ja 
näyttelyissä. Kerhojen jäsenmäärä oli n. 225. 
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Lautakunnan erilaisiin opetus- y.m. tilaisuuksiin osallistui kertomus-
vuonna n. 3,500 henkilöä. 

Menot. Seuraava taulukko osoittaa, missä määrin lautakunnan käy-
tettävissä olevia määrärahoja käytettiin. 

Menoerä 
Määräraha Todelliset 

menot 

Säästetty (+ ) 
tai 

ylitetty (—) 
määrä Menoerä 

Markkaa ja penniä 

Palkkiot 9,000 6,400 + 2,600 
Sääntöpalkkaiset virat 142,020 — 147,870 — — 5,850 — 

Tilapäistä työvoimaa 143,040 — 135,900 — + 7,140 — 

Vuokra 79,200 — . 79,200 — — — 

Lämpö 8,500 — 8,166 95 + 333 05 
Valaistus 4,000 — 2,307 40 + 1,692 60 
Siivoaminen 2,500 — 2,353 05 + 146 95 
Kaluston kunnossapito 3,000 — 2,879 90 + 120 10 
Painatus ja sidonta 1,000 — 727 — + 273 — 

Tarverahat 10,000 — 7,068 90 + 2,931 10 
Tarveaineet kurssitoimintaa ja havainto-ope-

tusta varten 
havainto-ope-

80,000 — 33,579 75 +46,420 25 
Yhteensä 482,260 — 426,452 95 + 55,807 05 

Tulot. Erilaisista kursseista oli tuloja 31,155: 20 mk. 
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Kaupunginkirjaston johtokunnan kertomus v:lta 1940 oli seuraa-

van sisältöinen: 

Johtokunta. Johtokuntaan kuuluivat filosofiantohtori A. H. Bergholm, 
puheenjohtajana, toimistopäällikkö G. Modeen, varapuheenjohtajana, sekä 
muina jäseninä levikkipäällikkö V. Aronen, rouva E. Peräläinen ja val-
tionsyyttäjä A. Planting. Kaupunginhallituksen edustajana kirjaston 
johtokunnassa oli filosofianmaisteri P. Railo. Johtokunta kokoontui kerto-
musvuonna 5 kertaa. 

Henkilökunta. Tammikuun 31 p:nä erosi kirjastonhoitaja filosofianmais-
teri U. Therman, joka v:n 1908 alusta saakka oli suurella harrastuksella 
ja menestyksellä hoitanut virkaansa. Hänen sijaansa kaupunginvaltuusto 
huhtikuun 10 p:nä valitsi Tampereen kaupunginkirjaston johtajan filo-
sofiantohtori U. Saarnion, joka astui virkaansa kesäkuun 1 p:nä. Johto-
kunta valitsi ylemmän palkkaluokan amanuensseiksi filosofianmaisteri 
A.-L. Harjuvaaran, joka maaliskuun 4 p:nä astui toimeensa, ja filosofian-
maisteri I. Vaseniuksen, joka joulukuun 1 p:nä ryhtyi tointansa hoitamaan. 
Vuoden kuluessa kuolivat alemman palkkaluokan amanuenssi K. Färling 
maaliskuun 7 p:nä, ylemmän palkkaluokan amanuenssi E. Kytömaa kesä-
kuun 18 p:nä ja valvoja E. Willman syyskuun 17 p:nä. He olivat monta 
vuotta uutterasti ja menestyksellisesti toimineet kirjastossa. 

Sairaslomaa myönnettiin 31 virkailijalle 53 eri tapauksessa, yhteensä 
2,285 työtuntia. V. 1939 vastaavat luvut olivat 35, 74 ja 4,870. 

Lainaus. Kirjalainojen lukumäärä v. 1940 ja 1939 oli seuraava: 
1940 1939 

Kaikkiaan 
Keskimäärin 
lainauspäivää 

kohden 
Kaikkiaan 

Keskimäärin 
lainauspäivää. 

kohden 

Pääkirjasto 403,750 1,424 397,848 1,300 
Kallion haarakirj asto.... 220,770 790 206,475 677 
Töölön » 61,706 220 57,310 188 
Vallilan » 54,184 208 46,316 152 
Käpylän » 24,534 99 18,124 69 
Pasilan » 10,089 46 9,037 34 
Eteläinen » 13,939 62 — — 

Yhteensä 788,972 2,849 735,110 2,420 

Vuoden kuluessa lainaus lisääntyi, huolimatta siitä että kirjasto oli 
suljettuna helmikuun 19 p:ään asti. Lainauspäivien lukumäärä oli pääkir-
jastossa 290, lasten ja nuorison osastolla 261, Kallion haarakirjastossa 

Kertomukseen li i t tyvät taulukkotiedot lainausliikkeestä sekä käynneistä 
lukusaleissa on julkaistu Helsingin kaupungin tilastollisessa vuosikirjassa v:lta 
1940/41. 
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290, lasten ja nuorison osastolla 261, Töölön haarakirjastossa 280, Valli-
lan haarakirjastossa 260, Käpylän haarakirjastossa 247, Pasilan haara-
kirjastossa 221 ja Eteläisessä haarakirjastossa 224. 

Suurin määrä päivässä annettuja kirjalainoja oli 5,192. 
Aikuisille sekä lapsille ja nuorisolle annettujen kirjalainojen välinen 

suhde käy ilmi seuraavasta taulukosta: 

Pääkirjasto 
Kallion haarakirjasto :... 
Töölön » 
Vallilan » 
Käpylän »" 
Pasilan » 
Eteläinen » 

Kirjalainoja 
aikuisille 

Kirjalainoja 
lapsille ja nuori-

solle Kirjalainoja 
kaikkiaan 

Pääkirjasto 
Kallion haarakirjasto :... 
Töölön » 
Vallilan » 
Käpylän »" 
Pasilan » 
Eteläinen » 

Luku % Luku % 

Kirjalainoja 
kaikkiaan 

Pääkirjasto 
Kallion haarakirjasto :... 
Töölön » 
Vallilan » 
Käpylän »" 
Pasilan » 
Eteläinen » 

322,643 
144,514 
37,725 
27,942 
12,866 
5,587 
6,354 

79.9 
65.5 
61.i 
51.6 
52.4 
55.4 
45.6 

81,107 
76,256 
23,981 
26,242 
11,668 
4,502 
7,585 

20.i 
34.5 
38.9 
48.4 
47.6 
44.6 
54.4 

403,750 
220,770 
61,706 
54,184 
24,534 
10,089 
13,939 

Yhteensä 557,631 70.7 231,341 29.3 788,972 

V. 1939 lainattiin aikuisille 553,906 nidosta eli 75.4 % sekä lapsille ja 
nuorisolle 181,204 eli 24.6 %. Lisäys kirjalainoissa lapsille ja nuorisolle oli 
suurempi kuin aikuisille. 

Romaani- ja kertomakirjallisuuden sekä muun kirjallisuuden välinen 
suhde selviää seuraavasta taulukosta, jossa myöskin on otettu huomioon 
aikuisten sekä lapsille ja nuorisolle annettujen lainain välinen ero: 

Pääkirjasto 
Kallion haarakirjasto 
Töölön » 
Vallilan » 
Käpylän » 
Pasilan » 
Eteläinen » 

Kirjalainoja aikuisille Kirjalainoja lapsille ja 
nuorisolle Kirjalainoja kaikkiaan 

Pääkirjasto 
Kallion haarakirjasto 
Töölön » 
Vallilan » 
Käpylän » 
Pasilan » 
Eteläinen » 

Romaani-
kirjallisuus 

Muu kirjal-
lisuus 

Kertoma-
kirjallisuus 

Muu kirjal-
lisuus 

Romaani ja 
kertoma-

kirjallisuus 
Muu kirjal-

lisuus 

Pääkirjasto 
Kallion haarakirjasto 
Töölön » 
Vallilan » 
Käpylän » 
Pasilan » 
Eteläinen » 

Luku % Luku % Luku % Luku % Luku % Luku % 

Pääkirjasto 
Kallion haarakirjasto 
Töölön » 
Vallilan » 
Käpylän » 
Pasilan » 
Eteläinen » 

196,576 
97,026 
25,396 
18,438 
8,755 
3,268 
3,732 

60.9 
67.i 
67.3 
66.o 
68.o 
58. s 
58.7 

126,067 
47,488 
12,329 
9,504 
4,111 
2,319 
2,622 

39.i 
32.9 
32.7 
34.o 
32.o 
41.5 
41.3 

55,005 
58,222 
16,830 
20,136 

9,437 
3,141 
5,787 

67.8 
76.4 
70.2 
76.7 
80.9 
69.8 
76.3 

26,102 
18,034 
7,151 
6,106 
2,231 
1,361 
1,798 

32.2 
23.6 
29.8 
23.3 
19.1 
30.2 
23.7 

251,581 
155,248 
42,226 
38,574 
18,192 
6,409 
9,519 

62.3 
70.3 
68.4 
71.2 
74.2 
63.5 
|68.3 

152,169 
65,522 
19,480 
15,610 
6,342 
3,680 
4,420 

37.7 
29.7 
31.6 
28.8 
25.8 
36.5 
31.7 

Yhteensä 353,191 63.3 204,440 36.7 168,558 72.9 62,783 27 . i 521.749 66. I 267,223 33.9 

V. 1939 lainattiin kaikkiaan 466,745 nidosta eli 63.5% romaani- ja 
kertomakirjallisuutta sekä 268,365 nidosta eli 36. s % muuta kirjallisuutta. 
Lainatun romaani- ja kertomakirjallisuuden sekä toiselta puolen muun 
kirjallisuuden välinen suhde muuttui siten kertomusvuonna jonkin verran 
edellisen eduksi. 

Erikielisen kirjallisuuden lainausta valaisee seuraava taulukko: 
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Suomenkielinen Skandinaavinen Muunkielinen 
kirjallisuus kirjallisuus kirjallisuus Kirjalainoja 

1 kaikkiaan 
Luku % Luku % Luku % 

Pääkirjasto 243,233 60.2 139,960 34.7 20,557 5.i 403,750 
Kallion haarakirjasto 200,380 90.8 20,390 9.2 — — 220,770 
Töölön » 40,872 66.2 '20,834 33.8 — . — 61,706 
Vallilan » 46,701 86.2 7,483 13.8 — — 54,184 

i Käpylän » 21,637 88.2 2,897 11.8 — — 24,534 
Pasilan » 9,148 90.7 941 9.3 — — 10,089 
Eteläinen » 10,720 76.9 3,219 23.i — — 13,939 

Yhteensä 572,691 72.6 195,724 24.8 20,557 2 .6 788,972 

Kaikilta lainausosastoilta lainattiin v. 1939 suomenkielistä kirjalli-
suutta 5 2 3 , 4 3 0 nidosta eli 71 .2%, skandinaavista kirjallisuutta 190 ,810 
nidosta eli 26. o % ja muunkielistä kirjallisuutta 2 0 , 8 7 0 nidosta eli 2 .8 %. 

Kirjavaraston eri kirjallisuusryhmistä lainattujen nidosten luku ilmenee 
seuraavasta yhdistelmästä: 

I. Uskontoa 
II . Historiaa, arkeologiaa ja 

elämäkertoja 
I I I . Maantietoa, kansatiedet-

tä, antropologiaa ja mat-
kakertomuksia 

IV. Romaaneja, kertomuk-
sia ja satuja 

V. Runoja, näytelmiä, albu-
meja sekä kirjallisuus-
historiaa ja taidetta 

VI. Luonnontiedettä, mate-
matiikkaa, lääketiedettä 
ja teknologiaa 

VII. Oikeus- ja valtiotiedettä 
yhteiskunnallisia kysy-
myksiä ja taloutta 

VIII. Kielitiedettä 
IX. Filosofiaa, siveysoppia, 

kasvatusta, kirja- ja kir-
jastotiedettä, urheilua 
sekä muita ja sekalai-
sia aineita 

Pää-
kirjasto 

Kallion Töölön Vallilan Käpylän Pasilan Eteläinen Kirja-
lainoja 
kaik-
kiaan 

% 

I. Uskontoa 
II . Historiaa, arkeologiaa ja 

elämäkertoja 
I I I . Maantietoa, kansatiedet-

tä, antropologiaa ja mat-
kakertomuksia 

IV. Romaaneja, kertomuk-
sia ja satuja 

V. Runoja, näytelmiä, albu-
meja sekä kirjallisuus-
historiaa ja taidetta 

VI. Luonnontiedettä, mate-
matiikkaa, lääketiedettä 
ja teknologiaa 

VII. Oikeus- ja valtiotiedettä 
yhteiskunnallisia kysy-
myksiä ja taloutta 

VIII. Kielitiedettä 
IX. Filosofiaa, siveysoppia, 

kasvatusta, kirja- ja kir-
jastotiedettä, urheilua 
sekä muita ja sekalai-
sia aineita 

Pää-
kirjasto 

h a a r a k i r j a s t o 

Kirja-
lainoja 
kaik-
kiaan 

% 

I. Uskontoa 
II . Historiaa, arkeologiaa ja 

elämäkertoja 
I I I . Maantietoa, kansatiedet-

tä, antropologiaa ja mat-
kakertomuksia 

IV. Romaaneja, kertomuk-
sia ja satuja 

V. Runoja, näytelmiä, albu-
meja sekä kirjallisuus-
historiaa ja taidetta 

VI. Luonnontiedettä, mate-
matiikkaa, lääketiedettä 
ja teknologiaa 

VII. Oikeus- ja valtiotiedettä 
yhteiskunnallisia kysy-
myksiä ja taloutta 

VIII. Kielitiedettä 
IX. Filosofiaa, siveysoppia, 

kasvatusta, kirja- ja kir-
jastotiedettä, urheilua 
sekä muita ja sekalai-
sia aineita 

4,183 

37,135 

26,094 

251,581 

22,301 

21,376 

11,218 
7,576 

. 22,286 

940 

15,664 

15,031 

155,248 

9,442 

8,231 

3,660 
2,765 

9,789 

247 

5,725 

4,695 

42,226 

2,556 

2,185 

650 
823 

2,599 

218 

4,280 

3,363 

38,574 

2,440 

1,749 

744 
336 

2,480 

38 

1,905 

1,675 

18,192 

702 

723 

268 
141 

890 

37 

1,257 

821 

6,409 

702 

218 

151 
66 

428 

84 

1,605 

766 

9,519 

638 

441 

105 
86 

695 

5,747 

67,571 

52,445 

521,749 

38,781 

34,923 

16,796 
11,793 

39,167 

0.7 

8.6 

6.7 

66.1 

4.9 

4.4 

2.i 
1 .5 

5.o 
Yhteensä 403,750 220,770 61,706 54,184 24,534 10,089 13,939 788,972 100. o 

V. 1939 eri kirjallisuusryhmistä annettujen lainain prosenttiluvut oli-
vat l.o, 8.6, 7.3, 63.5, 5.4, 4.8, 2.6, 1.8, 5.o. Kertomusvuonna lisään-
tyivät suhteellisesti ryhmästä IV annetut lainat kun sitä vastoin ryhmistä 
I, III, V, VI, VII ja VIII annetut lainat suhteellisesti vähenivät. Ryh-
miä II ja IX koskevat prosenttiluvut pysyivät muuttumattomina. 
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Lainaajat. Kotilainoja sai kaikkiaan 42,656 henkilöä, joista 10,813 
oli uusia lainaajia. Seuraavassa taulukossa on lainaajia koskevia tietoja: 

Pääkirjasto 
Kallion haarakirjasto... 
Töölön » 
Vallilan » 
Käpylän » 
Pasilan » 
Eteläinen » 

Aikuiset Lapset ja nuoriso K
aiken 

kaikkiaan 

Pääkirjasto 
Kallion haarakirjasto... 
Töölön » 
Vallilan » 
Käpylän » 
Pasilan » 
Eteläinen » 

3 ! I * 
PK 

2 p 
5? p 

g 
CD CD 3 M p: 

•ö O 
£ p 

¡S 
H ^ 
S 
p: 

& 
g 
CD 
S 01 ca: 

K
aiken 

kaikkiaan 

Pääkirjasto 
Kallion haarakirjasto... 
Töölön » 
Vallilan » 
Käpylän » 
Pasilan » 
Eteläinen » 

5,742 
3,305 

536 
526 
380 
111 
131 

44.7 
45.8 
40.6 
49.0 
50.4 
49.6 
43.4 

Lai 

7,091 
3,919 

784 
547 
374 
113 
171 

naajii 

55.3 
54.2 
59.4 
51.0 
49.6 
50.4 
56.6 

2, joide 

12,833 
7,224 
1,320 
1,073 

754 
224 
302 

n äidi 

1,050 
1,352 

475 
. 329 

245 
56 

106 

nkieli 

56.8 
58.0 
65.7 
49.8 
56.7 
49.6 
52.7 

oli SU 

797 
979 
248 
331 
187 
57 
95 

omi 

43.2 
42.0 
34.3 
50.2 
43.3 
50.4 
47.3 

1,847 
2,331 

723 
660 
432 
113 
201 

14,680 
9,555 
2,043 
1,733 
1,186 

337 
503 

Yhteensä 

Pääkirjasto 
Kallion haarakirjasto... 
Töölön » 
Vallilan » 
Käpylän » 
Pasilan » 
Eteläinen » 

10,731 

3,288 
327 
309 

67 
63 
29 
50 

45.2 

38.7 
46.1 
39.9 
45.3 
42.6 
54.7 
41.3 

12,999 

Lai'i 

5,203 
382 
465 

81 
85 
24 
71 

54.8 

naajii 

61.3 
53.9 
6O.1 
54.7 
57.4 
45.3 
58.7 

23,730 

2, joide 

8,491 
709 
774 
148 
148 
53 

121 

3,613 

n äidi 

569 
80 

204 
57 
30 
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38.1 
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99 

226 
50 
30 

5 
39 

42.7 

otsi 

44.6 
55.3 
52.6 
46.7 
50.0 
50.0 
61.9 

6,307 

1,028 
179 
430 
107 
60 
10 
63 

30,037 

9,519 
888 

1,204 
255 
208 

63 
184 

Yhteensä 

Pääkirjasto 

Pääkirjasto 
Kallion haarakirjasto... 
Töölön » 
Vallilan i> 
Käpylän » ... 
Pasilan » 
Eteläinen » 

4,133 

160| 
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3,632 

845 
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140 
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39.6 

L 

55.0 

42.5 
45.8 
40.4 
48.6 
49.1 
50.5 
42.8 

6,311 

ainaaji 
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12,425 
4,301 
1,249 
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459 
137 
242 
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54.2 
59.6 
51.4 
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57.2 
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\
 291 

Lainaa\ 
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1,221 
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1 2I 
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i oli /< 
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56.2 
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49.6 
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okin n 

I 5 

m 

1,261 
1,078 

474 
381 
217 
62 

134 

48.4 

tuu ki 

71.4 

43.8 
42.9 
41.1 
49.7 
44.1 
50.4 
50.8 

1,877 

eli 

1 1 

2,882 
2,510 
1,153 

767 
492 
123 
264 

12,321 

1 298 

24,497 
10,443 
3,247 
1,988 
1,394 

400 
687 

Yhteensä 15,024 43.6 19,441 56.4 34,465 4,584 56.0 3,607 44.0 8,191 42,656 

V. 1939 oli lainaajien lukumäärä 43,313, joista 29,980 eli 69.2 %:lla 
oli äidinkielenä suomi, 13,014 eli 30. i %:lla ruotsi ja 319 eli 0.7 %:lla jokin 
muu kieli. Vastaavat kertomusvuotta koskevat prosenttiluvut ovat 
70.4, 28.9 ja 0.7. Suomenkielisten lainaajain lukumäärä lisääntyi siis 
suhteellisesti vähäisen (1.2 %) ruotsinkielisten suhteellisesti vähentyessä 
saman verran. Muunkielisten lainaajien lukumäärä jäi suhteellisesti muuttu-
mattomaksi. Aikuisten ja nuorten lainaajien suhdeluku muuttui nuorten 
eduksi; aikuisten prosenttiluku oli 80. s (84.2 v. 1939) ja nuorten 19.2 
(15.8 v. 1939). Miesten ja naisten lukumäärää osoittavat prosenttiluvut 
olivat edellisten 43.6 (45.9 v. 1939) ja jälkimmäisten 56.4 (54.1 v. 1939). 
Nuorista lainaajista oli 56. o % (59.2 v. 1939) poikia ja 44. o % (40.8 
v. 1939) tyttöjä. 
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Lukusalit. Pääkirjaston opintosali ja yleinen lukusali olivat avoinna 
302 päivänä, sanomalehtisali 303 päivänä ja lasten lukusali 273 päivänä. 
Kallion haarakirjastossa oli aikuisten lukusali avoinna 301 päivänä, sa-
nomalehtisalit 302 päivänä ja lasten lukusali 261 päivänä. Töölön haara-
kirjastossa oli sanomalehtisali avoinna 291 päivänä ja lasten lukusali 280 
päivänä. Vastaava! aukiolopäivät olivat Vallilassa 273 ja 272, Käpylässä 
272 ja 271, Pasilassa 273 ja 272 ja Eteläisessä haarakirjastossa 237 ja 237. 

Päivittäinen aukioloaika oli sama kuin ennenkin. 
Lukusalikäyntien lukumäärä v. 1940 ja 1939 käy ilmi seuraavasta tau-

lukosta: 

Aikuisten Sanomalehti- Lasten luku- Käyntejä kaik-opintosali lukusalit salit salit kiaan 

1940 1939 1940 1939 1940 1939 1940 1939 1940 1939 

Pääkirjasto 23,899 32,245 32,809 34,579 180,598 227,825 53,583 53,866 290,889 348,515 
Haarakirjasto 

Kallion — — 24,379 25,281 187,804 269,492 49,211 43,862 261,394 338,635 
Töölön — — — — 46,776 114,498 13,097 18,289 59,873 132,787 
Vallilan — — — — 122,640 144,151 24,000 27,132 146,640 171,283 
Käpylän — — — — 75,990 67,609 4,972 5,136 80,962 72,745 
Pasilan — — — — 11,189 13,803 4,319 6,507 15,508 20,310 
Eteläinen — — — — 65,526 126,032 3,169 — 68,695 126,032 

Yhteensä 23,8991 32,245 57,188 59,860 690,523 963,410 152,35l| 154,792 923,961 1,210,307 

Lukusalikäyntien päivittäinen keskimäärä oli seuraava: 

1940 1939 

Pääkirjasto 980 1,093 
Kallion haarakirjasto 892 1,069 
Töölön » 208 417 
Vallilan » 537 552 
Käpylän » 297 246 
Pasilan » 57 64 
Eteläinen » 290 496 

Yhteensä 3,261 3,937 

Vuoden kuluessa ilmestyneitä aikakaus- ja sanomalehtiä oli lukusaleissa 
yleisön käytettävinä seuraava määrä: 

Aikakauslehtiä Sanomalehtiä 
luku kpl luku kpl 

Pääkirjasto 376 421 60 82 
Kallion haarakirjasto 141 162 68 85 
Töölön » 51 57 23 28 
Vallilan » 54 65 21 35 
Käpylän » 40 44 18 22 
Pasilan » 38 42 16 16 
Eteläinen » 46 53 17 33 
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Kirjavarasto. Kaupunginvaltuuston v. 1934 vahvistamien kirja-
varaston tarkastusta koskevien säännösten mukaisesti tarkastivat kirjas-
ton virkailijat kesäkuussa puolet IV ryhmään kuuluvista kirjoista. Tar-
kastuksen valvojina olivat kuten aikaisemmin filosofianmaisterit C. R. Gard-
berg ja S.-K. Kilpi. 

Kirjaston luetteloista poistettiin 4,331 loppuunkulunutta nidosta, 
joista 3,515 oli kuulunut pääkirjastoon, 775 Kallion haarakirjastoon, 36 
Töölön haarakirjastoon, 1 Vallilan haarakirjastoon, 1 Pasilan haarakir-
jastoon ja 3 Eteläiseen haarakirjastoon. 

Kirjastoon luetteloitiin ja hankittiin 16,302 uutta nidosta. Luetteloitu 
kirjavarasto käsitti vuoden alussa 251,994 nidosta ja vuoden lopussa 263,965 
nidosta. Viimeksi mainituista oli 142,164 eli 53.9 % suomenkielistä, 
110,951 eli 42.o % skandinaavista ja 10,850 eli 4. i % muunkielistä kirjalli-
suutta. Vastaavat prosenttiluvut olivat v. 1939 53.4, 42.6 ja 4. o. 

Vuoden lopussa kirjavarasto jakaantui eri kirjallisuusryhmiin seuraa-
vasti: 

Nidoksia % 

I. Uskontoa 8,966 3.4 
II. Historiaa, arkeologiaa ja elämäkertoja 26,306 10. o 

III. Maantietoa, kansatiedettä, antropologiaa ja 
matkakertomuksia 14,985 5.7 

IV. Romaaneja, kertomuksia ja satuja 98,971 37.5 
V. Runoja, näytelmiä, albumeja sekä kirjallisuus-

historiaa ja taidetta 29,457 11. i 
VI. Luonnontiedettä, matematiikkaa, lääketiedettä 

ja teknologiaa 15,827 6. o 
VII. Oikeus- ja valtiotiedettä, yhteiskunnallisia kysy-

myksiä ja taloutta 16,708 6.3 
VIII. Kielitiedettä 4,523 1.7 

IX. Filosofiaa, siveysoppia, kasvatusta, kirja- ja 
kirjastotiedettä, urheilua sekä muita sekalaisia 
aineita 17,081 6.5 

X. Lukusaleihin sijoitettua kirjallisuutta (haku-
teoksia, sidottuja aikakaus- ja sanomalehtiä 
y. m.) 31,141 11.s 

Yhteensä 263,965 100.o 

Vastaavat prosenttiluvut olivat v. 1939 3.4, 9.7, 5.8, 37.4, 11.3, 5.9, 
6 . 3 , 1 . 7 , 6 . 4 , ja 12.i. 

Pääkirjaston ja haarakirjastojen kesken kirjavarasto jakaantui vuoden 
vaihteessa seuraavasti: 

1 9 4 0 1 9 3 9 
Nidoksia % Nidoksia % 

Pääkirjasto 149,449 56.6 145,034 57.a 
Kallion haarakirjasto .. 63,260 24.o 60,603 24.o 
Töölön » 19,351 7 . 3 18,109 7.2 
Vallilan » 15,574 5.9 14,417 5.7 
Käpylän » 8,439 3 . 2 7,792 3.i 
Pasilan » 5,361 2.o 4,631 1 . 8 
Eteläinen » 2,531 1.0 1,408 0.6 

Yhteensä 263,965 lOO.o 251,994 lOO.o 
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Kirjavaraston arvo arvioitiin vuoden alussa 6,212,250 mk:ksi ja vuoden 
lopussa 6,647,640 mk:ksi. 

Kirjalahjat. Kertomusvuonna merkittiin kirjalahjoituksia seuraavilta 
henkilöiltä ja laitoksilta: Arbetarnas bildningsförbund (Tukholma), insi-
nööri P. Blom, herra H. Blomstedt, Deichmanin kirjasto (Oslo); Englan-
nin lähetystö Helsingissä, Helsingin Historiayhdistys, Helsingin kaupun-
gin huoltolautakunta, Helsingin kaupungin teknilliset laitokset, Helsingin 
kaupungin tilastotoimisto, Helsingin säästöpankki, tohtorinrouva E. Horn-
borg, filosofianmaisteri M. Kanninen, Kansallis-Osake-Pankki, Kirjan-
sitomo Atlas, Københavns Magistrat, La Biblioteca Comunale delTArchi-
ginnasio (Bologna), L. Laurent, Odense Centralbibliotek, professori H. E. 
Pipping, yliopettaja L. Pohjala, Porin kaupunginkirjasto, Puolan lähetystö 
Helsingissä, Ranskan lähetystö Helsingissä, Rockefeller Foundation, Salon 
kauppalanhallitus, herra G. Scheiwiller (Milano), O. Silvennoinen, Suomen 
kunnallinen keskustoimisto, Svenska litteratursällskapet i Finland, Tam-
pereen kaupungin kirjasto, tilastollinen päätoimisto, Turun kaupunginhalli-
tus, Turun kaupunginkirjasto, Turun yliopiston kirjasto, Uppsalan yli-
opiston kirjasto, Th. Wulff oy., ja professori J. Öhquist. 

Tulot. Kirjaston tulot olivat 87,771 mk oltuaan 127,465: 35 mk v. 1939. 
Pääkirjaston ja haarakirjasto jen tulojen jakautuminen selviää seuraa-

vasta taulukosta: 

Pää- Kallion Töölön Vallilan Käpylän Pasilan Eteläinen Tuloja 
kirjasto kaikkiaan 

n a a r a K i r j a s t o 

M a r k k a a ; ja p e n n i ä 

Kuukausi 
Tammikuu — — — — — — — — — — 180 — — 180 — 

Helmikuu 103 — 128 — — — — — — — 180 — — ' — 411 — 

Maaliskuu 1,697 — 533 50 99 50 178 — 21 — 185 — — — 2,714 — 

Huhtikuu 2,353 50 1,176 50 307 — 278 — 64 50 185 — — — 4,364 50 
Toukokuu 5,331 — 1,703 50 449 50 312 50 91 — 2.66 — — — 8,153 50 
Kesäkuu 4,137 50 1,108 50 216 50 255 50 82 — 492 — 5 — 6,297 — 

Heinäkuu 5,730 — 1,616 — 479 — 352 — 122 50 240 50 37 — 8,577 — 

Elokuu 6,361 — 1,292 — 398 — 259 50 65 50 212 — 45 50 8,633 50 
Syyskuu 6,843 50 1,945 50 369 — 231 — 194 — 226 — 62 50 9,871 50 
Lokakuu 8,593 50 2,053 — 434 — 323 — 221 50 245 50 306 50 12,177 — 

Marraskuu 8,221 50 2,528 50 407 — 423 — 185 — 249 — 117 12,131 
Joulukuu 9,756 — 2,931 — 426 50 564 — 248 — 250 50 85 — 14,261 — 

Yhteensä 59,127 50 17,016 ! 3,586 — 3,176 50 1,295 — 2,911 50 658 50 87,771 — 

Tuloerä 
Sakkoja 53,652 — 13,634 50 3,397 50 2,305 50 1,115 50 380 435 50 74,920 50 
Suom. kiel. luett. .. 395 — 1,134 — 6 — 182 — 53 29 5 1,804 
Ruots. kiel. luett. 319 — 170 — 18 — 27 20 554 
Vieraskiel. luett. ... 113 — 9 50 25 — 147 50 
Erääntyneitä vak. 1,232 — 216 — — — — 1,448 
Sekalaisia tuloja ... 3,416 50 1,852 — 139 50 662 — 106 50 2,502 50 218 — 8,897 — 

Yhteensä 59,127 50 17,016 — 3,586 — 3,176 50 1,295 — 2,911 50 658 50 87,771 — 
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Lainaajat maksoivat sakkoa 31,959 tapauksessa. Kaupunginkassaan 
suoritettujen erääntyneiden vakuuksien lukumäärä oli 70. Kaikkiaan myy-
tiin 780 luetteloa, joista 630 käsitti suomen- ja vironkielisen kirjallisuuden 
(A-ryhmä), 110 pääasiassa ruotsinkielisen kirjallisuuden (B-ryhmä) ja 40 
yksinomaan saksan-, ranskan- ja englanninkielisen kirjallisuuden (C-ryhmä). 
Myydyt luettelot jakaantuivat hintansa ja laatunsa puolesta seuraavasti: 

A-ryhmä B-ryhmä C-ryhmä teensä Hmka ' A-ryhmä B-ryhmä C-ryhmä teensä 

1 52 — — 52 5 2 — 24 26 
1:50 — — 9 9 6 — 77 — 77 
2 139 25 7 171 12 17 2 — 19 
3 4 2 0 6 — 4 2 6 Yhteensä 630 110 40 780 

Kadonneitten ja vahingoittuneiden kirjojen korvausrahoja kertyi 
2,370 mk. 

Menot ilmenevät seuraavasta yhdistelmästä, johon myös on otettu 
kirjastolle myönnetyt määrärahat: 

Palkat, palkkiot ja sairasapu 
Määräraha, 

2,223,690 
mk Menot, mk 

— 2,220,270:50 
Vuokrat 585,540 — 585,540: — 
Lämpö 128,550 — 127,844:30 
Valaistus 74,000 — 68,427:50 
Siivous 14,000 — 13,997: 10 
Vedenkulutus 2,644 — 1,748:20 
Puhtaanapito 14,917 — 9,307: — 
Kalusto 19,200 — 19,200: — 
Sidonta- ja painatuskulut 2) 285,000 — 284,995:90 
Tarverahat 20,500 — 20,151:80 
Kirjallisuus 600,000 — 599,999:40 

Yhteensä 3,968,041 — 3,951,481: 70 

Kaupungin avustamat yhdistykset. Kaupunginhallitukselta avustusta 
saaneiden yhdistysten Kirjoja sokeille ja Brage sekä Suomen työväen 
arkiston ja Kasvatusopillisen kirjaston ja lukusalin apurahojen käyttö oli 
kirjaston johtokunnan valvonnan alainen. 

Tähän eivät sisälly kirjastorakennusten kunnossapidosta ja palovakuutuksesta 
aiheutuneet kulut. — 2) Sidontaan käytettiin 267,663:90 mk ja painatuksiin 
17,332 mk. 

Kunnall. kert. 1940 14* 
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Kaupunginmuseon johtokunnan kertomus v:lta 1940 oli seuraavan 
sisältöinen: 

Museon johtokunnan muodostivat professori A. Hämäläinen puheen-
johtajana, professori V. Voionmaa varapuheenjohtajana sekä filosofian-
tohtori T. Stjernschantz. Kaupunginhallituksen edustajana johtokunnassa 
oli toimistoapulainen M. Salmela-Järvinen. Museon johtaja, arkkitehti 
A. W. Rancken toimi sihteerinä. 

Johtokunta kokoontui vuoden kuluessa neljään istuntoon, joissa museon 
hallintoa ja hoitoa koskevia asioita käsiteltiin ja otettiin päätettäviksi. 
Poikkeuksellisten olojen vuoksi ensimmäinen kokous pidettiin vasta tou-
kokuun 15 p:nä. 

Museon vahtimestari ja lämmittäjä O. Salin, jolle kaupunginhallitus 
kesäkuun 6 p:nä myönsi eläkkeen, erosi virastaan heinäkuun 1 p:nä. 
Museon vahtimestariksi ja lämmittäjäksi valittiin hänen jälkeensä Viipurin 
kaupunginmuseon entinen vahtimestari A. A. Muje. 

Museo oli suljettuna koko v:n 1940, ja sen kokoelmat olivat suureksi 
osaksi kellariholveissa säilytettävinä. 

Museon kokoelmat lisääntyivät yhteensä 247 numerolla, joista huone-
kaluja, taloustarpeita y.m. oli 18, virkapukuja 1, muistorahoja 1, tauluja 
ja kuvia 37, valokuvia 160, kirjallisuutta 20 ja arkistoaineistoa 10 nume-
roa. 

Seuraavat henkilöt tekivät lahjoituksia museolle: kenraaliluutnantti 
B. Åkerman, arkkitehti P. E. af Enehielm, filosofiantohtori H. Lindberg, 
laamanni A. M. Lassenius, tohtorinrouva S. Ailio, neidit M. ja E. Wrede, 
talonomistaja K. O. Leschen perilliset ja Eteläisen ruotsalaisen seurakunnan 
vanhainkodin säätiö, vapaaherratar A. von Bonsdorffin perilliset, Helsin-
gin kaupungin rakennustoimisto, herra A. Nylander, Th. Wulff oy. y.m. 

Lisäksi museoon ostettiin tauluja, valokuvia, kirjallisuutta y.m. 
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Musiikkilautakunnan toiminnastaan v. 1940 laatima kertomus oli seu-

raavan sisältöinen: 

Musiikkilautakunnan kokoonpano ja toiminta. Kaupunginvaltuusto 
valitsi v:ksi 1940 musiikkilautakunnan puheenjohtajaksi lääketieteen- ja 
kirurgiantohtori E. Suolahden sekä muiksi jäseniksi filosofiantohtori V. 
Annalan, filosofianmaisteri E. von Frenckellin, vaatturi T. Hiekkarannan, 
kirjaltaja S. K. Leinon, filosofiantohtori H. Ramsayn ja toimittaja R. 
Sventon. Viimeksi mainitun anottua vapautusta lautakunnan jäsenyydestä, 
kaupunginvaltuusto valitsi huhtikuun 10 p:nä hänen tilalleen toimittaja 
E. Meriluodon. Kaupunginhallituksen edustajana lautakunnassa oli minis-
teri V. V. Salovaara. Lautakunnan varapuheenjohtajana toimi filosofian-
tohtori Ramsay ja sihteerinä vanhempi oikeusneuvosmies K. Furuhjelm. 

Kun osa lautakunnan jäsenistä v:n 1939—40 sodan aikana oli tärkeissä 
tehtävissä muilla paikkakunnilla, saattoi lautakunta ennen rauhantekoa 
kokoontua vain kerran, ollen tällöinkin läsnä ainoastaan kolme jäsentä. 
Mainitussa kokouksessa tehdyt päätökset kaupunginhallitus kuitenkin 
hyväksyi, joten ne voitiin panna täytäntöön. Vuoden varrella lautakunta 
vielä kokoontui 9 kertaa, joten kokousten lukumäärä oli kaikkiaan 10. 
Pöytäkirjain pykäläluku oli 130 ja lähetettyjen kirjeiden lukumäärä 133. 

Kaupunginorkesterin kokoonpano. Kaupunginorkesterin vakinainen mies-
luku oli v:n 1940 alussa 71. Sodassa haavoittui trumpetinsoittaja H. Ros-
tamo helmikuun 21 p:nä ja joutui kadoksiin. Orkesterin taiteellinen johtaja 
professori G. Schneevoigt, jonka kaupunginvaltuusto oli oikeuttanut jää-
mään virkaansa vuoden ajaksi hänen täytettyään marraskuun 8 p:nä 1939 
67 vuotta eli siis marraskuun 8 p:ään 1940 saakka, oleskeli sodan puhjettua 
ulkomailla, aluksi Ruotsissa ja sittemmin, kaupunginhallituksen myön-
nettyä hänelle virkalomaa maaliskuun 1 p:n ja marraskuun 8 p:n väliseksi 
ajaksi, Austraaliassa. Musiikkilautakunnan esityksestä kaupunginvaltuusto 
lokakuun 30 p;nä päätti v:n 1941 alusta vakinaistaa orkesterin johtajan vi-
ran, joka siihen asti oli ollut sopimuspalkkainen, määräten tämän viran 
kuulumaan 8 palkkaluokkaan, jonka pohjapalkka oli 8,700 mk kuukau-
dessa. Tämän jälkeen lautakunta kaupunginhallituksen suostumuksella 
julisti viran haettavaksi. Lausunnon antaminen hakijoista ja uuden joh-
tajan nimittäminen siirtyi kuitenkin v:een 1941. 

Kaupunginorkesterin toiminta. Sodan puhjettua kaupunginorkesterin 
toiminta aluksi kokonaan keskeytyi. Kolmattakymmentä orkesterin jäsen-
tä, heidän joukossaan suurin osa puhallinsoittajia, kutsuttiin näet sotapal-
velukseen, joten orkesterin jo yksinomaan musiikkiteknillisistäkin syistä oli 
mahdotonta esiintyä sinfoniaorkesterina. Kun olosuhteet Heslingissä aikaa 
myöden näyttivät sallivan jonkun iltakonsertin antamisen, kaupungin-
orkesterin toimisto suunnitteli konsertteja jousiorkesterin puitteissa help-
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potajuisin ohjelmin, sillä pidettiin todennäköisenä, että yleisö tänä hermoja 
kuluttavana aikanakin halusi nauttia hyvästä musiikista, vaikkapa vaati-
mattomassakin muodossa. Ensimmäinen tällainen konsertti annettiin hel-
mikuun 16 p:nä, ja ennen rauhan solmiamista ehdittiin antaa vielä 2 jousi-
orkesterikonserttia. Nämä kolme konserttia johti konserttimestari Arvo 
Hannikainen. Rauhanteon jälkeen, jolloin osa maanpuolustukseen osallis-
tuneista orkesterin jäsenistä lomautettiin, järjestettiin kevätkaudella vielä 
seitsemän konserttia, joissa orkesteri kuitenkaan ei vielä ollut täysilukuinen. 
Näistä konserteista Arvo Hannikainen johti kolme sekä Ole Edgren, Eero 
Selin, Sulho Ranta ja Martti Similä kukin yhden. Kevätkaudella annettiin 
edellä mainittujen konserttien lisäksi kaksi sinfoniakonserttia, joista toisen 
johti Toivo Haapanen ja toisen Simon Parmet, ynnä kolme ylimääräistä 
sinfoniakonserttia, joista Selim Palmgren johti yhden ja Ernest Pingoud 
yhden, kumpikin omia sävellyksiään käsittävän, sekä Alceo Galliera Mila-
nosta kolmannen konsertin sotainvaliidien hyväksi. Tavanmukainen vappu-
matinea annettiin myös. 

Syyskauden aikana orkesteri esiintyi kahdeksassa varsinaisessa sinfonia-
konsertissa, joita johti Armas Järnefelt, Nikolai van Gilse van der Pals, 
Martti Similä, Leo Funtek, Toivo Haapanen, Tor Mann Ruotsista, Nils-
Eric Fougstedt ja Heikki Klemetti, sekä yhdessä ylimääräisessä sinfonia-
konsertissa, jota johti Toivo Haapanen. Joulukuun 8 ja 11 p:nä annettiin 
Sibelius-juhlakonsertit Armas Järnefeltin ja Toivo Haapasen johdolla 

Varsinaisia kansansinfonia- ja kansankonsertteja annettiin vasta syys-
kaudella, nimittäin seitsemän kansansinfonia- ja yhdeksän kansankonserttia. 
Ensiksi mainittuja konsertteja johtivat Jussi Blomstedt, Simon Parmet, 
Ossian Fohström, Martti Similä, Nikolai van Gilse van der Pals, Tor Mann ja 
Arvo Hannikainen, jälkimmäisistä taasen Arvo Hannikainen kaksi sekä 
Kullervo Tuukanen, Nikolai van Gilse van der Pals, Hakan von Eichwald, 
Väinö Raitamaa, Väinö Rantanen ja Sulho Ranta kukin yhden ynnä Toivo 
Haapanen myöskin yhden, nimittäin Sibelius-matinean. 

Vuoden varrella annettiin siis kaikkiaan 43 konserttia. Tämä orkesterin 
omien konserttien lukumäärä on huomattava poikkeukselliset • olosuhteet 
huomioonottaen, sillä esim. normaalivuonna 1938 annettiin vain 50 omaa 
konserttia. 

Kaupunginorkesteri avusti 87 oopperaesityksessä ja 5 yksityisessä kon-
sertissa. 

Edellä mainituissa varsinaisissa ja ylimääräisissä sinfoniakonserteissa 
ynnä Sibelius-juhlakonserteissa esiintyivät seuraavat solistit ja kuorot: 
Anja Ignatius kaksi kertaa ja Arvo Hannikainen (viulu), Anna Hagelstam, 
Aune Antti, Lea Piltti, Aulikki Rautavaara ja Oiva Soini (laulu), Kauno 
Wirtanen, France Ellegaard, Ernst Linko, Maire Halava, Kerttu Bernhard 
ja Orest Bodalew (piano), Pentti Rautavaara (sello) ja Greta Brotherus 
(lausunta) sekä Svenska oratoriekören ja Suomen laulu. 

Viimeksi mainituissa konserteissa esitettiin seuraavat sävellykset: 
a) kotimaisia sävellyksiä: Sibelius: Sinfonia I, Sinfonia II, Sinfonia V, 

Sinfonia VII, Viulukonsertti, Öinen ratsastus ja auringon nousu, Aallot-
taret, Lemminkäinen palaa kotitienoille, Tuonelan joutsen, Karelia sarja, 
Historiallisia kuvia, Finlandia ja Sibelius-lauluja; Madetoja: Sinfonia II; 
Sulho Ranta: Kansansatu; Toivo Kuula: Preludio ja Fuuga; Selim Palm-
gren: Kolmikohtauksinen pastoraali orkesterille, Kuvia Suomesta sarja 
orkesterille, Ballaadi orkesterille ja Muodonvaihdoksia konsertti pianolle 
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ja orkesterille; Ernest Pingoud: Suurkaupungin kasvot, Sinfonia III ja 
Ikuinen liekki; sekä Nils-Eric Fougstedt: Sinfonia I. 

b) ulkomaisia sävellyksiä: Dvorak: Sinfonia V, Mustalaissävelmiä ja 
Sellokonsertti h-molli; Pizzetti: Notturno-Gagliarda e Finale del Concerto 
dell Estata; Respighi: Ottobrata da Le feste Romane; Verdi: Symfoni dell 
opéra La Forza del destino; Schubert: Sinfonia h-molli, kaksi kertaa; Händel: 
Care selve aaria oopperasta Atlanta; Bach: Infelice, invan m'affano aaria 
oopperasta La Clemenxa di Scipione ja Viulukonsertti e-duuri; Mozart: 
Popoli di Tessaglia; Reger: Muunnelmia ja Fuuga Mozartin teemasta; 
Svendsen: Sinfonia D-duuri; Brahms: Sinfonia III; Beethoven: Alkusoitto 
Leonore III, Alkusoitto Coriolan, Sinfonia III, Sinfonia VII ja Pianokon-
sertti g-duuri; Tschaikowsky: Francesca da Rimini, Sinfonia VI ja Viulu-
konsertti d-duuri; Wagner: Alkusoitto oopperasta Lohengrin osa III; Ric-
hard Strauss: Tili Eulenspiegels lustige Streiche; Berwald: Symphonie 
singulière; Grieg: Pianokonsertti a-molli; Schumann: Pianokonsertti a-molli; 
sekä Liszt: Pianokonsertti a-duuri. 

Tavanmukainen vertailu sinfonia- ja kansankonserteissa käyneiden 
henkilöiden lukumäärästä erikseen edellisien vuosien vastaavissa konser-
teissa käyneiden henkilöiden lukumäärään ei nyt käy päinsä, koska v:n 1940 
aikana annettuja konsertteja ei voida otsikoida ainoastaan kahtena konsert-
tiryhmänä. Annettakoon tässä sen sijaan seuraavat tiedot konserttiyleisön 
kokonaismäärästä v. 1937—40: V. 1937 kävijöiden lukumäärä oli 15,847, 
v. 1938 19,641, v. 1939 17,541 ja v. 1940 17,722 henkilöä. 

Taloudellinen tulos. Kaupunginorkesterin toiminnan taloudellisista 
tuloksista esitetään seuraavat tiedot: 

Tulot kaupunginorkesterin työstä v. 1940 olivat 564,384: 50 mk (v. 
1937 864,273 mk, v. 1938 815,289 mk ja v. 1939 733,511 mk), josta 290,007 
mk oli tuloja orkesterin omista konserteista ja 274,377: 50 mk tuloja esiin-
tymisistä oopperaesityksissä ja avustamisista konserteissa ynnä nuottien 
vuokraamisesta. 

Kun tulot orkesterin omista konserteista olivat v. 1937 282,273 mk sekä 
v. 1938 298,186 mk ja v. 1939 288,546 mk sekä v. 1940, kuten mainittiin 
290,007 mk, riippuu kokonaistulojen väheneminen siitä, että orkesterin 
myötävaikutuksesta oopperaesityksissä on myöhemmin esitettävistä syistä 
koitunut tuloja vain n. puolet edellisinä vuosina saaduista tuloista. 

Menot nousivat v. 1940 3,727,661:90 mk:aan, josta palkkauksia 
3,367,455 mk, konserttikustannuksia 240,590:55 mk ja muita kuluja 
119,616: 35 mk. Menot arvioitiin talousarviossa seuraavasti: palkkaukset 
3,565,485 mk, konserttikulut 255,000 mk ja muut kulut 137,800 mk. 

Musiikkilautakunnan ja Suomalainen ooppera oy:n välinen sopimus. 
Kuten v:n 1939 vuosikertomuksesta ilmenee, sanottiin otsakkeessa mai-
nittu, huhtikuun 29 p:nä 1929 tehty sopimus v. 1939 kaupungin puolelta 
irti, minkä jälkeen oopperan kanssa sovittiin uudesta, erinäisissä kohdin 
tarkistetusta sopimuksesta, jonka mukaan oopperan kaupungille suori-
tettava korvaus kaupunginorkesterin myötävaikutuksesta oopperaesityk-
sissä oli oleva 70,000 mk kuukaudessa eli 490,000 mk soitto vuotta kohden. 
Huhtikuussa 1940 oopperan johtokunta ilmoitti pitävänsä mainitun, v. 1939 
tehdyn sopimuksen rauenneena, koska sodan alettua sekä oopperan että 
kaupunginorkesterin toiminta keskeytyi. Silloisissa oloissa ooppera ei 
voinut edes joltisellakaan todennäköisyydellä laskea, missä määrin voitiin 
odottaa yleisön myötävaikutusta, ja tulisivatko siis esitykset lainkaan 
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kannattamaan, mutta katsoi oopperan johtokunta kuitenkin, että olisi 
ainakin yritettävä esiintymistä 3 tai 4 kertaa viikossa. Orkesterin maksu 
olisi kuitenkin suoritettava vain kultakin näytännöltä, minkä maksun 
lautakunta neuvoteltuaan oopperan johtokunnan kanssa, määräsi 2,500 
mk:ksi näytännöltä. Tämä maksu oli voimassa koko v:n 1940, mutta koro-
tettiin se sitten tammikuun 1 p:stä 1941 alkaen 3,000 mk:ksi. Tästä riip-
puu, kuten mainittu, kokonaistulojen huomattava laskeminen edellisiin 
vuosiin verraten. 

Tilintarkastukset. Musiikkilautakunnan ja kaupunginorkesterin toi-
miston voimassa olevan johtosäännön 6 §:n mukaan orkesterin talouden-
hoitaja on velvollinen kuukausittain laatimaan yhdistelmän kertyneistä 
tuloista ja maksettaviksi hyväksytyistä .menoista sekä ennen seuraavan 
kuukauden 7 p:ää antamaan sen musiikkilautakunnalle. Kunkin kuukau-
den alussa toimitettiin tilintarkastus ja havaittiin näissä kuukausitilin-
tarkastuksissa tilien aina olevan kunnossa ja kassan aseman pitävän yhtä 
tilikirjain kanssa. 

Taidelaitosten avustaminen ja niiden työn valvonta. Kaupunginhalli-
tuksen huhtikuun 4 p:nä tekemän päätöksen mukaisesti saivat talousarvion 
pääluokan Sivistystoimi luvussa Avustukset mainitut taidelaitokset 
v. 1940 nostaa vain % menoarvioon merkityistä avustuseristä, koska ne 
eivät toimineet vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana. Musiikkilauta-. 
kunnan asiana oleva taidelaitosten työn valvonta järjestettiin samalla 
tavoin kuin edellisinäkin vuosina. 

Teoston ja musiikkilautakunnan välinen sopimus. Säveltäjäin tekijän-
oikeustoimisto Teoston ja musiikkilautakunnan välillä tehtiin edelleen 
kalenterivuodeksi 1940 sopimus, jonka mukaan Teosto poikkeuksellisiin 
oloihin katsoen myönsi lautakunnalle oikeuden 15,000 mk:sta 10,000 mk:aan 
alennetusta korvauksesta sallia kaupunginorkesterin konserteissa v. 1940 
rajoittamattomassa määrin esitettävän kaikkia sävelteoksia, joiden esittä-
misoikeutta Teosto edusti tai sopimusaikana tuli edustamaan, lukuunotta-
matta sopimuksessa tarkemmin selostettuja sävellyksiä. 

Ulkoilmakonsertit. Ulkoilmakonserttien järjestämiseen v. 1940 myön-
netty 35,000 mk:n määräraha jaettiin seuraavasti: 12,600 mk Helsingin 
suojeluskunnan torvisoittokunnalle viidestä 1 x/2 tunnin konsertista Hes-
perian puistossa, viidestä 1 y2 tunnin konsertista Alppilan puistossa, viidestä 
1 y2 tunnin konsertista Pihlajasaaressa ja kuudesta 1 x/2 tunnin konser-
tista Kaivopuistossa; 13,200 mk Helsingin työväenyhdistyksen soittokun-
nalle kahdeksasta 1 tunnin konsertista Hermannissa, Vallilassa ja Mus-
tikkamaalla ja yhdeksästä 1 tunnin konsertista Käpylässä; sekä 9,200 
mk Rannikkolaivaston soittokunnalle kahdeksasta 1 tunnin konsertista 
Kalliossa ja Toukolassa ja seitsemästä 1 tunnin konsertista Pasilassa. 

Orkesterin valtuuskunta. Orkesterin järjestyssäännön mukaisesti or-
kesterin jäsenten on kunkin soittokauden alussa valittava luottamus-
miehistö, n. s. valtuuskunta, johon kuuluu kolme varsinaista ja kaksi vara-
jäsentä ja jonka tehtävänä on tarpeen tullen edustaa orkesterin jäsenistöä, 
sovitella orkesterin jäsenten keskuudessa mahdollisesti sattuvat erimieli-
syydet ja olla välittävänä elimenä musiikkilautakunnan ja orkesterin jä-
senten kesken. Valtuuskunnan varsinaisiksi jäseniksi valittiin soittokau-
deksi 1940/41 orkesterin jäsenet H. Aure (Jäger), M. Orlando ja E. Ranta-
suo sekä varajäseniksi orkesterin jäsenet H. Fransman ja Y. Selin. 
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Kaupungin yleisten töiden lautakunnan v:lta 1940 laatima kertomus 

oli seuraavan sisältöinen: 

Yleisten töiden lautakuntaan kuuluivat v. 1940 puheenjohtajana joh-
taja E. Huttunen, varapuheenjohtajana vanhempi oikeusneuvosmies 
K. Furuhjelm sekä jäseninä pankinjohtaja T. Grotenfelt, toimitsija E. 
Härmä, sähkötyöntekijä O. Oksanen, professori O. Tarjanne ja insinööri 
T. R. Vähäkahio. Kaupunginhallituksen edustajana lautakunnassa oli 
teknillinen johtaja, insinööri E. Moring. Lautakunnan sihteerinä toimi 
varatuomari H. Arvidson. 

Lautakunta kokoontui 43 kertaa ja käsitteli kokouksissaan 1,329 asiaa. 
Lähetettyjen kirjelmien luku oli 431. 

Kaupungininsinöörin virkaa hoiti väliaikaisesti katurakennuspääl-
likkö R. Granqvist helmikuun 16 p:ään asti, jona päivänä kaupunginval-
tuuston valitsema kaupungininsinööri A. Linnavuori astui virkaansa. 

Lautakunnan alaisena toimi rakennustoimisto kaupungininsinöörin 
j ohdolla j akautuen kansliaosastoon, satamarakennusosastoon, katura-
kennusosastoon, talorakennusosastoon, puisto-osastoon, varasto-osastoon 
ja tilivirastoon, joka viimeksi mainittu hoiti toimiston tilejä. Rakennus-
toimiston lähettämien kirjelmien luku oli 304. 

Sodan aikana tammikuun 1 p:stä maaliskuun 13 p:ään rakennustoi-
miston kansliaosasto, katurakennusosasto, satamarakennusosasto ja tili-
virasto toimivat Topeliuksen koulussa ja lautakunnan kokoukset pidettiin 
tällöin kaupungintalossa. Rakennustoimiston muut osastot toimivat edellä 
mainittuna aikana vakinaisissa paikoissaan. 

Lautakunnan vuoden aikana teetetyistä suurehkoista uudis- ja kor-
jaustöistä tehdään selkoa rakennustoimiston eri osastojen toimintaa koske-
vissa kertomuksissa. Mainittakoon tässä kuitenkin eräitä lautakunnassa 
suoranaisesti esillä olleita huomattavia asioita: 

Eduskuntatalon ja postitalon välisen alueen järjestelystä lautakunta 
antoi kertomusvuonna lausuntonsa kaupunginhallitukselle. Tästä jär-
jestelystä oli kiinteistölautakunta laatinut ehdotuksen ja samoin oli arkki-
tehti I. Launis jättänyt kaupungin viranomaisille suunnitelman edus-
kuntatalon ympäristön asemakaavaa ja siihen liittyvää yleisasemakaavaa 
varten. Lautakunta hyväksyi asiaa valmistelemaan asettamansa jaoston 
lausunnon, jossa asetuttiin sille kannalle, ettei arkkitehti Launiksen suun-
nitelmaa olisi otettava huomioon ja että Turuntien itäpuolella olevan asema-
kaavan järjestelyn olisi annettava tällä kertaa raueta. Eduskuntatalon 
edustan järjestelyn pohjaksi esitettiin samalla hyväksyttäväksi suunni-
telma, joka jossain määrin poikkesi kiinteistölautakunnan ehdotuksesta. 
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Herttoniemen teollisuusalueen rakennusjärjestys oli kertomusvuonna käsi-
teltävänä siten, että lautakunta joutui antamaan lausuntonsa kiinteistö-
lautakunnan asettaman komitean laatimasta ehdotuksesta kaupungin-
hallitukselle. Lautakunta esitti tällöin asettamansa jaoston ehdotuksen 
mukaisesti, että kyseisessä rakennusjärjestyksessä olisi otettava huomioon, 
että tontteja voidaan luovuttaa ei ainoastaan vuokralle, vaan myöskin 
omistusoikeudella, ja näin ollen olisi rakennusjärjestys alunpitäen laadit-
tava molempien tonttien luovutusmuotoihin soveltuvaksi. Tämä aiheut-
taisi taas sen, että rakennusjärjestyksessä ja asemakaavassa olisi määri-
teltävä ne alueet, joilla kumpikin järjestelmä oli voimassa. Edelleen 
lautakunta esitti rakennusjärjestykseen eräitä katumaan puhtaanapitoa, 
viemärijohtoihin kuuluvia puhdistuslaitoksia sekä alueen järjestelyä kos-
kevia lisämääräyksiä. 

Varatyöohjelma. Vaikka vuoden kuluessa ei työttömyyttä esiintynyt 
suurehkossa määrässä, kaupungininsinööri rahatoimenjohtajan kehoituk-
sesta laati syyspuolella ohjelman työttömyyden lieventämiseksi sopi-
vista töistä. Tämän työohjelman, johon oli sisällytetty suurehko määrä 
katu-, satama- ja talorakennusosastojen alaan kuuluvia töitä, lautakunta 
puolestaan hyväksyi kaupunginhallitukselle lähetettäväksi, huomauttaen sa-
malla, että uusia asemakaavoja olisi pikaisesti saatava valmiiksi ja vahviste-
tuksi, jotta katutöitä voitaisiin suorittaa siinä määrässä kuin tonttien kysyntä 
edellyttää. Työohjelmaan ei tarvinnut kertomusvuoden aikana turvautua. 

Rakennustoimiston rakennusmestarinvirkojen vakinaistaminen. Tämä 
jo v. 1939 esillä ollut kysymys, jonka Suomen rakennusmestariliitto ja 
Svenska byggmästareföreningen i Finland olivat panneet vireille, joutui 
kertomusvuoden lopulla uudelleen lautakunnan käsiteltäväksi. Tällöin 
oli kysymyksessä Suomen rakennusmestariliiton kunnallisen osaston kau-
punginhallitukselle jättämä anomus, että tällä kerralla vakinaistettaisiin 
ainakin 50 % kyseisistä toimista. Kaupungininsinöörin annettua asiasta 
lausuntonsa, jossa nykyinen rakennusmestarien toimijärjestelmä todettiin 
tarkoitustaan vastaavaksi, vaikka vaihtoehtoisesti olikin laadittu kaksi 
erilaista toimien vakinaistamissuunnitelmaa, lautakunta asettui äänestyk-
sen jälkeen vakinaistamiseen nähden kielteiselle kannalle. 

Työntekijät ja työpalkat. Seuraava taulukko osoittaa rakennustoimis-
ton eri osastojen työntekijäin lukumäärän kunkin kuukauden lopussa: 
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Tammikuu 646 1,800 364 137 161 3,108 28 
Helmikuu 640 1,891 320 109 157 3,117 — 

Maaliskuu 640 1,890 307 111 164 3,112 — 

Huhtikuu 648 1,896 362 353 169 3,428 — 

Toukokuu 667 1,918 391 295 175 3,446 
Kesäkuu 675 1,981 376 250 187 3,469 
Heinäkuu 592 1,962 710 244 183 3,691 
Elokuu 591 1,990 854 237 183 3,855 
Syyskuu 599 2,052 774 261 179 3,865 19 
Lokakuu 640 2,080 707 239 174 3,840 25 
Marraskuu 638 2,071 648 185 176 3,718 25 
Joulukuu 635 2,021 556 177 174 3,563 — — 
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Rakennustoimiston töissä maksettiin v. 1940 kaupunginvaltuuston 
v. 1938 vahvistamat tuntipalkat aina heinäkuun 15 p:ään asti, jolloin 
kaupunginhallituksen tekemän päätöksen1) perusteella tuli alle 10 mk 
oleviin palkkoihin 30—50 p:n suuruinen kalliinajanlisäys. Kaupungin-
valtuusto vahvisti 2) sitten uudet kalliinajanlisäykset työntekijäin tunti-
palkkoihin ja astuivat nämä voimaan elokuun 2 p:stä alkaen. Kalliinajan-
lisäyksen suuruus oli tällöin 1: 30 m k — 1: 50 mk, johon määrään sisältyi 
aikaisemmin myönnetty lisäys. Yleisten töiden lautakunta korotti vastaa-
vassa määrässä urakkatöiden tariffeja elokuun 2 p:stä lukien. 

Kesälomia myönnettiin vuoden aikana seuraavasti: 

Työntekijöitä, jotka nauttivat kesälomaa 
TT Hl ivesaioma-

O s a s t o 2 3 4 5 9 1 12 18 21 28 3 2 päiviä 
VbtpPTI CQ yhteensä 

P ä i v ä ä 
i iiicciioa yhteensä 

Satamarakennusosasto ... 7 28 220 77 173 142 64 1 712 10,985 
Katurakennusosasto 5 5 6 150 834 223 88 397 95 1,803 23,562 
Talorakennusosasto 55 87 — i 41 192 57 40 30 13 515 4,702 
Puisto-osasto 6 4 — 121 53 34 14 9 8 249 2,179 
Varasto-osasto — — — 14 30 35 29 41 15 — 164 2,563 

Yhteensä 66 103 6 354 1,329 426 344 619 195 1 3,443 43,991 

Tapaturmaisesti vahingoittui 602 työntekijää, joille tämän perusteella 
suoritettiin vahingonkorvausta yhteensä 374,087: 70 mk. Invaliideiksi jou-
tuneiden 7 työntekijän puolesta maksettiin elinkorkorahastoon yhteensä 
292,732: 90 mk. Tapaturmista aiheutuneet kustannukset olivat yhteensä 
666,820: 60 mk. Työntekijät olivat vakuutetut Vakuutus oy. Pohjolassa. 

Satamarakennusosasto. Satamarakennusosaston henkilökuntaan kuu-
luivat satamarakennuspäällikkö, avustava satamarakennuspäällikkö, toi-
mistoinsinööri, 12 apulaisinsinööriä, 2 vaakitsijaa ja 5 piirtäjää. Vuoden 
aikana otettiin palvelukseen 1 insinööri. Kirjanpidosta ja kirjaamis-
työstä huolehti 5 toimistoapulaista. Lähettejä oli 2. Sotapalvelukseen 
kutsuttiin 11 insinööriä, 1 vaakitsija ja 2 piirtäjää sekä väestönsuojelu-
palvelukseen 2 insinööriä; 5 insinööriä suoritti syksyllä eräitä julkisia 
tehtäviä. 

Suoranaisesta työnjohdosta osaston työmailla huolehti 19 rakennus-
mestaria, 14 apulaistyönjohtajaa, 1 nosturien esimies ja 1 varastokirjuri. 
Sotapalvelukseen joutui 13 työnjohtajaa sekä väestönsuojelupalveluk-
seen 10 ja 3 oli työpalveluksessa; 4 henkilöä suoritti syksyllä eräitä julkisia 
tehtäviä. Rakennusmestari W. Bredenberg kaatui sodassa. 

Osaston kirjoissa olevien työntekijäin lukumäärä oli vuoden alussa 
630, kesäkuun alussa 685 ja vuoden lopussa 635. Kertausharjoituksiin 
oli kutsuttu kaikkiaan 260 työntekijää, joista 159 vuoden alussa ja 17 
vuoden lopussa. 85 työntekijää osallistui väestönsuojelutehtäviin ja 3 oli 
määrätty työpalvelukseen. Kaatuneiden ja kuolleiden lukumäärä oli 8 
(K. E. Blomqvist, L. O. Lehtinen, J. Malmisiru, J. O. Marjamäki, M. E. 
Puikkonen, I. F. Tähtinen, L. A. Vesterinen ja A. V. W. Vikstedt) ja ka-
donneitten 3 (M. J. J. Hakala, J. A. Korjonen ja L. Räsänen). Heinäkuussa 

*) Ks. t ämän kert. os. II . — 2) S:n os. I, s. 5. 
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siirrettiin 62 työntekijää talorakennusosaston työmaalle, Pirkkolan oma-
kotialueelle 2—3 kuukaudeksi. 

Yleisten töiden lautakunnalle esitettiin 186 asiaa, joista 52 koski uudis-
tuksia tai rakennustöitä ja 134 hallinnollisia tai henkilö- ja palkka-asioita. 
Lausuntoja annettiin m. m. Lauttasaaren teollisuusalueen rakennus-
suunnitelmasta, Salmikadun korkeussuhteiden muuttamisesta Suomen 
kaapelitehdas oy:n raidesuunnitelman mukaisesti, Vaasan höyrymylly 
oy:n lisäalueesta ja siitä johtuvasta Munkkisaaren asemakaavanmuutok-
sesta, Oy. Ford ab:n anomuksesta raiteen rakentamiseksi ja nosturin pys-
tyttämiseksi kortteliin n:o 178, kalastajalaiturin rakentamisesta Sirpale-
saareen, teurastamon elävän karjan ratapihan muutostöistä, Kuortaneen-
kadun raidekorkeuksista, Herttoniemen tehdasalueen rakennusjärjestyk-
sestä, Herttoniemen-Degerön tien kunnossapidosta kaupungin toimesta ja 
viemärijohdon rakentamisesta Puhelinyhdistyksen tontille korttelissa n:o 
57, luonnonsuojelualueen aitaamisesta Stansvikin alueella sekä sopivista 
varatöistä satama-alueella ja työajasta vuorotöissä. Esitykset koskivat 
m. m. halkoraiteen rakentamista Vaihdekadulle ja pistoraiteen rakentamista 
Ruoholahden rannalle, Kaivopuiston rantatien täyttämistä, rantamuurin 
piirustuksia y. m., satamatyöntekijäin oleskeluhuoneen sisustustöitä Ka-
tajanokan tulli- ja pakkahuonerakennukseen, Kanavakadun järjestely-
töiden ja vuotamakasiinin perustustöiden aloittamista, Sörnäisten ranta-
tien raiteen pidentämistä rakennustoimiston sementtivalimon edustalle, 
kaasulaitoksen alueen ja Kanasaaren välisen vesialueen täyttämistä, 
Kulosaaren sillan maatuen vahvistamista Kulosaaren puolella ja Kuore-
saaren pohjoispuolen täyttämistä, Herttoniemen radan Vantaanjoen sillan 
vartijankopin myymistä ja aseman saunan rakennustöiden aloittamista, 
kaivinkoneen (Priestman Brothers) ja Makasiinirannan nosturien hankki-
mista, vesiproomun ja talviveneiden takavarikoimista sota-aikana, osaston 
toimistohuoneiston laajentamista sekä alikamreerinviran täyttämistä. 

Satamalautakunnalle annettiin 66 lausuntoa, joista 58 koski vuokraus-
asioita tai rakennusten piirustuksia sekä 8 satamien rakentamista ja kun-
nossapitoa; kaupunginhallitukselle, rakennustoimistolle, kiinteistötoimis-
tolle ja muille viranomaisille annettiin useita lausuntoja. 

Töiden suoritusta vaikeutti huomattavasti sota ja sen jälkeen vallin-
nut tilanne. Paitsi että työvoima, kuten mainittu, oli suurelta osalta mää-
rätty muihin tehtäviin, oli rakennustarpeiden, ensi sijassa puutavaran ja 
kuljetusvälineiden puute sota-aikana suuri. Mutta myös suoranaiset 
sotatapahtumat häiritsivät toimintaa. Niinpä täytyi sodan syttyessä kaikki 
työt jäällä keskeyttää, koska oli olemassa vaara, että työntekijät, ennen 
kaikkea sukeltajat, eivät ehtisi ajoissa sirpalesuojaan hälytyksen sattuessa. 
Tammikuussa pantiin kuitenkin nämäkin työt käyntiin ja hankittiin suoja-
puvut. Palkat, jotka hälytysten johdosta menetetystä työajasta makset-
tiin, vietiin työtileille. V. 1940 merkittiin yhteensä 44 hälytystä työaikana, 
klo 7—16. Hälytykset kestivät yhteensä n. 51 tuntia. 

Lauttasaaren sillan kunnossapito- ja läppäsillan käyttökustannukset 
olivat 87,437 mk, mistä puolet maksoi valtio. 

Laiturien korjaamiseen kuului tavanomaisen kunnossapidon lisäksi 
Pohjoissataman Halkolaiturin sisälaiturin eteläosan uusiminen ja Sör-
näisten sataman Uuden laiturin korjauksen loppuunsaattaminen. 

Katujen kunnossapitotyöt supistuivat moottoriajoneuvojen puutteen 
ja asfalttituotteiden saantivaikeuksien tähden suuresti. 
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Lönnrotinkadun sillan puukannen yläosa uusittiin. Ajoliikenne käytti 
tällöin Eerikinkadun tasoylikäytävää. 

Vahvat jäät vahingoittivat useassa tapauksessa tilapäisiä purkaus-
laitureita ja niiden korjaus tuli kalliiksi. Lahojen osien uusimista ei sen 
tähden voitu suorittaa samassa määrin kuin ennen. Vain Hakaniemen 
laiturin puuosa uusittiin. 

Länsisataman, Laivarannan ja Hietasaarenkadun raiteita sekä Munkki-
saaren ja Arabian raiteita ja Herttoniemen rataa korjattiin. 

Venelaiturien kunnossapito oli kovan talven takia kallista. Lisämäärä-
rahaa tarvittiin 245,585 mk. Etenkin Humallahden, Salmisaaren salmen, 
Pohjoisrannan ja Kyläsaaren laiturit vahingoittuivat pahasti. Venepaik-
koja oli 2,321, joista 1,813 ulkopaalullisia tai aituuksellisia. Vuokrattuna 
oli 1,033 venepaikkaa. 

Talviveneistä oli 16 luovutettu valtion sotatarpeita varten. 
Jäälleajosiltoja rakennettiin vain Katajanokalle Suomenlinnan lii-

kennettä varten. Suomenlinnan kävelytie oli paikalla tammikuun 12 
p:stä huhtikuun 22 p:ään. Railosiltoja ei tarvittu 

Ruoppauslaitoksella ruopattiin tavanomaisesti kaikkien suurten vie-
märeiden suiden edustat. Kustannukset tästä ruoppauksesta olivat 123,000 
mk. Sen sijaan lumenkaatopaikkojen tienoot voitiin jättää ruoppaamatta, 
koska sodan takia lunta ei oltu poistettu kaduilta. Saukonlaiturin länsi-
pään kohdalla jatkettiin ruoppausta. Väylä rakennustoimiston hiilitar-
haan syvennettiin 4.5 m:iin. Vesialuetta Valkosaarenkarin länsipuolella 
ruopattiin. Tällä paikalla oli vielä 1920-luvulla ollut yksi kaupungin suu-
rimmista lumenkaatopaikoista, minkä johdosta siihen oli syntynyt useam-
man metrin paksuinen lika- ja jätekerros, mikä nyt osittain poistettiin. 
Rahapajanlaiturin luoteispuolisen pään edusta ruopattiin 9.5 m:n syvyi-
seksi. Kaivajalla ruopattiin Saukonlaiturin länsipään edustalle jääneitä 
irtokiviä ja Mustikkamaan länsirannan lautta]aiturin edusta. Edelleen 
ruopattiin ruoppauslaitoksella Kaivopuiston ja Valkosaarten välitse käy-
vää laivaväylää sekä Kaivopuiston rantatien takia huvilain n:ot 12 c ja 
13 rantaa. Ruoppauslaitos oli käytännössä toukokuun 10 p:stä joulukuun 
19 p:ään eli 187 työpäivää, josta ajasta heinäkuun 26 p:stä joulukuun 
19 p:ään eli 123 työpäivää kahdessa vuorossa. Kaikkiaan 310 vuorossa ruo-
pattiin 172,000 m3 eli 555 m3 vuoroa kohden. Ruoppa vietiin Suomenlin-
nan ulkopuolelle. Hinaukseen käytettiin ajoittain satamajäänmurtaja 
Herculesta. 

Mittauksia ja tutkimuksia tehtiin Munkkisaaren ja Hernesaaren 
kohdalla, Rahapajanrannan luoteisosan uusimisen takia, Hiililaiturin ja 
Kanasaaren välillä Sörnäisissä ja Degerön rautatietä ja satamaa varten. 
Tutkimuksia Pasila—Kumpula—Sörnäinen satamaradan takia täyden-
nettiin. 

Ruoppauslaitos ja rautaiset proomut olivat talven telakoituina Kone ja 
silta oy:n telakalla, hinausalus korjattiin Hietalahden telakalla ja moottori-
alukset ja puiset proomut kaupungin telakalla Jätkäsaaressa. Proomu 
n:o 11 uusittiin kokonaan ja proomujen n:ot 10 ja 12 laidat ja kansi. 100 
m3:n vesiproomu oli sodan aikana valtion hallussa. 

Valaistuslaitteiden täydennystä ja korjausta ei tarvinnut suorittaa. 
Länsisataman uudisrakennustöihin kuului Laivalaiturin kiveäminen 

ja uuden K-makasiinin edustan asfalttisepelöiminen, Majakkakadun 
rakentaminen viemäreineen korttelin n:o 265 eteläpuolelle sekä täytteen 
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vastaanotto rannalle Hietasaarenkadusta länteen. Ruoholahdenrannalle 
Lönnrotinkadun kohdalle rakennettiin purkausraide, jota varten otettiin 
määräraha v:n 1941 menoarvioon. 

Salmisaaren tehdaskorttelin n:o 784 tasoitustöitä jatkettiin. Samalla 
tasoitettiin läheiset osat Tallberginkatua ja Porkkalankatua. Sepelimylly 
ja osa sepelivarastoa siirrettiin tällöin kortteliin n:o 786. 

Lauttasaarenrannan laiturityötä jatkettiin. 90 m:n pituinen päälai-
turi valmistui, samaten päätelaiturit ja rannan täyttäminen sekä viemäri-
ja vesijohdot. Rannan ja Tallberginkadun jyrääminen jäi asfalttiemulsion 
puutteen takia suorittamatta. 

Hernesaaren laiturityötä jatkettiin ja saatiin valmiiksi 90 m:n pituinen 
päälaituri samoin kuin päätelaituritkin. Fordin alueen pohjoispuolella oleva 
katu täytettiin. Matalasalmenkatu valmistui tai vi vesi joht öineen ja kaasu-
johtoineen Hernesaaren pohjoisrantaan saakka. Rannan täyttäminen 
Fordin tontin länsipuolella jäi kesken maatäytteen puutteen vuoksi. 
Vesialueen ruoppaamista mammutpumpulla jatkettiin laiturin edustalla. 

Töitä Eteläsatamaan johtavalla Kaivopuiston ja Valkosaarten välisellä 
väylällä jatkettiin koko vuoden. Ruoppausta suoritettiin ja louhimistyöt 
valmistuivat lukuunottamatta pienehköjä täydennystöitä sekä väylän 
itäsivun syvennystöitä Luodon eteläpuolella. 

Eteläsataman Makasiinirannan pidennystyötä entisen Laivatelakan 
edustalla jatkettiin. Osa takapaalutuksen betoniarinaa tehtiin. Kallio-
linnan venesatama valmistui lukuunottamatta etelänpuoleista laiturimuu-
ria. Myös venesatamasta etelään olevat kaksi arkkua täytettiin kivillä. 
Tehtiin arkkulaiturin takainen ahtokiveys. Paalulaiturirakenteen ulko-
reuna laskettiin noppakiveliä. Makasiinien väliin ja pohjoisen makasiinin 
pohj oispuolelle valmistettiin viemärit. Pohj öisen varastorakennuksen 
perustamistyötä varten tarpeellinen ponttiseinä rakennettiin Makasiini-
rannan puulaiturin poikki ja tämän puulaiturin kaakkoisosa poistettiin. 

Makasiinirannan pohjoisen varastorakennuksen suunnittelutöitä jat-
kettiin. 

Makasiinirantaan pystytettiin kaksi nosturia Värtsilä-yhtymän Crich-
ton-Vulcanin toimesta. Suursodan takia hankinta myöhästyi. Nosturi-
rata valmistui, mutta sähköjohtojen hankintaa oli siirrettävä. 

Katajanokan uudisrakennustöinä suoritettiin edelleen eräitä täyden-
nystöitä satama-alueen itäosassa. Tulevaan proomusatamaan rakennettiin 
purkauslaituri, Kanavakatua järjesteltiin uudelleen, rautatieraiteita muu-
tettiin ja päävesijohto sekä viemärijohdot kai voineen rakennettiin uuden 
suunnitelman mukaan. Kenttäkiveys korvattiin kadun pohjoispuolella 
raiteiden kohdalla noppakiveyksellä. Noppakivien hankintakustannukset 
veloitettiin viereisten tonttien omistajilta. 

Katajanokan vuotavarastorakennuksen piirustukset valmistuivat ja 
pyydettiin oikeus saada aloittaa sen perustustyöt. 

Pitkänsillanrannan tehdaskorttelin n:o 300 etelänpuolisen osan jär-
jestäminen siirtyi seuraavaan vuoteen syystä, että rannalla olevia va-
joja ja halko varasto ja ei poistettu ajoissa. 

Korttelien n:ot 272—278 ja Verkkosaaren katujen ja tonttien kuntoon-
panotöitä jatkettiin. Varastokadun ja Raidekadun rautatieraiteet valmis-
tuivat. Verkkosaaren ja mantereen välisiä katuja ja tontteja täytettiin 
ja tasoitettiin. Erikoisella määrärahalla rakennettiin raide Verkkosaareen 
ja raiteen viereiset varastoalueet vuokrattiin kaupungin halkokonttorille. 
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Sörnäs ab:n entisillä vuokra-alueilla suoritettujen töiden kustannukset 
olivat v. 1940 418,712: 30 mk. 

Vanhankaupunginselän ranta-aluetta tasoitettiin Kyläsaaren luota 
suunnitelman mukaisesti. 

Herttoniemen rakennustöitä jatkettiin. Asemalle rakennettiin pesu-
tupa ja sauna. Öljysataman väylän ruoppaustöitä jatkettiin. Teollisuus-
alueella suoritettiin Lämmittäjänkadun tasoitustöitä, ja siitä saatu kivi 
ja maa käytettiin Konemestarinkadun ja Lämmittäjänkujan tasoittami-
seen. Puusepänkadun leikkaustyöt aloitettiin, ja maa ynnä kiilakivi käy-
tettiin Asemakadun tasoittamiseen ja ahtokiveykseen. 

Täytettä otettiin Ison Verkkosaaren kohdalla olevaan rantaan ja Kylä-
saareen vievän tien pohjoispuolelle. 

Etelärannan puulaituri uusittiin matkustajatullitarkastamon edus-
talta ja eteläpuolelta. Laituri rakennettiin kaupungin omista metsistä 
saaduista tukeista, koska tukkien kuljetus ei sodan aikana voinut tapahtua 
rautateitse. Jotta työ ei olisi viivästynyt, ei laiturin pohjoisosaa uusittu. 
Tämän vuoksi maksoi uudestirakennus ainoastaan 338,662: 25 mk. 

Kulosaaren laituri uusittiin täydellisesti vastapäätä Tuurholmaa. 
Kustannukset olivat 70,000 mk. 

Katajanokan tulli- ja pakkahuonerakennuksen muutostyöt aloitettiin 
talorakennusosaston toimesta. Määräraha muutettiin siirtomäärärahaksi. 

Hernesaaren rautatietä varten v. 1938 myönnetty määräraha jäi olo-
suhteiden vuoksi tänäkin vuonna käyttämättä. 

Lauttasaarenkadun ja Tallberginkadun pengerrys- ja päällystystyöt 
korttelin n:o 781 kohdalla olevilta osilta, jotka aloitettiin v. 1939, suori-
tettiin loppuun. Koko työ maksoi 1,049,228 mk ja säästö oli 102,772 mk. 

Lauttasaarenkatu korttelin n:o 788 kohdalta ja tämän kadun länsi-
puolisen kadun tasoittaminen ja päällystäminen, joka oli aloitettu v. 1939, 
saatettiin loppuun. Koko työ maksoi 193,784 mk, ja säästö oli 149,216 mk. 

Kaivinkoneen, joka oli v. 1939 tilattu englantilaiselta Priestman 
Brothers toiminimeltä, ja jonka hankinta jäi suursodan ja Suomen sodan 
takia suorittamatta, takavarikoi Englannin hallitus. Kaupunginhalli-
tukselle tehtiin ehdotus hankintasopimuksen purkamisesta ja suoritetun 
etumaksun, 1,240 £:n vaatimisesta takaisin. 

Kaivopuiston rantatien töitä, jotka aloitettiin v. 1939, jolloin tehtiin 
ruoppaustöitä ja otettiin vastaan täytettä, jatkettiin. Ruoppaus saatiin 
loppuun ja täytettä otettiin pitkin rantaa, paitsi huviloiden n:ot 12 c ja 
13 kohdalle ja huvilan n:o 9 eteläpuolelle, joissa kohdin suunnitelmaan 
tehtiin muutoksia. Huvilan n:o 16 kohdalla olevan kallion louhiminen 
aloitettiin. Sitä paitsi tehtiin kaikki rantamuuria varten tarvittavat arkut 
ja aloitettiin muurikivien teko. Määrärahan ylittämiseen myönnettiin lupa. 

Kulosaaren siltaan kuuluvan Kuoresaaren ja Kulosaaren välisen pen-
kereen täyttäminen aloitettiin, vaikka siltasuunnitelmaa ei vielä ollut 
vahvistettu. Täyttämistä suoritettiin vain Kuoresaaren pohjoispuolelle. 
Tarkoitukseen oli v. 1939 myönnetty määräraha. 

Kalustoa hankittiin 29,204 mk:n arvosta. 
Väestönsuojeluun käytettiin sodan aikana 315,479 mk. Tämä menoerä 

jakaantui seuraavasti: väestönsuojat 83,554 mk, laitosten ja huoneiden 
suojelu 16,016 mk, vartioimis-, raivaus- ja korjaustyöt 204,770 mk, väes-
tönsuojelumuodostelmien palkat 4,488 mk ja virastojen ja arkistojen 
siirrot 6,651 mk. 
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Oulunkylän—Herttoniemen radan väliaikainen liikennöiminen ja ra-
dan vartioiminen maksoivat 70,334 mk. 

Paloavantoja järjestettiin palokunnalle 52 eri paikkaan kaupungin 
rannoille. Kustannukset olivat 9,796 mk. 

Rauhansopimuksen johdosta tapahtuvaan rajaseutujen tyhjentämiseen 
otti osaa 4 osaston autoa. Kustannukset olivat 5,581 mk. 

Satama-alueet päätettiin sodan takia eristää piikkilanka-aidalla 30,000 
mk:n kustannuksin. Rauhan solmiamisen jälkeen päätös purettiin. 

Helsingfors segelsällskap seuran pyynnöstä rakennettiin Liuskaluodon 
ja Uunisaaren väliin silta ja ensiksi mainitulle saarelle portaat henkilö-
liikennettä varten, mikä maksoi 10,000 mk. 

Isolle Verkkosaarelle rakennettiin rautatieraide kaupungin halkokontto-
rin tarpeisiin. Raide maksoi 200,000 mk. 

Vaihdekadun itäistä raidetta jatkettiin 70 m eteläänpäin käytettäväksi 
halkojen purkamiseen. Raide maksoi 40,000 mk. 

Tarvon salmen vanha palanut silta kunnostettiin jalankulkuliikentee-
seen. Työt suoritti urakalla rakennusmestari H. Nyberg 94,000 mk:n 
hinnasta. 

Teurastamon elävän karjan ratapihalla suoritettiin muutostöitä. 
Kustannukset olivat 61,264 mk ja määräraha otettiin v:n 1941 menoar-
vioon. 

Satamakonstaapelin vartiokoppi siirrettiin laivalaiturilta Rahapajan-
rannalle varastorakennuksen n:o 11 kaakkoispuolelle. Työ maksoi 15,000 
mk. 

Degeröntiehen rakennettiin viemärijohto Puhelinyhdistyksen kortte-
lissa n:o 57 olevalta tontilta öljysataman rataan saakka. Työ maksoi 
29,854 mk. 

Sörnäisten rantatien rautatieraidetta jatkettiin korttelin n:o 283 luona 
20 m pohjoiseen rakennustoimiston putkivalimon tarpeiksi. Työ maksoi 
16,048 mk. 

Meklarinkadun itäisen raiteen kiskotarpeita varten myönnettiin 
190,000 mk:n suuruinen määräraha. Raide oli tarkoitettu kortteliin n:o 
267 suunnitellun Mercantile oy:n varastorakennuksen tarpeisiin. 

Muiden viranomaisten sekä yksityisten laskuun suoritettiin töitä 
2,117,045 mk:n arvosta. Niistä mainittakoon väestönsuoja Simonkadun 
taloon n:o 2, työt Vilhonvuorenkadun ja Korkeavuorenkadun suojatun-
neleissa ja sukellustyöt Kyläsaaren viemärijohdon korjauksessa katu-
osaston laskuun, Marian sairaalan ikkunoiden peittäminen talorakennus-
osaston laskuun, satamanosturien käyttö ja Herttoniemen radan väliai-
kaisen liikenteen kustannukset satamaliikenneosaston laskuun, Laivalai-
turin K-makasiinin nosturiradan viimeistely ja I-makasiinin nosturiradan 
korjaus Helsingin makasiini oy:n laskuun, kaivantojen tekeminen vesi-
johtoja varten Lauttasaarenrantaan, Majakkakatuun, Hernesaareen, Ka-
navakatuun ja Herttoniemen Puusepänkadun pohjoisosaan sekä korjaus-
työt vesijohtolaitoksen laskuun, kaivannon tekeminen Hernesaarelle ja 
venelaiturin korjaus kaasulaitoksen laskuun, Kulosaaren sillan kunnossa-
pito ja Kulosaaren maatuen vahvistus kaupunginhallituksen laskuun sekä 
Korkeasaaren laiturin uusiminen kiinteistötoimiston laskuun. Korvauk-
sina laitureille ja silloille aiheutetuista vaurioista saatiin 1,150 mk. Katu-
käytävät korttelin n:o 781 ympäri viimeisteltiin Oy. Alkoholiliike ab:n 
laskuun, Kanavakadun rautatieraide korttelin n:o 150 kohdalla korjattiin 
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Oy. Concrete ab:n laskuun, Puhelinyhdistyksen laskuun tehtiin kaivantoja 
Etelärannan makasiinille n:o 4, telakka-alueelle ja Telakkakatuun, kortte-
liin n:o 178 rakennettiin sivuraide Oy. Ford ab:n laskuun (kaupunki myönsi 
kiskotarpeet ja pölkyt varastostaan), korttelin n:o 784 lounaisnurkkaan 
tehtiin pato Suomen kaapelitehtaan laskuun, ja Kanavakadun raideosaa 
varten hankittiin noppakiveä tontinomistajain, Salmikatu 11:0 3 oy:n, 
Osuustukkukaupan ja Helsingin makasiini oy:n laskuun. 

Laskuun suoritettujen töiden yleiskulujen korvauksena laskutettiin 
174,264 mk. Sekalaiset tulot olivat veneiden talteenotosta y. m. 363 mk, 
romun myymisestä 108,587 mk ja vesiproomun takavarikossa pidosta 
sodan aikana saatu korvaus 27,347 mk. 

Osaston kokonaismenot olivat 25,079,220 mk, josta virkailijain ja työn-
johtajien palkkoja 2,981,816 mk, työntekijäin palkkoja 14,957,278 mk, 
laskuun tehtyjä töitä 385,394 mk, urakalla suoritettuja töitä 1,401,799 mk, 
varaston laskutuksia 2,936,967 mk, rakennustoimiston muiden osastojen 
laskutuksia 131,070 mk, kaupungin muiden laitosten laskutuksia 767,882 
mk ja muita laskutuksia 1,517,014 mk. Tuloja oli kaikkiaan 2,482,447 mk. 

Katurakennusosaston henkilökunnan muodostivat katurakennuspääl-
likkö, apulaiskaturakennuspäällikkö, toimistoinsinööri, 6 vanhempaa in-
sinööriä, 4 nuorempaa insinööriä, 2 apulaisinsinööriä ja 4 ylimääräistä 
apulaisinsinööriä, 3 vakinaista ja 1 ylimääräinen vaakitsija, 5 piirtäjää, 2 
kemistiä ja 2 laboranttia, alikamreeri sekä 9 vakinaista ja 4 ylimääräistä 
toimistoapulaista. 

Suoranaisesta työnjohdosta osaston työmailla ja puhdistuslaitoksissa 
huolehti 75 rakennusmestaria ja 9 apulaistyönjohtajaa sekä 3 konemestaria 
ja 7 koneenkäyttäjää. 

Vakinaisissa töissä olleiden työntekijäin lukumäärä, sotapalvelukseen 
kutsutut mukaanluettuina mutta työvelvollisia ja evakuoituja lukuun-
ottamatta, oli suurin, 2,032, marraskuun puolivälissä ja pienin, 1,687, 
maaliskuun puolivälissä. 

Sodan aikana oli osaston insinööreistä 8 kutsuttuna sotapalvelukseen, 
8 oli pääasiallisesti väestönsuojelutehtävissä ja 3 huolehti osaston tavalli-
sista töistä. Muusta miespuolisesta henkilökunnasta oli 5 joko koko ajan 
tai ajoittain kutsuttuna sotapalvelukseen, 3 oli väestönsuojelutehtävissä 
ja 6 suoritti rauhan aikaisia töitään. Naispuolisesta henkilökunnasta työs-
kenteli 2 pääasiallisesti väestönsuojelutehtävissä ja 9 jäi suorittamaan 
rauhanaikaista työtään. Sotapalvelukseen kutsuttujen palkanmaksua 
varten otettiin edellisten lisäksi 3 naispuolista konttoriapulaista, joista 2 
oli kansakoulunopettajia. 

Rakennusmestareista ja työnjohtajista oli 21 kutsuttuna sotapalve-
lukseen, 35 palveli väestönsuojelutehtävissä, hoitaen sen ohella osittain 
tavallisia töitään, 3. komennettiin johtamaan työvelvollisten suorittamia 
töitä ja 26 jäi hoitamaan yksinomaan osaston töitä. 

Oaston työntekijöistä oli vuoden vaihteessa 457 kutsuttuna sotapal-
velukseen. Suurin määrä palvelukseen kutsuttuja oli rauhanteon jälkeen 
maalis—huhtikuun vaihteessa, jolloin kaikkiaan 693 työntekijää oli kut-
suttuna palvelukseen. Maaliskuun puolivälisiä oli 57 työntekijää työ-
velvollisuus töissä. 

Vuoden lopulla myönnettiin viidelle osaston insinöörille virkavapautta 
puolustuslaitoksen töihin osallistumista varten. Samaa tarkoitusta varten 
sai 9 rakennusmestaria virkavapautta. 
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Osastolle saapui kaikkiaan 918 kirjelmää ja osastolta lähti 839 kirjelmää. 
Tulleista kirjelmistä oli 520 lautakunnalta tulleita, 82 kaupunginhalli-
tuksen lähetteitä, 32 maistraatin lähetteitä, 97 kirjelmiä kaupungininsi-
nööriltä tai rakennustoimiston muilta osastoilta, 36 kirjelmiä kaupungin 
eri laitoksilta ja 151 kirjelmiä valtion virastoilta, yksityisiltä liikkeiltä tai 
henkilöiltä. Lähteneet kirjelmät jakautuivat taas seuraavasti: 291 lausuntoa 
tai esitystä lautakunnalle, 174 kirjelmää kaupungininsinöörille tai rakennus-
toimiston muille osastoille, 85 lausuntoa ja kirjelmää kaupungin muille 
laitoksille ja 289 valtion virastoille, yksityisille liikkeille tai henkilöille. 

Saapuneita laskuja oli 6,670 ja lähetettyjä laskuja 727. Sairasavustuk-
sien maksumääräyksiä oli 1,509, lopputilejä 775, kesälomamääräyksiä 
1,503, sotilaspalkkojen maksumääräyksiä 7,074 ja kaupungin kiinteistöjen 
vartioimispalkkojen maksumääräyksiä 44. Tapaturmailmoituksia oli 325 
j a eläkeselvityksiä 16. 

Osastolla laadittiin yhteensä 326 piirustusta, joista 246 käsitteli väestön-
suojelujärjestelyjä. Muualta tulleita piirustuksia oli 355. Tonttikarttoja 
varten tarvittavia viemäritietoja annettiin kaupungingeodeetille 117 ja 
kir j allisia viemärinkorkeusilmoituksia vesi j ohtolaitosta varten tehtiin 
244. 

Vuoden aikana suoritetuista suunnittelutöistä mainittakoon seuraavat: 
Ehdotukset ja työpiirustukset kaupungin rakentamia tai suunnittele-

mia eri tarkoituksiin käytettäviä suojahuoneita varten sekä näiden yhtey-
teen rakennettuja yksityisiä suojahuoneita varten; Tervasaaren puhdistus-
laitoksen ja Näkinkujan pumppulaitoksen kokoojajohtojen ja reunakyn-
nyskaivojen piirustukset sekä tunnelisuunnitelmat Meilahden viemäriolo-
jen järjestelyä varten; Pirkkolan puhdistuslaitoksen piirustukset sekä meno-
arvioon sisältyvien katu- ja viemäritöiden y. m. piirustukset ja kustannus-
arviot. 

Poikkeuksellisten olojen ja eräiden rakennusaineiden, erikoisesti bi-
tumin, puutteen takia vuotuista tienkunnossapitoa oli pakko supistaa 
mitä suurimmassa määrin, mikä merkittävästi tulee vaikuttamaan teiden 
kuntoon myöskin v. 1941. 

Katujen ja yleisten paikkojen korjauksiin ja kunnossapitoon oli meno-
arvioon varattu 1,500,000 mk:n määräraha. Kustannukset olivat 
1,499,496: 70 mk ja tässä on huomattava, että sekä työpalkat että rakennus-
aineiden hinnat olivat kohonneet. Kustannukset jakautuivat seuraaviin 
eriin: kiveämiset 1,128,144: 80 mk, asfalttisepelöimiset 105,276: 30 mk, 
käytävät 182,898: 15 mk, painuneiden katujen korotus ja tasoitus 3,932: 95 
mk sekä työnjohto ja sekalaiset menot 79,244: 50 mk. 

Teiden korjaukseen oli myönnetty 2,400,000 mk:n määräraha. 
Kustannukset olivat kuitenkin edellä esitetyistä olosuhteista johtuen vain 
1,279,897: 45 mk. Teiden korjausta, uudelleenpäällystämistä asfaltti-
sepellyksellä ja asfaltilla suoritettiin yhteensä 55,850 m2. 

Maantienjatkeiden vuotuiset kustannukset, joihin valtio osallistuu 
määrätyllä erällä, olivat 89,790: 55 mk. Maantienjatkeiden perusparannuk-
sia ei suoritettu, joten koko määräraha, 100,000 mk, palautui kaupungin-
kassaan. 

Sopimuksiin perustuva yksityisten osuuksien kunnossapito Hämeen-
tiellä maksoi 9,034: 10 mk, kaupungin katuosain viereisten kaiteiden kun-
nossapito 139,027: 90 mk, katukilpien uusiminen 8,175: 55 mk, mittaukset 
ja tutkimukset 85,256: 20 mk, liikennejärjestelyt 57,819: 20 mk ja katu-
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päällysteiden uusiminen 104,512: 10 mk. Teiden varustamista kestopäällys-
teellä ei vuoden aikana voitu suorittaa raaka-aineenpuutteen takia. Täyte-
maan vastaanottoon myönnetystä määrärahasta käytettiin 91,367:80 mk. 

Katurakennusosaston tielaboratorion toiminta oli suurimman osan vuot-
ta keskeytyksissä, koska osaston sekä kemistit että laborantit olivat ajoit-
tain kutsuttuina sotapalvelukseen. Tämän takia joutuivat tielaboratorion 
kemisti ja laborantti osan ajasta, jonka olivat vapaina sotapalveluksesta, 
hoitamaan puhdistuslaitosten kemiallisia tutkimuksia. Kuitenkin ehdittiin 
kevään ja syksyn aikana suorittaa emulsiotutkimukset, jotka osoittivat, 
että käytetyt emulsiot olivat laadultaan tyydyttäviä. Emulsion pysyväi-
syyden tutkimiseen käytettiin erästä uutta tanskalaisen tietutkimuslai-
toksen ehdottamaa menetelmää, jossa emulsiota laimennettiin 17 kovuus-
asteisella vedellä. Tämä menettely antoi hyviä tuloksia. 

Myöskin vähäisten vuoden aikana suoritettujen kestopäällyste- ja käy-
täväpäällystetöiden raaka-aineet tutkittiin. Tulokset eivät olleet joka suh-
teessa tyydyttäviä, mutta tämä aiheutui poikkeuksellisista olosuhteista ja 
sopivien raaka-aineiden hankinta vaikeuksista. 

Muista laboratoriotöistä mainittakoon tutkimukset vanhojen irtirevit-
tyjen asfalttipäällysteiden käyttömahdollisuuksista, menetelmät pehmei-
den bitumilaatujen kovettamisesta, jotta ne soveltuisivat käytettäviksi 
eristykseen ja putkien saumoihin sekä useiden tarjolla olevien terva- ja 
asfaltti valmisteiden tutkimukset. 

Katujen, teiden ja yleisten paikkojen puhtaanapitokustannukset olivat 
5,298,752: 20 mk. Katuvalaistuksen kustannukset olivat kaasuvalaistuk-
sesta 1,229,774: 85 mk ja sähkövalaistuksesta 3,633,283 mk. Kustannusten 
suhteellisen alhaiset määrät johtuvat pimennyksestä sodan aikana. Yleis-
ten vesipostien kustannukset olivat 146,600 :60 mk. 

Menoarvioon sisältyvistä katu- ja tieuudistöistä suoritettiin m.m. seu-
raavat: Mechelininkadun itäinen käytävä Pohj. Hesperiankadulta Väinä-
möisenkadulle, 125,725: 20 mk, Munkkiniemenkadun pohjoispuolen loppu-
tasoitus, 151,819: 20 mk, Valpurintien tasoitus Munkkiniemenkadulta Pih-
lajatielle, 161,244:85 mk, Jalavatien lopputasoitus Munkkiniemenkadulta 
Pihlajatielle 76,196: 90 mk; näissä ei katujen asfalttisepelöintiä ole voitu 
suorittaa bitumipuutteen takia. Josafatinkadun lopputasoitus suoritettiin 
67,651: 80 mk:n kustannuksin. Tämä työ oli aloitettu jo edellisenä vuonna, 
jolloin työhön käytettiin 50,087: 20 mk. Suvilahdenkadun lopputasoitustyö 
aloitettiin ja kustannukset olivat 77,360: 65 mk; Joukolantien tasoitus Unta-
monkujalta Pellervonkujalle, kustannukset 41,025: 35 mk, osa viimeistely-
töistä jäi suorittamatta; Käpyläntien osittainen tasoitus Taivaskallion-
tieltä Askolantielle suoritettiin vuoden kuluessa ja kustannukset olivat 
285,677: 15 mk; vedenottopaikan rakentaminen Antintalon luo Seurasaa-
relle suoritettiin 44,864 mk:n kustannuksin. 

Edellä mainitut menoarvioon sisältyvät katurakennustyöt ovat sangen 
vähäiset, riippuen poikkeuksellisista olosuhteista. Osaksi oli lukuisia töitä, 
jotka oli aloitettu jo edellisenä vuonna, suunniteltuja olympiakisoja sil-
mälläpitäen, osaksi taas oli joukko töitä siirrettävä myöhäisempään ajan-
kohtaan, koska katurakennusosaston työvoimaa tarvittiin lukuisiin eri 
väestönsuojelutöihin eikä siis menoarvioon sisältyviä töitä ehditty suorittaa. 
Töiden lykkääminen aiheutui myös monessa tapauksessa raaka-aineen-
puutteesta. 

Suoritettujen, menoarvioon sisältyvien katujen, teiden ja yleisten paik-
Kunnall. kert. 1940 1 5 * 
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kojen uudistöiden kustannukset olivat yhteensä 4,356,709: 11 mk, mihin 
sisältyy valtiolle maksettu kaupungin osuus lentokentän pohjois—etelä-
suuntaisen pääkiitoradan jatkamisesta, 1,467,606:56 mk, ja katujen, tei-
den ja yleisten paikkojen kunnossapitoon käytettiin 3,364,377: 55 mk eli 
siis yhteensä 7,721,086: 66 mk. 

Viemärien kunnossapito- ja korjauskustannukset olivat 1,003,476 mk, 
jakautuen seuraavasti: johdot 511,091:30 mk, kaivot 327,235:95 mk, 
ojat 24,053: 05 mk, työnjohto ja sekalaiset menot 134,695: 10 mk, Munkki-
niemen kaivot 4,545: 60 mk sekä Munkkiniemen ojat 1,855 mk. Välttä-
mättömiä viemäriverkoston täydennystöitä suoritettiin useissa eri paikoissa 
kaupungissa ja niiden kustannukset olivat yhteensä 249,996: 60 mk. Vie-
märeiden huuhteluveden kustannukset olivat yhteensä 9,191:40 mk. 
Alppilan puhdistuslaitoksen käyttö- ja hoitokustannukset olivat 38,018: 10 
mk, Savilan pumppuaseman 282,653: 95 mk, Nikkilän sairaalan puhdistus-
laitoksen 43,785: 65 mk, Rajasaaren puhdistuslaitoksen 478,512: 05 mk 
ja Kyläsaaren puhdistuslaitoksen 821,922: 30 mk. Tulot kaasun myynnistä 
Kyläsaaren ja Rajasaaren puhdistuslaitoksista sekä lietteen myynnistä 
olivat yhteensä vain 59,096: 60 mk, mikä osaksi johtui lietteen kuljetus-
vaikeuksista ja osaksi siitä, että Kyläsaaren suuri lietesäiliö oli korjauksen 
alaisena ja kaasun kehitys siinä siis keskeytyksissä. Osansa kaasun- ja 
lietteen vähyyteen, edelliseen vuoteen verrattuna, on myös asukkaiden 
evakuoimisella sodan aikana. 

Alppilan puhdistuslaitoksen puhdistusteho oli hyvä. Laitoksen kokonais-
puhdistusteho oli, mitattuna 5 vuorokauden biokemiallisen hapenkulutuksen 
(b.h.k:n) mukaan, 10 kuukauden aikana keskimäärin 80. i % . Heinä- ja 
elokuussa ei tutkimuksia ehditty suorittaa. 

Nikkilän sairaalan puhdistuslaitoksen puhdistusteho oli hyvä. Kemis-
tien sotapalveluksen takia ei ehditty suorittaa biokemiallisia tutkimuksia, 
mutta mekaanisen puhdistuksen teho oli erinomainen, 97.5 %. 

Savilan pumppuasemalta pumpattiin vuoden aikana Rajasaaren puhdis-
tuslaitokseen 2,529,565 m3 viemärivettä ja Töölönlahteen sade vesisäiliön 
kautta 59,930 m3 eli yhteensä 2,589,495 m3. Sähköenergian kokonaiskulutus 
laitoksessa oli 240,818 kwt. Hiekanerottimesta poistettiin 68 m3 hiekkaa ja 
välpistä 64 m3 välppäjätteitä. 

Rajasaaren puhdistuslaitoksessa puhdistettiin vuoden aikana 3,830,040 
m3 viemärivettä, mistä määrästä 1,300,475 m3 tuli laitokseen gravitatio-
johdoissa ja pumpattiin Rajasaarella ja loput pumpattiin suoraan Savilasta. 
Saostuvien aineiden määrä oli laitokseen tulevassa vedessä keskimäärin 
4.i cm3/ltr/2t, ja mekaanisesti puhdistetussa vedessä keskimäärin 0.25 
cm3/ltr/2t. Mekaaninen puhdistusteho oli siis noin 94 %. Mitattuna 5 vuo-
rokauden biokemiallisen hapenkulutuksen mukaan oli mekaaninen puhdis-
tusteho keskimäärin n. 31 %. Bioloogisesti puhdistettiin laitoksessa kaik-
kiaan 1,356,970 m3 viemärivettä. Biolooginen kokonaispuhdistusteho, mi-
tattuna 5 vuorokauden biokemiallisen hapenkulutuksen mukaan oli keski-
määrin 94 %. Vuoden paras biologinen kokonaispuhdistusteho oli 98.9 % 
5 vuorokauden biokemiallisen hapenkulutuksen mukaan ja paras puhdis-
tustulos 2 mg/ltr 5 vuorokauden biokemiallisen hapenkulutuksen puhdis-
tetussa vedessä. Puhdistetun veden biokemiallinen hapenkulutus on ollut 
keskimäärin 12 mg/ltr. 

Laitoksen kaasuntuotanto oli vuoden aikana 222,645 m3 metaanikaasua. 
Tuotetusta kaasusta käytettiin 214,112 m3 puhdistuslaitoksen voima- ja 
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valaistustarpeisiin sekä lietesäiliöiden ja konehuoneen lämmittämiseen ja 
laboratorion sekä konemestarien asuntojen keittotarpeisiin, jonka lisäksi 
22 m3 myytiin Helsingfors kanotklubb nimiselle seuralle veden lämmittä-
mistä varten. Ylijäämä, 8,503 m3 metaanikaasua, täytyi laskea ilmaan, 
koska yhdysjohtoa kaupungin kaasuverkostoon ei vielä ollut olemassa suu-
rimman kaasunkehityksen aikana. Kaasumoottoreiden jäähdytysvettä käy-
tettiin lämmitystarkoituksiin. Myöskin moottorien poistokaasujen lämpö 
otettiin talteen esilämmittimellä. Täten saatu lämpö riitti suuren osan vuot-
ta tyydyttämään laitoksen lämmöntarpeen. Kun kaasuntuotanto ei ajoit-
tain riittänyt tyydyttämään laitoksen lämmön- ja voimantarvetta, tarvit-
tiin moottoreiden öljyllä käyttöön 17,155 kg naftaa ja lämmityskattiloita 
varten 15 tonnia koksia ja 51 syltä halkoja. Laitoksen voiteluöljyn käyttö 
oli 3,223 kg. Laitoksessa käytetty sähköenergia oli 299,881 kwt. Lietela-
voille johdettiin 8,771 m3 lietettä. Kuivuessaan sen tilavuus supistui 5,377 
m3:iin, mikä lietemäärä osaksi käytettiin kaupungin omiin tarpeisiin, osaksi 
myytiin. Kuljetusvaikeuksien takia oli liete ajettava lähellä oleviin kaupun-
gin puistoihin. Hiekanerottimesta poistettiin 50 m3 hiekkaa ja välpistä pois-
tettiin 59 m3 välppäjätteitä. Kokonaiskäyttökustannukset, korot ja kuole-
tukset poislaskettuina, mutta laborantin palkka ja gravitatiojohtoa myö-
den tulevan viemäriveden pumppauskustannukset mukaanluettuina, olivat 
14 p puhdistettua likavesikuutiometriä kohden, joka vastaa 7: 40 mk hen-
kilöä kohden vuodessa, kun puhdistuslaitoksen viemäröimisalueella asuu 
n. 70,000 henkilöä. 

Kyläsaaren puhdistuslaitoksessa puhdistettiin vuoden aikana 2,326,610 
m3 viemärivettä, josta bioloogisesti 1,295,600 m3 ja loput ainoastaan mekaa-
nisesti. Bioloogisen kokonaispuhdistuksen teho, 5 vuorokauden biokemialli-
sen hapenkulutuksen mukaan mitattuna, oli n. 96 % ja mekaaninen puh-
distusteho n. 28 %. Saostuvien aineiden määrä oli laitokseen tulevassa 
vedessä keskimäärin 7.3 cm3/ltr/2 t ja mekaanisesti puhdistetussa vedessä 
keskimäärin 0.9 cm3/ltr/2 t. Saostuviin aineisiin nähden oli siis mekaani-
nen puhdistusteho keskimäärin 86 %. Vuoden paras biolooginen kokonais-
puhdistusteho oli 99. o % 5 vuorokauden biokemiallisen hapenkulutuksen 
mukaan ja paras puhdistustulos 1 mg/tri 5 vuorokauden biokemiallisen 
hapenkulutuksen puhdistetussa vedessä. Keskimäärin oli 5 vuorokau-
den biokemiallinen hapenkulutus puhdistetussa vedessä vuoden aikana 11 
mg/ltr. Laitoksen kaasuntuotanto oli vuoden aikana 115,071 m3 metaani-
kaasua. Kaasu myytiin kaupungin kaasulaitokselle. Lietelavoille johdettiin 
13,359 m3 lietettä. Kuivuessaan sen tilavuus supistui 2,160 m3:iin, mikä liete-
määrä osaksi käytettiin kaupungin omiin tarpeisiin, osaksi myytiin. Hiekan-
erottimesta poistettiin 50 m3 hiekkaa ja välpistä 40 m3 välppäjätteitä. Lai-
toksen voimankulutus oli kaikkiaan 610,108 kwt. Laitoksen kokonaiskäyttö-
kustannukset, viemäriveden pumppaus ja kemistin palkka mukaanluettuina, 
mutta korot ja kuoletukset poistuettuina olivat 35 p puhdistettua likavesi-
kuutiometriä kohden, mikä vastaa 12: 65 mk henkilöä kohden vuodessa, 
kun puhdistuslaitoksen viemäröimisalueen asukasluku on n. 65,000. Tällöin 
on teollisuuslaitosten likavesimäärä myös jaettu henkilömäärälle. 

Sota-aika vaikutti suuressa määrin edellä esitettyihin puhdistuslaitosten 
numerotietoihin. Sekä asukkaiden evakuointi että sodanjälkeinen runsas 
kaupunkiin muutto teki mahdottomaksi tarkasti määritellä viemäröimis-
alueen asukaslukua, eikä viemärivesimäärä ja vuosituloksetkaan siis ole 
täysin verrattavissa aikaisempien vuosien tuloksiin. 



228* XXI V. Yleiset työt 

Vuoden aikana suoritetuista suurehkoista viemäriverkon uudis- ja 
täydennystöistä mainittakoon seuraavat: Toisen linjan viemärin uusiminen 
Porthaninkadulta Hämeentielle aloitettiin ja varoja käytettiin vuoden aika-
na 115,422: 65 mk; Harjukadun viemärin uusiminen ja jatkaminen vesi-
johtotyön yhteydessä 99,926: 15 mk:n kustannuksin; kokoojajohdon raken-
taminen viemäristä n:o 33 Näkinkujalle aloitettiin ja varoja käytettiin 
vuoden aikana 971,254: 95 mk. Erilaisia välttämättömiä viemäriverkoston 
täydennystöitä suoritettiin 1,178,967: 40 mk:n kustannuksin. 

Uusien katujen rakentamisen yhteydessä rakennettiin viemäreitä 
seuraaviin katuihin: Munkkiniemenkatuun Valpurintieltä Pihlaj atielle 
569,396: 50 mk:n, Valpurintiehen Munkkiniemenkadulta Pihlajatielle 
191,978:85 mk:n, Jalavatiehen Munkkiniemenkadulta Pihlajatielle 
117,985:85 mk:n kustannuksin. 

Kustannukset vuoden aikana suoritetuista menoarvioon sisältyvistä 
viemäreiden uusimisista ja uusista viemäreistä olivat 3,517,642: 75 mk ja 
viemäreiden korjauksesta ja kunnossapidosta sekä puhdistuslaitosten käy-
töstä ja hoidosta yhteensä 2,927,556: 05 mk. Puhdistuslaitosten ja putkivali-
mon vuokrat olivat 125,010 mk, joten viemäreiden ja puhdistuslaitosten 
kokonaiskustannukset olivat yhteensä 6,570,208: 80 mk. 

Putkivalimossa valmistettiin vuoden aikana kaikkiaan 1,047 m beto-
nista muhviputkea, halkaisijan vaihdellessa 60—130 cm, 127 kpl sadevesi-
kaivoja ja 283 kpl sadekourulaattoja. 

Syistä, jotka on esitetty katurakennustöiden yhteydessä, ei kaikkia 
menoarvioon sisältyviä viemäritöitä ehditty suorittaa ja kunnossapito-
kin tuli sodan aikana hiukan laiminlyödyksi. 

Urheilukenttien korjaus- ja kunnossapito suoritettiin menoarvioon 
otettujen määrärahojen puitteissa. Kustannukset olivat seuraavat: Eläin-
tarhan, Kallion, Haapaniemen, Käpylän, Väinämöisenkadun, Kaisaniemen 
ja Annalan urheilukenttien kunnossapito 278,548; 70 mk; Töölön pallokent-
tien kunnossapito 172,424:95 mk; Käpylän raviradan urheilukenttien ja 
pallokenttien kunnossapito 159,282: 40 mk; velodromin radan ja kentän 
kunnossapito 74,995: 50 mk; maratonradan kunnossapito 3,110 mk; Hertto-
niemen hiihtomäen kunnossapito 19,658: 35 mk; hiihtomäkien rakentaminen 
ja kunnossapito 9,878: 25 mk; kelkkamäkien rakentaminen ja kunnossapito 
28,540: 25 mk; Kaisaniemen verkkopallokenttien kunnossapito 16,966: 90 
mk; maaluistinratojen kuntoonpano ja kunnossapito 152,380: 05 mk; 
Mustikkamaan juhlakentän kunnossapito 6,498: 25 mk; pesäpallokenttien 
kunnossapito 7,255: 40 mk; sekä Laakson ratsastusradan ja ratsastusteiden 
kunnossapito 9,130 mk. Urheilu- ja leikkikenttien vesipostien rakenta-
minen maksoi 81,324: 50 mk ja kenttien kasteluun ja kahlaamoon käy-
tetty vesi maksoi 29,930 mk. 

Kustannukset olivat varsinkin talviurheilulaitteiden osalta erittäin 
pienet, koska laitteita ei käytetty sotatalven aikana, joten kustannukset 
siis ovat pääasiallisesti syystalven kustannuksia. 

Uudistöistä, joita varten oli määräraha v:n 1940 menoarviossa, mainitta-
koon seuraavat: uimastadionin rakennustyötä, joka aloitettiin jo edellisen 
vuoden aikana, suoritettiin 1,113,524: 40 mk:n kustannuksin, mutta jäi se 
loppuunsuorittamatta, kun Englannista tilattua koneistoa ei saatu toimi-
tetuksi perille; soutustadionille johtaviin teihin, joiden rakentaminen myös 
oli aloitettu jo v. 1939, käytettiin v. 1940 150,471: 55 mk; Pallokentän ja 
stadionin välisen alueen järjestely vaati 400,000 mk; Töölön pallokenttien 



XXI V. Yleiset työt 229* 

katsomoiden ja kenttien väliset tiet rakennettiin 255,000 mk:n kustan-
nuksin; ja ratsastushallialueen tallien välisten alueiden tasoitus maksoi 
310,000 mk. Velodromin katselijaparvekkeiden laajentaminen, jota varten 
menoarvioon oli otettu lisämääräraha, maksoi 960,891: 50 mk. 

Katurakennusosaston uusia urheilulaitteita varten suorittamien töiden 
kustannukset olivat 3,200,247: 15 mk ja urheilulaitteiden kunnossapito-
kustannukset 1,049,923:50 mk eli yhteensä 4,250,170:65 mk. 

V:sta 1939 siirretyillä määrärahoilla suoritettiin alla mainitut työt seu-
raavin kustannuksin: Töölöntorin keskiosan päällystäminen ja istutukset 
saatiin valmiiksi 148,098: 10 mk:n kustannuksin; Nordenskiöldinkadun le-
ventämisen loppuunsuorittaminen 85,392: 10 mk:n; Ensi linjan tasoitustyön 
jatkaminen 606,573:25 mk:n; Mäkelänkadun länsipuolen tasoitustyön jatka-
minen Koskelantien ja Pohjolantien välillä 107,402:30 mk:n; Koskelantien 
tasoitustyön jatkaminen Mäkelänkadulta Käpyläntielle 239,945:85 mk:n; 
Pirkkolan katujen tasoitustyön jatkaminen 415,644:65 mk:n; ja Etel. Hespe-
riankadun y.m. tasoitustyön jatkaminen 393,812:45 mk:n kustannuksin; Ur-
heilukadun leventämiseen käytettiin vuoden aikana 432,823:65 mk ja Eläin-
tarhantien järjestelyyn Mäntymäen kohdalla 282,765: 60 mk; Töölönlahden 
rantaa kiertävän tien rakentamista jatkettiin ja kustannukset olivat 
453,218: 55 mk; Kumpulan tie rakennettiin valmiiksi nykyisen levyiseksi ja 
kustannukset olivat 343,644 mk; Etel. Rautatiekadun lopputasoitus maksoi 
74,743: 05 mk; Pihlajatien tasoitustyön jatkaminen maksoi 117,536:05 mk; 
Koskelantien viemäri Mäkelänkadulta länteenpäin aloitettiin 217,642: 20 
mk:n kustannuksin; Pirkkolan omakotialueen viemäritöitä suoritettiin 
673,444:30 mk:n kustannuksin; Sivutien viemäri vaati 140,084:80 mk; kokoo-
jajohdon rakentamista Kauppatorilta Liisankadulle jatkettiin ja kustannuk-
set vuoden aikana olivat 1,388,406: 95 mk; Rajasaaren puhdistuslaitoksen 
töitä jatkettiin 382,079 mk:n kustannuksin. Suuri osa näistä töistä aiheutui 
konehuoneessa tapahtuneesta kaasuräjähdyksestä; Kolmannen linjan vie* 
märin uusiminen aloitettiin ja varoja käytettiin 72,969: 40 mk; putkivali-
mon lisärakennuksen työt aloitettiin 198,027: 90 mk:n kustannuksin; vie-
märiin Eläintarhantien alitse Mäntymäen kohdalla käytettiin 202,465: 90 
mk; Jämsänkadun viemäriin käytettiin 90,677: 60 mk; sekä Tervasaa-
reen johtavaan viemäriin ja penkereeseen käytettiin 494,345: 95 mk ja 
Käpylän ravirata-alueen urheilukenttään 289,335:05 mk. Siirretyillä määrä-
lahoilla suoritettujen töiden yhteiset kustannukset olivat 9,038,616: 10 mk. 

Vuoden aikana osittain aloitettiin ja osittain loppuunsuoritettiin joukko-
töitä, joita varten määrärahoja myönnettiin käytettävissä olevista käyttö-
varoista tai v:n 1941 menoarvion ennakkona. Nämä työt aiheutuivat suurim-
maksi osaksi väestönsuojelutoimenpiteistä, joihin kaupungin oli pakko 
ryhtyä sodan takia. 

Täten suoritettiin sodan aikana kuten edellisenäkin vuonna tilapäisiä 
suojelujärjestelyjä, tehtiin erilaisia suojakaivantoja, yleisiä väestönsuojia 
vesijohto- ja viemäritunneleihin, suojahuoneita kaupungin rakennuksiin, 
poliisilaitosta, väestönsuoj elumuodostelmia, ensiapuasemia y.m. varten, 
suojelutoimenpiteitä koneita, tarveaine varasto ja ja eri laitoksia varten, 
raivauksia pommituksien jälkeen, korjauksia ja vartiointia, viraston siirto-
sekä evakuoimistoimenpiteitä. Näiden töiden kustannukset olivat yhteensä 
2,365,313 mk. 

Pysyviä suojahuoneita ja ilmapuolustusjärjestelyjä tehtiin yhteensä 
35,203,719: 55 mk:n kustannuksin. Tällaisia olivat suojahuoneet eri väes-
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tönsuojelumuodostelmia varten, sairaala-asemat, kaasunpuhdistusasemat, 
suojat palokuntaa varten sekä yleiset väestönsuojat ja aktiivisen ilmapuo-
lustuksen rakennustyöt. Lisäksi tehtiin suojat kaupungin teknillisiä laitok-
sia ja Puhelinyhdistystä varten, joiden kustannukset sisältyvät alempana 
mainittuihin, näiden laitosten ja yksityisten tilaajien töihin. 

Muista töistä, joita varten vuoden aikana oli myönnetty erikoinen määrä-
raha, mainittakoon seuraavat: työt ratsastushallialueella 668,498: 35 mk; 
Pirkkolan, omakotialueen toisen rakennusvaiheen työt 3,232,065:45 mk; 
korttelin n:o 604 tontin n:o 3 viereisten käytävien rakentaminen 58,073 mk; 
pallokenttien puhdistaminen rikkaruohoista 86,179: 20 mk; Johanneksen-
kirkon viereisen urheilukentän tasoitustyö 100,771 mk sekä vesijohdon 
rakentaminen Hesperianpuiston pesäpallokentille 33,793: 25 mk. Näiden 
töiden kustannukset olivat yhteensä 4,269,387: 75 mk. 

Paitsi edellä mainittuja menoarvioon sisältyviä tai erikseen myönne-
tyillä määrärahoilla tehtyjä töitä, suoritettiin myös töitä kaupungin muille 
laitoksille, Puhelinyhdistykselle ja yksityisille talonomistajille sekä sodan 
aikana komendanttiviraston tai muiden sotilaslaitosten määräämiä töitä. 
Näihin töihin sisältyvät myös, kuten ylempänä on mainittu, suojahuoneet 
eri laitoksia ja Puhelinyhdistystä varten. Näiden tilaustöiden kustannukset 
olivat yhteensä 21,048,317: 15 mk. 

Kuten edellä esitetystä käy ilmi, sotapalvelukseen kutsumisen johdosta 
huomattavasti supistunut henkilökunta sai ottaa suoritettavakseen lukuisia 
sille uusia tehtäviä kuten suojahuoneiden suunnitteluja, rakentamista ja 
varustamista eri tarkoituksiin sekä muita järjestelyjä väestön suojaami-
seksi ja kaupungin eri laitosten toiminnan turvaamiseksi sodan aikana. 
Tämä ei luonnollisestikaan voinut käydä päinsä vaikeuksitta ja ilman, että 
henkilökunnan työkykyä äärimmäisen tehoisasti käytettiin hyväksi. 

Erikoisesti mainittakoon vielä, että Tukholman kaupunki lähetti sodan 
aikana Helsinkiin täydellisesti varustetun työryhmän tarpeellisine konei-
neen, autoineen ja työkaluineen. Tämä ryhmä työskenteli koko täällä olonsa 
ajan eli helmikuun puolivälistä huhtikuun alkuun saakka erään sairaala-
aseman suojan louhimistöissä. 

Talorakennusosasto. V. 1940 oli talorakennusosaston palveluksessa kau-
punginarkkitehti, joka nautti sairaslomaa marraskuun 13 p:stä vuoden 
loppuun, apulaiskaupunginarkkitehti, lämpö teknikko, toimistoarkkitehti, 
4 vanhempaa arkkitehtiä, apulaisarkkitehti, ylimääräinen arkkitehti, ali-
kamreeri sekä 5 toimistoapulaista. Suoranaisesta työnjohdosta osaston 
työmailla huolehti 26 rakennusmestaria. 

Työvoima vaihteli, ollen 245 tammikuun ensimmäisellä viikolla ja 563 
joulukuun viimeisellä viikolla ja oli suurin elokuun 30 p:n ja syyskuun 5 
p:n välisellä viikolla, 814 työntekijää. Työvoiman viikkokeskimäärä oli 
koko vuoden aikana 461 työntekijää (v. 1939 425). 

Kaupungin omistamien rakennusten ja talojen korjausta ja kunnossa-
pitoa varten oli menoarviossa yhteensä 6,176,850 mk:n suuruinen määrä-
raha. Määrärahaan lisättiin 397,600 mk kansakoulurakennusten korjaami-
seksi sotilasmajoitusten jälkeen, joten käytettävissä oleva määräraha nousi 
6,574,450 mk:aan. Menoarvion lukuun Korjaus ja kunnossapito merkitty-
jen töiden kustannukset nousivat 4,84.6,667: 40 mk:aan. Lämpö- ja vesi-
johtojen korjaus nimistä määrärahaa ylitettiin 9,092: 90 mk ja Lämpö-
j a vesijohtojen korjaus, 29,513:40 mk. Kaupunginhallituksen päätök-
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sen mukaisesti pommituksen Annankadun, Eläintarhan ja Vallilan kansa-
kouluissa sekä Kansakoulukadun ammattikoulutalossa aiheuttamien vau-
rioiden korjaamiskustannukset suoritettiin asianomaisista korjausmäärä-
rahoista. Tämän johdosta ammattikoulut alojen korjausmäärärahaa yli-
tettiin 119,655:50 mk. Albergan kartanon korjaustöitä varten 184,000 
mk siirrettiin v:een 1941. Jos viimeksi mainittu summa sekä yhteenlaskettu 
määrärahavajaus vähennetään 1,886,044:40 mk:n suuruisesta säästöstä, 
jää jäljelle 1,543,782: 60 mk, joka summa on säästönä palautettu kaupungin-
kassaan. Tarveaineiden puutteen vuoksi suoritettiin vain välttämättömim-
mät maalaustyöt, mikä on syynä verraten suureen säästöön. 

Uudis- ja muutosrakennustöitä varten oli menoarviossa yhteensä 
35,850,265 mk:n suuruinen määräraha johon lisättiin v:sta 1939 siirretyt 
12,594,122:05 mk ja v:n 1941 menoarvioon merkityt 869,518:45 mk. 
Käytettävissä oleva määräraha nousi siis 49,313,905: 50 mk:aan. Kustannuk-
set nousivat 23,507,801: 25 mk:aan. Kunnalliskodin Oulunkylässä olevan 
haaraosaston saunan rakentamiseksi myönnettyä määrärahaa ylitettiin 
27,207: 15 mk sekä soutu- ja melontastadionia varten talousarvioon sisälly-
tettyä määrärahaa 4,131: 60 mk. Suorittamatta jääneitä töitä varten 
siirrettiin 24,883,813: 80 mk v:een 1941. Jos viimeksi mainittu summa 
sekä vajaus vähennetään 25,837,443 mk:n suuruisesta säästöstä, jää jälelle 
922,290: 45 mk, joka palautettiin kaupunginkassaan. 

V:sta 1939 siirrettiin sen lisäksi määrärahoja yhteensä 25,298,047: 65 mk. 
Määrärahasummaan lisättiin 593,944: 60 mk, joka on otettu huomioon v:n 
1941 menoarviossa, joten käytettävissä oleva määräraha nousi 25,891,992:25 
mk:aan. Suoritettujen töiden kustannukset nousivat 4,935,813: 25 mk:aan. 
V:sta 1939 siirrettyjä määrärahoja Kivelän sairaalan ruumishuoneen ja 
Lapinlahdenkadun kansakoulun rakennustöiden loppuunsuorittamiseksi 
ylitettiin, ensiksi mainittua 80,000 mk ja viimeksi mainittua 118,457: 20 
mk. Määrärahasäästöstä 20,726,382: 50 mk siirrettiin v:een 1941. Jäännös, 
229,796: 50 mk, palautettiin säästönä kaupunginkassaan. 

Vuoden aikana suoritettiin sen lisäksi töitä, joita varten varat oli myön-
netty ennakolta v:n 1941 menoarviosta, osaksi kaupunginvaltuuston tai 
kaupunginhallituksen käyttövaroilla sekä määrärahoilla, joita oli myön-
netty teknillisille laitoksille, yhteensä 13,588,344: 75 mk:lla. Näitä töitä 
varten käytettävissä olevasta määrärahasta palautettiin 37,255: 75 mk 
säästönä kaupunginkassaan. 

Paitsi edellä mainittuja töitä suoritettiin töitä muiden kunnallisten 
laitosten ja viranomaisten laskuun yhteensä 1,118,333: 50 mk:lla, jotka työt 
tuottivat toimistolle voittoa 66,814: 50 mk. 

Talorakennusosaston v. 1940 suorittamien töiden kokonaiskustannuk-
set nousivat 47,996,960: 15 mk:aan (52,159,542: 30 mk v. 1939). 

48,594,136: 10 mk:n suuruisesta säästöstä 45,794,196: 30 mk siirrettiin 
v:een 1941; jäännös eli 2,799,939: 80 mk (3,966,498: 50 mk v. 1939) palautet-
tiin kaupunginkassaan. 

Seuraavat suurehkot uudisrakennustyöt on vuoden aikana loppuunsuo-
ritettu. 

Lapinlahden uutta kansakoulua varten oli talousarvioon merkitty 
12,133,000 mk; kustannukset nousivat 12,251,457:20 mk:aan ylittäen 
määrärahaa 118,457:20 mk. Sähkötyöntekijäin lakko kesällä 1939 sekä 

Ks. tämän kert. os. I I . 
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sotilasmajoitukset aiheuttivat pääasiallisesti määrärahan ylityksen. Kun 
rakennuksen kuutiosisältö on 32,200 m3, on kustannus 380: 48 mk m3:ltä. 

Nikkilän sairaalan juhlasalirakennuksen määräraha oli 3,012,000 mk, kus-
tannukset nousivat 2,895,944: 95 mk:aan ja säästöksi jäi siis 116,055: 05 mk. 

Kivelän sairaalan ruumishuonetta varten oli varattu 1,020,550 mk; 
kustannukset nousivat 1,100,550 mk:aan ylittäen käytettävissä olevaa mää-
rärahaa 80,000 mk. Kaupunginvaltuuston päätöksen mukaisesti sisälly-
tettiin v:n 1941 menoarvioon 80,000 mk:n suuruinen lisämääräraha. 

Käpylän kirjastorakennuksen määräraha oli 2,200,000 mk ja kustan-
nukset nousivat 2,159,752:90 mk:aan ; joten säästöksi jäi 40,247: 10 mk. 
Kun rakennuksen kuutiosisältö on 5,800 m3, on kustannus 372: 37 mk m3:ltä. 

Sähkölaitoksen Kampintorilla olevan ala-aseman ja kaasulaitoksen 
Sörnäisissä olevan ruokailuhuonerakennuksen lopputyöt valmistuivat. 
Kun teknilliset laitokset itse suorittivat osan näistä töistä, ei talorakennus-
osastolla ole tietoa lopullisista kustannuksista. 

Sofianlehtoon rakennetun vastaanotto- ja ammattioppilaskodin uudis-
rakennuksen rakennustyöt olivat likipitäen loppuunsuoritetut ja rakennus 
otettiin käytäntöön tarkoitustaan varten v:n 1941 alussa. 

Työtupien ja elintarvikekeskuksen uudisrakennuksella olivat sisustus-
työt käynnissä vuoden vaihteessa. 

Suurehkoista töistä mainittakoon tässä vielä ruotsinmaalaisten lahja-
talojen pystyttäminen. 

Talorakennusosastolla käsiteltiin 793 diaariin vietyä asiaa, joista annet-
tiin lausuntoja, osaksi yleisten töiden lautakunnalle, osaksi kaupunginhalli-
tukselle ja muille laitoksille. Lisäksi laadittiin uudis- ja muutosrakennus-
piirustuksia. Näistä mainittakoon: piirustusehdotukset kaasulaitoksen Sör-
näisissä olevan konttorirakennuksen muutos- ja lisärakennustöiksi, Alek-
santerinkadun n:oissa 22—24 olevien poliisilaitoksen huoneistojen muutos-
töiksi, Ryttylän koulukodin muutoistöiksi, Käpylän raviradan pukusuo-
jaksi, teurastamon jäähdytystorniksi ja sen rakennuksen n:o 1 muutoksiksi, 
Kullatorpan lastenkodin saunaksi ja ulkohuonerakennukseksi, Seurasaaren 
uimahuoneen suurentamiseksi y.m., Katajanokan satamavartiokojuksi, 
Nikkilän sairaalan rakennuksen n:o 1 muutoksiksi, Vallilan kortteliin n:o 
559 rakennettavaksi suunniteltua kansakoulutaloa varten ja Sörnäisten 
kortteliin n:o 698 rakennettavaksi suunniteltua ammattikoulutaloa varten; 
pääpiirustukset kaasulaitoksen Sörnäisissä olevan konttorirakennuksen 
muutos- ja lisärakennustöitä varten, hammasklinikan sisustamiseksi 
Aleksis Kiven kouluun, teurastamon jäähdytystornia varten ja Katajano-
kan tulli- ja pakkahuoneen ruokailu- ja pesuhuonetta varten; työpiirustuk-
set Sofianlehtoon rakennettavan ammattioppilas- ja vastaanottokodin 
uudisrakennusta varten, työtupien ja elintarvikekeskuksen uudisrakennusta 
varten, Pallokentän pukusuojaa y.m. varten sekä uimastadionia y.m. varten. 

Kesälomaa myönnettiin 515 työntekijälle, josta oli kustannuksia 
432,634: 60 mk. Kustannukset sairasavustuksista nousivat 305,205: 45 
mk:aan, hautausapuna maksettiin 19,291:30 mk ja itsenäisyydenpäivänä 
suoritetusta työstä 47,398: 70 mk. Sotapalvelukseen kutsuttujen palkkauk-
set nousivat 833,606: 90 mk:aan. 

Lämpöteknikon valvontaan kuului vuoden vaihteessa yhteensä 84 
laitosta, joissa on kattiloita kaikkiaan 193, tulipinta yhteensä 4,330 m 2 . 

Ks. t ämän kert. os. I, s. 36. 
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Kattiloiden luku lisääntyi vuoden kuluessa 2 lämminvesikattilalla ja 
tulipinta 8 m2:llä. Kattilat jakaantuvat laatunsa puolesta seuraavasti: 

Höyrykattilat 

Lämminvesikattilat. 

Luku T u 1 i p 

yhteensä 

i n t a, m2, 
keskimäärin 

kattilaa 
kohden 

> 0.5 kg/cm2 

< 0.5 kg/cm2 
19 
83 

1,248 
1,472 

65.7 
17.7 

Yhteensä 102 2,720 26.7 
91 1,610 17. 7 91 1,610 17. 7 

Kaikkiaan 193 4,330 22.4 

Vuoden aikana suoritetuista saniteettitehtävistä mainittakoon seuraa-
vat: Kivelän ruumishuoneen, Tervalammen työlaitoksen navettaraken-
nuksen, pyöräilystadionin ja soutustadionin asennustöiden valvonta ja 
lopputarkastus, Sofianlehdon vastaanotto- ja ammattioppilaskodin, elin-
tarvikekeskuksen ja Pallokentän asennustöiden valvonta sekä kaasulaitok-
sen konttorirakennuksen hankintaohjelman tarjousten tarkastus ja asen-
nustöiden valvonta. 

Yhteistoiminnassa katuosaston kanssa tarkastettiin joukko suunnitel-
mia lukuisten suojahuoneiden saniteettilaitteita varten. 

Polttoainekulutus oli yhteensä 15,461.4 tonnia koksiksi redusoituna. 
Poikkeuksellisten olosuhteiden takia ei kulutusta voida verrata normaali-
vuoden kulutukseen. 

Puisto-osasto. Puisto-osaston henkilökuntaan kuuluivat kaupungin-
puutarhuri, apulaiskaupunginpuutarhuri ja toimistoapulainen sekä nuo-
rempi toimistoapulainen tuntipalkalla. 

Työnjohtajia oli viisi kuukausipalkalla ja kolme tuntipalkalla palvele-
vaa; uudistöissä oli kolme tilapäistä työnjohtajaa. Lisäksi oli osastolla kasvi-
huonepuutarhuri, taimistopuutarhuri, talonmies, 20 puisto vartijaa ja keski-
määrin 7 puutarhaharjoittelijaa. 

Työntekijäin lukumäärä oli palkkalistojen mukaan suurimmillaan touko-
kuun kolmannella viikolla, nimittäin 344 (edellisenä vuonna 414) ja pienim-
millään maaliskuun kolmannella viikolla, nimittäin 52 (59). Keskimääräinen 
viikoittainen luku oli 180 (205). Tuntipalkkaisen työväen työtunneista v. 
1931—40 on laadittu oheinen taulukko. Taulukosta ilmenee myös erikseen 
miesten, naisten ja kuorma-ajurien osuus työtunneista. 

V u o s i 
Miehet Naiset Kuorma-ajurit 

(Miehet hevosineen) Työtunteja 
yhteensä V u o s i 

Tunteja % Tunteja % Tunteja % 
Työtunteja 
yhteensä 

1931 268,421.5 58.8 162,842.0 35.6 25,509.0 5.« 456,772. s 
1932 251,005.o 69.8 95,423. s 26.5 13,429.5 3.7 359,858. o 
1933 154,863.o 60.5 87,452. o 34.2 13,708.o 5.3 256,023.o 
1934 195,730.5 60.4 111,840.5 34.5 16,719.5 5 . i 324,290. s 
1935 200,833. s 60.5 115,021.o 34.7 15,980.5 4.8 331,835.o 
1936 189,825.5 59.o 118,217.0 36.8 13,448.o 4, 2 321,490.5 
1937 199,651.o 57.6 131,790.o 38.o 15,447.5 4.4 346,888.5 
1938 262,816.5 61 . i 144,387.5 33.6 22,904. s 5.3 430,108.5 
1939 284,826. s 60.7 171,802.5 36.6 12,832.o 2.7 469,461.o 
1940 227,575. o 56.5 164,274.5 40.8 11,137.5 2.7 402,987.o 
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Sitä paitsi kuorma-autot olivat työssä 2,977 tuutia. Aikaisempina 
vuosina kuorma-autot ajoivat laskuun olematta palkkalistalla. 

Talven aikana suoritetuista töistä mainittakoon lavaikkunain, lasten 
hiekkalaatikoiden, kuljetuslaatikoiden, paperikorien y. m. korjaaminen. 
Niiden maalaaminen oli puutteellista maaliöljyn niukkuuden takia. Työ-
kalujen korjaaminen suoritettiin etupäässä talvityönä, samoin myös pui-
den leikkaaminen. 

Kevään työt käsittivät kasvihuoneissa siementen kylvön, taimien 
koulutuksen, pistokkaiden leikkaamisen, juurruttamisen ja ruukkuun 
istuttamisen sekä ruukussa viljeltyjen kasvien uudesti-istutuksen, taimi-
lavojen laskemisen ja niihin siirrettyjen kasvien hoidon. Maan tultua su-
laksi alkoivat varsinaiset ulkotyöt, joista ensimmäisiä olivat puistojen 
istutusten kevätpuhdistus sekä sen yhteydessä nurmikenttien kunnosta-
minen. Myöhempiä tehtäviä olivat nurmikenttien leikkaaminen ja tar-
peen vaatiessa pouta-aikoina niiden kasteleminen, pensasaitojen leikkaa-
minen, kukkaryhmien istuttaminen ja hoitaminen sekä puistokäytävien 
kunnossapito. Suurin koko kesän kestävä jokapäiväinen työ oli pirstojen 
ja niiden käytävien puhtaanapito, jota jatkui myöhäissyksyyn tai talven 
tuloon asti. 

Uudistöiden teko oli kertomusvuonna suhteellisen vähäistä syystä, 
että tarveaineiden, kuten ruokamullan ja täytemaan ajoon oli käytettä-
vissä vain 4—6 kuorma-autoa, jotka nekin joutuivat polttoaineen niuk-
kuuden takia seisomaan miltei toisen puolen työajasta. 

Putkilavoista pantiin keskiryhmä lämpenemään huhtikuun 9 p:nä. 
Viimeiset lantalämpölavat laskettiin toukokuun 10 p:nä. Käytännössä 
oli tällöin 377 ikkunaa lantalavoja, kylmiä lavoja 137 ja putkilavoja 171 
ikkunaa. Taimia kasvatettiin huomattavasti vähemmän kuin edellisinä 
keväinä. 

Puistojen puhdistus alkoi huhtikuun 18 p:nä. Nurmikenttien kunnos-
taminen ja kylvö alkoivat muutamia päiviä myöhemmin. Sitä mukaa kuin 
puhdistus edistyi, siirrettiin puistoihin penkkejä, paperikoreja ja lasten 
hiekkalaatikolta. Paperikoreja oli puistoissa 551 kpl. Lasten hiekka-
laatikolta oli eri hiekkakentillä puistoissa 96 kpl. Hiekkaa käytettiin 
niihin 74 m3. 

Lapsille mieluisat 30 keinua asetettiin paikoilleen huhtikuun lopulla, 
jolloin puisto vartijat järjestettiin vartiopiireihinsä. Keinujen hoito kuu-
luu vartijoiden tehtäviin. Kangasalantien kentällä sijainnut keinu siirret-
tiin pukeutumishuoneen tieltä toisaalle. 

Vesilinnut vietiin Alppilaan huhtikuun 29 p:nä ja tuotiin takaisin 
lintuhuoneeseen lokakuun 28 p:nä. Töölönlahdella oleskeli edelleen muu-
tamia puolikesyjä sorsia. 

Rakennustoimiston työpajassa maalautettiin kertomusvuoden aikana 
483 puistopenkkiä 93,688 mk:n kustannuksin. Uusia puistopenkkejä tee-
tettiin samassa paikassa 130 kpl, joista 100 n. s. koivujalkapenkkejä, 
76,500 mk:n kustannuksin ja 30 puusohvaa 21,600 mk:n kustannuksin. 
Kalustoluettelon mukaan oli v:n 1940 lopussa 2,423 puistopenkkiä. Sota-
talven oli suurin osa penkeistä ulkona puistoissa. Näissä meni maali pi-
loille yhdessä talvessa, kun sitä vastoin talvisuojassa säilytettyjen puisto-
penkkien maalaus on uusittava vain joka viides vuosi. 

Talvipuutarha oli sodan ajan kiinni ja avattiin yleisölle rauhanteon jäl-
keen pääsiäisenä. Sodan takia ei Runebergin ja Lönnrotin patsaita koris-
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tettu tavallisina merkkipäivinä. Vanhan kirkon puistossa olivat sankari-
patsaat koristetut huhtikuun 12 p:nä sekä joulunpyhien aikana. Snell-
manin patsas oli toukokuun 12 p:nä koristettu ruukkuhortensioilla. 

Pommitusvauriot puistoissa supistuivat mitättömiin, vahingot nousi-
vat arviolta 1,000 mk:aan. Sen sijaan talvella vallinnut pitkäaikainen 
pakkanen, joka oli Etelä-Suomessa n. 10° alle normaalimäärien, aiheutti 
melkoisia vahinkoja. Ei ainoastaan puistopuita vaan myös tavallisia metsä-
puita paleltui sadoittain kaupunginpuutarhurin valvontapiirissä. Puis-
toista kaadetuista puista tuli n. 50 ja luonnonmetsistä kaadetuista puista 
n. 200 syltä halkoja ja 180 tukkipuuta. Pensaita paleltui myös suuret mää-
rät. Pensasaitoja oli paleltumisen takia leikattava lyhyelle kannolle 4,711 
juoksumetriä eli 27.2 % koko pensasaitamäärästä, mikä kertomusvuonna 
oli 17,325 juoksumetriä. 

Istutuksiin kohdistuneita näpistelyjä ja varkauksia on vuoden aikana 
havaittu 34. Autot ovat aiheuttaneet vahinkoja 13 tapauksessa. 

Puistopuita ja pensaita ei kertomusvuoden aikana ruiskutettu laisin-
kaan. Kasvihuoneissa torjuttiin tuholaisia ruiskuttaen ja savuttaen. 

Osaston tilauksesta vesijohtolaitos asetti kesävesijohdon mittarikai-
voineen Töölöntorin puistikkoon ja lopetti edellisenä syksynä kesken jää-
neen vesijohdon asettamisen Hesperianesplanaadin alapäähän. 

Vedenkulutus oli vesilaskujen mukaan 44,292 m3 oltuaan edellisenä 
vuonna 55,778 m3. Nurmikoita kasteltiin vähemmän, koska ruohon yleensä 
annettiin kasvaa pidemmäksi. Bensiinin puutteessa ei moottoriruohon-
leikkuukoneita voitu käyttää. Ainoastaan edustavimmat ruohokentät 
niitettiin käsikoneilla, muut viikatteella. Ruohoa myytiin n. 700 hevos-
ja autokuormaa, yhteensä 13,504 mk:lla. 

Suojakaivantojen takia oli useista puistikoista kukkaryhmät poistettu; 
muutenkin vähennettiin kukkaryhmiä. Tätä edellytti kaupunginhallituk-
sen huhtikuun 25 p:nä antama kehoitus vallitsevan tilanteen takia ja eri-
koisesti huomioonottaen kaupungin vaikean rahallisen aseman mikäli 
mahdollista supistaa istutustöitä ja istutuksia käyttämällä mahdollisim-
man yksinkertaisia ja halpoja kasveja. Joissakin puistikoissa säilyivät 
sipulipenkit, joten keväällä oli kukassa jokunen määrä kukkasipuleita. 
Niiden lakastuttua istutettiin ryhmiin erilaisia kesäkukkia ja niihin ver-
rattavia kukantaimia 25,107 kpl. Monivuotisia kukantaimia istutettiin 
5,149 kpl sekä puita ja pensaita 1,325 kpl. Näiden hinnaksi on arvioitu 
104,751 mk. 

Kolmikulman suojahaudat täytettiin ja puistikko kunnostettiin ke-
väällä. Muualla suojahautojen päällystät kylvettiin heinälle. Eräistä kes-
keneräisistä puistoista ja kaupunginpuutarhasta vuokrattiin perunapals-
toja n. 168 a. 

Puistomäärärahat, varsinaiset ja pääomamenoihin kuuluvat, olivat 
yhteensä 8,235,544 mk, mikä on O.99 % kaupungin talousarvion loppu-
summasta. Yleisten töiden pääluokan luvun Istutukset määrärahoja käy-
tettiin yhteensä 4,733,103: 90 mk, mistä 2,605,961: 75 mk luvun määrä-
rahasta Puistot ja istutukset, mikä määräraha osaston kirjanpidossa ja-
kautuu seuraaviin alaeriin: 

Mk 
Aadolfinrinne 678 
Agricolankujan puistikko 2,595 
Agricolanpuistikko 6,139 

Mk 
Aleksanteri II:n patsaan istutuk-

set 792 
Aleksis Kiven kadun istutukset 13,169 
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Alli Tryggin puistikko 24,626 
Alppilan lammikkopuisto 36,411 
Ammattienedistämislaitoksen is-

tu tukse t . 697 
Annalan urheilukentän istutuk-

set .. 7,016 
Apollon- ja Runeberginkadun 

kulmaus 3,787 
Apollonpuistikko 3,279 
Arkadian- ja Pohj. Rautatieka-

dun kulmaus . 1,494 
Arkadiankadun lehmukset 2,985 
Ateneumin puistikot 4,534 
Aurorankadun ja Turuntien vä-

linen istutus 12,156 
Bulevardin puut 8,061 
Caloniuksen- ja Runeberginka-

dun kulmaus . 3,244 
Dagmarinkadun leikkikenttä ... 5,008 
Edelfeltintien istutus 2,565 
Eiran puistikko 22,424 
Elimäen- ja Kuortaneenkadun 

kulmaus 1,710 
Eläintarha 74,078 
Eläintarhanlahden ranta 11,386 
Engelinaukio Merikatuun saakka 57,442 
Esplanaadit 88,269 
Ensin puistikko 14,452 
Franzeninkadun istutus 3,089 
Fredrikinkadun pohjoispään is-

tukset 4,374 
Fredrikintorin istutukset 1,317 
Haapaniemen urheilukentän is-

tutukset 7,637 
Hakaniemen hallin vierusta ... 970 
Hakasalmi ja Hesperia 71,965 
Hankkijan edusta 2,333 
Haudat läntisellä hautausmaalla 19,357 
Hauhontien puistikot 17,695 
Heikinkadun istutukset 14,308 
Helsingin- ja Fleminginkadun 

kulmaus . 1,405 
Helsingin- ja Sturenkadun kul-

maus 3,557 
Hernesaarenkadun istutus 1,127 
Hesperianesplanaadi 60,052 
Hietalahdentorin kolmio 1,571 
Hietaniemen puistoalueen val-

mis osa 15,542 
Hietaniemenkadun kolmio 7,031 
Hietaniemenkadun varsi 17,220 
Hietarannan istutukset 42,630 
Humallahden puisto 24,967 
Hämeentien lehmukset 6,991 
It . Alppirinne 404 
It . Vaihdekadun istutus 2,309 
Johanneksen kirkon istutukset 9,824 
Kaarlen- ja Castreninkadun kul-

maus 1,046 
Kaisaniemi 101,162 
Kaivopuisto 193,510 
Kallion kirjastotalon istutukset 4,435 

Mk 
Kallion kirkon istutukset 11,309 
Kallion urheilukentän istutukset 23,148 
Kammionkadun lehmukset 1,938 
Kangasalantien leikkikenttä ... 13,774 
Kapteeninpuistikko 6,879 
Kasarmitorin istutukset 2,587 
Kasvihuoneet 131,046 
Katajanokan puistikot 16,745 
Kaupunginpuutarha 142,496 
Kaupunginpuutarhan lavavilje-

lykset 139,584 
Keuruuntien istutus 6,677 
Kirurgisen sairaalan istutukset 14,409 
Kolmikulma 7,453 
Konservatorion idänpuoleinen 

rinne 939 
Koskelantien istutukset Mäke-

länkatuun asti 9,778 
Kotkankadun koivut 2,513 
Koulupuistikko 6,729 
Kullervonkadun istutukset 8,433 
Käpylän kortteli n:o 875 1,541 
Käpylän urheilukentän istutuk-

set 13,285 
Laivurinkadun rinne 770 
Lapinlahdenpuistikko 6,730 
Liisanpuistikko 17,561 
Linnankoskenkadun lehmukset . 1,204 
Lönnrotinpuistikko 4,662 
Maurinkadun pohjoispään istu-

tus 2,938 
Mechelininkadun istutukset ... 23,517 
Merisataman istutukset 10,507 
Meritullinkadun pohjoispään is-

tutus 3,197 
Messeniuksen- ja Topeliuksen-

kadun kulma 418 
Munkkiniemen puistikot 62,342 
Museokadun leikkikenttä 5,493 
Myllyrinne 2,567 
Mäkelänkadun istutukset 35,152 
Mäkelänkadun tontin n:o 33 is-

tutukset 6,129 
Neitsytpolun kolmio 2,710 
Nervanderinpuistikko 11,125 
Niittykadun puistikko 21,495 
Oikokadun kallioistutukset 4,774 
Osuuskassojen keskuslainara-

hasto oy:n talon edusta 1,095 
Paasivuorenpuistikko 10,376 
Pasilan torin istutukset 2,228 
Paulantien leikkikenttä 1,409 
Pengerkadun rinne 6,634 
Perhonkadun leikkikenttä 2,975 
Perämiehenkadun eteläpään is-

tutus 2,347 
Pietarinkadun kastanjat 720 
Pitkänsillan ääreiset istutukset 6,903 
Pitkänsillanrannan tontt i n:o 3 .. 1,369 
Pitkänsillanranta 5,633 
Pohjoisrannan lehmukset 2,385 
Pohjolankatu 12,987 
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Porthaninkadun rinne 7,585 
Porvoonkadun puistikot 3,737 
Postikadun istutukset 2,957 
Pui jonkadun puistikko 6,854 
Punano tko 24,187 
Puu ta rhakadun puistikko 8,853 
Pääskylänpuist ikko 5,960 
Rautatientorin istutukset 10,137 
Ritari talonpuistikko 10,067 
Runebergin patsaan istutukset 2,287 
Runeberginkadun leikkikenttä .. 6,271 
Huoholahdenpuistikko 10,843 
Ruusula 31,483 
Saksalaisen kirkon istutukset .... 2,953 
Siltavuorenranta 11,007 
Simonkadun kujanne 8,235 
Snellmanin patsaan koristelu .... 330 
Snellmaninpuistikko 10,218 
Stadionin etelänpuoleiset istu-

tukset 9,181 
Sähköteknillisen laitoksen istu-

tukset 1,850 
Sääty talonpuistikko 10,137 
Tehtaanpuisto 44,784 
Teknillisen korkeakoulun puis-

t ikko 2,799 
Telakanpuistikko 4,934 

Mk 

Teollisuuskoulun edusta 1,762 
Topeliuksenkadun lehmukset ... 1,076 
Topeliuksenpuisto 33,196 
Torkkelinpuistikko 7,292 
Toukolan konepajan nurmipien-

nar 345 
Turuntien ja Arkadiankadun 

kulmauksen kolmio 2,633 
Turuntien runkopuut 1,813 
Tähti torninmäki 140,335 
Töölön kortteli n:o 507 4,687 
Töölöntorin lehmukset 378 
Ullanpuistikko 9,092 
Urheilukadun pustikot 2,955 
Vaasanpuistikko 6,100 
Vallilan korttelissa n:o 552 oleva 

puistikko 18,230 
Vanhan kirkon puisto 56,207 
Vilhon vuoren valmis osa 19,660 
Vuorimiehenpuistikko 10,641 
Väinämöisenkadun urheiluken-

tän vierustat 6,369 
Yhteiskunnallisen korkeakoulun 

talon ääreiset istutukset 19,131 
Sekalaiset menot 137,971 

Yhteensä 2,605,962 

Yleisten töiden pääluokan luvun Istutukset määräraha Erinäisten kau-
pungin laitosten istutukset jakautuu seuraaviin alaeriin; 

Mk 
Aleksis Kiven koulun istutukset 13,893 
Annankadun, Käpylän, Snell-

maninkadun, Tehtaankadun 
ja Vallilan suomenkielisten 
kansakoulujen istutukset 7,008 

Pesinf ioimismaj ai an i s tu tukse t . . 1,385 
Kivelän sairaalan istutukset .... 9,058 
Kulkutautisairaalan i s tu tukse t . . 23,609 
Käpylän kirjaston istutukset .... 4,262 
Käpylän poliisiaseman istutuk-

set 4,131 
Lapinlahden uuden kansakoulun 

istutukset 4,059 
Loviisankadun tuberkuloottisten 

asuntotalon istutukset 1,555 
Marian sairaalan istutukset 35,741 
Mariankadun 3:n poliisiaseman 

istutukset 1,917 
Mäkelänkadun kunnallisten työ-

väenasuntojen vanhat istu-
tukset 7,037 

Kaupunginhallitus myönsi syyskuun 6 p:nä yleisten töiden pääluokan 
luvun Istutukset määrärahasta Satunnaiset istuttamis- ja puhdistustyöt, 
kaupunginhallituksen määräyksen mukaan 10,000 mk Töölön sokeriteh-
taan luoteisrajan ja katukäytävän välisen kaistaleen kuntoonpanoon. 
Määrärahasta käytettiin 9,182 mk. 

Syksyllä käännettiin nurmikot Koulupuistikossa, Vallilan ruotsinkieli-
sen kansakoulun ääressä, Mäkelänkadulla Sturenkadun ja Kumpulantien 

Palolaitoksen istutukset 
Humallaht i nro 56 B istutuk-

set 
Puhtaanapitolaitoksen ja Töö-

lön haarakirjaston istutukset 
Rautalammintien kunnallisten 

työväenasuntojen istutukset .. 
Sofianlehdon lastenkodin istu-

tukset 
Teurastamon istutukset 
Topeliuksenkadun kansakoulun 

istutukset 
Tuberkuloosisairaalan istutukset 
Työväenopiston istutukset 
Vallilan ruotsinkielisen kansa-

koulun istutukset 

Mk 
100 

6,379 

9,789 

2,486 

10,987 
4,983 

4,177 
22,718 

1,367 

5,387 
Yhteensä 182,028 
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välisessä osassa, Tähtitorninmäen pohjoisrinteellä ja Kaisaniemen lammi-
kon itäpuolella sijaitseva nurmikkokolmio. 

Tuloa tuottamattomiin pääomamenoihin kuuluvia uudistöitä suori-
tettiin soutustadionin ympäristössä ja Taivallahdessa; ruokamultaa ajet-
tiin sinne 319 m3. Taivallahdenrannan kiveäminen aloitettiin maan jää-
dyttyä syksyllä, samalla otettiin vastaan täytettä ja Rajasaaresta tulevaa 
lietettä. Työ jatkui talven yli seuraavaan vuoteen. Varoja käytettiin 
659,257: 75 mk. Talin taimiston uudessa osassa tehtiin salaojat ja poh-
jattiin käytäviä, käyttäen näihin töihin 24,966: 45 mk. Humallahden-
puistoon meren puolelle Mechelininkatua rakennettiin käytäviä, käytävien 
sivustat siistittiin, 450 m3 ruokamultaa hankittiin ja täytettä ja Rajasaa-
ren lietettä otettiin kustannusten noustessa 88,970: 80 mk:aan. Palloken-
tän rinnekatsomon taustaan hankittiin suurehko määrä kiviä y. m. täy-
tettä ja 707.5 m3 multaa, rakennettiin hiekkakäytävä ja tasoitettiin multa-
pinnat 102,426: 55 mk:n kustannuksin. Töölönlahden ranta-aluetta Hes-
perianpuiston kohdalla kunnostettiin, rantakiveys tehtiin Mäntymäen 
kohdalle saakka; kustannukset nousivat 100,015: 35 mk:aan. 

Pääluokan Tuloa tuottamattomat pääomamenot luvun Istutukset 
menot olivat yhteensä 1,244,209: 75 mk. Tästä luvusta merkittiin kuusi 
työmäärärahaa ja kahden työmäärärahan jäännökset siirtomäärärahoiksi, 
yhteensä 1,685,175:80 mk. 

V:sta 1939 siirtyi kolme uudistyömäärärahaa: Länt. Kaivopuiston 
uuden ja vanhan tien välisen alueen kunnostamista jatkettiin, täytettä ja 
lietettä sekä jonkun verran ruokamultaa hankittiin, jolloin kustannukset 
olivat 64,593: 75 mk; tuberkuloosisairaalan alueella kunnostettiin alue 
sairaspaviljongin eteläpuolella, jolloin kustannukset olivat 16,316: 65 mk; 
Mäntymäen ja stadionin välille rakennettiin jalkakäytäviä vesikourui-
neen, jolloin kustannukset olivat 30,882: 10 mk. Osaston siirtomäärä-
rahasta korttelin n:o 334 järjestelyyn katuosasto käytti 59,158: 45 mk. 

Tammi—helmikuussa jatkoivat alkoholistit olympiakylän ympäristö-
metsien karsimista ja harventamista, ollen kustannukset 47,245: 50 mk. 
Helmikuun alkupuoliskolla siirtyivät alkoholistit maatalousosaston halon-
hakkuutöihin. Olympiakylän siistimismäärärahasta käytettiin 521:25 
mk. Luovutetun alueen evakuointiin luovutettiin kuorma-auto kuljettaji-
neen, ollen tämän kustannukset 818: 60 mk. 

Kaupunginhallitus myönsi marraskuun 14 p:nä työttömyysmäärä-
rahoista 46,000 mk töiden järjestämiseksi työttömille naisille; 24 naista 
otettiin metsänperkuutöihin Käpylän raviradan ympäristömetsiin kus-
tannusten noustessa 39,389: 15 mk:aan. 

Talin taimistoon rakennettiin vajarakennus, joka saatiin käyttö-
kuntoon seuraavana vuonna. 

Kertomusvuonna ajettiin puistoihin yhteensä 4,461.5 m3 ruokamultaa, 
ollen edellisen vuoden vastaava luku 19,583. 

Katuosaston laskuun poistettiin Kaarlen- ja Castreninkadun kulmasta 
louhintatöiden takia pensaita, jolloin kustannukset olivat 997: 50 mk; 
Punaisen ristin sairaalan pihamaalta siirrettiin samasta syystä puita ja 
pensaita muualle 7,148: 70 mk:n kustannuksin; Koskelantien istutustöiden 
jatkamiseen käytettiin 17,393: 10 mk; Rajasaaren istutuksia korjattiin 
2,163: 80 mk:n kustannuksin; Heikinkadun istutuksia korjattiin 4,914: 60 
mk:n kustannuksin, samoin Aleksis Kiven kadun varrella olevia 1,793: 10 
mk:n kustannuksin; Mäkelänkadun istutustöitä jatkettiin 9,204 mk:n 
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kustannuksin; Töölöntorin puistikko perustettiin 46,460: 95 mk:n kustan-
nuksin; Oulunkylän siirtolapuutarhan yleisten istutusten järjestelyyn 
käytettiin 32,814: 55 mk; Ateneumin puistikon pinta korotettiin jalkakäy-
tävän tasoon 2,448 mk:n kustannuksin, Kaisaniemeen It. Teatterikujan 
päähän kunnostettiin nurmikkoalue 2,940 mk:n kustannuksin; Punanotkon 
kentän korottamisen takia korjattiin nurmikenttää 29,952: 40 mk:n kus-
tannuksin; Töölönlahden rantaa sokeritehtaan koilliskulman äärellä kun-
nostettiin ja ruokamultaa ajettiin sinne lisää 1,337 m3 192,372:50 mk:n 
kustannuksin. Yhteiset kustannukset nousivat 350,603: 20 mk: a an. 

Talorakennusosaston tilauksesta kunnostettiin istutuksia Nikkilän 
sairaalan alueella 4,029: 20 mk:n kustannuksin; ja vastaanotto- ja am-
mattioppilaskodin istutusten perustamiseen käytettiin 11,801:20 mk. 

Varasto-osaston laskuun järjestettiin koristeltu puhujalava kolmeen 
ulkoilmatilaisuuteen kustannusten ollessa 1,152 mk. 

Vesijohtolaitoksen laskuun hoidettiin kesän aikana Alppilan uuden 
vesilinnan istutukset 40,000 mk:n kustannuksin ja sähkölaitoksen laskuun 
korjattiin Vuorimiehenpuistikkoon rakennetun muuntajakopin ympä-
ristö 1,694: 55 mk:n kustannuksin. 

Kiinteistötoimiston tilauksesta paikattiin ja leikattiin Stansvikin, 
Kulosaaren ja Tuomarinkylän kartanoiden vanhat puistopuut 9,154:55 
mk:n kustannuksin; Mäkelänkadun talon n:o 45 pihamaan istutuksia 
kunnostettiin 2,326: 50 mk:n kustannuksin; Oulunkylän aseman etelä-
vaihteen lähistöltä kerättiin ruokamultaa 3,000 mk:n kustannuksin; ja Talin 
laukkaradalta niitettiin kuloutunutta heinää 2,790 mk:n kustannuksin. 

Puisto-osaston osalta ovat menot talousarvion pääluokan Yleiset työt 
luvun Työntekijäin erinäiset edut kohdalla seuraavat: 

Kesälomaa sai 147 miestä 1,572 päivää ja 102 naista 607 päivää. 
Kesälomarahoja suoritettiin yhteensä 159,955: 45 mk. 

Säiraustapauksia ja pieniä loukkaantumisia sattui osaston työnteki-
jöille vuoden aikana 74 tapausta, joiden johdosta yleisten töiden lauta-
kunta myönsi avustuksia 87 erässä 57 miehelle ja 17 naiselle yhteensä 
88,426: 95 mk. 

Hautausapua myönnettiin sodassa kaatuneiden tahi kadonneiden A. J. 
Ekholmin, V. H. Lammisen, S. A. Marjasen, K. H. Malmströmin, E. Musto-
sen ja V. J. Rajalan omaisille; lisäksi T. Niemen ja K. F. Knaggin omaisille; 
yhteensä 14,520 mk. 

Itsenäisyydenpäivänä suoritetusta työstä maksettiin työntekijöille 
yhteensä 13,908: 15 mk. 

Sotapalvelukseen kutsutuille ja muihin maanpuolustustehtäviin osal-
listuneille maksettiin palkkaa yhteensä 293,596 mk. 

Kaupunginpuutarhasta ja taimistosta myytiin runsaammin kuin muina 
vuosina taimia, kukkia, pensaita, puita y. m. sekä vuokrattiin kasveja 
juhlatilaisuuksiin, ollen tulot tästä yhteensä 273,068: 10 mk. 

Varasto-osasto. Varasto-osaston henkilökuntaan kuuluivat varasto-
päällikkö, varastokirjanpitäjä, inventtaaja ja 3 vakinaista ja 3 ylimääräistä 
toimistoapulaista. Päävarastossa, Malminkadun 5:ssä, oli varastonhoitaja, 
apulais varaston hoitaja ja 2 toimistoapulaista sekä korjauspajassa korjaus-
pajainsinööri, 2 piirtäjää ja 4 toimistoapulaista. 

Osaston tehtävänä oli hoitaa mainittua päävarastoa ynnä Ruoholah-
x) Ks. myös tämän kert. s. 217*. 
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dessa, Hakaniemessä ja Toukolassa olevia varastoja sekä Toukolassa sijait-
sevaa konepajaa ja huolehtia rakennustoimiston, tarveaineiden, työkoneiden 
ja -välineiden sekä kaluston hankinnoista ja hoidosta. 

Kertomusvuoden aikana rakennustoimiston eri osastot sekä kaupungin 
muut virastot ja yksityiset henkilöt käyttivät konepajaa ja saivat varas-
tosta tarveaineita rahassa arvioituna seuraavasti: 

Varastosta luovu-
Konepajatöiden tettujen tarveainei-
raha-arvo, mk den raha-arvo, mk 

Kansliaosasto ; — 26,250: — 
Katurakennusosasto 1,681,132: 45 18,462,468: 55 
Satamarakennusosasto 488,075:55 2,418,764: — 
Talorakennusosasto 1,039,282:10 4,136,313:50 
Puisto-osasto 222,439: 40 79,169: 60 
Varasto-osasto 1,778,976:80 880,063:25 
Konepajat — 1,774,200:35 
Muut kaupungin laitokset 246,065: 25 389,057: 65 
Yksityiset 63,134:30 65,044:40 

Yhteensä 5,519,105: 85 28,231,331: 30 

Varastoitujen rakennustarpeiden arvo eli varastosäästö oli tammikuun 
1 p:nä 1940 4,371,500: 35 mk. Vuoden aikana ostettiin tarveaineita 
33,156,907: 35 mk:lla ja käytettiin 28,231,331: 30 mk:n arvosta, joten v:een 
1941 siirtyvän varaston arvo oli 9,297,076: 40 mk. 

Tilivirasto. Rakennustoimiston tiliviraston henkilökunnan muodostivat 
kamreeri, kirjanpitäjä, kassanhoitaja ja 6 toimistoapulaista. 

Tilitodistuksia oli vuoden aikana 36,382, laskutuksia 2,033 ja lähetet-
tyjä kirjelmiä 1,712. 

Tiliviraston toiminnan laajuus selviää seuraavasta yhdistelmästä: 
Debet, mk Kredit, mk 

Työmäärärahat edellisiltä vuosilta 55,020,811:83 109,509,565:78 
Vuoden talousarviotyöt 134,850,046: 16 215,948,586:48 
Kaupunginkassan tilit 344,804,252: 13 226,408,629: 66 
Kaupungin muiden laitosten tilit 31,575,109:50 31,575,109:50 
Ylimääräiset työt 140,312,217: 16 124,362,042: 16 
Tarveaineet ja konepajat 43,112,966:25 33,815,889:85 
Verohuoltotoimisto 1,807,264: 85 1,807,264: 85 
Leski- ja orpokassa 279,707:40 279,707:40 
Kansaneläkelaitos 379,052: — 379,052: — 
Menojäämät 7,088,455:10 16,075,528:90 
Tulojäämät 4,495,496: 70 2,390,222: 60 
Rakennustoimiston tulot 10,168,411:10 11,342,191: — 

Yhteensä 773,893,790: 18 773,893,790: 18 

Tiliviraston käteiskassan rahanvaihto oli kertomusvuoden aikana 
21,211,158:65 mk. Viraston määrärahat olivat yhteensä 319,492 mk ja 
menot nousivat 329,547: 45 mk:aan. Nimikkeiden Sääntöpalkkaiset virat, 
Tilapäistä työvoimaa, Painatus ja sidonta sekä Korvaus kannannasta 
määrärahoja ylitettiin vastaavasti 3,375 mk, 4,527: 50 mk, 1,829: 70 mk 
ja 382: 90 mk kun taas tarverahoista kertyi säästöä 59: 65 mk. 
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Puhtaanapitolaitoksen kertomus v:lta 1940 oli seuraavan sisältöinen: 

Puhtaanapitolautakunta. Kaupungin puhtaanapitotoimen ylin johto 
kuuluu voimassa olevan johtosäännön mukaan puhtaanapitolautakunnalle, 
jonka kokoonpanossa vuoden varrella tapahtui eräs muutos; kaupunginval-
tuusto suostui nimittäin toukokuun 8 p:nä lautakunnan jäsenen, teknolo-
giani ohtori Y. Talvitien anomukseen vapautuksen saamisesta lautakunnan 
jäsenyydestä ja valitsi hänen tilalleen insinööri A. Kahman. Puhtaanapito-
lautakuntaan kuuluivat siten kertomusvuonna piirisihteeri A. Valta pu-
heenjohtajana, varatuomari A. Linturi varapuheenjohtajana sekä jäseninä 
teknologiantohtori Y. Talvitie ja hänen erottuaan insinööri A. Kahma, 
seppä K. Kaukonen, pankintaloudenhoitaja A. E. Monnberg, kivityöntekijä 
O. Nuutinen ja varatuomari R. Rönnholm. Kaupunginhallituksen edusta-
jana lautakunnassa oli teknillinen johtaja E. Moring. Sihteerinä toimi vara-
tuomari G. Helien ja esittelijänä puhtaanapitolaitoksen toimitusjohtaja 
B. Ax. 

Lautakunta kokoontui kertomusvuonna 15 kertaa. Sen pöytäkirjain 
pykäläluku oli 236, diaariin vietyjen asiain luku 379 ja lähetettyjen kirjei-
den luku 55. 

Lautakunnan vuoden aikana käsittelemistä asioista mainittakoon tär-
keimpinä seuraavat: ruoanjätteiden keräämisen järjestäminen laitoksen hoi-
dossa olevista taloista; kysymys alueen varaamisesta laitoksen uutta kes-
kusasemaa varten, mitä valmistelemaan oli asetettu erityinen jaosto; sekä 
kysymys alempien palkkain korottamisesta. 

Katujen ja kiinteistöjen puhtaanapitomääräraha Lämpö osoittautui 
riittämättömäksi koksin ja halkojen hinnan huomattavasta kohoamisesta 
johtuen, minkä vuoksi lautakunta anoi 76,800 mk:n lisämäärärahaa. Myös-
kin kertausharjoituksiin kutsuttujen työntekijäin palkkoihin varatut varat 
osoittautuivat sodan johdosta täysin riittämättömiksi, joten lautakunta 
anoi oikeutta katujen ja kiinteistöjen puhtaanapitomäärärahan Työnteki-
jäin erinäiset edut ylittämiseen yhteensä 480,910: 85 mk. Hiekka- ja luudas-
varastovajan rakentamista varten v:sta 1939 siirretty määräraha anottiin 
siirrettäväksi v:een 1941. 

Kertomusvuonna käsiteltiin 4 viranhaltijain sairasloma-anomusta, 238 
työntekijäin sairas- ja 8 hautausapuanomusta sekä 5 työntekijäin eläke-
anomusta. 

Puhtaanapitolaitos. Puhtaanapitolaitoksen toiminta jakautui seuraa-
vasti: hallinto, katujen puhtaanapito, kiinteistöjen ja yleisten mukavuus-
laitosten puhtaanapito, johon myös hajoituskaivojen tyhjennys kuuluu, 
Malmin kaatopaikka ja korjauspaja, työvälineiden korjaamo, auto vajat ja 
-korjaamo sekä hevostalli ja varasto. 
Kunnall. kert. 1940 16* 
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Hallinto. Puhtaanapitolaitoksen henkilökunnan muodostivat toimitus-
johtaja, apulaisjohtaja, joka toimi tarkastajana, nuorempi insinööri, katu-
jen ja kiinteistöjen puhtaanapidon esimies, toimentaja sekä kolme toimisto-
apulaista, joista yksi toimi varastokirjanpitäjänä, toinen konekirjoittajana 
ja kolmas työntekijäkortiston hoitajana. 

Sekä puhtaanapitolautakunnan että puhtaanapitolaitoksen tilejä hoiti 
puhtaanapitolaitoksen tilivirasto. Sen kassavirastona oli rahatoimisto. 

Tiliviraston henkilökunnan muodostivat kamreeri, kirjanpitäjä, neljä 
toimistoapulaista, joista yksi toimi avustavana kirjanpitäjänä, kaksi veloit-
tajina ja yksi kassanhoitajana, sekä vahtimestari. Tiliviraston kamreeri 
toimi samalla koko toimiston konttoripäällikkönä. 

Puhtaanapitolaitoksen toimistosta lähetettiin kertomusvuonna 1,059 
kirjettä ja annettiin 8,286 laskua suoritetuista töistä. 

Laitoksen henkilökunnan kokoonpanossa tapahtui vuoden varrella pari 
muutosta. Marraskuussa 1939 laitoksen palvelukseen otettu toimistoapulai-
nen I. Palmgren erosi toimestaan syyskuun 1 p:nä. Täten avoimeksi tullut 
virka täytettiin lautakunnan kokouksessa marraskuun 4 p:nä: jolloin siihen 
valittiin rouva H. Vento. Samassa kokouksessa täytettiin myöskin marras-
kuun 1 p:stä 1939 alkaen avoinna ollut nuoremman insinöörin virka valiten 
siihen diploomi-insinööri K. A. Laurila. 

Katujen puhtaanapito. Kertomusvuonna kaupungin alue oli jaettu kah-
deksaan katupuhtaanapitopiiriin siten, että XIII, XIV, XV ja XVI kaupun-
ginosat sekä Pasila kuuluivat ensimmäiseen piiriin, IV ja XX Jätkäsaarta lu-
kuunottamatta toiseen piiriin, V ja VI sekä puolet VII kaupunginosasta kol-
manteen piiriin, III, puolet VII kaupunginosasta ja IX neljänteen piiriin, 
I, II ja VIII viidenteen piiriin, X, XI ja XII kuudenteen piiriin sekä XXI, 
XXII, XXIII, XXV, XXVI seitsemänteen piiriin ja Jätkäsaari kahdeksan-
teen piiriin. Jokaisessa piirissä toimi vastuunalainen piirityönjohtaja ja 
kolmessa piirissä sitä paitsi apulaistyönjohtaja. 

Erilaatuisten työntekijäin keskimääräinen luku viikkoa kohden käy 
ilmi seuraavasta yhdistelmästä: 

Kesätöissä Talvitöissä 

Puhtaanapitotyöntekijöitä, miehiä 119 235 
» naisia 6 10 

Tuntipalkkaisia autonkuljettajia 7 2 
Urakalla työskenteleviä autonkuljettajia — 8 
Ajomiehiä 2 2 
Urakalla työskenteleviä yksityisiä ajureita omine hevosineen — 9 

Yhteensä 134 266 

Koneellisia laitteita käytettiin seuraavasti: 
Kesätöissä Talvitöissä 

Kasteluautoja — — 
Lumiauroja, hevosen vetämiä — 6 

» moottori- — 2 
Tiehöyliä — 1 
Kuljetusvälineitä, laitoksen omia 2 2 

» urakoitsijoiden — 9 
Kuorma-autoja, laitoksen omia 6 6 

» t urakoitsijoiden — 8 
Purgator-rattaita 112 — 
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Kesäkuukausina osasto käytti 2 hevosta ja talvikuukausina 11 hevosta; 
näistä oli 2 hevosta laitoksen omia. 

Katujen puhtaanapitoon kului henkilöpäivätöissä 418,400 työtuntia, 
hevospäivät öissä 6,096 työtuntia ja autopäivätöissä 18,130 työtuntia kuten 
seuraavista luvuista tarkemmin ilmenee: 

Henkilöpäivätyöt, Hevospäivätyöt, Autopäivätyöt, 
Työn laatu työtunteja työtunteja työtunteja 

Lakaisu 220,804 2,034 8,446 
Lumenluonti y.m 177,233 — — 
Lumenauraus 7,068 1,756 3,556 
Lumenkuljetus — 1,482 1,968 
Lumenkaatopaikkojen hoito 4,113 — 24 
Hiekoitus 7,586 824 3,880 
Torien huuhtelu 760 — — 
Sekalaiset työt 836 — 256 

Yhteensä 418,400 6,096 18,130 

Kauppatoreilla aikaisemmin käytettyjä automaattisesti kerääviä lakai-
sukoneita ei kertomusvuonna ollenkaan käytetty vallinneen polttoaine-
pulan takia, vaan suoritettiin puhdistustyö yksinomaan käsivoimin. Sa 
masta syystä ei myöskään käytetty kasteluautoja. Kauppatorit huuhdeltiin 
torikaupan päätyttyä letkuilla, jolloin vesi otettiin toreilla olevista palopos-
teista. Laitoksen käyttämät palopostit varustettiin keväällä vesijohtolai-
toksen toimesta vesimittareilla. Tähän huuhteluun käytettiin kaikkiaan 
2,457 m3 vettä, josta vesijohtolaitos veloitti laitokselta yhteensä 6,532: 20 
mk. Pölynsitomisaineita ei kertomusvuonna lainkaan käytetty. Rikkaruo-
hon poistamiseen käytettiin kaikkiaan 50 kg Vegebellum nimistä suolaa. 
Katurikkoja kuljetettiin pois kaikkiaan 7,647 m3. 

Aikaisempina talvina seurattua katupuhtaanapito-ohjelmaa ei kerto-
musvuoden talvella voitu noudattaa, vaan vahvisti kaupunginhallitus tam-
mikuussa uuden ohjelman talvipuhtaanapitoa varten. Tässä ohjelmassa 
luovuttiin aikaisemmin käytetystä katujen luokittelusta, joten kaupungin 
keskustassakin lumi oli luotava kinoksiin jalkakäytävän ulkoreunalle ja 
talojen seinustalle. Ainoastaan sellaisista paikoista, missä nämä kinokset 
kasvoivat liian suuriksi ja häiritsivät liikennettä, kuljetettiin lumi kaato-
paikoille. Laitoksen toimesta poiskuljetettu lumimäärä oli täten hyvin 
pieni normaalivuosina kuljetettuun määrään verraten, nousten se ainoas-
taan 11,082 m3:iin. Vertailun vuoksi mainittakoon, että v. 1935—39 pois-
kuljetetun lumimäärän keskiarvo nousi 213,897 m3:iin. 

Puhtaanapidetty katupinta-ala oli yhteensä n. 2,500,000 m2, josta kus-
tannukset nousivat kaikkiaan 8,322,524: 90 mk:aan eli n. 3:33 mk:aan 
m2:ltä. 

Kiinteistöjen ja yleisten mukavuuslaitosten puhtaanapito. Kiinteistöjen 
puhtaanapito oli jaettuna kahteen piiriin kuormausasemineen. Molemmissa 
toimi vastuunalainen työnjohtaja ja kirjuri. Puhtaanapidettävien kiinteis-
töjen ja yleisten mukavuuslaitosten lukumäärä käy ilmi seuraavasta: 
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Kaupungin kiinteistöt 105 
Miesten yleiset käymälät: 

W.C.-järjestelmä 1 
Astiajärjestelmä 28 

Naisten yleiset käymälät: 
W.C.-järjestelmä 1 
Astiajärjestelmä 26 

Vedenheit topaikat: 
Miesten 63 
Naisten 13 

Yksityisten kiinteistöt: 
Vuosisopimukselliset 1,916 
Ylimääräiset 13 
Uudisrakennukset 35 

Kustannukset edellä mainittujen kiinteistöjen ja yleisten mukavuuslai-
tosten puhtaanapidosta nousivat 7,187,469: 75 mk:aan. 

Polttoainepulan takia moni yksityinen puhtaanapitourakoitsija oli 
pakoitettu lopettamaan toimintansa, ja näiden hoidossa olleista kiinteistöis-
täkin osa siirtyi puhtaanapitolaitokselle. Kun laitokselle myönnettyä ben-
siinimäärää vähennettiin joka kuukausi, ja puhtaanapidettävien talojen 
lukumäärä samalla lisääntyi, tuotti jätteiden kuljetuksen järjestäminen 
suuria vaikeuksia. Vuoden alussa laitoksella lisäksi oli suuri puute autoista. 
Sodan aikana oli 20 laitoksen kuorma-autoa asetettu palokunnan käytettä-
viksi ja lisäksi oli 22 autoa eri väestönsuojelulohkojen käytettävinä. Tästä 
johtui, että talojen pihoille kerääntyi huomattavia määriä jätteitä. Kun 
kaupungin asukkaista kuitenkin suuri osa oli siirtynyt pois kaupungista 
sodan ajaksi, oli koko vuoden jätemäärä n. 12,000 m3 pienempi kuin edelli-
senä vuonna, ollen kuitenkin suurempi kuin milloinkaan ennen v. 1939 
lukuunottamatta. 

Seuraavasta yhdistelmästä ilmenee jätteiden kuljetus: 
1 

• 
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täytteek-

si 

Kuljetettu myytäväksi K
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teen 

Länsi-
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kuorma-
uspaikal-

ta lähetet-
täväksi 

Kyläsaa-
ren kuor-
mauspai-
kalta lä-
hetettä-
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paikalle 
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Jätteiden laatu 

ma 

Rikkoja, talous- ja paperi-
jätteitä 

Makkilantaa 
Hevoslantaa 
Haj oituskai voj ätteitä 
Tuhkaa 
Rakennus- y. m. jätteitä.. 

120,701 

10,687 
200 

2 
717 

7 

5,324 
871 

2,130 

4,061 
2,172 

1,082 

130,803 
3,045 

7 
3,212 

10,687 
200 

5,361 
2,831 

3,212 

Yhteensä 131,588 2 724 8,325 7,315 147,954 11,404 

Kuormausasemilla kuormattu määrä jakautui seuraavasti: 

Jätteiden laatu 

Länsisataman asemalla 
kuormattu 

Kyläsaaren asemalla 
kuormattu K
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Jätteiden laatu 
rautatievaunuihin 

lähetettäväksi ostajien 
ajoneu-
voihin 

rautatievaunuihin 
lähetettäväksi ostajien 

ajoneu-
voihin 

K
aikkiaan 

Jätteiden laatu 
Malmin 
kaato-

paikalle 
muille 
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ajoneu-
voihin Malmin 

kaato-
paikalle 

muille 
asemille 

ostajien 
ajoneu-
voihin 

K
aikkiaan 

Jätteiden laatu 

m* 

Rikkoja, talous- ja paperi-
jätteitä 

Makkilantaa 
Haj oituskai vo jätteitä 

2,665 
764 

2,130 

2,659 
84 23 

2,696 
2,067 
1,082 

1,365 
40 65 

9,385 
3,043 
3,212 

Yhteensä 5,559 2,743 23 5,845 1,405 65 15,640 
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Kaupungista lähetettiin seuraava määrä vaunukuormia jätteitä suoraan 
alla mainituille asemille: 

Rikkoja, talous-
Rautatieasema Ja paperijätteitä Makkilantaa JThteensä 

Espoo — 1 1 
Herttoniemi — 6 6 
Jorvas 1 — 1 
Kauklahti 12 1 13 
Kirkkonummi — 3 3 
Leppävaara — 1 1 
Lohja — 1 1 
Malmi 107 — 107 
Masala 8 2 10 
Nikkilä 2 — 2 

Yhteensä 130 15 145 

Malmin kaatopaikalle lähetettiin rikkoja, talous- ja paperijätteitä 162, 
makkilantaa 355 sekä hajoituskaivo jätteitä 481 rautatie vaunullista. Rau-
tateitse lähetettyjä jätteitä kertyi siis kaiken kaikkiaan 1,143 rautatie vau-
nullista. 

Osaston eri työntekijäin keskimäärä viikkoa kohden näkyy seuraavasta 
yhdistelmästä: 

Ajomiehiä 6 Vaunumiehiä 6 
Autonkuljettajia 47 Siivoojia 3 
Apureita 5 0 Yhteensä 112 

Teknilliseen varustukseen kuului 55 laitoksen kuorma-autoa, 4 yksityis-
ten kuorma-autoa, 1 kaivojentyhjennysauto, 6 kpl rattaita ja 6 rekeä. 
Osaston käytössä oli 6 laitoksen hevosta. 

Kertomusvuonna suoritettiin 742 talossa hajoituskaivojen normaali-
tyhjennys. Perinpohjainen tyhjennys korjausta varten toimitettiin 141 
talossa. Sitä paitsi tyhjennettiin 130 sade- ja likavesikaivoa. Työkustannuk-
set edellä mainitusta tyhjennystyöstä nousivat 451,052: 05 mk:aan. 

Kiinteistöjen puhtaanapitoon käytettiin seuraava määrä työtunteja: 

Henkilöpäivätyöt, Hevospäivätyöt, Autopäivätyöt, 
Työn laatu työtunteja työtunteja työtunteja 
Kiinteistöjen jätteiden kuljetus ja kuor-

maus 110,260 14,448 96,400 
Mukavuuslaitosten hoito 6,134 — 2,324 
Hajoituskai vojen tyhjennys 887 — 887 

""Yhteensä 117,281 14,448 99,611 

Malmin kaatopaikka ja korjauspaja. Työn valvonnasta huolehti kaato-
paikan ja korjauspajan esimies ja hänen alaisenaan työskenteli 6 miestä 
jätteiden purkaus- ja kuormaustöissä, 2 miestä kaatopaikan hoidossa, 5 
miestä levyastioiden korjaustyössä, 1 nainen astioiden puhdistuksessa ja 3 
vartijaa, yhteensä 16 miestä ja 1 nainen. 
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Työtuntien lukumäärä eri töissä oli seuraava: 

Työn laatu Työtunteja 
Jätteiden purkaus .. .. 9,608 
Raatojen poltto 1,360 
Kaatopaikan hoito 2,670 
Höyrykattilan lämmitys 986 
Levyastiain puhdistus 2,227 

Työn laatu Työtunteja 

Levyastiain korjaus 9,373 
Rautatie vaunu j en kor j aus.... 124 
Rakennusten kunnossapito... 226 
Vartiointi 7,210 

Yhteensä 33,784 

Polttouunissa poltettiin vuoden aikana 124 koiraa, 70 kissaa, 6 hevosta, 
1 jänis ja 1 hanhi yhteensä 202 raatoa sekä sitä paitsi 61,530 kg pilaan-
tunutta lihaa. 

Työvälineiden korjaamo. Työn valvonnasta huolehti autokorjaamon 
esimies tuntikirjurin avustamana. Työntekijäin lukumäärä viikkoa kohden 
oli 18, joista 10 ammattityöntekijää ja 8 aputyöntekijää. Korjaamossa 
suoritettujen työpalkkojen määrä nousi 466,576: 20 mk:aan ja käytettyjen 
tarveaineiden arvo 205,098: 20 mk:aan. Työtuntimäärä oli 39,250. 

Autovajat ja -korjaamo. Puhtaanapitolaitoksen autokanta käsitti 85 
moottoriajoneuvoa, joihin kuului 61 kuorma-autoa, 10 kasteluautoa, 5 lakai-
suautoa, 6 tiehöylää, 1 kaivojentyhjennysauto, 1 henkilöauto ja 1 moottori-
pyörä. Kuorma-autojen työtuntimäärä eri töissä oli seuraava: 

Työn laatu Työtunteja Työn laatu 

Talousjätteiden kuljetus 96,400 Hiekoitus 
Katurikkojen » 8,446 Sekalaiset työt 
Auraus 3,521 

Kasteluautoja käytettiin 60 tuntia juomaveden kuljetukseen, tiehöyliä 
35 ja kaivojentyhjennysautoa 887 tuntia. 

Autokorjaamon työntekijäin lukumäärä oli keskimäärin viikkoa kohden 
16, joista 10 oli ammattimiehiä. 

Polttoainepulan takia varustettiin syksyllä 13 kuorma-autoa Otso 
nimisillä puukaasuttimilla ja 12 autoa Svedlund nimisillä puuhiilikaasutti-
milla. Kaasuttimet toimitettiin kuitenkin vasta vuoden lopussa, joten niistä 
ei kertomusvuonna ennätetty saada mitään kokemuksia. 

Hevostalli. Laitoksen hevosten lukumäärä oli kertomusvuoden alussa 
11. Vuoden kuluessa kuoli 1 hevonen, joten niiden lukumäärä vuoden lopussa 
oli 10. Hevosten hoidosta huolehti tallimies, jonka työtuntilukumäärä oli 
yhteensä 2,561. Hevosten ruokkimiseen käytettiin 23,561 kg heiniä ja 8,875 
kg kauroja. Hevosten sairaspäivien lukumäärä oli 180. Hevosten hoito-
kustannukset nousivat kaikkiaan 105,212: 05 mk:aan eli hevosta kohden 
9,564: 75 mk:aan. Hevosten suorittama työtuntimäärä oli yhteensä 17,397, 
josta 2,676 tuntia kului katujen puhtaanapitoon, 14,448 tuntia kiinteistöjen 
puhtaanapitoon ja 273 tuntia raatojen kuljetukseen. 

Varaston hoito oli uskottu erityiselle varastomiehelle. Varastokortit 
pidettiin laitoksen toimistossa. Tammikuun 1 p:nä varaston arvo arvioitiin 
335,421: 85 mk:ksi, vuoden aikana ostettiin tavaroita 1,275,055: 45 mk:n 
arvosta ja käytettiin 1,054,682: 55 mk:n arvosta, joten varasto joulukuun 31 
p:nä arvioitiin 555,794: 75 mk:ksi. 

Työtunteja 

3,880 
4,512 

Yhteensä 116,759 
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Menot ja tulot. Puhtaanapitolaitoksen liiketilinpäätös joulukuun 31 p:nä 
osoitti menot seuraaviksi: 

Menoerät 

Katujen puhtaanapito Kiinteistöjen ja yleisten muka-
vuuslaitosten puhtaanapito 

Kaikkiaan 
Menoerät Yleinen 

Sopimus-
ten mu-
kainen 

Yhteensä Yleinen 
Sopimus-
ten mu-
kainen 

Yhteensä 
Kaikkiaan 

Menoerät 

M a r k k a a 

Hallintokulungit 
Vuokra 
Lämpö 
Valaistus 
Vedenkulutus 
Kalusto 
Kaluston kunnossa-

pito — 
Tarverahat 
Lääkkeet ja sairaan-

hoitotarvikkeet 
Työpalkat 
Tarveaineet 
Yleisten laitteiden 

kunnossapito 
Käyttövoima 
Työntekijäin erinäiset 

edut 
Hevosten elatus 
Vakuutusmaksut 
Kiinteistö 
Väestönsuojelu 

547,258 
220,798 

74,794 
14,394 
7,422 

248,652 

356,547 
36,767 

798 
4,059,673 

244,049 

37,313 
8,140 

833,237 
25,593 
39,400 
53,833 

117,270 
10,075 
12,128 
2,029 

86 
33,537 

53,698 
3,448 

133 
1,171,261 

26,936 

4,248 
1,092 

61,301 
4,435 

12,180 

664,528 
230,873 

86,922 
16,423 
7,508 

282,189 

410,245 
40,215 

931 
5,230,934 

270,985 

41,561 
9,232 

894,538 
30,028 
51,580 
53,833 

127,042 
6,870 

39,329 
4,778 
1,847 

31,548 

205,160 
29,043 

160 
827,075 
188,447 

62,125 
1,554 

460,298 
5,856 
8,064 

78,394 

185,677 
44,550 
31,014 
9,095 

290 
218,713 

501,918 
172,109 

306 
3,118,576 

488,972 

8,323 
2,182 

272,075 
14,553 
41,527 

312,719 
51,420 
70,343 
13,873 
2,137 

250,261 

707,078 
201,152 

466 
3,945,651 

677,419 

70,448 
3,736 

732,373 
20,409 
49,591 
78,394 

977,247 
282,293 
157,265 
30,296 

9,645 
532,450 

1,117,323 
241,367 

1,397 
^9,176,585 

948,404 

112,009 
12,968 

1,626,911 
50,437 

101,171 
132,227 
304,950 

Yhteensä|6,808,668 1,513,857 8,322,525 2,077,590 5,109,880|7(187,470 15,814,945 

Sopimusten mukaisesta puhtaanapidosta tuli kertomusvuonna tappiota, 
joka nousi 12,797: 20 mk:aan. 

Tuloja oli kaikkiaan 15,802,148 mk, josta yleisen puhtaanapidon osalle 
tuli 9,191,209 mk ja sopimusten mukaisen puhtaanapidon osalle 6,610,939 
mk, kuten seuraavasta yhdistelmästä tarkemmin selviää: 

Tuloerät Mk 
Yleinen puhtaanapito 

Valtion tieosuudet 30,779 
Kadut , tori t ja yleiset 

paikat 5,298,752 
Satama-alueet 1,506,920 
Lumenkaatopaikat 44,131 
Sekalaiset työt 6,414 
Maksut mukavuuslaitosten 

käyttämisestä 2,318 
Kuormausasemien kustan-

nukset 565,378 
Kaatopaikkojen kustannukset 586,624 
Mukavuuslaitosten kustan-

nukset 432,515 

Tuloerät Mk 
Kaluston ja kiinteistön kuo-

letus- ja korkokustannukset 412,428 
Väestönsuojelu 304,950 

Yhteensä 9,191,209 

Sopimusten mukainen puhtaanapito 
Yksityisten katuosuudet 1,419,831 
Kaupungin katuosuudet 613,330 
Yksityisten kiinteistöt 4,174,128 
Kaupungin kiinteistöt 290,656 
Lannan myynt i 62,638 
S ekalaiset tulot 50,356 

Yhteensä 6,610,939 
Kaikkiaan 15,802,148 

Tähän eivät sisälly kaluston ja yleisten laitteiden kunnossapidosta maksetut 
työpalkat , 348,215:70 mk. 
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Hallinnollisen kirjanpidon mukaan menot nousivat 16,141,793:35 
mk:aan ja tulot 13,449,706: 90 mk:aan talousarvioon merkittyjen määrien 
ollessa vastaavasti 17,786,879 mk, josta 282,225 mk alkavaa siirtoa ja 
93,900 mk tilisiirtoja, sekä 14,956,100 mk. 

Varat. Joulukuun 31 p:nä 1939 vietiin puhtaanapitolaitoksen kalusto 
kirjoihin 4,365,576:90 mk:n arvoisena ja kiinteistö 1,292,276 mk:n arvoi-
sena. Kertomusvuoden aikana hankittiin kalustoa 958,926:35 mk:lla 
ja kiinteistön arvoa lisättiin 30,000 mk. Kun 532,450: 30 mk poistettiin 
kaluston arvosta ja 132,227: 60 mk kiinteistön arvosta, niin siirrettiin 
5,982,101: 35 mk säästönä v:een 1941. 

Työntekijäin erinäiset edut. Alla oleva taulukko osoittaa puhtaanapito-
laitoksen työntekijöille myönnetyt erinäiset edut v. 1936—40: 

Kesälomat Sairasavut Tapaturma-avut 
Hautaus-

apua 
Vuosi 

2 3 | 5 1 9 12 18 21 | 28 Y
h

teen
sä 

A
p

u
a 

saan
eita 

S
airas-

tu
n

teja 

ca rj" 02 
Hautaus-

apua 
Vuosi 

lomapäivää 
saaneita 

Y
h

teen
sä 

om
a-

u
n

teja 
teen

sä 

A
p

u
a 

saan
eita 

S
airas-

tu
n

teja 

A
p

u
a 

¿an
eita 

g £ S- •-« 
fD P 
P* ? 

saaneita 
kuolin-
pesiä 

1936 37 110 147 294 32,096 210 19,749 33 3,120 5 
1937 55 114 152 — — 321 33,950 210 21,289 25 3,115 3 
1938 60 105 158 — — 323 34,154 198 19,361 26 2,230 3 

1939 10 1 1 — 1 15 145 93 181 — — 344 37,388 188 25,156 24 2,125 8 
1940 19 31 50 j 46 44 39 105 76 410 48,406 238|| 28,294 24 3,019 8 

Työntekijöille suoritettiin palkkoina kaikkiaan 9,524,800: 30 mk ja 
erinäisinä etuina 1,626,910:85 mk, josta 494,665:95 mk kesälomapalkkoja, 
263,195:20 mk sairasavustusta, 17,180 mk hautausapua, 58,177:95 mk 
tapaturmavakuutusmaksuja, 46,785 mk vakuutusmaksuja kansaneläke-
laitokselle, 107,262: 60 mk vaatetusapua, 33,640: 90 mk vapaapäivä-
palkkoja ja 606,003: 25 mk sotapalvelukseen kutsuttujen työntekijäin 
palkkoja. 
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Satamalautakunnan v:lta 1940 antama toimintakertomus oli seuraa-

van sisältöinen: 

Satamalautakunta. Kokoonpano. Satamalautakuntaan kuuluivat v. 
1940 kauppaneuvos I. Lindfors, puheenjohtajana, filosofiantohtori P. R. 
Korpisaari, varapuheenjohtajana, sekä jäseninä insinööri V. Castren, 
vahtimestari U. Ilmanen, filosofiantohtori H. Ramsay, satamatyöläinen 
I. Säilä ja lakitieteenkandidaatti G. Norrmen, joka kuoli huhtikuun 30 
p:nä, sekä sittemmin osastopäällikkö .J. M. Ekebom toukokuun 29 p:stä 
alkaen. Kaupunginhallituksen edustajana lautakunnassa oli teknillinen 
johtaja E. Moring. Lautakunnan kokouksissa piti pöytäkirjaa satamakam-
reeri E. Candolin joulukuun 1 p:ään saakka ja siitä alkaen v. t. sihteeri 
filosofiankandidaatti T. Teräs. 

Kokoukset y. m. Lautakunta kokoontui kertomusvuonna 12 kertaa. 
Pöytäkirjain pykäläluku oli 447, saapuneiden kirjeiden luku 730 ja lähe-
tettyjen kirjeiden luku 444; pöytäkirjanotteita annettiin 419. 

Satamahallintotoimiston ja sen osastojen päälliköt. Satamalaitosta ja 
satamahallintotoimistoa johti satamalaitoksen toimitusjohtaja K. W. 
Hoppu ja osastopäällikköinä toimivat satamaliikenneosastolla satama-
kapteeni J . A. Lehtonen ja satamakannantaosastolla satamakamreeri E. 
Candolin. 

Satamahallintotoimiston viranhaltijat. Satamalautakunnan sihteeri, 
filosofianmaisteri A. Kivilinna, joka edellisenä vuonna oli kutsuttu reservi-
harjoituksiin, kaatui rintamalla helmikuun 11 p:nä, v. t. sihteeriksi valit-
tiin joulukuun 1 p:stä lukien filosofiankandidaatti T. Teräs. 

Satamaliikenneosaston viranhaltijat. Huhtikuun 4 p:nä määrättiin 
tarkastuskonstaapeli M. V. Palmroos toimimaan satamakatsantomiehenä 
huhtikuun 1 p:stä 1940 lukien. Toukokuun 28 p:nä määrättiin merikap-
teeni T. I. Saarinen satamajäänsärkijä Herculeksen perämieheksi. 

Satamakannantaosaston viranhaltijat. Helmikuun 1 p:nä erosi lämmittäjä 
K. V. Kolehmainen, jolle kaupunginhallitus tammikuun 25 p:nä myönsi 
800 mk:n kuukausieläkkeen. Huhtikuun 30 p:nä myönnettiin toimisto-
apulaiselle E. M. Voss-Lagerlundille ero toukokuun 1 p:stä lukien, määrät-
tiin filosofiankandidaatti H. Hytönen v. t. toimistoapulaiseksi sekä Vii-
purin satamatilitoimiston kanslisti T. K. Tarvonen ylimääräiseksi toimisto-
apulaiseksi. Toukokuun 16 p:nä myönsi kaupunginhallitus toimistoapulai-
selle E. M. Voss-Lagerlundille 743 mk:n suuruisen osaeläkkeen kuukaudessa 
toukokuun 1 p:stä 1940 lukien. Vahtimestari K. A. Rantanen joutui 
sodassa kadoksiin ja ulkoasiainministeriön ilmoituksen mukaan kuoli 
sotavankeudessa. Toukokuun 28 p:nä määrättiin v. t. vahtimestariksi 
Viipurin satamalaitoksen vaakaaja M. R. Paronen. Elokuun 13 p:nä otet-
tiin rouva E. Ekebom tilapäiseksi toimistoapulaiseksi yhden kuukauden 
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ajaksi. Lokakuun 1 p:nä peruutettiin ylioppilas O. Merimaan määräys 
toimia v. t. toimistoapulaisena ja v. t. toimistoapulaiseksi määrättiin 
ylioppilas O. Hiltunen. Marraskuun 30 p:nä myönnettiin ero hissikoneen-
käyttäjälle A. W. Borgmanille helmikuun 2 p:stä 1941 lukien. Moottori-
veneenkuljettaja A. W. Bäckström määrättiin Munkkisaaren tehdasra-
kennuksen lämmittäjäksi tammikuun 1 p:n ja toukokuun 1 p:n 1941 väli-
seksi ajaksi. 

Virkavapaudet. Seuraavat viranhaltijat nauttivat sairauden takia 
virkavapautta: satamakonstaapeli K. T. Fagerström tammikuun 1 p:stä 
helmikuun 23 p:ään täysin palkkaeduin; toimistoapulainen E. M. Voss-
Lagerlund tammikuun 1 p:stä huhtikuun 1 p:ään ilman palkkaa; satama-
konstaapeli J . A. Sjöblom huhtikuun 15 p:stä kesäkuun 15 p:ään täysin 
palkkaeduin; jäänsärkijä Otson päällikkö merikapteeni V. Manner elokuun 
1 p:stä syyskuun 30 p:ään täysin palkkaeduin ja marraskuun 1 p:stä joulu-
kuun 31 p:ään virkasäännön mukaisin palkkaeduin; laskuttaja A. I. Käll-
roos syyskuun 1 p:stä lokakuun 25 p:ään täysin palkkaeduin ja joulukuun 
9 p:stä saman kuukauden 31 p:ään virkasäännön mukaisin palkkaeduin; 
satamamestari V. Lackström syyskuun 17 p:stä lokakuun 29 p:ään täysin 
palkkaeduin ja siivooja L. K. Sarvio lokakuun 1 p:stä marraskuun 30 
p:ään täysin palkkaeduin. 

Lausunnot. Kaupungin viranomaisille annettiin kertomusvuoden 
aikana kaikkiaan 25 lausuntoa, joista 8 kaupunginhallitukselle ja 17 kiin-
teistölautakunnalle . 

K a u p u n g i n h a l l i t u k s e l l e annettiin seuraavat lausunnot: 
Helmikuun 13 p:nä satama-alueiden aitaamisesta; ja Oy. Ford ab:n ano-
muksesta vuokramaksun lykkäämisestä ja vuokran alentamisesta Herne-
saaren vuokra-alueista. Huhtikuun 30 p:nä posti- ja lennätinhallituksen 
anomuksesta kaukokaapelin laskemisesta satama-alueelle. Toukokuun 
28 p:nä Herttoniemen tehdaskorttelien ja öljysatama-alueen rakennusjär-
jestysehdotuksesta; Lauttasaaren itärannalla olevan kaupungin omista-
man alueen järjestelyehdotuksesta; kaasulaitoksen kivihiilialueen laajen-
tamisehdotuksesta; ja Helsingfors Simsällskap nimisen seuran anomuksesta 
sillan rakentamiseksi Kaivopuiston rannasta Uunisaareen. Kesäkuun 
26 p:nä kiinteistölautakunnan ehdotuksesta satama-alueen n. s. sinisten 
alueiden vuokrajärjestelyksi. 

K i i n t e i s t ö l a u t a k u n n a l l e annettiin seuraavat lausunnot: 
Huhtikuun 2 p:nä Soinne & K:ni oy:n anomuksesta alueen vuokraami-
sesta Itämerenkadun varrelta. Huhtikuun 30 p:nä Suomen Mineraali-
öljy oy:n anomuksesta Sirpalesaarella olevan vuokra-alueen vuokra-ajan 
pidentämisestä. Toukokuun 28 p:nä Viipurin Valssimylly oy:n anomuk-
sesta saada vuokrata tontit n:ot 13 ja 15 Kulosaarenkadun varrelta. Kesä-
kuun 26 p:nä oy. Julius Moser ab:n anomuksesta saada vuokrata alue 
sataman läheisyydestä; Oy. Saseka ab:n anomuksesta saada vuokrata alue 
satama-alueelta; ja laivanvarustaja Gustaf B. Thordénin anomuksesta 
alueen vuokraamisesta Lauttasaaren itärannalta laivatelakkaa varten. 
Elokuun 13 p:nä Oy. Alkoholiliike ab:n anomuksesta saada rakentaa kapea-
raide Salmisaarelle halkojen kuljetusta varten; Jätteiden Huolto oy:n 
alueen vuokraamista Kyläsaaren täytemaalta koskevasta anomuksesta; 
Keskusosuusliike Laborin r. 1. tontinvaihtoa Herttoniemessä koskevasta 
tarjouksesta; Oy. John Stenberg ab:n anomuksesta saada varastoida 
halkoja Pitkänsillan varrelle; ja Rakennusmestari L. Louhoksen alueen 



XX V I. Satamahallinto 251* 

vuokraamista Vellamonkadun varrelta koskevasta anomuksesta. Loka-
kuun 22 p:nä Asfaltti Oy. Peltonen & K:nit nimisen toiminimen anomuk-
sesta alueen vuokraamisesta Sörnäisten rantatien varrelta. Marraskuun 26 
p:nä Rakennusliike Juho L. Aalto nimisen toiminimen alueen vuokraa-
mista Kyläsaaren täytemaalta koskevasta anomuksesta. Joulukuun 3 p:nä 
Oy. Nobel-Standard ab:n Sörnäisten vuokra-alueiden vuokra-ajan piden-
tämisanomuksesta; ja Oy. Shell ab:n Sörnäisten vuokra-alueiden vuokra-
ajan pidentämistä koskevasta anomuksesta. Joulukuun 30 p:nä Soinne & 
K:ni oy:n vuokraajan pidentämisanomuksesta Lauttasaarenkadun varrelta 
vuokrattuun tonttiin. 

Hyväksytyt piirustukset. Satamalautakunta hyväksyi seuraavat ra-
kennuspiirustukset: Huhtikuun 2 p:nä Munkkisaaren tehdasrakennuksen 
väestönsuojan piirustukset; huhtikuun 2 p:nä ja toukokuun 28 p:nä Munkki-
saaren Mylly oy:n lisärakennuksen piirustukset; huhtikuun 30 p:nä ja kesä-
kuun 26 p:nä metsähallituksen Itämerenkadun tontille n:o 20 rakennetta-
van puuhiilivarastosuojan piirustukset; huhtikuun 30 p:nä Oy. K. Pilack 
& Co ab:n Itämerenkadun tontille n:o 14 rakennettavan varastokatoksen 

piirustukset; elokuun 13 p:nä F. O. Äkerman & Son nimisen toiminimen 
Katajanokan varastotontilla n:o 8 sijaitsevan rakennuksen tulisijan piirus-
tukset; lokakuun 1 p:nä Suomen Kaapelitehdas oy:n Salmisaaren kortte-
liin n:o 184 rakennettavan uuden tehdasrakennuksen piirustukset; loka-
kuun 22 p:nä Laatikko oy:n Lauttasaarenkadun tonteille n:ot 29 ja 30 
rakennettavan väliaikaisen varastorakennuksen piirustukset; marraskuun 
26 p:nä tehtailija F. H. Lindroosin Katajanokan korttelin n:o 190 tontille 
n:o 15 rakennettavan varastorakennuksen piirustukset, Ruoholahden 
Lautatarha oy:n Ruoholahdenkadun tontilla n:o 1 sijaitsevan ruokailu-
huoneen tulisijan piirustukset ja Vaasan Höyrymylly oy:n Munkkisaaren 
tehdaskortteliin n:o 177 rakennettavan lisärakennuksen piirustukset; 
joulukuun 30 p:nä Betoni- ja Puurakennus oy:n Lauttasaarenkadun ton-
tille n:o 7 a rakennettavan varastorakennuksen piirustukset ja tullikamari 
I:n tullivirkailijoita varten suunnitellun ruokailuhuoneen piirustukset. 

Maa- ja vesialueiden vuokra-asiat. Helmikuun 13 p:nä luovutettiin 
Katajanokalla sijaitseva satamatyöntekijäin ruokailuhuone korvauksetta 
tilapäisesti Rannikkotykistörykmentti I:n käytettäväksi sotilaiden odotus-
huoneena. Helsingfors Konserv ab:n vuokranalennusanomus hylättiin. 
Oy. Radiator ab:n Ruoholahden varastoaluetta n:o 38 koskeva vuokrasopi-
mus siirrettiin Metallivarasto oy:lle. Huhtikuun 2 p:nä hylättiin merivar-
tiolaitoksen esitys Kellosaaren lentohallin vuokra-ajan pidentämisestä; 
J . K. Koivusen ja P. O. Kivimäen irtisanoma Katajanokan korttelissa 
n:o 191 olevaa varastotonttia koskeva vuokrasopimus hyväksyttiin päätty-
neeksi huhtikuun 1 p:nä; huhtikuun 30 p:nä pidennettiin Akateemisen 
ilmasuojeluyhdistyksen Ruoholahdessa sijaitsevan varastoalueen n:o 16 
vuokra-aikaa heinäkuun 1 p:ään 1940 saakka; Oy. Alkoholiliike ab. sai 
luvan pitää hallussaan Katajanokalta vuokraamansa alueet kesäkuun 30 
p:ään 1940 saakka; Betoni- ja Puurakennus oy:n anomus saada vuokrata 
Ruoholahden varastoalue n:o 7 b hylättiin; Oy. Concrete ab:ltä päätettiin 
veloittaa vuokraa toiminimen Katajanokalta vuokraamasta alueesta loka-
kuun 1 p:stä 1939 alkaen, kunnes toiminimi poistaa alueelle rakentamansa 
katoksen; Aug. Eklöf ab:n Vanhankaupunginlahdelta vuokraama vesi-
alue hyväksyttiin v:n 1940 ajaksi supistettavaksi 6,000 m2:ksi 2,000 mk:n 
vuosivuokrasta; Eteläsatamasta vuokrattiin kalantukkumyyntipaikat E. 
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Erikssonille, I. Erikssonille, A. Grönroosille ja Kalakomppania oy:lle; 
kalakauppias M. Kontion Eteläsataman kalantukkumyyntipaikkaa kos-
keva vuokrasopimus merkittiin päättyneeksi marraskuun 1 p:nä 1939; 
Kiinteistötoimiston talo-osastolle vuokrattiin Ruoholahden varastoalue 
n:o 14 a huhtikuun 1 p:stä lukien 1 kuukauden irtisanomisajoin 20 mk:n 
vuosivuokrasta m2:ltä; vuokraaja E. Koskenrannan vuokra ruokailu-
kojusta alennettiin vin 1940 ajaksi 2,000 mk:ksi; Suomi-Filmi oy:lle vuok-
rattiin huoneisto Munkkisaaren tehdasrakennuksesta toukokuun 1 pistä 
alkaen 6 kuukauden irtisanomisajoin 1,300 mk:n kuukausivuokrasta; 
Helsingin Makasiini oy:n kanssa tehtiin sopimus Länsisataman K-makasii-
nin huoneistoista; Eteläsatamasta vuokrattiin kalantukkumyyntipaikka 
Uudenmaan Kala oy:lle; Munkkisaaren Mylly oy:n Munkkisaaresta vuok-
raaman alueen vuokrasopimukset siirrettiin Vaasan Höyrymylly oyille; 
Gustav Paulig & K:nille vuokrattiin Katajanokalta 750 m2:n suuruinen 
halkovarastoalue kesäkuun 1 p:stä lukien vuodeksi 20 mk:n vuosivuok-
rasta m2:ltä; Rauta- ja Konetarve oyrlle vuokrattiin Katajanokalta 2,000 
m2:n suuruinen alue heinäkuun 1 p:stä alkaen 6 kuukauden irtisanomis-
ajoin 15 mk:n vuosivuokrasta m2:ltä heinäkuun 1 p:ään 1943 saakka, josta 
alkaen vuosivuokra on 20 mk m2:ltä. Kesäkuun 26 p:nä vuokraaja A. 
Ahrenbergin ruokailukojun vuokra alennettiin 1,500 mk:ksi v:n 1940 
ajaksi; J. K. Koivuselle ja P. O. Kivimäelle vuokrattiin Katajanokan 
korttelista n:o 191 750 m2:n suuruinen varastoalue huhtikuun 1 p:stä 
lukien 3 kuukauden irtisanomisajoin 15 mk:n vuosivuokrasta m2:ltä; 
Vuokraaja S. Lindenin ruokailukojun vuokra alennettiin 300 mk:ksi v:n 
1940 ajaksi. Oy. Tieaineen anomus Hernesaarelta vuokraamansa tontin 
vuokramaksun lykkäämisestä ja alentamisesta hylättiin. Elokuun 13 p:nä 
pidennettiin Akateemisen ilmasuojeluyhdistyksen Ruoholahden varasto-
aluetta n:o 16 koskeva vuokrasopimus joulukuun 1 p:ään 1940 saakka. 
Kiinteistötoimiston talo-osastolle vuokrattiin Verkkosaaren ja Arabian 
raiteen väliseltä alueelta 9,700 m2:n suuruinen varastoalue syyskuun 
1 p:stä lukien 1 kuukauden irtisanomisajoin 18 mk:n vuosivuokrasta m2:ltä. 
Helsingin Puhelinyhdistykselle vuokrattiin Merisatamasta 1,000 m 2:n 
suuruinen halkovarastoalue toukokuun 14 pistä alkaen. Syyskuun 3 pinä 
hyväksyttiin Katajanokan korttelissa nio 191 sijaitsevaa 750 m2in suu-
ruista varastoaluetta koskevan vuokrasopimuksen siirto J. B. Hartellille 
20 mkin vuosivuokrasta m2iltä lokakuun 1 pistä alkaen 3 kuukauden 
irtisanomisajoin. Lasittajain Keskus oyin ja rakennusmestari K. Viuhko-
sen vuokrasopimukset Ruoholahden varastoalueesta nio 29 b sekä rakennus-
mestari L. E. Lehtisen vuokrasopimus Ruoholahden varastoalueesta nio 
29 a irtisanottiin. Lokakuun 1 pinä vuokrattiin Laatikko oyille Ruoho-
lahden varastoalueet niot 29 a ja 29 b, yhteensä 900 m2, lokakuun 1 pistä 
lukien 6 kuukauden irtisanomisajoin 15 mkin vuosivuokrasta m2iltä 
huhtikuun 1 piään saakka ja mainitusta päivästä lähtien 20 mkin vuosi-
vuokrasta m2iltä; Oy. Talolan vuokraoikeutta Hietasaarelta vuokraa-
maansa tontiin jatkettiin osittain kesäkuun 30 piään 1941 saakka; Tikan 
Pojat oyin Ruoholahden varastoaluetta nio 5 a koskeva vuokrasopimus 
irtisanottiin; Vaasan Höyrymylly oyille varattiin etuoikeus Suomen Kaa-
pelitehdas oyiltä vapautuvaan Munkkisaaren tonttiin. Lokakuun 22 pinä 
vuokrattiin tehtailija F. H. Lindroosille 400 m2in suuruinen Linnankadun 
tontti nio 15, marraskuun 1 pistä lukien 6 kuukauden irtisanomisajoin 
25 mkin vuosivuokrasta m2;ltä. Marraskuun 26 pinä vuokrattiin Axel 
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Holmström oy:lle Katajanokan varastosuojasta n:o 11 400 m2:n suuruinen 
tila marraskuun 1 p:stä lukien 1 kuukauden irtisanomisajoin 2,000 mk:n 
kuukausivuokrasta sekä Eteläsataman varastosuojasta n:o 1 605 m2:n suurui-
nen tila marraskuun 15 p:stä lukien 1 kuukauden irtisanomisajoin 10mk:n 
kuukausivuokrasta m2:ltä; F. H. Lindroosin Kruunuvuorenkadun tonttia 
n:o 12 koskeva vuokrasopimus siirrettiin tammikuun 1 p:stä 1941 alkaen 
Valtameri oyille ja F. H. Lindroosille vuokrattiin Linnankadun korttelista 
n:o 190 400 m2:n suuruinen alue joulukuun 1 p:stä alkaen 6 kuukauden irti-
sanomisajoin 20 mk:n vuosivuokrasta m2:ltä. Ruoholahden 230m2:n suurui-
nen varastoalue n:o 5 a, jolta sen vuokraaja, Tikan Pojat oy., raastuvan-
oikeuden päätöksellä oli häädetty, vuokrattiin liikkeenharjoittaja A. S. Pal-
mulle tammikuun 1 p:stä 1941 alkaen 3 kuukauden irtisanomisajoin 20 mk:n 
vuosivuokrasta m2:ltä; Suomen Kaapelitehdas oy:n Salmisaaren korttelista 
n:o 784 kaupungin kanssa tekemä vuokrasopimus vahvistettiin väliaikai-
seksi; Valtameri oy:lle vuokrattiin Kruunuvuorenkadun tontista n:o 12 750 
m2:n suuruinen varastoalue tammikuun 1 p:stä 1941 alkaen 3 kuukauden 
irtisanomisajoin 20 mkin vuosivuokrasta m2:ltä. Oy. Wetek abille vuokrat-
tiin 410 m2:n suuruinen Ruoholahden varastoalue n:o 7 b, tammikuun 
1 pistä 1941 alkaen 3 kuukauden irtisanomisajoin 20 mkin vuosivuokrasta 
m2iltä. Joulukuun 3 pinä irtisanoi Oy. Nobel-Standard ab. Ruoholahden 
bensiinikioskin petroolimittaria koskevan vuokrasopimuksen. Joulukuun 
30 pinä liitettiin täydentävä lisäsopimus Oy. Ford abin Hernesaaren aluetta 
koskevaan vuokrasopimukseen. Ab. Mercantile oyin vuokraoikeutta 
Länsisataman korttelin nio 267 tonttiin puollettiin pidennettäväksi 5 
vuodella heinäkuun 1 pistä 1944 alkaen. Vesijohtoliike Huber oyille vuok-
rattiin Ruoholahden varastoalueet niot 40 ja 41, yhteensä 1,970 m2, tam-
mikuun 1 pistä 1941 alkaen 6 kuukauden irtisanomisajoin 20 mkin vuosi-
vuokrasta m2iltä. 

Tuulaakimaksu. Koska joulukuun 14 pinä 1935 annettu laki tuulaaki-
maksun perusteista viksi 1936—40 päättyi joulukuun 31 pinä 1940, teki 
lautakunta huhtikuun 2 pinä esityksen kaupunginhallitukselle, että tämä 
tekisi esityksen valtioneuvostolle uuden lain säätämiseksi. Kaupungin-
hallitus teki huhtikuun 11 pinä esityksen asiasta valtioneuvostolle ja joulu-
kuun 13 pinä annettiin laki tuulaakimaksun laskemisen perusteista v. 
1941—45, jonka nojalla valtioneuvosto määräsi, että tuulaakimaksua saa-
daan Helsingissä kantaa mainittuina vuosina 2 % tullimaksusta. 

Satamamaksujen korottaminen. Suomen Satamaliiton hallituksen 
aloitteesta teki lautakunta lokakuun 22 pinä esityksen kaupunginhalli-
tukselle, että kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi ja sisäasiainministeriön 
vahvistettavaksi jätettäisiin ehdotus satamamaksujen väliaikaiseksi ko-
rottamiseksi 50 %illa viksi 1941 ja 1942. Sisäasiainministeriö vahvisti 
sittemmin joulukuun 23 pinä kaupunginvaltuuston marraskuun 20 pinä 
tekemän päätöksen, jonka mukaan voimassa olevan satamamaksutaksan 
1, 3 ja 4 §issä vahvistetut maksut korotettiin väliaikaisesti 50 %illa 2 
vuoden ajaksi tammikuun 1 pistä 1941 alkaen. 

Pakkahuoneen ulkopuolella toimivan vaakamestarin taksaa muutettiin 
lautakunnan päätöksellä lokakuun 1 pinä siten, että palkkiota suorite-
taan 22 mk jokaiselta alkavalta tunnilta, vähimmän maksun ollessa 30 mk. 

Liikennemaksutaksan tulkinta. Kesäkuun 26 pinä päätti lautakunta 
Satamaliiton hallituksen tulkintoihin yhtyen, että näkinkenkärouhe eli 
simpukkakalkki kohdistetaan liikennemaksutaksan nimikkeeseen 23/1 
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sekä, että lahjana ulkomailta tänne tuoduista elintarpeista ja vaatetus-
tavaroista, joista ei ole kannettu tullia, ei ole kannettava liikennemaksua, 
koska ne ovat liikennemaksutaksan yleisten perusteiden 5 §:n b kohdan 
mukaan katsottavat maksu vapaiksi. 

Vallitsevan tilanteen johdosta on Helsingin sataman varastosuojiin 
purettu säilytettäväksi vientitavaraa, jotka ovat lähetetyt jostakin muusta 
Suomen satamasta, tällaista tavaraa vietäessä Helsingistä ulkomaille kat-
sotaan lautakunnan päätöksen mukaisesti tavara samanlaiseksi, joka uu-
destilastattuna viedään täältä ulkomaille ja siitä kannetaan B taulukon 
mukaiset liikennemaksut. 

Sataman mainostaminen. Kertomusvuoden aikana julkaistiin mainos-
ilmoituksia saksalaisessa merenkulkulehdessä Hansassa ja berliiniläisen 
kustantamon Hoppenstedt & Co:n julkaisemassa Itämeren satamia koske-
vassa käsikirjassa sekä kotimaisissa aikakauslehdissä Kauppias ja Teolli-
suuslehti. 

Tullisäännön muuttaminen. Huhtikuun 10 p:nä teki satamalaitoksen 
toimitusjohtaja Suomen Satamaliitolle esityksen, että Satamaliitto kään-
tyisi valtiovarainministeriön puoleen pyytäen sen toimenpiteitä, että 
tullisäännön 137 §:n tulkitsemisesta annettaisiin tullikamareille asianmu-
kaiset ohjeet, koska eräs tullikamari oli kieltäytynyt valvomasta, että 
kaupungille tulevat maksut olivat suoritetut, ennenkuin tavara annettiin 
ulos tullista. Valtiovarainministeriö Satamaliiton esitystä käsitellessään 
pyysi lähetteellään kesäkuun 4 p:ltä lausuntoa asiasta satamalaitoksen 
toimitusjohtajalta, joka elokuun 9 p:nä lausunnossaan esitti näkökohdat, 
jotka oli kaupunkien etuja silmälläpitäen otettava huomioon, koska kau-
pungit kustantavat tullilaitoksen käytettäväksi asetetut kalliit rakennuk-
set . Jättäessään lausuntonsa henkilökohtaisesti valtiovarainministeriön 
kansliapäällikölle oli satamalaitoksen toimitusjohtaja tässä tilaisuudessa 
kosketellut myöskin tullilaitoksen suhtautumista niihin anomuksiin, jotka 
koskivat kaupungeille tulevien maksujen kantamista tullikamarien toi-
mesta, mistä on määräys tullisäännön 11 §:ssä. Sittemmin oli valtiova-
rainministeriön kansliapäällikkö varannut satamalaitoksen toimitusj oh-
tajalle tilaisuuden suullisesti esittää lausuntonsa ehdotuksesta tullisään-
nön 11 §:n muuttamisesta niin, että suostumuksen kaupungin maksujen 
kantamisesta tullikamarien toimesta antaa valtiovarainministeriö, ja että 
milloin tullilaitos ei kanna kaupungille tulevia maksuja, ei tavaraa ole 
luovutettava tullilaitoksen hallusta, ennenkuin kaupungille tulevat maksut 
on suoritettu tai niistä asetettu vakuus. Ne huomautukset, jotka satama-
laitoksen toimitusjohtaja oli tehnyt, olikin otettu huomioon, ja tullisään-
nön muuttamisesta annettiin syyskuun 20 p:nä asetus. 

Kaupungille tulevien maksujen kantaminen tullikamarien toimesta. Sa-
tamalautakunnan aloitteesta teki kaupunginhallitus lokakuun 31 p:nä esi-
tyksen valtiovarainministeriölle kaupungille tulevien maksujen kantami-
sesta tullikamarien välityksellä. Valtiovarainministeriön päätöksen joulu-
kuun 5 piitä 1940 mukaisesti saadaan kantaa Helsingin kaupungille tulevat 
tuulaaki- ja liikennemaksut Helsingin II tullikamarissa seuraavin ehdoini 

kaupunki asettaa tullikamariin tarpeellisen määrän omia virkamie-
hiään, jotka kaupungille tulevien ilmoituskirjakappaleiden perusteella 
suorittavat tuulaaki- ja liikennemaksujen veloituksen; 

tullikamari toimittaa tullilaskun yhteydessä sanottujen maksujen 
kannon; 
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kaupunki huolehtii veloituksen tarkastuksesta, jota varten kaupungin 
virkamiehelle on varattava tilaisuus tullikamarin virkamiehen avusta-
mana päivittäin verrata omat veloituksensa tullikamarin asianomaiseen 
tuontipäiväkirjaan vietyihin kaupungin maksuihin; 

kaupunki suorittaa maksujen peruutukset ja kantaa jälestäpäin mah-
dolliset lisämaksut; 

kaupunki hankkii kuukausittain tapahtuvaa tilitystä varten tarvitta-
vat kaavakkeet; sekä 

kaupunki suorittaa tästä lisätyöstä valtiolle kantopalkkiota 10 % kulta-
kin kuukaudelta tilitetystä määrästä, kuitenkin enintään 3,000 mk kuu-
kaudelta. 

Liikennemaksujen kantamisesta sellaisesta tavarasta, joka ulkomailta 
on tuotu Helsingin satamaan ja tullivarastoon siirtämättä tullaamatto-
mana viedään edelleen toiseen tullikamariin siellä tullattavaksi, päätti 
valtiovarainministeriö, että kaupungissa, jossa kaupungille tulevien maksu-
jen kanto on annettu tullikamarin tehtäväksi, tullikamarin asiana on 
kuukausittain tilittää myös Helsingin kaupungille tulevat osaliikennemak-
sut, josta toimituksesta on valtiolle pidätettävä palkkiona 5 % kulloinkin 
tilitetystä määrästä. 

Sitä vastoin kaupungissa, jossa kaupunki itse kantaa tuulaaki- ja lii-
kennemaksunsa, on luonnollisempaa, että kertyneistä liikennemaksuista 
Helsingin kaupungille tulevien osuuksien tilityksestä asianomainen kau-
pungin viranomainen huolehtii. 

Edellä olevan valtiovarainministeriön päätöksen perusteella päätti lauta-
kunta joulukuun 30 p:nä antaa tullikamari II:n tehtäväksi kantaa kaupun-
gille tulevat tuulaaki- ja liikennemaksut 10 %:n kantopalkkiosta. 

Edelleen lautakunta päätti, että Helsingin kaupungille kuuluvien 
kauttakulkuliikennemaksujen kanto seuraavissa kaupungeissa annetaan 
tullikamareille, nimittäin Hämeenlinnassa, Iisalmessa, Joensuussa, Jyväs-
kylässä, Lahdessa, Loviisassa, Savonlinnassa ja Torniossa. 

Helsingin kaupungilla on sopimus liikennemaksujen kannosta kautta-
kulkutavarasta seuraavien kaupunkien kanssa: Kotka, Porvoo, Turku, 
Rauma, Pori, Vaasa, Pietarsaari, Kokkola ja Tampere. 

Seuraaviin kaupunkeihin osoitetusta kauttakulkutavarasta on täällä 
kannettava liikennemaksua 2 mk 100 kg.lta brutto, koska näiden kaupun-
kien kanssa ei ole sopimusta ja koska valtiovarainministeriön päätöksen 
mukaan myöskään tullikamarit eivät näissä saa kantaa kaupungille tule-
via maksuja, nimittäin Uuteenkaupunkiin, Haminaan, Tammisaareen, 
Kristiinankaupunkiin, Raaheen, Ouluun, Kemiin, Kuopioon ja Mikke-
liin. 

Vanhankaupunginlahden rauhoitetun alueen kalastuskiellon kumoami-
seksi väliaikaisesti v:n 1940 ajaksi teki lautakunta toukokuun 28 p:nä esi-
tyksen kaupunginhallitukselle, jonka esityksen tämä hyväksyi kesäkuun 
6 p:nä. 

Hankinnat. Huhtikuun 30 p:nä teki lautakunta esityksen kaupungin-
hallitukselle määrärahan myöntämisestä kaluston hankkimiseksi Jätkä-
saaren K-makasiinissa olevaan satamakonstaapelien päivystyshuoneeseen. 
Kaupunginhallitus myönsi toukokuun 3 p:nä tarkoitukseen 700 mk. Mar-
raskuun 7 p:nä myönsi kaupunginhallitus 8,900 mk kirjoituskoneen hankki-
miseksi satamakannantaosastolle. V. 1939 satamalautakunnan tilaama 
250 tonnin vesiproomu valmistui marraskuussa. 
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Rakennusasiat. Lokakuun 1 prnäTteki lautakunta esityksen Jalokoivu 
oy:n anomuksesta, että Lönnrotinkadun sillan alaiselle alueelle vedet-
täisiin rautatieraide. Kaupunginvaltuusto hyväksyi esityksen lokakuun 
9 p:nä päättäen merkitä v:n 1941 talousarvioon 400,000 mk:n suuruisen 
määrärahan, josta yleisten töiden lautakunta oikeutettiin käyttämään 
330,000 mk jo kertomusvuonna. Marraskuun 11 p:nä teki lautakunta esi-
tyksen kaupunginhallitukselle, että tullikamari I l l .n hissien korjaamiseksi 
myönnettäisiin 52,100 mk. Kaupunginhallitus myönsi marraskuun 28 
p:nä pyydetyn määrärahan. Joulukuun 30 p:nä teki lautakunta esityksen 
kaupunginhallitukselle oy. Mercantile ab:n anomuksesta eräiden rai-
teiden rakentamiseksi Tarmonkadulle Länsisatamaan. 

Laituripituus ja satamalaitteet. Laituripituus — veden syvyyden ollessa 
vähintään 2 m tai enemmän — oli kertomusvuoden lopussa 5,745 m, kun 
se edellisen vuoden lopussa oli 5,565 m. Kertomusvuoden kuluessa valmis-
tui 90 m:n pituinen Hernesaaren laituri, joka on tarkoitettu etupäässä 
Oy. Ford ab:n käytettäväksi, sekä 90 m:n pituinen Lauttasaarenrannan 
laituri Salmisaarella etupäässä Oy. Alkoholiliike ab:n ja Suomen Kaapeli-
tehdas oy:n käytettäväksi. Näiden kummankin laiturin rakentaminen si-
sältyi niihin sopimuksiin, joita kaupunki edellä mainittujen toiminimien 
kanssa oli tehnyt alueen joko myynnistä tai vuokraamisesta. Makasiini-
xannan laiturille edellisenä vuonna tilatut kaksi 5 tonnin nostokurkea 
asennettiin paikoilleen. Länsisatamassa valmistui myöskin neljä Hel-
singin Makasiiniosakeyhtiön tilaamaa uutta nostokurkea. Nostokurkia 
oli satamassa vuoden lopussa 45 kappaletta. Makasiinien lattia-ala oli 
129,521.6 m 2 ja satamaraiteen pituus 61,273 m. 

Kun vuoden alussa satamalaitoksen hallintaan siirtyi uusia alueita, 
oli satamalautakunnan hallinnassa oleva maa-alue 119 ha ja vesialue 
3,053 ha. Satama-alueella oli varastopaikkoja 323,348 m2 . Kirjallisella 
sopimuksella vuokrattuja varastoalueita oli vuoden lopussa 168,134 m2 , 
lukuunottamatta Helsingin Makasiiniosakeyhtiölle vuokrattuja alueita. 

Satamaliikenne. Helsingin satamaan saapui kertomusvuoden aikana 
3,864 alusta, joiden nettovetomäärä oli 616,036 rekisteritonnia, ja sata-
masta lähti 3,846 alusta, joiden nettovetomäärä oli 607,184 rekisteritonnia. 
Edellisenä vuonna saapui 8,341 alusta, joiden nettovetomäärä oli 2,080,750 
rekisteritonnia ja lähti 8,370 alusta, joiden nettovetomäärä oli 2,096,799 
rekisteritonnia. Kertomusvuonna saapuneiden alusten luku väheni 4,477:llä 
ja vetomäärä 1,464,714 nettorekisteritonnia eli 70.4% sekä lähteneiden 
alusten luku väheni 4,524:llä ja vetomäärä 1,489,615 nettorekisteritonnia 
eli 71.o %. 

Helsingin satamassa käyneiden alusten luku- ja vetomäärä eri kuukau-
sina oli seuraava: 
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S a a p u n e e t a l u k s e t L ä h t e n e e t a l u k s e t 

U l k o m a i n e n R a n n i k k o - U l k o m a i n e n R a n n i k k o - Y h t e e n s ä 
K u u k a u s i m e r e n k u l k u l i i k e n n e m e r e n k u l k u l i i k e n n e 

L u k u - N e t t o v e t o - L u k u - N e t t o v e t o - L u k u - N e t t o v e t o - L u k u - N e t t o v e t o - L u k u - N e t t o v e t o - L u k u - N e t t o v e t o -
m ä ä - m ä ä r ä , m ä ä - m ä ä r ä , m ä ä - m ä ä r ä , m ä ä - m ä ä r ä , m ä ä - m ä ä r ä , m ä ä - m ä ä r ä , 

r ä r e k . t o n n i a r ä r e k . t o n n i a r ä r e k . t o n n i a r ä r e k . t o n n i a r ä r e k . t o n n i a r ä r e k . t o n n i a 

Tammikuu . 1 

Helmikuu ... | — — 

! Maaliskuu ... — ; _ J — ! — : — . — — — — — — 

Huhtikuu ... — ; — 1 — — — — — — — — 

Toukokuu... 75 42,550 252 5,818 327 48,368 51 20,407 221 4,891 272 25,298 
Kesäkuu ... 144 81,205 567 23,536 711 104,741 151 81,153 548 22,674 699 103,827 
Heinäkuu ... 112 ! 58,735 529 22,166 641 80,901 111 63,191 564 23,344 675 86,535 

! Elokuu 85 i 50,310 470 20,778 555 71,088 91 59,386 456 20,258 547 79,644 
Syyskuu 105 61,705 359 13,996 464 75,701 103 61,164 366 13,932 469 75,096 

! Lokakuu ... 107 65,187 438 16,758 545 81,945 110 66,460 442 17,118 552 83,578 
i Marraskuu .. 104 66,945 350 14,766 454 81,711 100 64,343 352 14,025 452 78,368 
1 Joulukuu .... 87 63,507 80 8,074 167 71,581 90 66,403 90 8,435 180 74,838 
1 

Yhteensä 819 490,144 3,045 125,892 3,864 616,036 807 482,507 3,039 124,677 3,846 607,184 
NäistäH:stä. 
kotoisin: 
kaikkiaan .... 294 190,166 86 4,901 380 195,067 289 186,862 86 4,905 375 191,767 

% 35.9 ! 38.8 2.8 3.9 9 . 8 31 .7 35.8 38.7 2.8 3.9 9.8 31 .6 

Ulkomainen merenkulku. Saapuneiden alusten luku oli kertomusvuonna 
1,403 eli 63 . i% ja vetomäärä 1,297,821 nettorekisteritonnia eli 72.6% 
sekä lähteneiden alusten luku 1,425 eli 63.8% ja vetomäärä 1,318,410 
nettorekisteritonnia eli 73.2 % pienempi kuin edellisenä vuonna. 

Rannikkoliikenne. Saapuneiden alusten luku oli kertomusvuonna 3,074 
eli 50.2 % ja vetomäärä 166,893 nettorekisteritonnia eli 57. o % sekä lähte-
neiden alusten luku 3,099 eli 50. s % ja vetomäärä 171,205 nettorekisteri-
tonnia eli 57.9 % pienempi kuin edellisenä vuonna. 

Ulkomainen tavaraliikenne. Helsingin sataman kautta saapui kertomus-
vuonna ulkomailta meritse tavaraa 599,819 painotonnia ja lähti ulkomaille 
68,808 painotonnia; koko ulkomainen tavaraliikenne oli siis 668,627 paino-
tonnia. Edellisenä vuonna olivat vastaavat luvut 1,144,502, 223,026 ja 
1,367,528. Tuonti väheni kertomusvuonna 544,683 painotonnia eli 47.6 % 
ja vienti 154,218 painotonnia eli 69. i %. Koko ulkomainen tavaraliikenne 
väheni 698,901 painotonnia eli 51. i %. 

Tuontitavarat jakaantuivat v. 1940 ja 1939 seuraaviin pääryhmiin: 

1940 1939 
T a v a r a l a j i P a i n o t o n n i a P a i n o t o n n i a 

Kappaletavara 117,635 314,833 
Vilja 20,324 26,709 
Kivihiili ja koksi 340,989 467,577 
Öljyt 6,440 140,579 
Lannoitusaineet 23,354 12,603 
Metalli ja metalliteokset 20,858 42,136 
Sahattu puutavara — 1,123 
Muu puutavara 35 4,368 
Muu tavara 70,184 134,574 

Yhteensä 599,819 1,144,502 
Kunnall. kert. 1940 17* 
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Vientitavarat jakautuivat v. 1940 ja 1939 seuraaviin pääryhmiin: 

1940 1939 
Tavaralaji Painotonnia Painotonnia 

Sahattu puutavara 3,632 52,307 
Muu puutavara 20,827 11,879 
Puuhioke ja selluloosa 5,511 30,939 
Paperi 8,593 33,562 
Pahvi ja kartonki 2,146 5,723 
Faneeri 4,990 14,502 
Kappaletavara 18,477 65,235 
Malmit — 106 
Muu tavara 4,632 8,773 

Yhteensä 68,808 223,026 

Sahattua puutavaraa vietiin 1,297 standerttia; edellisen vuoden vas-
taava luku oli 18,681. Muuta puutavaraa vietiin 43,001 m3, edellisen vuoden 
vastaava luku oli 23,536 m3. 

Tuonti ja vienti jakaantuivat kertomusvuonna eri kuukausien kesken 
seuraavasti: 

Tuonti, Vienti, Yhteensä, 
Kuukausi painotonnia painotonnia painotonnia 

Toukokuu 48,310 2,350 50,660 
Kesäkuu 104,753 5,856 110,609 
Heinäkuu 78,654 3,229 81,883 
Elokuu 58,809 10,774 " 69,583 
Syyskuu 72,641 12,059 84,700 
Lokakuu 83,591 9,182 92,773 
Marraskuu 79,246 9,444 88,690 
Joulukuu 73,815 15,914 89,729 

Yhteensä 599,819 68,808 668,627 

Suomalaiset alukset toivat Helsinkiin ulkomailta tavaraa 350,176 
painotonnia eli 58.4 % Helsingin tuonnista ja ulkomaiset alukset 249,643 
painotonnia eli 41.6%, suomalaiset alukset veivät Helsingistä 33,506 
painotonnia eli 48.7 % ja ulkomaiset alukset 35,302 painotonnia eli 51.4 %. 
Koko Helsingin ulkomaan tavaraliikenteestä tuli suomalaisten alusten osalle 
383,682 painotonnia eli 57.4 % ja ulkomaisten alusten osalle 284,945 paino-
tonnia eli 42.6 %. Edellisenä vuonna tuotiin tavaraa suomalaisilla aluksilla 
56.6 % ja ulkomaisilla 43.4 % ja vietiin suomalaisilla aluksilla 60.2 % ja 
ulkomaisilla 39.8 %, tullen siten koko tavaraliikenteestä suomalaisten alus-
ten osalle 57.3 % ja ulkomaisten osalle 42.7 %. 

Kotimainen tavaraliikenne. Helsingin satamaan saapui kotimaasta vesitse 
tavaraa 182,482 painotonnia ja lähti 5,076 painotonnia. Koko kotimainen 
tavaraliikenne oli siis 187,558 painotonnia. Edellisen vuoden vastaavat 
luvut olivat 407,684, 63,325 ja 471,009. Vähennys koko liikenteessä oli 
283,451 painotonnia eli 60.2 %. Kotimaahan kohdistuvaa tavaraliikennettä 
valaisevat alla olevat numerotiedot 

Tavaraa saapui seuraavasti* 
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Tavaralaji 

Sahattu puutavara 
Halot 
Muu pyöreä puutavara 
Hiekka 
Tiilet 
Kalkki ja sementti ... 
öl jyt 
Kasvikset 
Vilja 
Kalat 
Paperi ja selluloosa ... 
Muu tavara 

Yhteensä 

1940 1939 1940 1939 
m8 m8 Painotonnia Painotonnia 

10,318 7 , 6 9 8 6 , 1 9 1 4 , 6 1 9 

47,571 1 2 4 , 7 8 4 2 8 , 5 4 3 7 4 , 8 7 1 

11,879 1 , 2 8 9 7 , 1 2 8 9 0 3 

70,011 1 6 3 , 0 8 6 1 0 5 , 0 1 7 2 4 4 , 6 2 9 
• 

1 6 3 , 0 8 6 
9 , 6 5 0 6 , 2 9 5 

• 1 7 , 5 8 9 6 0 , 0 2 0 
• 5 , 5 8 1 5 , 3 5 0 
• 3 1 1 2 1 2 
• 1 1 3 1 , 3 1 7 
• 8 0 3 8 3 6 
• 9 6 8 3 , 3 8 5 
• 5 8 8 5 , 2 4 7 

• 1 8 2 , 4 8 2 4 0 7 , 6 8 4 

Tavaraa lähetettiin seuraavasti: 

Tavaralaji 

öl jy t . 
Sokeri 
Kappaletavara 
Kivihiili ja koksi 
Pyöreä puutavara 
Muu tavara  

Yhteensä 

1940 1939 1940 1939 
m» m8 Painotonnia Painotonnia 

• 2 , 5 2 1 4 4 , 6 2 4 
• 2 0 1 , 6 9 8 
• 1 6 5 9 , 7 3 5 
• 1 , 2 2 6 5 4 7 

' — 1 0 , 3 3 5 — 4 , 6 5 1 

• • 1 , 1 4 4 2 , 0 7 0 

• • 5 , 0 7 6 6 3 , 3 2 5 

Rautatieliikenne. Helsingin satamien rautatieliikennettä valaisee seu-
raava taulukko: 

Saapuneet vaunut Lähteneet vaunut Saapunut tavara Lähetetty tavara 

Satama kuor-
mattuina tyhjinä kuor-

mattuina tyhjinä kaik-
kiaan 

siitä täysi-
nä vaunu-
kuormina 

kaik-
kiaan 

siitä täysi-
nä vaunu-
kuormina 

k p 1 p a i n o t o n n i a 

Länsisatama 33,593 4,760 23,682 14,671 400,814 398,483 266,332 265,576 
Eteläsatama 14,063 3,262 16,210 1,115 150,376 130,500 139,069 113,157 
Sörn. satama 31,269 674 7,840 22,389 305,747 296,840 93,603 92,897 
Vallilan asema ... 15,480 2,064 12,877 4,673 107,206 70,819 62,872 17,667 
Herttoniemen 

satama 2,080 544 1,410 1,214 17,534 16,853 13,390 12,461 2,080 544 1,410 1,214 17,534 16,853 13,390 12,461 
Yhteensä 96,485 11,304 62,019 44,062 981,677 913,495 575,266 501,758 
1939 60,015 21,395 61,930 19,979 663,502 630,474 629,988 591,407 

Saapuneita vaunuja oli 107,789 ja lähteneitä 106,081, edellisistä oli 
kuormattuina 89.5 % ja jälkimmäisistä 58.5 %. 

V:n 1939 lukuihin eivät sisälly Vallilan ja Herttoniemen asemien liikenneluvut. 



260* XX VI. Satamahallin to 

Pikatavaraa saapui asemille kaikkiaan 2,085 tonnia ja lähetettiin yh-
teensä 3,874 tonnia. 

Rautatielaitoksen veloitukset satamassa nousivat 43.7 milj. mk:aan. 
Ulkomaan matkustajaliikenne. Helsingin sataman kautta saapui ulko-

mailta meritse 1,294 matkustajaa ja lähti 1,115 matkustajaa. Edellisen 
vuoden vastaavat luvut olivat 48,084 ja 47,352. 

Nosturit. Nosturien käyttötunteja oli kaikkiaan 10,355 ollen lukumäärä 
5,283 eli 33. s % pienempi kuin edellisenä vuonna. Eri kuukausien kesken 
käyttötunnit jakautuivat seuraavasti: 

Kuukausi 
Makasilnilaiturin 

25 tonnin nosturin 
käyttötunteja 

Rahapajanlaiturin 
2 V2—5 tonnin nos-
turien käyttötunteja 

Rahapajanlaiturin 
1xk tonnin nosturien 

käyttötunteja 
Käyttötunteja 

yhteensä 

Tammikuu .... 3 34 6 43 
Helmikuu 1 21 — 22 
Maaliskuu — 23 — 23 
Huhtikuu 7 8 3 18 
Toukokuu 12 417 464 893 
Kesäkuu 30 608 707 1,345 
Heinäkuu 37 424 579 1,040 
Elokuu 37 482 518 1,037 
Syyskuu 
Lokakuu 

41 
41 

492 
726 

584 
750 

1,117 
1,517 

Marraskuu ... 17 720 875 1,612 
Joulukuu 19 744 925 1,688 

Yhteensä 245 4,699 5,411 10,355 
1939 439 6,664 8,535 15,638 

Satamavesipostit. Satamavesiposteista otettiin vesimittarien mukaan 
vettä 17,560 m3, josta 11,563 m3 myytiin aluksille, 505 m3 annettiin mak-
sutta valtion jäänsärkijöille, kaupungin hinaaja Hercules käytti 869 m3 

ja loppu, 4,623 m3, on hukkavettä, josta osan talvella pakkassäällä annet-
tiin juosta johdoista, etteivät ne jäätyisi ja halkeaisi. Vesiproomua ei ker-
tomusvuonna käytetty. 

Jäänsärkijät. Jäänsärkijä Otso otettiin valtion käyttöön joulukuun 1 
p:nä 1939, ja luovutettiin takaisin kaupungille lokakuun 1 p:nä 1940, 
minkä jälkeen alus oli riisuttuna vuoden loppuun. V. 1940 oli satamahinaaja 
Hercules kulussa 584 tuntia, jona aikana se hinaten avusti 22 alusta laitu-
reihin ja niistä pois sekä hinasi kaupungin omiä ruoppausproomuja ja vei 
vettä 6 alukselle yhteensä 46 m3. Palohälytyksiä ei ollut. Herculeksen suo-
rittamista hinauksista ja muusta toiminnasta veloitettiin kaikkiaan 200,138 
mk. 

Kompassien tarkistus. Kompassien tarkistusta varten oli 24 alusta kiin-
nitettynä tarkistuspoijuun ja 43 tarkistuspaalustoon. 

Satamakannanta. Satamakannantaosasto veloitti satamatuloja kerto-
musvuoden aikana yhteensä 21,346,662: 70 mk, vastaavan määrän edellisenä 
vuonna ollessa 42,053,482: 25 mk. Vähennys oli siis 20,706,819: 55 eli 
49.2 %. 

Veloitettujen maksujen kokonaismäärä ylitti tai alitti tuloarviossa 
arvioidun määrän, kuten selviää seuraavasta yhdistelmästä: 
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Tuulaaki kaupunkiin osoitetuista 
tavaroista 

Tuulaaki muihin kaupunkeihin 
osoitetuista tavaroista 

Liikennemaksut 
Makasiinivuokrat 
Satamamaksut 
Nosturimaksut 
Maksut aluksille annetusta vedestä 
Paikanvuokrat 
Venelaiturimaksut 
Hinausmaksut 
Helsingin Makasiini oy:n suoritet-

tava korvaus satamakannanta-
osaston viranhaltijain palkkauk-
sesta 

Lentokoneiden satamamaksut 
Erinäiset huoneistovuokrat 
Automaattipuhelimet 
Sekalaisia tuloja 

Arvioidut tulot, 
mk 

14,000,000: -

300,000 
16,000,000 

300,000 
3,500,000 

600,000 
300,000 

2,700,000 
50,000 

350,000 

212,424 
30,000 

616,010 
6,000 
5,000 

Todelliset tulot, 
mk 

Ylijäämä ( + ) tai 
vajaus (—), mk 

Yhteensä 38,969,434 

7,918,662: 35 — 6,081,337: 65 

334,215: 30 
6,514,244: 20 

216,011: 70 
1,198,424: 40 

452,050: — 
135,312: — 

3,493,375: 60 
82,312: — 

200,138: — 

218,051 
30,000 

551,458 
873 

1,535 
21,346,662 

+ 34,215: 30 
9,485,755: 80 

83,988: 30 
2,301,575: 60 

147,950: — 
164,688: — 
793,375: 60 

32,312: — 
149,862: — 

— + 

15 

5,627: — 

64,552: — 
5,126: 85 
3,465: — 

70 —17,622,771: 30 

Kertomusvuoden tuloarvioon verraten veloitus osoitti 17,622,771: 30 
mk:n eli 45.2 % vähennystä. Kun veloitetusta määrästä vähennetään palau-
tukset 214,399: 05 mk, jää veloitus 17,837,170: 35 mk eli 45.8 % tuloarvion 
määrää pienemmäksi. 

Tuulaakimaksut kaupunkiin osoitetuista tavaroista nousivat 
7,904,159: 70 mk:aan ja vientitavaroista 14,502: 65 mk:aan. Ulkomailta 
maahan tuotujen, yleisestä varastosta otettujen tavarain tuulaakimaksut 
nousivat 1,227,782: 70 mk:aan, mikä määrä sisältyy jo edellä mainittuun 
tuontitavaroista saatuun tuulaakimaksujen kokonaismäärään. Kaupunkiin 
osoitetusta tavarasta suoritettua tuulaakia peruutettiin 30,055: 90 mk, 
joten nettoveloitukseksi jää 7,888,606: 45 mk, ollen summa 8,222,385: 35 
mk eli 51.0 % edellisen vuoden vastaavaa määrää pienempi. 

Tuulaakimaksut muihin kaupunkeihin osoitetusta tavarasta nousivat 
334,215:30 mk:aan ollen summa 241,709 mk eli 42. o % pienempi kuin 
edellisenä vuonna. Puheena olevat tuulaakimaksut jakautuivat v. 1940 ja 
1939 seuraavien kaupunkien kesken: 

1 9 4 0 1 9 3 9 
mk mk 

Tampere 157,938: 35 320,787: 60 
Lahti 48,705: 90 141,421: 70 
Hämeenlinna 12,604:80 84,657:20 
Jyväskylä 114,966:25 29,057:80 

Yhteensä 334,215: 30 575,924: 30 

Liikennemaksujen kokonaismäärä oli 6,514,244: 20 mk, josta ulkomailta 
tulleista tavaroista 6,110,109 mk, maasta viedyistä tavaroista 256,029 mk 
ja oman maan paikkakunnilta saapuneista tavaroista 148,106: 20 mk. 
Ulkomailta maahan tuotujen, yleisestä varastosta otettujen tavarain lii-
kennemaksut nousivat 842,087 mk:aan sisältyen määrä jo edellä oleviin 
ulkomailta tuotujen tavarain liikennemaksuihin. Peruutukset, 140,820: 50-
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mk, huomioon ottaen, jää netto veloitukseksi 6,373,423: 70 mk, ollen summa 
10,782,075: 50 mk eli 62.8 % edellisen vuoden vastaavaa määrää pienempi. 

Satamamaksut nousivat 1,198,424:40 mk:aan, josta peruutukset 
39,525:50 mk vähennettyinä, jää nettoveloitukseksi 1,158,898:90 mk, 
ollen se 2,684,016: 35 mk eli 69.8 % pienempi edellisen vuoden vastaavaa 
määrää. Satamamaksujen veloitus jakautui erilaista liikennettä harjoitta-
vien alusten kesken seuraavasti: 

Mk 

1) aluksista, jotka saapuivat suoraan ulkomailta tai lähtivät 
ulkomaille 1,059,739:80 

2) aluksista, jotka ulkomaan liikenteessä poikkesivat toiseen 
Suomen satamaan purkamaan tai lastaamaan 12,149: 90 

3) aluksista, jotka tullikamaripassilla kulkivat kotimaisessa 
liikenteessä 1,788: — 

4) aluksista, jotka ilman tullikamaripassia kulkivat kotimai-
sessa liikenteessä 76,436:50 

5) aluksista, jotka tullikamaripiirissä harjoittivat matkus-
tajaliikennettä 10,674:30 

6) aluksista, jotka tullikamaripiirissä harjoittivat hinauksia 
ja pelastuksia 3,943: 40 

7) jäämaksuja 33,692: 50 
Yhteensä 1,198,424:40 

Ulkomaista liikennettä harjoittavien alusten ryhmien 1, 2 ja 7, satama-
maksut jakautuivat edellisen jakoperusteen ja alusten kotipaikan mukaan 
seuraavasti: 

Helsinkiläiset Muut suomalaiset Ulkomaalaiset Yhteensä, 
Ryhmä alukset, mk alukset, mk alukset, mk mk 

1) 442,137:60 148,374:60 469,227:60 1,059,739:80 
2) 8,195:60 2,284:80 1,669:50 12,149:90 
7) 12,277:— 6,161:— 15,254:50 33,692:50 

Yhteensä 462,610: 20 156,820: 40 486,151: 60 1,105,582: 20 

Satamamaksuista tuli helsinkiläisten alusten osalle 41.8 %, muille suo-
malaisille aluksille 14.2 % ja ulkomaisille aluksille 44.o %. Peruutukset ja 
alennukset huomioonottaen nousi helsinkiläisten alusten osuus (alennukset 
ja palautukset 34 ,876: 70) 427 ,733: 5 0 mk:aan, muiden suomalaisten alusten 
(alennukset ja palautukset — mk) 156,820: 4 0 mk:aan ja ulkomaisten alus-
ten (alennukset ja palautukset — mk) 486 ,151: 6 0 mk:aan eli yhteensä 
satamamaksut 1 , 0 7 0 , 7 0 5 : 5 0 mk:aan, ollen helsinkiläisten alusten osuus 
silloin 40. o %, muiden suomalaisten alusten 14. e % ja ulkomaisten alusten 
4 5 . 4 % . 

Matkailija-aluksia ei vuonna 1940 käynyt Helsingissä, joten niistä ei 
kertynyt satamamaksuja. 

Kotimaan liikenteessä kulkevien alusten satamamaksut nousivat 
92,842: 20 mk:aan, josta alennukset ja peruutukset, 4,648: 80 mk, vähen-
nettyinä, jäi suoritettavaksi 88,193: 40 mk. 

Makasiinivuokria saatiin 28. o % vähemmän kuin mitä kertomusvuoden 
talousarviossa oli arvioitu, ja olivat 177,471 mk eli 45. i % pienemmät kuin 
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edellisenä vuonna. Eri tavaravajain kesken vuokrat jakautuivat seuraa-
vasti: 

' Mk 

N:o 1 12,060:20 
» 2 1,068: — 
» 3 3,712: — 
» 4 3,376:40 

N:o 7 31,284: — 
» 8 13,564: 20 
» 9 22,632: — 
» 10 28,198:20 

Mk 

N:o 11 ... 36,293: 70 
» 12... 63,823: — 
Yhteensä 216,011:70 

Paikanvuokrat ylittävät 29.4 %:lla tuloarviossa arvioidun määrän ollen 
2,018,189: 25 mk eli 136.8 % edellisen vuoden vastaavaa määrää suurem-
mat. Laitureille varastoidusta tavarasta kertyi vuokria 346,228: 30 mk ja 
vuokratuista varastoalueista 3,147,147:30 mk, ollen viimeksi mainitusta 
summasta 742,337: 95 mk eli 23. e % Helsingin Makasiini oy:n suorittamaa 
vuokraa. 

Aluksille annetusta vedestä kertyi tuloja 54.» % alle arvioidun määrän 
nousten summa 135,312 mk:aan ja jääden 66.9 % pienemmäksi kuin edelli-
senä vuonna. 

Venelaiturimaksut ylittivät 64. e % :11a tuloarviossa arvioidun määrän 
ja olivat 149,870 mk eli 64.5 % edellisen vuoden vastaavaa määrää pie-
nemmät. 

Lentokoneiden satamamaksujen veloitus oli täsmälleen sama kuin tulo-
arviossa arvioitu määrä, 30,000 mk, ollen yhtä suuri kuin edellisen vuoden 
vastaava velotus. 

Nettoveloitus nousi kertomusvuonna 21,132,263:65 mk:aan ollen 
20,391,244: 15 mk eli 49. i % edellisen vuoden vastaavaa määrää pienempi. 
Palautukset ja peruutukset tekivät 214,399: 05 mk, edellisenä vuonna 
529,974: 45 mk. 

Veloitusilmoituskirjoja oli 74,844 eli 176,189 (70.2 %) vähemmän kuin 
edellisenä vuonna. Keskimääräinen veloitettu määrä kutakin ilmoituskirjaa 
kohden eri osastoissa selviää seuraavasta: 

Pääosasto 
Alaosasto 

I haaraosasto .. 
II » 

I I I » 
IV » 
V » 

" Yhteensä 21,346,662: 70 74,844 285: 22 

Maksuista vapautettujen veloitusilmoituskirjojen lukumäärä oli 8,258, 
niistä 148 kauttakulkutavaroita varten. 

Eri kuukausien kesken v. 1940 ja 1939 veloitus 2) jakaantui seuraavasti: 

I I haaraosasto oli koko v:n 1940 suljettuna. 
a) Helsingin Makasiini oy:n suoritet tavaa korvausta, 218,051 mk v. 1940 ja. 

212,424 mk v. 1939, satamakannantaosaston viranhaltijain palkkauksesta, huomioon 
o t t amat t a . 

Veloitettu Keskimääräinen 
bruttomäärä, Ilmoituskirjain veloitettu määrä, 

^ koko lukumäärä m k 

5,534,735:45 25,822 214:34 
110,142:95 8,409 13:10 

1,896,110:05 13,633 139:08 

6,250,048:20 12,133 515: 13 
4,616,943:80 7,106 649:72 
2,938,682:25 7,741 379: 63 
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1 9 4 0 1 9 3 9 
Mk Mk 

Tammikuu 1,045,456: 30 3,857,802: 65 
Helmikuu 653,553: 70 2,825,182: 25 
Maaliskuu 928,577: 10 3,544,878: 25 
Huhtikuu 1,667,149: 70 3,865,165: 10 
Toukokuu 1,434,665: 35 4,304,217: 90 
Kesäkuu 1,729,698: 25 4,727,675: — 
Heinäkuu 2,571,609: 70 4,354,342: 60 
Elokuu 1,775,273:85 4,644,577:25 
Syyskuu 1,663,997:85 3,990,989:50 
Lokakuu 2,469,122:40 2,668,414: 75 
Marraskuu 2,280,681: 95 2,212,404: 05 
Joulukuu 2,908,825: 55 845,408: 95 

Yhteensä 21,128,611:70 41,841,058:25 

Saatavia edellisiltä vuosilta oli 157,999 mk; kun summaan lisätään vuo-
den netto veloitus, oli veloitettava määrä 21,290,262: 65 mk. 

Kannanta. Kertomusvuoden veloituksia kertyi kassaan 20,504,085: 55 
mk ja edellisen vuoden veloituksia 148,249: 85 mk eli yhteensä 20,652,335: 40 
mk, ollen summa 97. o % koko veloitettavasta määrästä. Rahatoimiston 
välityksellä kannettiin 800,518: 20 mk. Poistoja kertymättömistä saatavista 
tehtiin yhteensä 2,525: 65 mk:n arvosta, siitä 1,125: 65 mk v:lta 1938 ja 
1,400 mk kertomusvuodelta, vastaten O.oo7% vuoden saatavamäärästä. 
Palautukset, kertomusvuoden veloituksista 214,399: 05 mk ja edellisen 
vuoden veloituksista 17,086:40 mk eli yhteensä 231,485: 45 mk, huomioiden, 
jäi nettokannoksi 21,221,368: 15 mk ja saatavia seuraavaan vuoteen 
49,282: 45 mk, josta 40,658: 95 mk kertomusvuodelta, 1,789: 40 edelliseltä 
vuodelta ja 6,834: 10 mk v:lta 1938. Vararikoissa ei valvottu saatavia. 

Helsingin Makasiini oy:n kautta veloitettiin tuulaakia 4,501,943: 15 mk 
ja liikennemaksuja 3,053,682: 90 mk eli yhteensä 7,555,626: 05 mk, mikä 
määrä vuoden kuluessa tilitettiin satamakannantaosastolle. 

Tullipakkahuoneen ulkopuolella tapahtuva tavarain punnitseminen. Tulli-
pakkahuoneen ulkopuolella suoritettiin tavarain punnitsemisia 23 eri liik-
keelle, joiden laskuun punnittiin 63,119 tonnia erilaista tavaraa ja mitattiin 
468 m3 polttopuita. Edellisenä vuonna punnittiin 47,766 tonnia ja 32,154,032 
litraa erilaista tavaraa. Näihin punnituksiin käytettiin kaikkiaan 4,978 
tuntia, ja vaakamestarit kantoivat niistä korvauksia 121,580 mk, 
mistä määrästä tuli heidän omiksi palkkioikseen 41,589: 30 mk, heidän 38 
apulaisensa palkkioiksi 57,526 mk ja muihin kustannuksiin 22,464: 70 mk. 

Helsingin Makasiini oy. varastoi kertomusvuonna tavaraa 17,829 ton-
nia, kun edellisenä vuonna vastaava määrä oli 25,538 tonnia, ja antoi varas-
tosta 20,169 tonnia, kun vastaava määrä edellisenä vuonna oli 25,937 
tonnia. Yhtiön laiturihuolto v. 1940 ja 1939 osoitti seuraavaa: 

1 9 4 0 1 9 3 9 

Aluksien lukumäärä 327 1,257 
Tavaralähetysten lukumäärä 21,861 105,954 
Siitä laiturihuollon kautta 20,575 100,202 
Kokonaislasteja, tonneja" 182,094 457,250 
Siitä laiturihuollon kautta ; 83,659 250,923 

Yhtiön rakennuttaman uuden-K-makasiinin sisustustyöt ja tilaaman 
neljän nostokurjen asentamistyöt saatettiin vuoden kuluessa loppuun. 
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Teurastamon toimintakertomus v.lta 1940 oli seuraavan sisältöinen: 
Teurastamoiautakunta. Kokoonpano ja kokoukset. Kokouksessaan tam-

mikuun 17 p:nä 1940 kaupunginvaltuusto valitsi teurastamolautakunnan 
puheenjohtajaksi varatuomari E. Tulenheimon sekä lautakunnan muiksi 
jäseniksi kaupungineläinlääkäri eläinlääketieteentohtori W. Ehrströmin, 
toimittaja A. E. Leinon, osastopäällikkö prokuristi F. Moisalan ja pankin-
taloudenhoitaja A. E. Monnbergin. Kaupunginhallituksen edustajana lau-
takunnassa oli sosiaalijohtaja J. W. Keto. Lautakunnan varapuheenjoh-
tajana toimi eläinlääketieteentohtori Ehrström ja sihteerinä kaupungin-
hallituksen kansliasihteeri A. Blomberg. 

Teurastamoiautakunta kokoontui v. 1940 15 kertaa ja oli sen käsittele-
mien asiain pykäläluku 207 ja sen lähettämien kirjeiden luku 114. 

Lausunnot y.m. Lautakunnan kertomusvuonna kaupunginhallitukselle 
antamista lausunnoista ja esityksistä mainittakoon seuraavat: esitys sir-
palesuojan rakentamiseksi teurastamon alueelle, lausunto tukkumyynti-
hallin ja lihantarkastamon laskeutuneiden lattioiden ja rikkoutuneiden 
viemärien korjauksesta, lausunto pysyväisen pommisuojan rakentamisesta 
teurastamon aluelle, lausunto neljännen jäähdytyskoneen hankinnasta, 
lausunto laitoksen auton varustamisesta puukaasuttimella, ehdotus teu-
rastamon navettojen ja ratapihan laajentamisesta, lausunto muualla teu-
rastettujen eläinten vuotien tarkastuksesta, ehdotus suolipesimön laajen-
tamisesta sekä lisäpukuhuoneiden rakentamisesta ja lausunto Nahkateh-
taitten Hankinta oy:n ehdotuksesta teurastamossa muualla teurastettujen 
eläinten vuotien tarkastusmaksun perimisestä. 

Teurastamon toiminta 
Henkilökunta.Teur&stamon henkilökunnasta oli suurin osa kutsuttuna sota-

palvelukseen ja välittömään rintamapalvelukseen osallistui yhteensä 37 hen-
kilöä, joista isänmaamme vapauden puolesta henkensä uhrasivat seuraavat: 

Apu- ja puhtaanapitomies Toivo Edvard Mämmelä kaatui helmikuun 22 
p:nä 1940; vaakaaja Hemming Karl Edvard Öhberg kaatui maaliskuun 5 p:nä 
1940; ja teurastaja Toivo Einari Hakala kaatui maaliskuun 7 p:nä 1940. 

Teurastusosastot. Teurastusosastoilla teurastettiin ja tarkastettiin v. 
1936—40 seuraava määrä eläimiä: 

1936 1937 1938 1939 1940 

Sonneja 3,101 3,469 4,439 5,007 4,677 
Lehmiä 10,573 16,361 20,015 22,571 34,771 
Hiehoja ja isoja vasikoita 9,219 10,998 17,294 18,946 22,538 
Pikkuvasikoita .. 1,158 2,945 4,271 5,549 5,623 
Lampaita ja vuohia 5,475 8,657 14,039 15,643 14,055 
Sikoja 16,313 19,340 24,901 30,210 15,560 
Porsaita 59 105 200 259 148 
Hevosia 83 158 207 154 1,477 
Poroja 15 — 1 — — 

Yhteensä 45,996 62,033 85,367 98,339 98,849 
1) Erää t kertomusta seuranneet taulukkotiedot, joita ei ole tähän merkitty, on 

julkaistu Helsingin kaupungin tilastollisessa vuosikirjassa v:lta 1940/41. 
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Edellä luetellut v:n 1940 ruhot vastasivat 8,103,185 kg lihaa, josta 77.« % 
oli nautakarjan, 2. i % lampaan, 15. o % sian ja porsaan sekä 4.4 % hevosen 
ihaa. 

Tarkastuksessa määrättiin erikoiskäsiteltäväksi 29 raavasta ja 32 
vasikkaa, kun taas seuraava määrä hylättiin: 

Hylättyjä koko Hylättyjä v , t 
ruhoja, ruhonosia, Kaikkiaan, 

kpl kg kpl kg k g 

Sonneja 3 597 2 3 600 
Lehmiä 101 9,579 932 14,952 24,531 
Hiehoja ja isoja vasikoita 7 384 51 928.5 1,312.6 
Pikkuvasikoita 39 589 38 233 822 
Lampaita ja vuohia 37 962 361 3,916 4,878 
Sikoja 48 2,233 231 2,415 4,648 
Hevosia 6 1,128 11 200 1,328 

Yhteensä 241 15,472 1,626 22,647.5 38,119.6 

Sitä paitsi hylättiin kaikkiaan 25,105.5 kg elimiä, joten tällä osastolla 
hylätyn lihan kokonaismäärä oli 63,225 kg. 

Teurastusosastoilla teurastetut eläimet olivat saapuneet kaupunkiin 
joko maanteitse tai rautateitse kuten alla olevasta yhdistelmästä lähemmin 
selviää: 

Maanteitse Rautateitse 
saapuneita saapuneita Kaikkiaan 

Raavaita 9,004 58,605 67,609 
Lampaita ja vuohia 290 13,765 14,055 
Sikoja ja porsaita 8,286 7,422 15,708 
Hevosia 364 1,113 1,477 

Yhteensä 17,944 80,905 98,849 

Karjatallien käyttö. Talleissa yötä olleiden eläinten määrä ilmenee 
seuraavista numeroista: 
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Raavaita ... 754 789 980 1,855 1,626 1,184 1,327 2,807 4,603 6,433 3,135 551 26,044 
Vasikoita .. 12 54 76 30 120 101 64 260 256 225 172 69 1,439 
Lampaita ... 18 18 37 24 78 142 115 785 1,655 921 529 39 4,361 
Sikoja 192 297 248 160 264 226 219 304 372 462 129 28 2,901 
Porsaita 1 — 7 — 1 — 3 17 — 40 — 22 91 
Hevosia ... 5 8 3 7 9 11 4 4 11 107 195 128 492 

Yhteensä 982 1,166 1,351 2,076 2,098|l,664 1,732 4,177 6,897 8,188 4,160 837 35,328 

Kaikista teuraseläimistä oli talleissa yli yön keskimäärin 35.7 %. 
Raavaista oli yli yön 40.6 %, lampaista 31. o %, hevosista 33. s % sekä 
sioista ja porsaista 19. o %. 
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Rehuja myytiin eri kuukausina seuraavasti: 
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Koko 
vuosi 

Heiniä, kg... 4,395 2,645 2,186 6,061 3,895 2,729 2,721 6,943 10,391 16,645 6,140 1,233 65,984 
Kauran-
rouheita » ... 86 145 77 55 129 123 435 181 216 235 87 22 1,791 

Suolipesimössä puhdistettiin eri kuukausina seuraavat määrät eri eläin-
ten suolia ja mahoja: 
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Raavasten, kpl ... 2,323 2,364 2,316 2,102 4,786 4,631 7,046 8,424 9,525 10,446 4,921 1,815 60,699 
Sikojen ja hevos-
ten, kpl 1,349 1,137 851 1,327 1,754 1,610 2,219 1,932 1,789 1,506 849 620 16,943 

Pikku vasikoiden, 
lampaiden ja 1 i 
porsaiden, kpl ... 225 304 214 236 849 1,193 1,794 4,395 4,517 3,198 1,235 383 18,543| 

Vuotien tarkastus. Vuotia tarkastettiin eri kuukausina seuraavat 
määrät: 

Luonnon-
Kuukausi Tarkastettu, 

kpl 
Leimattu, 

kpl 
Nylkyvtkoja, 

kpl % 
vikoja, 

kpl % 
Tammikuu , 2 , 1 2 0 1 , 0 2 0 2 0 5 9 . 7 8 9 5 4 2 . 2 
Helmikuu 2 , 3 6 5 1 , 2 5 8 2 5 9 1 1 . 0 8 4 8 3 5 . » 
Maaliskuu 2 , 3 4 8 1 , 6 2 5 1 9 5 8 . 8 5 2 8 2 2 . 6 
Huhtikuu 3 , 3 4 7 1 , 5 1 3 141 4. s 1 , 6 9 3 5 0 . 9 
Toukokuu 4 , 7 7 1 3 , 6 7 8 3 7 0 7 . 8 7 2 3 1 5 . 2 
Kesäkuu 4 , 3 9 9 3 , 5 6 8 2 7 7 6 . 8 5 5 4 1 2 . 6 

i 3 , 7 5 9 ) 
Heinäkuu 7 , 0 9 8 | l) I lk. I I lk. I I I lk. 3 6 6 5 . 2 3 8 6 5 . 4 

[ 2 , 1 9 5 3 5 0 4 2 J 
Elokuu 8 , 4 3 3 7 , 4 3 1 9 6 5 3 7 3 6 8 4.4. 6 3 4 7 . 6 
Syyskuu 9 , 6 3 8 8 , 6 0 8 9 9 3 3 7 3 8 4 4 . 0 6 4 6 6 . 7 
Lokakuu 1 0 , 7 6 2 1 0 , 0 5 5 7 0 7 — 3 2 7 3 . o 3 8 0 3 . 5 
Marraskuu ... 5 , 5 6 8 5 , 0 7 1 4 9 6 1 2 5 7 4.6 2 4 0 4.3 
Joulukuu 2 , 5 5 6 2 , 3 5 0 2 0 6 — 6 4 2 . 6 1 4 2 5 . « 

Yhteensä 6 3 , 4 0 5 5 2 , 1 3 1 3 , 7 1 7 1 1 7 3 , 2 1 3 5 . i 7 , 6 6 9 1 2 . i 

Kansanhuoltoministerien kesäkuun 28 p:nä 1940 tekemän päätöksen n:o 344 
mukaan on naudan ja hevosen vuodat jae t tu laatunsa perusteella kolmeen (I—III) 
eri luokkaan. Samaten kansanhuoltoministeriön marraskuun 4 p:nä 1940 tekemän 
päätöksen n:o 603 mukaan on Rampaan, vasikan, naudan ja hevosen vuodat jaet tu 
kolmeen (I—III) eri luokkaan. 
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Siipikarjateurastamo. Kertomusvuonna teurastettiin kanoja ja muuta 
siipikarjaa yhteensä 502 kappaletta, niistä tammikuussa 10, kesäkuussa 
55, heinäkuussa 356, lokakuussa 75 ja joulukuussa 6 kappaletta. 

Lihantarkastamossa tarkastettiin v:n 1940 kuluessa kaikkiaan 4,023,161 
kg lihaa keskipainojen mukaan laskettuna. Tarkastukset kohdistuivat 
56,147.6 kg:aan paloiteltua lihaa sekä alla mainittuihin ruholajeihin; verta-
uksen vuoksi julkaistaan v:n 1939 vastaavat luvut: 

1 9 3 9 1 9 4 0 
Koko Puoli- Koko Puoli -

ruhoja, ruhoja, ruhoja, ruhoja, 
kpl kpl kpl kpl 

Sonneja 174 — 390 — 
Lehmiä 5,485 27 12,756 17 
Hiehoja ja isoja vasikoita 14,027 5 15,791 3 
Pikkuvasikoita 30,524 37 39,584 13 
Lampaita ja vuohia 14,424 3 14,694 4 
Sikoja 7,374 192 7,871 102 
Porsaita. . 281 — 320 2 
Hevosia 285 — 1,014 1 

Yhteensä 72,574 264 92,420 142 

Tarkastusten johdosta erikoiskäsiteltiin 3 raavasta ja 5 isoa vasikkaa 
sekä hylättiin seuraava määrä koko ruhoja ja ruhojen osia: 

Hylättyjä koko Hylättyjä ruhcn-
ruhoja, osia. Kaikkiaan, 

kpl kg kpl kg kg 

Sonneja 1 114 4 88 202 
Lehmiä 81 10,885 27 858 11,743 
Hiehoja ja isoja vasikoita 23 • 1,145 19 259 1,404 
Pikkuvasikoita 386 4,715 79 561 5,276 
Lampaita ja vuohia 17 163 7 43 206 
Sikoja . 15 845 59 534 1,379 
Porsaita 1 24 — — 24 
Hevosia 14 2,523 1 4 2,527 
Paloiteltua lihaa — — — 229 229 

Yhteensä 538 20,414 196 2,576 22,990 

Sitä paitsi hylättiin kaikkiaan 15,411 kg elimiä, joten tällä osastolla 
hylätyn lihan kokonaismäärä oli 38,401 kg. 
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Tukkumyyntihallia, jäähdyttämöä ja syväjäädyttämöä käytettiin eri 
kuukausina seuraavasti: 

H M B M H- a TO F £ «H 
3 <P p p e 

cr d n» n 
5* 

a o x 
p e K o k o 

3 
x 

3 
x S' X 9 

o x 
p: 
X P: X x CO X P X P CQ X 1 v u o s i 

Tukkumyyntihallissa myytiin: 

j Raavaita kpl 4,137 4,451 4,451 4,676 5,277 4,270 4,589 6,264 7,924 9,948 6,778 3,450 66,215 
Iisoja vasikoita » 3,590 3,536 3,200 2,770 5,333 4,630 6,051 7,347 7,610 7,655 4,086 2,177 57,985 
Pikku vasikoita » 3,906 3,484 3,180 5,411 3,405 1,784 1,718 2,123 1,841 2,658 3,441 3,114 36,065 
Lampaita » 1,448 1,229 1,054 1,431 1,494 1,451 1,867 6,232 6,726 8,581 7,172 1,770 40,455 
Sikoja » 3,241 3,296 3,065 3,880 3,856 2,397 2,363 2,226 2,428 2,432 284 928 30,396 
Porsaita i> 19 9 4 6 5 2 1 8 7 10 5 39 115 
Hevosia » 18 29 35 21 46 58 68 57 88 372 1,191 1,042 3,025 

Yhteensä, kpl 16,359 16,034 14,989 18,195 19,416 14,592 16,657 24,257 26,624 31,656 22,957 12,520 234,256 
Muuta tavaraa, kg 491 1,986 1,518 14,819 5,349 6,833 4,682 7,899 15,647 16,007 2,230 21,774 99,235 

Kilogrammoiksi muunnettuina muuttuvat edellä esitetyt numerot seu-
raaviksi: 

Tammikuu 
Helmikuu 
Maaliskuu . 
Huhtikuu . 

Kg 
998,190 

1,054,922 
1,006,011 
1,084,424 

Toukokuu 
Kesäkuu . 
Heinäkuu 
Elokuu ... 

K g 

1,324,458.5 
1,059,132.5 
1,120,773.5 
1,372,258 

Syyskuu .... 
Lokakuu ... 
Marraskuu . 

Joulukuu ... 

K g 

1,607,058.5 
2,062,916.5 
1,491,174 

922,835.5 

Koko vuosi 15,104,154 

Teurastamossa säilytettiin kertomusvuonna seuraavat määrät: 
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Jäähdyttämön riippuvien ruhojen osastoissa säilytettiin: 

Raavaita ja isoja 
vasikoita.... kpl 

Pikkuvasikoita » 
Lampaita » 
Sikoja » 
Porsaita » 
Hevosia » 

11,844 
3,877 
1,425 
3,443 

194 
20 

9,211 
4,285 
1,327 
3,576 

61 
63 

13,918 
5,125 
1,493 
1,718 

119 
89 

17,106 
3,839 
4,707 
4,123 

91 
18 

12,408 
2,439 
1,338 
4,709 

90 
103 

12,096 
1,283 
1,359 
2,812 

10 
191 

17,145 
1,898 
2,184 
3,463 

33 
255 

21,365 
2,282 
5,996 
2,995 

18 
149 

21,017 
2,246 
6,742 
3,009 

30 
226 

21,656 
2,440 
7,052 
2,143 

17 
1,016 

9,261 
2,205 
5,310 

388 
8 

4,790 

4,064 
2,123 

833 
825 

37 
1,886 

171,091 
34,042 
39,766 
33,204 

708 
8,806 

Yhteensä, kpl 
Muuta tavaraa, kg 

20,803 
1,735 

18,523 
2,540 

22,462 
2,239 

29,884 
2,345 

21,087 
12,160 

17,751 
9,088 

24,978 
14,860 

32,805 
13,314 

33,270 
44,401 

34,324 
25,247 

21,962 
8,043 

9,768 
52,234 

287,617 
188,206 

Syväjäädyttämössä säilytettiin: 

Metsänriistaa .. kg 
Kanoja y.m. sii-

pikarjaa » 
Lihaa » 
Muuta tavaraa » 

184 

80 
800 

34 

350 

36 

38,154 153,786 
90 

30 

36 
46,447 

75 

316 
7,352 

492 
74,210 

3,239 
2,644 

212 

3,756 
5,359 

1,451 

4,506 
12,775 

151 

6,053 
7,748 

677 

9,656 
1,217 

2,775 

28,134 
350,842! 

165 

Yhteensä, kg 1,064 384 38,190 153,876 46,588 7,668 74,702 5,883 9,327 18,732 13,952 11,550 381,916 
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Seuraavat määrät vietiin suoraan teurastamosta: 
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Teurastusosastoista suoraan vietiin: 
Raavaita kpl 37 56 55 86 75 72 81 99 78 48 18 22 727 
Isoja vasikoita » 11 17 15 16 — — — 14 8 4 — 8 93 
Pikkuvasikoita » — 1 1 — — 1 — — 7 — — 2 12 
Lampaita » — — — — — — — — 20 — — 5 25 
Sikoja » 36 6 11 11 7 15 23 10 5 43 — — 167 
Hevosia » — — — — - — — — — — — — 4 4 

Yhteensä, kpl 84 80 82 113 82 88 104 123 118 95 18 41 1,028 

Lihantarkastamosta suoraan vietiin: 
Raavaita kpl 1 5 31 42 79 
Isoja vasikoita » 5 1 2 26 35 23 92 
Pikkuvasikoita » 1 58 141 221 310 731 
Lampaita » 57 153 16 226 
Sikoja » 4 4 1 20 11 8 48 
Porsaita » — 2 2 4 
Hevosia » 33 10 43 

Yhteensä, kpl 9 6 2 62 249 484 411 1,223 
i Paloitelt. lihaa, kg 80 330 1,273 1,212 299 3,194 

Jäähdyttämöstä suoraan vietiin: 
Pikkuvasikoita kpl — — ; 1 — 1 — — — — — i  — 2 
Lampaita » — — — — — — — — 3 — — — 3 
Sikoja » — — 5 15 118 10 — 30 20 36 59 — 293 
Porsaita » 5 8 — — — — — — — — — — 13 

Yhteensä, kpl 5 8 6 15 119 10 — 30 23 36 59 — 311 

Teurastamon juoksuratoja, sähkövinttureja y.m. laitteita käytettiin 
seuraavaa muualta tarkastettua lihamäärää varten: 
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Raavaita kpl 870 641 919 440 663 735 588 892 1,389 1,978 1,518 968 11,601 
Isoja vasikoita » 1,849 1,106 956 934 1,906 2,094 2,057 2,333 2,538 2,482 1,327 965 20,547 
Pikkuvasikoita » 1,054 478 237 826 322 323 263 428 349 576 928 1,165 6,949 
Lampaita » 749 359 362 272 519 600 574 277 1,206 2,985 3,313 1,027 12,243 
Sikoja » 1,098 824 1,280 1,633 1,474 771 396 287 325 833 97 485 9,503 
Porsaita » 10 — . — — 1 — 1 6 — 7 13 22 60 
Hevosia » 1 — 3 — 1 3 8 1 13 35 250 462 777 

Yhteensä, kpl 
Muuta tavaraa, kg 

5,631 
1,061 

3,408 
7,384 

3,757 
17,512 

4,105 
13,138 

4,886 
5,405 

4,526 
11,859 

3,887 
6,041 

4,224 
24,121 

5,820 
19,591 

8,896 
45,500 

7,446 
21.623 

5,094 
22,594 

61,680 
195,829 
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Punnitseminen. Seuraavat numerot valaisevat laitoksessa suoritettua 
muuta punnitsemista: 
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Vuotia kpl 1,915 2,427 2,433 3,103 5,148 5,086 7,717 8,984 10,141 11,804 6,761 3,474 68,993 
Elävää karjaa » — — — — — — — — — — 24 — 24 
Lihaa: 

Hevosia,raavai-
ta, sikoja. .. kpl 66 143 95 86 247 408 544 411 388 560 507 123 3,578 
Vasikoita, lam-
paita, porsaita 

1,567 kpl 2 16 8 4 37 93 182 149 276 251 513 36 1,567 

Yhteensä, kpl 
Muuta tavaraa, kg 

1,983 
633 

2,586 
10,695 

2,536 
7,279 

3,193 
5,407 

5,432 
531 

5,587 
144 

8,443 
700 

9,544 
533 

10,805 
388 

12,615 
1,512 

7,805 
1,360 

3,633 
1,569 

74,162 
30,751 

Yhteensä punnittiin 3,708,794 kg, kuten seuraavasta yhdistelmästä 
ilmenee: 

Kg 

Tammikuu 289,749 
Helmikuu 201,800 
Maaliskuu 279,321 
Huhtikuu 249,017 
Toukokuu 302,193 
Kesäkuu 270,678 

Kg 

Heinäkuu 216,334 
Elokuu 276,335 
Syyskuu 342,614 
Lokakuu . 526,054 
Marraskuu 397,194 
Joulukuu 357,505 

Koko vuosi 3,708,794 

Lihan hinnoittelua ei alkupuolella vuotta sodan johdosta toimitettu ja 
loppupuolella noudatettiin kansanhuoltoministeriön määräämiä rajähintoja. 

Lihantuonti Helsinkiin rautateitse muille asemille kuin teurastamon 
raiteeseen sekä autoilla ja tuonti ulkomailta v. 1935—40 ilmenee taulu-
koska n:o III . 

Laboratorio. Vuoden kuluessa tehtiin laboratoriossa 182 täydellistä 
bakteriologista tutkimusta keittokokeineen, 114 pienempää bakteriolo-
gista, bakterioskopista ja histologista tutkimusta, 126 keittokoetta ilman 
samanaikaista bakteriologista tutkimusta sekä 24,003 sian ruhoa ja 56,147. s 
kg paloiteltua sianlihaa koskevat trikiinikokeet. 

Täydellisiä koko ruhoja koskevia bakteriologisia tutkimuksia valaisevat 
seuraavat yksityistiedot: 

Ruhot olivat saa-
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Kaikista tutkituista ruhoista 8.2 % oli septikemisiä, 70.» % bakteeri-
pitoisia ja 20.9 % bakteerivapaita. 

Septikemisistä ruhoista mainittakoon vielä seuraavaa: 

Ruhot olivat 
saapuneet Ruholajit Septikemian olivat aiheuttaneet XJl i sr .«> 

Teurastus-
osastoilta 

1 

Lihan -
tarkasta-

m
osta 

Raavaita 

Pikku-
vasikoita 

Sikoja 

Kolibak-
teerit 

Strepto-
kokit 

Diplokokit 

Dipiostrep-
tokokit 

1 

'unatauti-
bakteerit 

Anaeroba-
bakteerit 

Interm
edius 

Bipolarit 

ptikem
isiä 

ruhoja 
:aikkiaan 

Absoluuttiset luvut 
1 1 H | 1 5 9 1 8 2 1 1 3 — — 2 — 15 

°/o tutkituista ruhoista 0 /0 septikemisistä ruhoista 

1.2 14.i 1 4 = > 45.0 l l . l 53.4| 13.3 20.0 j — — 13.3 | 
| 

— — 

Täydellisen bakteriologisen tutkimuksen yhteydessä tehtiin ruhoista 
keittokokeita ja todettiin 85 ruhossa vierasta hajua, tehden tämä 46.7 %. 
Haju oli 50 tapauksessa vahva ja 35 tapauksessa heikko. 

Tutkimusten perusteella hylättiin ruhoista kokonaan 60 eli 33. o %. 
Ainoastaan keittokokeen perusteella hylättiin ruhoista 10 eli 5.5 %. 

Taulukko I valaisee näitä tutkimuksia yksityiskohtaisemmin. 
Pienemmät bakteriologiset, bakterioskopiset ja histologiset tutkimukset 

jakautuivat seuraavasti: 54 pernaruttokoetta, 20 tuberkuloosikoetta, 6 
muuta bakteriologista ja bakterioskopista koetta ja 34 histologista koetta. 

Kaikki pernaruttokokeet olivat kielteisiä. 
Tuberkuloositutkimuksia valaisevat seuraavat yksityiskohtaiset tie-

dot: * 

Ruhot olivat 
saapuneet Ruholajit Diagnoosi 

Myönteinen Kielteinen 

Tutkittuja Teurastus-
osastoilta 

Lihan-
tarkasta-

m
osta 

Raavaita 

Sikoja 

j Raavaita 

Sikoja 

M
ikroskoo-

pin 
avulla 

M
arsun 

avulla 

Kielteinen 

ruhoja 
kaikkiaan 

20 — 2 18 — 11 11 — 9 20 

Myönteisiä tuloksia tutkimuksista saatiin 55. o % pelkästään mikros-
koopilla. Niistä 9 tapauksesta, jotka mikroskooppisessa tutkimuksessa 
antoivat kielteisen tuloksen todettiin 1 tapauksessa Corynebacterium equi 
ja 1 tapauksessa pyogenesbakteereja. Marsuja ei ole istutettu. 

Histologisissa tutkimuksissa todettiin m. m. carcinomaa 7, sädesieni-
tautia 2 sekä sarcomaa, fibromaa ja sarcosporidiosista 1 tapauksessa. 
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Keittokokeita ilman samanaikaista bakteriologista tutkimusta valaisevat 
seuraavat yksityiskohtaiset tiedot: 

Ruhot olivat 
R u h o l a j i t H e 

saapuneet Sikoja 
* | [H H
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Tutkittuja ruhoja kaikkiaan 

80 47 | 1 4 1 67 | 23 | 1 2 | 16 1 7 i | 1 3 | 3 1 2 | | 127 

Kokeessa myönteisen tuloksen antaneita ruhoj a 

34 ! 1 31 | 1 3 | 29 | 7 |l 1 1 1 13 | 5 I 3 | i 2 1 2 I | 65 

Kokeen perusteella hylättyjä ruhoja 

6 1 24 | 1 1 1 2 1 4 I ! 1 1 | 12 | 3 | 3 | 2 1 2 | | 30 

Hylättyjen prosenttiluvut 

7.5 1 51.1 | | 25.0 | 3.0 | 17.4 | | 50.0 | 75.0 | 42.» | 100. o| 66.7 |100.o| | 23.6 

Trikiinien varalta otettiin näytteet teurastushalleista yhteensä 15,708 
siasta ja porsaasta ja lihantarkastamosta yhteensä 8,295 siasta ja por-
saasta sekä 56,147.6 kg:sta paloiteltua sianlihaa. Trikiinejä ei todettu. 

Sairasosasto. Sairasosastossa teurastettiin tai obdusoitiin vuoden ku-
luessa 63 eläintä, nimittäin 5 lehmää, 2 isoa vasikkaa, 26 pikku vasikkaa, 
12 lammasta, 17 sikaa ja 1 hevonen. 

Tarkastuseläinlääkärien toteamat taudit ja niistä johtuvat toimenpiteet 
käyvät selville taulukosta n:o II . 

Matorakkulataudin (Cysticercus inermis) ja nystyrätaudin (Tuber-
culosis) esiintymistä valaisevat seuraavat yksityiskohtaiset tiedot: 

Matorakkula (Cysticercus inermis): 

Tarkastus-
paikka Rakkuloiden luku Rakkulat 

olivat Rakkulat löytyivät 
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Ruhoja 
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Absoluuttiset luvut 

62 | 8 I 1 44 | 26 | 5 4 1 16 | 4 7 1 s 1 18 | | 70 

Prosenttiluvut 

O.i | 0.0 3| 62.9 | 37.1 | 77.1 | 22.9 | 67. a | 7.11 25.7 | 

Nystyrätautia ( Tuber culosis ) ei vuoden aikana todettu ainoassakaan 
nautaeläimessä. Sioissa olivat muutokset 4 tapauksessa huomattavissa 
ainoastaan nielurauhasissa, 7 tapauksessa ainoastaan suolirauhasissa. 
Kunnall. kert. 1940 |g* 
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Matorakkula- (Cysticercus inermis) ja nystyrätaudin (Tuberculosis) 
esiintymiset v. 1934—40 ilmenevät alla olevasta yhdistelmästä: 

C y s t i c e r c u s I n e r m i s T u b e r c u l o s i s 
Vuosi Nautojen luku % Nautojen luku % Sikojen luku % 

1934 158 0 . 3 8 3 0. 0 0 7 8 0. 0 5 
1935 140 0 . 3 6 12 0. 0 3 30 0 . 1 5 
1936 163 0 . 3 6 4 0. 0 0 9 84 0 . 3 5 
1937 165 0 . 3 2 1 0 . 0 0 2 119 0 . 4 5 
1938 264 0 . 4 1 — 227 0 . 7 3 
1939 . , . 273 0 . 4 1 1 0. 0 0 1 5 153 0 . 4 1 
1940 , 70 0 . 0 8 — 11 0. 0 5 

Kokoelmat. Näytteet (preparaatit) lisääntyivät vuoden aikana ja on 
kokoelmassa 183 näytettä. 

Käyttöosasto. Konekeskuksessa sijaitsee laitoksen pääjako sähköä, 
höyryä, lämmintä ja kylmää vettä varten sekä jäähdytyshuoneiden jääh-
dyttämistä varten kolme metyleenikloriidi turbokompressoria, joista kaksi 
ä 240,000 ja yksi ä 100,000 kaloria tunnissa eli yhteensä 580,000 kaloria 
tunnissa, tarpeellisine apukoneineen. Siihen kuuluvat lisäksi kaukomittaus 
jäähdy tyshuoneiden lämmön kosteuden mittaamista varten, jäätehdas, 
jonka valmistuskyky on 10,000 kg kirkasta jäätä vuorokaudessa, varasto 
jään säilytystä varten ja korjauspaja metallitöitä varten. Eri koneiden 
käyttö selviää seuraavasta taulukosta: 
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Jäähdy tyskoneet 
I 

I I 
IV 

Tyhjöpumput 
I 

I I 
IV 

Suolaliuospumput 
jäähdy ttämön 
1 
2 
sy väj äädy ttäm. 
3 
4 

Jäähdytysveden 
kiertopumput 
5 
6 
7 

Pohj avesipumput 
8 
9 

Ilmapumppu.. . . 
Tuulettajat 

I 
I I 

I I I 
Kloorikalsiumia 

käytetty 
S I 
S II 

Jäätä valmistettu 

Tam
m

ik. 

H
elm

ik. 

M
aalisk. 

H § 

Toukok. 

K
esäk. 

H
einäk. 

E
lok. 

Syysk. 

F o 
pr P 
pr 

M
arrask. 

Jouluk. 

Koko 
vuosi 

Käyttöaika, tuntia ja minuuttia kaikkiaan 
75.5 5 80.10 96.0 0 61. 45 207.5 5 340.5 0 218.35 222.0 5 11.55 262.4 5 22.3 0 — 1,600.2 5 

— — — 68.10 88.10 37.10 249.5 5 224.15 379.4 0 1. 00 191.55 131.10 1,371.25 
76.4 5 64.2 5 122.0 0 381.55 367.4 0 359.3 0 456.3 0 437.0 0 374.4 5 217.30 151.35 125.20 3,134.55 

3.15 1. 30 4.3 0 10.15 5.00 7.3 0 7.00 3. 30 42.3 0 
2.00 5.15 8.00 5.15 — 3.05 — 5.00 8.00 3. 20 3.45 43.4 0 
2.00 4.30 4.30 2.00 5.30 — 33.40 20.15 4.00 — 2.00 78.2 5 

_ 286.5 5 378.4 5 467.4 5 445.2 5 391.45 267.5 5 214.25 148.5 5 2,601.5 0 
75.5 5 80.10 96.0 0 129.5 5 8.00 — — — — — — — 390. oo 

349.5 5 359.3 0 456.3 0 437.0 0 385.5 6 218.00 151.35 2,358.2 6 
76.4 5 64.2 5 122.00 381.55 18.15 117.30 780.5 0 

114.10 111.35 169.5 5 391.40 379.15 391.20 480.0 5 452.10 400.2 5 290.5 5 236.0 5 174.3 5 3,592.io 

— z z 39.4 0 348.10 465.3 5 440.5 0 370.3 0 66.0 5 
— — 

1,730.5 0 
— 21.10 20.5 5 13.10 14.00 32.15 99.5 0 82.2 5 87.4 5 40.4 5 48.10 20.4 0 481.05 

77.5 5 69.5 5 82.0 5 124.05 286.5 5 360.5 5 429.3 0 412.40 369.2 5 260.5 5 202. oo 150.25 2,826.4 5 
77.5 5 72.5 5 82.15 124.05 291.55 370.15 440.5 0 418.40 368.2 5 260.5 0 211.30 116.00 2,835.3 5 
76.0 0 61. 50 121.10 379.5 0 352.10 357.5 5 457.10 422.2 0 384.4 0 217.55 151.35 117.30 3,100.05 

Kilogrammaa 

1 115l I 1,035 I 1,3751 8051 I 670 I 470 ] 617 1 600 1 150 ] 300 I 6,137 
— 780 695 1,990| 3,917 6,355 6,476 5,186 3,626 1 3,158 900 1 33,083 

Tonnia 
1 20] 201 10| 10| 201 601 50| 60] 30] 40| 20] 340 

Lämpökeskus. Eri rakennusten lämmittämistä ja tarvittavan lämpimän 
veden valmistamista varten on kaksi Babcock & Wilcox vesiputkikattilaa 
ä 190 m2, yhteensä 380 m2 10 kg:n työpaineella, varustettuna 160 m2:n 
suuruisella savukaasu-etulämmittäjällä sekä koneellisella hiilensyöttö-
laitteella (ketjuarinalla). Höyrykattilat on mitoitettu niin suuriksi, että 
käytännössä on yksi kattila kerrallaan, toisen toimiessa varalla. Lämpö-
keskuksen käyttö kuukausittain selviää seuraavasta taulukosta: 
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Keskimääräinen käyttö 
vuorokaudessa 

Kuukausi 

Nro I 

g E 

O 
3 ** 3. s p ? 

$ 3 

o % 3 
p 2 p» « 

N:o II 

c g 
£ 

O 
3 Pf 3. c 10 ? 

w S 
rt) 

a 3 

p 1 

A
rin

am
oottori 

k
äyn

yt, 
tu

n
tia 

ja 
m

in
u

u
ttia 

H
iiliä 

tu
otu

 
au

to-
k

u
orm

., 
k

ertaa 

H
iilin

ostu
ri 

k
äyn

yt, 
k

ertaa
 

V
että 

k
u

lu
tettu

 
m

3 

Keskimääräinen käyttö 
vuorokaudessa 
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Kuukausi 

Tuntia ja min. 

g E 
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CD ££ 
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Tammik. 
Helmik. 
Maalisk, 
Huhtik. 
Toukok-
Kesäk.... 
Heinäk. 
Elok. ... 
Syyk. ... 
Lokak. .. 
Marrask. 
Jouluk... 

665.20 
650.3 0 
554.os 
455.25 
269.io 
246.3 0 
270.4 5 
201.30 

656.io 
645.3 0 
537.3 5 
432.5 5 
245.5 5 
223.5 0 
244.0 5 
178.20 

154.30 
141.75 
115.45 
99.2 0 
6O.10 
45. 3 5 
43.2 0 
34.0 0 

59 
54 
45 
53 
34 
22 
23 
19 92.oo 

277.oo 
327.oo 
330.oo 
390.3 5 

73.10 
245.3 0 
297.3 0 
298.5 0 
363.5 5 

17.7 5 
61. 85 
87.9 0 
97.3 5 

105.15 

11 
45 
54 
66 
46 

656.0 5 
647.2 0 
546.0 5 
445. oo 
257.2 0 
237.3 0 
264.2 5 
273.io 
265.15 
318.20 
318.40 
378.2 0 

75 
35 
35 
42 
21 
19 
16 
11 
19 
32 
43 
44 

828 
783 
621 
543 
324 
221 
216 
180 
325 
484 
568 
576 

138 
134 
128 
112 
53 
39 
38 
57 
82 

105 
120 
100 

21.28 
22.2 6 
17.52 
15.11 
8.41 
8.13 
8.44 
9.28 
9.14 

10.33 
1 1 . 0 0 
12.36 

21.10 
22.16 
17.20 
14. 26 
7.5 6 
7. 2 8 
7.5 2 
8.07 
8.11 
9.36 
9.58 

11.44 

4. 45 
4.62 
4. 13 
3.73 
1.71 
1.30 
1. 23 
1.84 
2.73 
3. 39 
4.oo 
3.23 

4. 98 
4.89 
3. 7 2 
3 .31 
1.94 
1 .51 
1.39 
1.67 
2 .06 
2.84 
3. 25 
3. 3 9 

Koko v. 
Kattilat 

3,313.15 
I ja I I y 

3,164.20 
hteensä 

693.3 5 309| 1,416.35 
4,729.5 0] 

1,278.5 5 
4,443.15 

370. oo 
1,063.3 5 

222 
531 

4,607.3 0 392 5,669 1,106 12.55 12.08 3 .02 2.91 

Vedenkulutus. Helsingin kaupungin vesijohtolaitokselta tulevan veden 
kulutus kuutiometreissä jakaantui eri osastoille kuukausittain seuraa-
vasti: 
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Lämpökeskus 138 134 128 112 53 39 38 57 82 105 120 100 1,106 
Jäähdytyskoneet 46 27 9 144 575 — 14 — 9 244 148 58 1,274 
Lämminvesisäiliö 1,557 1,650 1,888 1,530 1,789 1,914 1,408 1,651 2,528 3,271 2,486 1,589 23,261 
Hallintorakennus 104 94 135 145 133 170 154 162 159 166 223 147 1,792 
Ilmapumppu — 11 11 8 8 41 45 48 45 29 24 13 283 
Jään valmistus — 24 35 14 30 37 81 67 80 53 42 26 489 
Tukkumyyntihalli 21 23 23 48 43 53 59 86 65 79 120 88 708 
Jäähdyttämöt 10 10 15 24 28 25 39 34 43 53 47 27 355 
Sikateur. ja laboratorio 228 171 165 236 282 273 372 315 304 214 101 76 2,737 
Suolipesimö 1,012 1,168 1,283 1,430 1,950 2,342 2,583 2,850 2,350 2,520 2,270 1,057 22,815 
Mahojen tyhjennys os... 4,142 4,281 5,007 3,600 6,734 6,754 4,202 5,048 6,799 8,855 5,477 2,619 63,518 
Suurkarjan teurastamo 254 248 272 320 477 569 724 879 926 875 660 299 6,503 
Lihantarkastamo 3 2 4 5 7 13 33 20 9 10 9 6 121 
Saniteettiteurastamo ... — — — 3 6 9 5 2 31 500 1,000 592 2,148 
Suurkarjan talli : 25 25 40 40 50 61 73 74 78 149 63 18 696 
Pienen karjan talli 9 11 14 21 40 50 85 64 73 33 9 3 412 
Lantala 85 150 174 236 286 193 240 207 245 216 196 87 2,315 
Vuotavarasto 7 6 3 4 5 6 10 14 15 11 11 8 100 
Vaunupesimö I 118 150 274 174 324 413 470 390 220 374 304 145 3,356 
Vaunupesimö I I 9 2 2 40 39 20 18 61 26 31 39 16 303 
Kanateurastamo 48 144 25 36 23 33 38 60 68 151 174 226 1,026 
Kesänavetta — — — 4 10 12 8 10 30 28 10 5 117 
Pihojen puhdistus — — — — 12 18 15 9 6 3 2 3 68 

1 Kokonaiskulutus, m3 | 7,816 8,331 9,507 8,174 12,904 13,045 10,714 12,108 14,191 17,970 13,535 7,208 135,503 



XX VII. Teurastamo 277* 

Rautatievaunupesimöt. Teurastamolle kuuluu sinne saapuvien liha-
ja karjavaunujen puhdistus ja desinfioiminen. Eri kuukausina puhdistet-
tiin rautatievaunuja seuraavasti: 
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Lihavaunuja ... 
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137 
215 

98 
246 

99 
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86 
301 
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532 

135 
570 

126 
747 

148 
823 

183 
907 

238 
989 

235 
490 

170 
'303 

1,826 
6,428 

Yhteensä 352 344 | 404 387 703 705 873 971 1,090 1,227 725 473 8,254 

Keskimääräinen vedenkulutus vaunua kohden oli 0.7 e m3. 

Sähkönkulutus. Laitoksen tarvitsema sähkövirta saadaan Helsingin 
kaupungin sähkölaitoksen muuntoasemalta pienjännitteisenä, suuria moot-
toreja varten 500 voltin ja pienempiä moottoreja varten 220/127 voltin 
jännitteellä. Eri jännitteisen sähkövirran kulutus kilovattitunneissa kuu-
kausittain näkyy alla olevista numeroista: 

220/127 V:n va-
laistusvirta. 

220 V:n 
voimavirta. 

500 V:n 
voimavirta, 

Koko 
kulutus. 

kWh kWh kWh kWh 

Tammikuu 8,210 7,774 20,200 36,184 
Helmikuu.. . 8,224 8,423 18,700 35,347 
Maaliskuu 6,518 8,092 25,400 40,010 
Huhtikuu ... 4,052 12,546 52,600 69,198 
Toukokuu 2,615 16,933 83,000 102,548 
Kesäkuu , 2,379 21,024 100,000 123,403 
Heinäkuu ... 3,162 25,182 122,700 151,044 
Elokuu 3,329 24,787 121,700 149,816 
Syyskuu ... 4,882 21,407 99,100 125,389 
Lokakuu ... 8,947 14,144 66,400 89,491 
Marraskuu 7,907 12,064 40,400 60,371 
Joulukuu ... 7,041 9,006 26,400 42,447 

Koko vuosi 67,266 181,382 776,600 1,025,248 

Teurastamon tulot ja menot. Talousarvion mukaan oli kertomusvuonna 
tuloja arvioitu kertyvän yhteensä 5,350,000 mk. Todellisuudessa tulot 
nousivat 6,582,265: 25 mk:aan, josta summasta (tukkumyyntihallin tu-
loista) määräalennusta maksettiin 509,881: 80 mk, joten tuloja kaikkiaan 
kertyi 6,072,383: 45 mk ja olivat siis 722,383: 45 mk eli 13.5 % arvioitua 
määrää suuremmat. 

Eri tuloerät ilmenevät seuraavasta yhdistelmästä: 

Talousarvion Tilien Ylitulot ( + ) tai 
mukaan, mk mukaan, mk vajaus (—), mk 

Teurastusosastot 1,500,000: — 1,665,811: — +165,811: — 
Lihantarkastusosasto 675,000: — 990,406: — +315,406: — 
Tukkumyyntihall i 1,200,000:— 944,080: 80 —255,919:20 
Kuljetusratojen y.m. käyttämisestä .... 275,000: — 185,537: 75 — 89,462: 25 
Jäähdyt tämöt 800,000:— 1,185,924:— +385.924: — 
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SuolipesimÖ 
Navet ta 
Lihojen, vuotien y.m. punnitus 
Konttorien, ravintolan y.m. vuokrat, . . 
Rehut . 
Vaunujen puhdistus, hylkyliha, lanta 

y.m 
Vuotavaraston vuokrat ja ostoluvat ... 
Elävän kar jan myynt imaksut . . . . 
Kanateurastamo 
Erikseen mainitsemattomat tulot 
Luontoisedut 

Talousarvion 
mukaan, mk 
270,000: — 
40,000: — 
35,000: — 
90,000: — 
30,000: — 

225,000 
114,000 
20,000 
15,000 
11,272 
49,728 

Tilien 
mukaan, mk 
321,128: 50 
164,288: — 
42,944: — 

119,410: 95 
84,583: 15 

164,909: 95 
127,010: 15 

12,713: — 
1,965: 05 

11,943: 15 
49,728: — 

Ylitulot ( + ) tai 
vajaus (—), mk 

+ 51,128:50 
+ 124,288: — 
+ 7,944: — 
-f 29,410:95 
+ 54,583: 15 

+ 

+ 

60,090: 05 
13,010: 15 
7,287:— 

13,034: 95 
671: 15 

Yhteensä 5,350,000:— 6,072,383:45 +722,383:45 

Alla olevat luvut osoittavat miten kokonaistulot jakautuivat eri kuu-
kausiin: 
Tammikuu 352,424: — 

Mk 

Helmikuu 438,922: 10 
Maaliskuu 417,695: 65 
Huhtikuu 713,155: 10 
Toukokuu 520,762: 75 
Kesäkuu 452,866: 70 

Heinäkuu 572,588: 20 
Elokuu 604,909: 65 
Syyskuu 682,378:80 
Lokakuu 875,178: 70 
Marraskuu 579,328: 90 
Joulukuu 372,054: 70 

Yhteensä1) 6,582,265: 25 
Kaupungin v:n 1940 talousarvioon merkittiin teurastamoa varten mää-

rärahoja yhteensä 5,307,161 mk, johon kertomusvuoden kuluessa myön-
nettiin lisämäärärahoja yhteensä 124,162: 70 mk sekä ylitysoikeutta 
1,362,017:15 mk. Kaikkiaan oli siis käytettävissä 6,793,340: 85 mk, 
mistä käytettiin 6,550,720: 30 mk. Käytettyyn määrään sisältyy myös 
teurastamon tilitysvuokra 1,173,660 mk. Vajausta syntyi 1,119,396:60 
mk. Eri menoeriin määrärahat ja kustannukset jakautuivat seuraavasti: 

Talousarvion Tilien Säästö ( + ) tai 
mukaan mk mukaan, mk ylitys (—), mk 

Palkkiot 29,000 — 26,700: — + 2,300: — 
Sääntöpalkkaiset virat 8) 1,671,896 — 1,681,776: 55 — 9,880: 55 
Tilapäistä työvoimaa 161,640 — 124,941: 45 + 36,698: 55 
Kesälomasi jäiset 87,190 — 85,751: 80 + 1,438: 20 
Vuokra 1,173,660 — 1,173,660: — — 

Lämpö 2) 4) 362,788 35 1,262,788: 35 — 900,000: — 
Valaistus 76,000 — 71,083: 85 + 4,916: 15 
Siivoaminen 7,500 — 5,366: 50 + 2,133: 50 
Vedenkulutus 263,320 — 263,970: 20 650: 20 
Puhtaanapito 5) 125,064 35 293,517: 40 — 168,453: 05 
Painatus ja sidonta 60,000 59,881: — + 119: — 
Tarverahat 131,700 — 82,998: — + 48,702: — 
Vaatteiden pesu 13,000 8,564: 40 + 4,435: 60 
Koneiden ja työkalujen hankinta ... 196,605 — 148,435: 60 + 48,169: 50 
Yleisten laitteiden kunnossapito .. 385,60 — 8) 385,511: 2 + 88: 75 
Tapaturmavakuutusmaksut 10,000 — 6,731: 50 + 3,268: 50 
Käyttövoima 474,000 — 658,099: 95 184,099: 95 
Rehut ja kuivikkeet 35,000 58,151:90 23,151: 90 
Tarveaineet 167,360 — 152,790: 60 + 14,569: 40 

Yhteensä 5,431,32 70 6,550,720: 30 — 1,119,396: 60 
*) Tähän sisältyy määräalennus 509,881: 80 mk. — 2) Vuoden vaihteessa oli 

teurastamossa varastoituna 599,878: 40 mk:n arvoinen halkovarasto, joka siis mak-
settiin tämän momentin varoilla. — 8) Tähän sisältyy vuoden kuluessa myönnettyjä 
lisämäärärahoja, 68,110 mk. — 4) S:n 9,988:35 mk. — 5) S:n 46,064:35 mk.—«) 
Kaupunginvaltuuston päätöksen mukaan siirrettiin tästä 150,000 mk v:n 1941 käytöön. 
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I. Septikemian varalta laboratoriossa tutkitut ruhot 

T u t k i m u k s e n s y y 

R a a -
v a i t a 

I s o j a 
v a s i k . 

P i k k u -
v a s i k . 

L a m -
p a i t a 

S i k o j a P o r -
s a i t a 

H e v o s l i 

T u t k i m u k s e n s y y S
ep

ti-
k
em

isiä 

E
i 
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t. 

S
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S 
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S
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ti-
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3 
* 

Abscessus Märkäpesäkkeet 1 5 1 1 
1 

Enteritis Suolitulehdus 1 
Gastritis traumatica Traumaattinen mahatulehdus — 2 — 1 — — — — — — — — — 

Haemorrhagia Vertymiä — 1 — — — — — — — — — — 

Hepatitis Maksatulehdus 2 18 — 1 3 — — — — 1 — — 1 
Hydraemia Vesitauti — 1 
Icterus Keltatauti — 1 
Lienitis Pernatulehdus — 2 
Mastitis Utaretulehdus 1 12 
Metritis Kohtutulehdus — 4 
Nephritis Munuaistulehdus 1 6 
Oedema Vesipöhö — 1 — 1 — — — — — — — — 1 — 

Paresis puerperalis Poikimahalvaus — 6 
Pericarditis traumatica Traumaattinen sydänpussintu-

7 l 
Peritonitis Vatsakalvontulehdus 

/ 
4 1 _ 

Pneumonia Keuhkokuume — 3 i 
Ruptura uteri Kohdun repeämä — 1 — 

Voroin x to ri oi Tof n f 11 crnlrtn 15 
Vulnus Haava 1 — 

— Elimien puuttuminen — 1 — 2 — — — — — — — — — 

— Hgitäteurastus — 8 — 4 — 2 — — — 2 • — — — 

— Punaiset rauhaset — 2 — 

— Vaikea synnytys — 1 — 

— Verenmyrkytykseen viittaavia 
muutoksia — 3 — — 5 9 — — 1 1 — — — 

— Verinen liha 1 — 

— Vieras haju — 20 — 5 — — — — — 1 — — — 

— Vieras väri — — — 1 1 — — — — — — — — 

Yhteensä 5 no | — 34l 9 11 — — 1 8 — ' 1 — « 
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II. Hylkäämiset, ryhmitettyinä nii-

Hylkäämisen syy 

T e u r a s t u s -

sonneja Ja 
härkiä 

S 
o o 
K pr 
3 ° 
o £ 
3 2. 

I 3 O 
r+ O ja os — g* 

t S 

H 
SL 2, k pr 
s ° 

o ty 
o o p>' 

» 2 

* f» 

s l 

H 
3 
e« 
V! 
B 

Hiehoja ja 
isoja vasik. 

» o 
e: pr 
3 ° 
S3 % & 
s o 

S l 

ÜÍ& 
S E 

Pikkuva-
sikoita 

9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 

17 
18 

19 
20 

21 

22 

23 
24 
25 
26 

27 
28 
29 
30 

31 

32 
33 
3 4 
35 

36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 

Abscessus 
Actinomycosis 
Angiectasia hepatis 
Apthae epizooticae 
Arthritis, bursitis, 

gonitis 
Bronchopneumonia 

inf. catarrhalis 
chron. suum 

Cachexia 
Contusiones, fractu-

rae, haemorrhagia 
Cystae 
Cysticercus inermis 

Märkäpesäkkeet  
Sädesienitauti 
Pilkkumaksa 
Suu-ja sorkkatauti 
Nivel-, limapussin- tai pol-

vitulehdus 

Porsasyskä 
Nääntyminen 
Ruhjevammat, luunmurtu-

mat, vertymät 
Rakkokasvaimet 
Matorakkulat 

Cysticercus tenuicollis Matorakkulat. 
Dermatitis 
Distomatosis 
Emphysema 
Enteritis 
Erysipelas suis 
Gastritis et pericar-

ditis traumatica 
Hepatitis 

Icterus 

Lienitis 

Mastitis 
Metritis 
Myocarditis 
Necrosis 
Nephritis 
Paresis puerperalis 
Pericarditis 
Peritonitis 

Pneumonia 
Pyaemia 
Rachitis 

Ruptura uteri 
Septicaemia 
Tuberculosis 
Tumores 

Aliae invasiones 
Alii morbi 

Ihotulehdus 
Maksamadot 
Ilmapöhö 
Suolitulehdus 
Sikaruusu 
Traumaattinen maha- j a sy-

sydänpussintulehdus 
Maksatulehdus 
Hätäteurastus 
Keltatauti 
Kehittymättömyys 
Pernatulehdus 
Likaantuminen 
Utaretulehdus 
Kohtutulehdus 
Sydänlihaksen tulehdus 
Kuolio 
Munuaistulehdus 
Poikimahalvaus 
Sydänpussintulehdus 
Vatsakalvontulehdus 
Pilaantuminen 
Keuhkokuume 
Märkämyrkytys 
Riisitauti 
Rehu-, kalttausvesi-, veri-

aspiratio 
Kohdun repeämä 
Verenmyrkytys 
Nystyrätauti 
Kasvannaiset 
Vieras haju, väri, maku 
Muut loistaudit 
Muut taudit 1 

Yhteensä 3 2 

92 

322 

18 

13 

90 839 

155 
34 

204 

15 
34 
26 

5,503 
44 

8 
53 

1 
6 

7| 
353, 

3 

28 
11 

37 

1 
86 

1,514 

8 
19 
2 

64 

443 10l|932|8,218 

2 
3 

32 

275 

24 
1 

40 

676 

5111,051 391 38] 14 

Huom.: Taulukkosarekkeeseen El imiä y .m. merk i ty t luvut eivät osoita el inten lukua, vaan 
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den syyn ja kohteiden mukaan 

o s a s t o t L i h a n t a r k a s t a m o 

L a m p a i t a S i k o j a P o r s a i t a H e v o s i a S o n n e j a j a 
h ä r k i ä 

L e h m i ä H i e h o j a j a 
i s o j a v a s i k . 
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11 
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11 
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8 
4 — — — 9 — 5 1 — 3 17 4 8 

4 2 
43 

37 361 341 48 231 2,340 — — — 6 11 27 1 4 29 8 1 27 693 23 19 231 386 79227 4 4 

eläinten lukua, joista ne on hylätty. 
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Jatkoa 

Hylkäämisen syy 

L i h a n t a r k a s t a m o 

Hylkäämisen syy 

Lampaita Sikoja Porsaita Hevosia Paloiteltua 
lihaa kg 

Hylkäämisen syy Koko ruhoja 
elim

ineen 

Ruhonosia elim
i-

neen tai ilm
an 

Elim
iä y.m

. 

Koko ruhoja 
elim

ineen 

Ruhonosia elim
i-

neen tai ilm
an 

Elim
iä 

y.m
. 

i 

Koko ruhoja 
• 

elim
ineen 

Ruhonosia elim
i-

neen tai ilm
an J 

Elim
iä y.m

. 

Koko ruhoja 
elim

ineen 
1 

Ruhonosia elim
i-

neen tai ilm
an 

1 

Elim
iä 

y.m
.  

1 

Paloiteltua 
lihaa kg 

1 Abscessus Märkäpesäkkeet • 3 1 — 
2 Actinomycosis Sädesienitauti — 

3 Angiectasia hepatis Pilkku maksa — 

4 Apthae epizooticae Suu- ja sorkkatauti — 

Arthritis, bursitis, Nivel-, limapussin- tai 
5 gonitis polvitulehdus • — — 

Bronchopneumonia 
inf. catarrhalis 

6 chron. suum Porsasyskä — — — — — • 4 _ Cachexia Nääntyminen 1 Cachexia 1 
Contusiones, fractu- Ruhjevammat, luunmur-

8 rae, haemorrhagia tumat, vertymät — — — 1 14 1 — — — 1 1 — — 

9 Cystae Rakkokasvaimet — — — — — — — — — — — — — 

10 Cysticercus inermis Matorakkulat — — — — — — — — — — — — — 

11 Cysticercus tenuicollis Matorakkulat  — — 3 
12 Dermatitis Ihotulehdus — — — — — — — — — — — — — 

13 Distomatosis Maksamadot — — 81 
14 Emphysema Ilmapöhö — — — — — — — — — — — ; — — 

15 Enteritis Suolitulehdus — — — — — — — — _ — — — — 

16 Erysipelas suis Sikaruusu — — — 1 1 — — — — — — — — 

Gastritis et pericar- Traumaattinen maha- ja 
17 ditis traumatica sydänpussintulehdus... 
18 Hepatitis Maksatulehdus — — — — — 1 — — — 1 — 1 — 

19 — Hätäteurastus — — — — — — — — — — — — — 

20 Icterus Keltatauti * — — — — — — — — — — — — — 

21 — Kehittymättömyys 
22 Lienitis Pernatulehdus — — — — — — — — — — — — — 

2 3 Likaantuminen 1 2 4 58 
24 Mastitis Utaretulehdus 1 
25 Metritis Kohtutulehdus — — — — — — — — — — — — — 

26 Myocarditis Sydänlihaksen tulehdus 
Npprn^is Kuolio 2 2 7 

28 
1> Ul̂l UOAO 
Nephritis Munuaistulehdus 

29 Paresis puerperalis Poikimahalvaus — — — .— — — — — — — — — — 

30 Pericarditis Sydänpussintulehdus — — — — — — — — — — — — — 

31 Peritonitis Vatsakalvontulehdus — — — 1 — — — — — — — — — 

32 — Pilaantuminen 12 6 44 5 33 17 — — — 4 — 2 171 
33 Pneumonia Keuhkokuume — — 8 — — 2 2 — 

34 Pyaemia Märkämvrkytys — - — — — — — — — — — — — — 

35 Rachitis Riisitauti — — — — 1 1 
— Rehu-, kalttausvesi-, ve-

36 riaspiratio — — 16 — — 93 4 — 

37 Ruptura uteri Kohdun repeämä — — — — — — — — — — — — — 

38 Septicaemia Verenmyrkytys — — — 2 1 — — — 

39 Tuberculosis Nystyrätauti — — — — — — — — — — — — — 

40 Tumores Kasvannaiset — — — — — — — — — — — 1 — 

41 — Vieras haju, väri, maku... 1 — — 3 4 — 1 — — 2 — — — 

4 2 Alioa invasinties Muut loistaudit 3 g 
43 

44 

XllldV lii V aOiUlluO 
Alii morbi Muut taudit 3 — 2 — 2 — — — 5 — — 43 

44 

XllldV lii V aOiUlluO 
Alii morbi 

Yhteensä | 17 7|l57 15. 59 121 l | — -II 14l 1 201 229 
Huom. : Ks. edell. siv. huomautus ta . 
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III. Lihantuonti Helsinkiin rautateitse muille asemille kuin teurastamon 
raiteeseen, autoilla ja meritse ulkomailta tuotu lihaa vuosina 1935—40 

Vuosi ja kuukausi 

Helsingin 
pikatava-
ra-asema 

Töölön 
tavara-
asema 

Vallilan 
asema 

Muut 
purkaus-

paikat 

Rauta-
teitse 

yhteensä 
Autoilla Meritse 

! ulkomailta 
Kaiken 

kaikkiaan 
Vuosi ja kuukausi 

kg 

1940 

Tammikuu 1,598 12,616 75,509 89,723 89,723 
Helmikuu 2,005 956 13,368 12,145 28,474 — — 28,474 
Maaliskuu 6,756 — 17,457 47,716 71,929 — — 71,929 
Huhtiuku 2,947 — - 201,788 — 204,735 — — 204,735 
Toukokuu 5,171 — 110,329 — 115,500 13,884 — 129,384 
Kesäkuu 8,766 — 14,275 74,499 97,540 7,502 — 105,042 
Heinäkuu 3,640 — 25,348 6,604 35,592 53,252 97,971 186,815 
Elokuu 3,164 — 88,785 — 91,949 9,546 34,000 135,495 
Syyskuu 3,174 1,221 24,801 29,196 5,803 — 34,999 
Lokakuu 26,250 — 21,294 12,313 59,857 10,635 — 70,492 
Marraskuu 53,982 3,289 17,150 21,525 95,946 7,772 — 103,718 
Joulukuu 22,373 3,355 17,243 35,296 78,267 2,754 — 81,021 

Koko vuosi 139,826 7,600 540,874 310,408 998,708 111,148 131,971 1,241,827 

1939 75,786 8,034 198,538 282,358 322,093 604,451 
1938 76,973 7,316 181,768 — 266,057 • 323,609 589,666 
1937 66,760 8,640 203,463 — 278,863 • 479,176 758,039 
1936 78,329 27,692 67,429 — 173,450 420,376 593,826 
1935 100,905 25,864 45,941 — 1)179,131 474,201 653,332 

Tähän sisältyy Sörnäisten aseman tuonti, 6,421 kg. 
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Hietalahdentorin halko varastojen vartiointi 217 
Hietaniemen sankarihauta-alue, seurakuntien vapaut taminen suori t tamasta 

maksuja sieltä luovutetuista hautapaikoista 53 
Hietaranta , sen rantavi ivan vahvistaminen 206 

» siellä har jo i te t tu kauppa 358 
Hiihtomäet 228* 
Hiihtoseurain avustaminen 176* 
Hiilenpurkauslaituri t . . . . . . . . 21, 231 
Hiilivarastoalueen t äy t t äminen 231 
Hiilivaraston vakuut taminen 243 
Hinnoit te lulautakunnan asettaminen 175 
Hippodromin alueen asemakaavanmuutos 58 

» » vuokralleanto 196, 332 
Holhouslautakunnan kokoonpano 28, 29, 21* 

» määrärahan yl i t täminen 29, 126 
» vuosikertomus 21* 

Holmberg, L. oy., tehdastontin vuokraaminen sille 52 
Humallahden purkauslaiturin uusiminen 21 

» uimalaitoksen luovuttaminen Helsingin uimareille 359, 174* 
» » muutos- ja täydennystyöt 24 

Humalluoto, Etel., siellä olevan vajarakennuksen palovakuutus 214 
Huolintakeskus oy:n auton sallittu kokonaispaino 131 
Huoltolautakunnan alaiset työtuvat , niiden alaosaston toiminnan järjestämi-

nen 36* 
» » » » kaluston hankinta 24 
» » » » määrärahan yli t täminen 40 
» » » » toimintakertomus 59* 
» » » » työn joh ta jan tekemät kavallukset 40 
» » » niitä koskevat kaupunginhalli tuksen pää-

tökset 156 
» alaisille viranhaltijoille liikaa suoritettua palkkaa koskeva 

päätös 39 
» kokoonpano 76, 31* 
» kokoukset 35* 
» osastot ja jaostot 33* 
» postisiirtotilin avaaminen 39* 
» t ekemät päätökset 35* 
» vuosikertomus 30* 

Huoltotoimi, sen lahjoitusrahastot 60* 
» sitä var ten myönnety t määräraha t 13, 15, 39, 77* 
» ks. myös Köyhäinhoito ja Lastensuojelu. 

Huoltotyöntekijäin koulutuksen järjestäminen 40*, 95* 
Huoltovelvollisuuden määrit teleminen 97 
Huoltoviraston huoneistokysymys 40* 

» kansliain toiminta 41*, 88* 
» vi ranhal t i ja t 152, 41* 

Huoneen vuokralautakunnan asettaminen 75 
» määrärahan merkitseminen menosääntöön 14 
» puheenjohta jan, jäsenten ja varajäsenten vaali 78 
» vahtimestarin nimit täminen 126 

Huoneenvuokra velat, sotapalvelukseen kutsut tu jen , niiden järjestely 303 
Huoneistot, kiinteistölautakunnan vuokralle a n t a m a t 348—350, 357 

» » » o t t ama t 347 
» niiden luovuttaminen eri tarkoituksiin. . . 191, 210, 306, 348, 349, 350 

Huoneistotilaston laatiminen 91, 3* 
Huopalahden rakennussuunnitelman laatiminen 64 
Huvilapalstat , niiden vuokraoikeuden siirto 326 
Hyrylän maantielle jä r jes te t tävät pysäköimispaikat 131 
Hyväntekeväisyyskonserti t , kaupunginorkesterin luovuttaminen niihin 187 
Hyvösen lastenkoti 164, 126* 
Hälvik, sähköjohdon vetäminen sen alueelle 202 
Hälytyslai t teet 266, 286, 194* 
Hämeentien tont te ja n:ot 37, 39 ja 41 koskevan rakentamisajan pidentäminen ... 50 
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Idrottsföreningen Kamraterna yhdistyksen avustaminen 171, 175* 
» Union urheiluseuran avustaminen 176* 

Idrottsklubben 32 yhdistyksen avustaminen 175* 
» Örnen yhdistyksen avustaminen 176* 

Ikäkorotukset, niiden suuruuden jääminen kalliinajanlisäyksestä r i ippumatto-
maksi 6 

I lmahälytyslai t teet 266, 286, 194* 
Ilmakompressorin luovuttaminen puolustuslaitoksen käyt töön 308 
I lmapommitusvauriot 147, 178, 182, 213, 242, 244, 245 
I lmator junnan järjestäminen 259, 301 
I lmavalvonnan tähystyspaikat 266, 290 
Ilmoitukset, kaupunginhallituksen, niiden julkaiseminen 83 

» kiinteistölautakunnan, niiden julkaiseminen 311 
Imatra , raittiuskerho, sen avustaminen 170 
Invaliidien huollon väliaikainen järjestely 308 

» huoltolaitoksen tont t ipa ikka : 48, 196 
» » viemäri työt 229 
» käyt töön luovute t tava huvila 348 
» » rakennet tava t omakot i ta lot 60 
» sokeiden, kul jet taminen opaskoirinensa maksu t ta raitioteillä 29, 129 
» työnväli tys 134*—135* 
» yhdistys, Helsingin, sen avustaminen 167, 168 

Invaliidisäätiö, kaupungin li i t tyminen sen jäseneksi 74 
» puistoalueen vuokraaminen sille 48 

Ir taimen omaisuuden inventointi 5 
» » in vent taa jäin vaali 77 

Irtolaishuolto 155, 38*, 42*, 60*—67*, 82*—84* 
Is tu tukset 24, 230, 231, 233*—239* 
I t . Teat ter ikujan ka tumaan pakkolunastaminen 192, 208 
j tsenäisyydenpäivänä tehdystä työstä suori tet tava pa lkka 343 

Jaakonkadun johto työt 245 
» katuvalais tus työt 246 

Jakokaappien sijoittaminen 335 
Johanneksen kirkon urheilukenttä 219 
Johtosääntö, kaupunginkanslian, sen muut taminen 4 

» puhtaanapitolaitoksen, sen muut taminen 4 
Jorvaksen maantien leventäminen 229 
Joulukuusien myyntipaikat , ki inteistölautakunnan luovut tamat 354 

» pystyt täminen eri paikoille 316 
Juhannuksen vietto kansanpuistoissa 358 
Jukolan poja t yhdistyksen avustaminen 176* 
Julkaisujen osto ja t i laaminen 252 
Julkinen notaari, ennakkokassan myöntäminen hänelle 123 

» » hänen autokulujensa korvaaminen 14 
Julkisivupiirustusten tarkastustoimikunnan jäsenten vaali 78 

» » vuosikertomus 20* 
Juopumuksesta p idä te ty t henkilöt 74*, 86*—87* 
Jäiden ottamiseen myönnet ty lupa 338 
Jäljennösten lunastusmaksujen taksan noudat taminen 5, 93, 123 
Jälleenrakennustyön a iheut tamat toimenpiteet 190 

» rahoi t taminen 158 
Jännes, J. , fil. toht . , hänen vuokra-aluet taan koskeva kysymys 198, 332 
Jä tekomitea 181* 
Jätepaperivarasto, kaupunkilähetyksen 201 
Jät te iden keräys 112, 115, 234, 40* 
Jäähdytyskoneen hankin ta teurastamoon 248 
Täähdytyslaitosten tu tkiminen 247 
Jäänsärki jä t 259, 307, 260* 
Jäätelön myynt i kaduilla 354 

Kaapeli- ja jakelutyöt 245 
Kaart intorpan vuokraaminen puolustuslaitokselle. 349 
Kaasu johdon vetäminen Koskelantiehen 243 
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Kaasulaitos, Rajasaaren puhdistuslaitoksen yl i jäämäkaasun käyt tö sen tarpei-
siin 69 

» sen bensoolituotanto 242 
» » johta jan apulaisen palkkaaminen 21 
» » määräraha t 13, 20, 21, 22, 68, 242 
» » Sörnäisissä olevan konttorirakennuksen korjaaminen 68 
» » tuhoutuneiden työkalujen korvaaminen 242 
» » uudistyöt 22, 26 
» » vi ranhal t i ja t 68, 241 
» Viipurin kaupungin kaasulaitoksen t i l inpäätöksen suorittami-

nen sen konttorihuoneistossa 242 
Kaasumaksujen korottaminen 69 
Kaasumit tar invuokrien jä t täminen k a n t a m a t t a 67 
Kaasumittar i t , i lmapommituksissa vaurioituneet 242 
Kaasusuojelujärjestö, Suomen, sen avustaminen 257 
Kaasusuojeluvälineiden h a n k i n t a ' 257, 266 
Kaasuvalaistuksen lisääminen 243 
Kaatopaikat 244*, 245* 
Kaatuneet , ks. Sodassa kaatuneet . 
X X I kaupunginosan asemakaava 344 
X X I I » » 54 

» » tont t ien luovutusmuodon vahvistaminen 46 
Kahvikort t ien jakelu 188* 
Kahvila Vedutan vuokralleanto 349 
Kahvila-alueen vuokraaminen Arkadiankadun varrelta 333 
Kahvilaliikkeen harjoi t taminen Pallokentällä 359 
Kaisaniemenkadun tont t ia n:o 1 koskeva asemakaava 55 

v> » » » » rakennusaj an pidentäminen 50 
Kaisaniemi, maratonkilpailujen järjestäminen siellä 204 

» sen ja rautateiden alueen välille rakennet tava ai ta 231 
Kaivohuoneen vuokraaminen fi lmausta var ten 349 

» vuokran alennus 213 
Kaivopuisto, Länt. , sen huvila-alueiden vuokra-ajan pidentäminen 53 

» » » huvilan n:o 6 käy t tö 62, 211 
» puhelinkaapelin vetäminen sieltä Santahaminaan 237 
» sen leikkikentän käymälä 160 
» » rantat ien edellyttämä tilusvaihto 49 
» » » rakennustyöt 57, 66, 228 
» siellä jär jes te tyt maratonkilpai lut 204 
» sieltä Pohj. Uunisaareen rakennet tava silta 238 
» yhteislaulutilaisuuksien järjestäminen siellä 204 

Kalanperkaushuoneen järjestäminen Rantator in kauppahalliin 213 
Kalanpoikasten is tut taminen kaupungin vesiin 252 
Kalastusoikeuden myöntäminen 342 
Kalevan halkosahan osto 218 
Kalliinajanlisäysten suorittaminen eläkkeennauttijoille 7 

» » tilapäiselle työvoimalle 142 
» » työtupien opettajille ja työntekijöille 156 
» » viranhaltijoille ja työntekijöille 5, 95 

Kalliolan vapaaopiston avustaminen 185 
Kalliolinnantien leventäminen 228 
Kallioniemen kesäkodin avustaminen 167, 168 
Kalmistokadulta Lauttasaaren sillalle rakennet tava liikenneväylä • • 206 
Kaluston hankin ta ja kor jaukset 110 

» inventointia koskeva päätös 92 
Kampin ala-aseman luovuttaminen puolustuslaitoksen käyt töön 306 

» kentän makasiinin ja tallin luovuttaminen puolustuslaitoksen käyt-
töön 306 

Kamraterna urheiluyhdistyksen avustaminen 171, 175* 
Kansakoulunopettajat , uintiohjauskurssien järjestäminen heille 180 

» vuosisijäiset, heidän palkkauksensa 176 
Kansakouluoppilaat, maksut toman hoidon antaminen heille sairaalain poli-

klinikoissa 43 
» raitiotielippujen myöntäminen heille 180 
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Kansakoulu oppilaat, ruotsinkieliset, erään Helsinkiä käsittelevän ki r jan jaka-
minen heille 180 

» » heidän Tukholmanmatkansa 180 
Kansakoulut, apulaislämmittäjän palkkaaminen niihin 17 

» haarahammasklinikan perustaminen Aleksis Kiven kouluun 43 
» niiden huoneistot 178 
» » lastenpsykiatrin viran hoitaminen 176 
» » luovuttaminen puolustuslaitoksen käyt töön 258, 306, 307 
» » määräraha t 17, 42, 43, 178 
» » valtionapu 181 
» » vi ranhal t i ja t 176, 177 
» polttopuiden sahaamiseksi tarvi t tavien laitteiden hankkiminen 

niihin 178 
)> siirtoväen lasten koulunkäynt i niissä 181 

Kansakoulutalo, Lapinlahdenkadun uusi, sen palovakuutus 214 
Kansakoulutontin varaaminen 52 
Kansalaisoikeudet, Suomen, niiden saantia koskevat anomukset 73 
Kansaneläkelain edellyttämä vakuutusmaksujen maksuunpano, kannanta ja 

tilitys 103 
Kansanhuoltohallinnon järjestäminen 178* 
Kansanhuoltolautakunnan Helsingin sotilaspiirin esikunnalle lausuntoja anta-

maan aset tama as iantunt i ja lautakunta 171, 181* 
» kokoonpano 77, 78, 179* 
» menoarvio 171 
» määrä raha t 16, 42 
» pa lkkamenot 172 
» toimistohuoneistot 173, 348, 183* 
» toimiston toiminta 181*—183* 
» » v i ranhal t i ja t 171 
» toimistossa sat tuneet väär inkäytökset 175 
» vuosikertomus 178* 

Kansankonsert i t 212* 
Kansankonservatorio, sivistysjärjestöjen, sen avustaminen 168 
Kansanpuistot , juhannuksen viet to niissä 358 

» kaupan har joi t taminen niissä 358 
» niiden hall intaa koskeva vuosikertomus 372 
» » huviloiden vuokralleanto 357 
». » liikenne 358 
» » ravintolat ja kioskit 357 
» niissä jär jes te t tävät ulkoilmakonsertit ja juhlat 358 
» » sallittu telttailu 357 
» » suoritetut kor jaus työt 363 

Kappeliravintolan luovuttaminen sieninäyttelyä varten 349 
» vuokramaksujen kannan tapä ivä t 213 

Kar ja lan vart io nimisen julkaisun tilaaminen 252 
Kar t ta , Helsingin kaupungin, sen li i t täminen puhelinluetteloon 252 

» Puodinkylän, sen jäljennöksen luovuttaminen 346 
Kassantarkastukset , revisiotoimiston suori t tamat 92 
Kassavajaukset , vesijohtolaitoksen 240 
Kasvattilapset, lastensuojelulautakunnan valvonnan alaiset 113* 
Kasvatusopillisen kir jaston ja lukusalin avustaminen 168 
Katajaiset , voimistelu- ja urheiluseura, sen avustaminen 177* 
Kata janokan vuota- ja öljymakasiini 237 
Katselmusten suorit taminen 71, 315, 338 
Katujen jalkakäytävien päällystämisestä ja johtojen sijoittamisesta niihin an-

ne t tu jen määräysten täydentäminen 113 
» ja tkaminen 206 
» poikkiprofiilien hyväksyminen 206, 345 
» puhtaanapi to 233, 225*, 242*, 247* 

Katukahvila, Arkadiankadun 333 
Katukauppa 353—355 
Katumaan pakkolunastaminen 191, 192 
Katuosuudet , HAKA oy:n, niiden kunnossapito 228, 234 

» niiden päällystämisvelvollisuutta koskevat valitukset 228 
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Katupääl lysteen tu tkiminen 225* 
Katurakennusohjelma, v:n 1941 338 
K a t u t y ö t 23, 227, 228, 224*—225* 
Katuvalaistus". ' . ' . : 70, 243, 246, 225* 
Kauppahal l i t 213, 352 
Kauppaki r jan allekirjoittamisen määräa jan pidentäminen 318 
Kauppaki r ja t , Vallilan kivi talotontteja koskevat 194 
Kauppakorkeakoulun avustaminen 185 

» ylioppilaskunnan tont in luovuttaminen sen muodosta-
malle asunto-osakeyhtiölle 54 

Kauppakoulu, Helsingin, sen avustaminen 185 
Kauppaopisto, Suomen liikemiesten, sen avustaminen 185 
Kaupungineläinlääkärin viran hoitaminen 32, 137 
Kaupungingeodeetin antama toimintakertomus 369 
Kaupunginhallituksen asiamiesosaston viranhal t i ja t 81 

» diaariin merki t ty jen ratkaisemattomien asiain luettelo ... 83 
» edus ta ja t hallituksissa, lautakunnissa y.m 82 
» ja kaupungin lau takunta in yhteistyö 83 
» kokoonpano 4, 81 
» kokoukset 81, 82 
» kuulutusten julkaiseminen 83 
» 10-vuotismuistotilaisuus 118 
» päät tämistä asioista sanomalehdistölle anne t t ava t uutis et 83 
» pöytäkir ja in tarkas tus 82 
» vuosikertomus 81 

Kaupungin joh ta ja t 83 
Kaupunginkansl ian johtosäännön muut taminen 4 

» määrärahan yli t täminen 4 
» viranhal t i ja t 4, 84 

Kaupunginkassan tarkastusmiesten ja heidän varamiestensä vaali 77 
Kaupunginkirjasto, sen johta janviran täyt täminen 44 

» » johtokunnan kokoonpano 79, 202* 
» » v i ranhal t i ja t 202* 
» » vuosikertomus 202* 
» sitä koskevat kaupunginhalli tuksen päätökset 186 

Kaupunginlääkärin, ensimmäisen, kesäloman aikana pa lka t tava lisätyövoima .. 136 
» » sairasloma 136 

Kaupunginmuseo, Reijolan lastenkodin vahtimestarin siirtäminen sen palveluk-
seen 161 

» sen johtokunnan jäsenten vaali 79 
» » määrärahan yli t täminen 44, 187 
» » vuosikertomus 210* 

Kaupunginorkesterin johtajanviran vakinaistaminen 18, 44 
» konserti t 212* 
» käytöstä per i t tävä korvaus 188 
» luovuttaminen maksu t ta hyväntekeväisyyskonsertteihin 187 
» toiminta 211* 
» va l tuuskunta 214* 
» viranhal t i ja t 187, 211* 

Kaupunginpuutarha, ajoport in rakentaminen sinne 230 
Kaupunginsihteeri E. Mantereen määrääminen toimimaan v.t. apulaiskaupun-

ginjohta jana 4, 84 
Kaupungintalon juhlasalin luovuttaminen eri tarkoituksiin 210 

» lämmitysjärjestelmä 209 
Kaupunginvaltuuston huoneiston siivoojan määrääminen 87 

jäsenten vapaut taminen tehtävis tään 1 
kokoonpano 1 
kokousten lukumäärä y.m 3 
määrärahain yli t täminen 3 
puheenjohta jan pi tämä puhe 3 
vaal i lautakunnan kokoonpano 77 
vuosikertomus 1 

Kaupunginviskaalinviraston määrärahan yli t täminen 28 
Kaupunginvoudin, ensimmäisen, konttorin määrärahan yli t täminen 28 
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Kaupunginvoudin, ensimmäisen, suori tet tava korkohyvitys 123 
» toisen, huoneisto vuokra 123 
» » ulosottoapulaisen oikeuttaminen jäämään virkaansa 123 

Kaupunkilähetyksen avustaminen 165, 167, 168, 125* 
» jä tepaperivarasto 201 

Kelkkamäet 228* 
Kellariluukun tekeminen Kaisaniemenkadun tontt ien n:ot 11 ja 13 väliseen palo-

muuriin 335 
Kellokosken piirimielisairaalan avustusmäärärahan yli t täminen 38 
Kemiallinen teollisuus oy., tehdasalueen vuokraaminen sille 51, 196, 321 
Kenraali Mannerheimin lastensuojeluliitto, Annalan kar tanon vuokraaminen 

sille 349 
» » » sen avustaminen 165, 125* 

Kenttäurhei l i ja t yhdistyksen avustaminen 176* 
Kerman rasvaprosentin määrääminen 136 
Keski-Helsingin valkonauhayhdistyksen avustaminen 167, 168 
Keskustalli oy:n vapaut taminen vuokrasopimuksesta 220 
Kestopäällystetutkimukset 225* 
Kesäkadun katuvalais tustyöt 246 
Kesälomamääräysten tulkinta 93, 145 
Kesälomat, kaupungin työnteki jä in 217*, 240* 

» kaupunginhallituksen alaisten viranhalti jain 87 
» sotapalvelukseen ku tsu t tu jen viranhalti jain 97—98 

Kesämajojen pitämiseen myönnet ty oikeus 351 
Kesän aikana noudate t tava työaika 93 
Kesäsauna oy:n vesijohdon rakentaminen 336 
Kesäsiirtolain avustaminen 167, 168, 125* 
Kesäsiirtolatoiminta 180 
Kesävirkistyskoti, kunnan työntekijäin, sen avustaminen 166 
Ket tunäyt te ly , huoneiston luovuttaminen sitä varten 233 
Kiinnitykset, kaupungin oikeus korvauksiin niitä koskevien menetysten johdosta 308 
Kiinteis töjohtajan tehtävien hoitaminen 4 
Kiinteistölautakunta, sen kokoonpano 76, 79, 311 

» » vuosikertomus 311 
» urheilupaikkojen luovuttaminen sen hall intaan 190 

Kiinteis tömäärärahat 18, 45, 46 
Kiinteistöt, niiden hallitsemisoikeuksien saantia ta rkoi t tava t anomukset 75 
Kiinteistötoimiston asemakaavaosaston toimialaan kuuluvat asiat 344 

» au to t 45, 190, 343 
» huoneistovuokra 190 
» kansanpuisto-osaston toimialaan kuuluvat asiat 356 
» » » to imintaker tomus 371 
» kansliaosaston sihteerille uskotu t t eh tävä t 45 
>> maanmit taus- ja kartastotöiden osaston toimialaan kuulu-

va t asiat 346 
» maatalousosaston toimialaan kuuluvat asiat 340 
» » vuosikertomus 364 
» talo-osastolle pa lka t tava toimistoapulainen 18 
» talo-osaston halkotoimiston huoneisto 216 
» » päällikön S. Purasen palkkio 216 
» » toimialaan kuuluvat asiat 347 
» toimistopäällikön viran täy t täminen 45 
» tonttiosaston toimialaan kuuluvat asiat 316 
» työaika kesällä 311 
» viranhal t i ja t 188—190, 312—314, 364 

Kiinteän omaisuuden katselmusmiesten vaali 77 
» » vakuut taminen 214 

Kil javannummen parantola, sen jä t täminen puolustuslaitoksen käyt töön 139 
» » » käyt täminen varasairaalana 37 
» » sinne kaupungin sairaaloista siirrettyjen potilaiden 

hoitomaksut 37 
» » sinne siirretty irtaimisto 139, 144 

Kilpailupaikkojen nimien vahvistaminen 205 
Kilpi raitt iusyhdistyksen avustaminen 169 
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Kilven urheilij a t yhdistyksen avustaminen .. • 177* 
Kinnekullen huvilan p a i k a l l e si joitettava taideteos 53 
Kioskit 213, 214, 342, 353, 357, 360 
Kiri-Veikot yhdistyksen avustaminen • J77* 
Kirjapainokoulu 1&2> 184 
Kir joja sokeille yhdistyksen avustaminen 168^ 
Kirkollisverot, niiden pakkoperintä 14*~oqi 

» Talin taimiston 231 
Kirurginen sairaala, portaiden rakentaminen sen itäpuolelle 227 
Kivelän sairaala 15, 24, 35, 147, 151, 214 
Kivihiilen myynt i * 244 
Kivihiilikaasun myynt i 242 
Kivinokan kansanpuisto 218, 241, 356, 357, 363 
Koirain kul jet taminen raitiovaunuissa 29, 129 
Koitto, raittiusyhdistys, sen avustaminen 169, 334 
Koivujen myynt i kansanpuistoista 218 
Kokopäiväosaston perustaminen Vuokko lastentarhaan 17, 25, 44, 185 
Koksin myynt i 242 
Kolmivuotiskatselmukset ; 338 
Komitean asettaminen valmistelemaan tontt ien vuokra- ja myyntiehtoja 191 
Komiteapalkkiot, kaupunginhallituksen myöntämät 114 
Komiteat, kaupunginhallituksen ase t tamat H l 

» kiinteistölautakunnan edusta ja t niissä 315 
Kompassien tarkis tus 260* 
Konepajakoulu, Kone ja silta oy:n, sen avustaminen 184 
Konsertit, kaupunginorkesterin 212 
Konttorikoneiden hoito 110 
Koripallotelineiden osto 219 
Korkeasaari, hevosen ja ajokaluston hankkiminen sinne 218, 359 

» käymälän rakentaminen sinne 218, 359 
» sen eläintarhan eläimistön myynt i ja supistaminen 218, 358, 375 
» » » toiminta 374 
» » laivaliikenne ; 358 
» » uimalaitoksen vuokralleanto 360 
» siellä suori te t tavat työ t 218, 358, 363 

Korkeussuhteet, eräiden korttelien 205, 344 
Korokkeet 127, 130 
Kortteli n:o 692, sen vuokralleanto 322 
Korvapoliklinikan vastaanottojen hoitaminen 140 
Koskelantien kaasuj ohto « 243 
Koteja kodittomille lapsille yhdistyksen avustaminen 125 
Kotiapulaiskoulun avustaminen 168 
Kotiavustukset, köyhäinhoidolliset 57 
Kotieläinten pitoa koskevien määräysten muut taminen 33, 135 
Koti talouslautakunnan kokoonpano 79, 199* 

» vuosikertomus 199* 
Kotitaloustoiminta 185 
Kotka t urheiluseuran avustaminen 176 
Kouluhammasklinikka 139 
Koulukodit, halonhakkuun järjestäminen niiden metsissä 164 

» niiden määräraha t 
» » terveydenhoito 
» » toimintakertomus 100*—102 , 119 
» » viranhal t i ja t 41 
» niitä koskevat kaupunginhalli tuksen päätökset 161—164 

Koulunkäynti , siirtoväen lasten 1^1 
Kreikkalais-katolinen seurakunta, sen hautausmaa-aluet ta koskeva kysymys ... 20b 

» » ' » yksityinen, sen hautausmaa-aluetta koskeva 
asemakaavanmuutos ^ 

Krematorioyhdistys, Suomen, sen lainaehtojen muut taminen 11 
Kronohagens idrottsförening yhdistyksen avustaminen 176 
Kukanmyynt ipa ika t kaupungin kaduilla 354 
Kulkutautisairaala 35, 146 
Kullatorpan lastenkodin korjaustyöt 94 
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Kullätorpan lastenkodin terveydenhoito 119* 
» » toimintakertomus 104* 

Kullervo, voimistelu- ja urheiluseura, sen avustaminen 176* 
Kulosaaren ja Sörnäisten niemen väliin rakennet tava silta 238 

» kar tanon alueelta kerä tyn rautaromun käyt tö 208 
» » huoneiden vuokralleanto 351 
» » luovuttaminen puolustuslaitoksen käyt töön 259, 306 
» korttelin n:o 41 a rakennussuunnitelman muutos 49 
» sillan isännöitsi jän toimen täyt täminen 215 
» » määrärahan yli t täminen 46 
» » si l tamaksut 63, 215, 216 
» » sil tarahasto 11 
» » var t i j a t 215 

Kultaseppäkoulun avustaminen 185 
Kunnallisen keskusvaalilautakunnan ja kunnallisten vaali lautakuntain vaali ... 76 

» retkeilylautakunnan asettaminen 112 
Kunnalliset työväenasunnot, niiden hoitoa koskeva vuosikertomus 370 

» » » määrärahain yli t täminen 209 
» » niitä koskevat ki inteistölautakunnan pää tökse t . . . 350 

Kunnalliskalenterin julkaiseminen 2* 
Kunnalliskertomusten, vanhojen, yleishakemiston laatiminen 2* 
Kunnalliskoti ja sen työlaitos, niiden toimintakertomus 52*, 81* 

» » » » » väestönsuojelukustannukset 153, 39* 
» » » » niitä koskevat kaupunginhalli tuksen pää tökse t . . 153 
» sen haaraosaston perustaminen 38* 
» » tilisiirto 39 
» sieltä siirrettyjen hoidokkien huoltokustannukset 39 
» uuden toimistoapulaisen palkkaaminen sen konttoriin 15 

Kunnallisvaalit 123 
Kunnallisverotus 121, 231, 7*, 14*—17* 
Kunnantyönteki jäin kesä virkisty skodin avustaminen 166 
Kunnollisen palvelusväen palkitsemisrahaston korkovarojen käyt tö 155 
Kuorma-ajur i t omin hevosin, kalliinajanlisäyksen myöntäminen heille 6 
Kuorma-autot , ks. Autot. 
Kutsunta lau takunnan jäsenten vaali 256 
Kuulutukset , kaupunginhallituksen, niiden julkaiseminen 83 

» kiinteistölautakunnan, niiden julkaiseminen 311 
Kuuromykkäin raittiusseura Surd, sen avustaminen 170 
Kuuromykkäyhdistys, Helsingin, sen avustaminen 167 
Kuvapatsaiden suojaaminen i lmavaaral ta 302 
Kyläsaaren puhdistuslaitos 214, 227* 
Käpylän eräiden alueiden luovuttaminen puolustuslaitokselle 258 

» kunto, urheilu- ja voimisteluseura, sen avustaminen 176* 
» naisvoimistelijat yhdistyksen avustaminen 176* 
» puistikon järjestäminen 206 
» ravirata 24, 222, 175* 
» urheilukenttä, taideteoksen sijoittaminen sinne 53 
» urheilu veikot yhdistyksen avustaminen 176* 

Käsityöopisto, Helsingin, sen avustaminen 184 
Käymälä t 21, 214, 218, 359, 243* 
Käyt törahaston valmistumista koskeva ilmoitus 11 
Köydenpunojankadun talossa n:o 8 olevan huoneiston käyt tö 211 

» >> » 8 olevien rakennusten kor jaustyöt 209 
Köyhäinhoidolliset avunsaa ja t 43*, 81* 

» vara työt 158 
Köyhäinhoidon antamisesta ker tynyt korvaus 79* 

» valvontapiiri t 32* 
Köyhäinhoito, ks. myös Huoltotoimi. 

Laakson ratsastuskentän nimen vahvistaminen 205 
Lahjaporsaat , Ruotsista saadut, niiden sijoittaminen 211 
Lahjatalot , ruotsalaiset, niiden luovutusehdot y.m 336 

» » » valmistamisoikeuden myöntäminen Puutalo 
oy:lie 337 
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Lahjatalot , ruotsalaiset, niiden vastaanot taminen 315, 336 
» » niitä koskevat kaupunginhalli tuksen päätökset 210 

Lahjoitus omakotien rakentamiseksi siirtoväelle 196 
» Stansvikin kar tanoa koske vain asiakirjain 253 

Lahjoitusrahastot, lastensuojelutarkoituksiin käy te t t ävä t 126* 
» niiden korkovarojen käy t tö 154, 252, 60* 

Lainat, kaupungin myöntämät 119—120, 158 
» » o t t ama t 11, 61, 118 
» niiden konvert taaminen 11, 118 
» » siirtäminen uusien vuokraajain vastat taviksi 331 
» omakotirakennustoimintaa varten 336 

Lainrikkojat , alaikäiset 103* 
Laitoshoitoa naut t ineet köyhäinhoidolliset henkilöt 49* 
Laiturihuolto, Helsingin makasiini oy:n 235, 264* 
Laituripituus 256* 
Laituri t 21, 238, 218*, 219*, 220*, 221* 
Laivaliikenne kansanpuistoihin 358 
Lakkoon, v:n 1929, osallistuneiden työntekijäin työsuhteen määrääminen 95 
Lammassaari 334 
Lapinlahden haarahammasklinikan käyt tö sotilaspotilaiden hammashoitoon 140 
Lapinlahdenkadun uuden kansakoulutalon palovakuutus 214 
Lapsirikkaiden perheiden asuntorakennusten piirustukset 214 
Laskujen hyväksyminen 83, 314 
Lasten työkotiyhdistyksen avustaminen 165, 125* 
Lastenhoidonneuvola, Kenraali Mannerheimin lastensuojeluliiton, sen avusta-

minen 165, 125* 
Lastenhoidonneuvolat, kaupungin 114* 
Lastenhoitoyhdistys, Suomen, sen avustaminen 41, 165, 125* 
Lastenhuoltolaitokset, lastensuojelulautakunnan alaiset 40—41, 164, 89*, 

100*—102*, 104*—105*, 119*, 126* 
Lastenkodit, yksityiset, niiden avustaminen 167, 168, 125* 
Lastenpoliklinikan toiminnan lakkaut taminen 140 
Lastenseimen perustaminen 17, 25, 44 
Lastensuojelulautakunnan alaisten viranhalt i jain luontoisetukorvaukset 160 

» » » sodanaikaiset pa lka t 160 
» kokoonpano 90* 
» määrärahain yli t täminen 40, 160 
» vuosikertomus 89* 

Lastensuojelu viraston aviottomain lasten huolto toimiston oikeuttaminen käteis-
kassan pitämiseen 160 

» viranhalt i ja t 160, 95* 
Lastentarhat , niiden johtokunnan kokoonpano 79 

» » määrärahain yli t täminen 44 
» niitä koskevat kaupunginhallituksen päätökset 185 
» säännöstelynalaisten elintarvikkeiden hankinnassa niihin nouda-

te t t ava t ohjeet 176 
» * uusien osastojen perustaminen niihin 17, 25, 44 

Lastenvalvojan käsikassa 91* 
Laulajain ja soittajain liitto, Suomen, sen avustaminen 168 
Lausunnot, kansanhuoltolautakunnan an t ama t 179* 

» kiinteistölautakunnan a n t a m a t 316, 339, 343, 345, 347, 355, 364 
» sa tamalautakunnan a n t a m a t 250* 
» teurastamolautakunnan an t ama t 265* 

Laut tasaaren leiritoiminta 335 
» puistoalueiden luovuttaminen yhdyskunnalle 65 
» rakennussuunnitelma 64, 65, 223 
» sillan ja Kalmistokadun välisen liikenneväylän rakentaminen 206 
» » kunnossapito 228, 218* 
» » sotavahinkovakuutus 239 

Laut tasaarenkadun ja tkaminen 206, 208 
» tont in n:o 2 osan luovuttaminen Mahogany oy:lle 47 

Leikkikenttätoiminta 160 
Leikkimökin sijoittaminen 335 
Leikkityön tukeminen 171 
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Leipäkortt ien jakelu 188*, 189* 
Leipämyymäläin aukioloaika 73 
Leiritoiminta 335, 357 
Lentokoneiden sa tamamaksut 261*, 263* 
Lepokoti, Helsingin kristillisen työväenyhdistyksen palvelijatarosaston, sen 

avustaminen 167 
» » taloustyöntekijäin yhdistyksen, sen avustaminen 167 
» kaupungin sairaanhoitajattarien, sen ylläpidon avustaminen 150 

Lepolantien jatkamiseksi tarvi t tavien maa-alueiden lunastaminen 46 
Leppäsuon alue n:o 68 A 350 
Leppävaaran rakennussuunnitelman laatiminen 64 

» uuden päärakennuksen käy t tö 351 
Leskieläkkeet, kaupunginvaltuuston myöntämät 8 
Leski- ja orpokassa, kaupungin, kalliinajanlisäysten suorittaminen sen eläk-

keennau t t i j oille 10 
» » » » sen johtokunnan kokoonpano 10, 80, 10* 
» » » » » vuosikertomus 10* 

Lihan hinnat 271* 
» luokittelun jär jestäminen 248 
» säilytysmahdollisuuksien tutkiminen , 247 
» tukkukaupan keskittäminen teurastamon tukkumyyntihall i in. 248 
» tuont i Helsinkiin 283* 

Lihantarkastamo, sen toiminta 268* 
» valtion, sen siirtäminen 250 

Liikealan työt tömät , kurssien järjestäminen heille 159 
» » kursseja jär jes tämään heille asetetun toimikunnan jäse-

nen vaali 112 
Liikeapulaisten iltakursseja varten myönnet ty avustus 185 
Liikennekorokkeet 127, 131 
Liikennelaskennan j ä r j estäminen 131 
Li ikennemaksut 236, 255*, 261* 
Liikennemaksutaksan tulkinta 253* 
Liikennemerkit 130 
Liikenneturvallisuuden lisäämistä koskevat toimenpiteet 126 
Liikenneväylän rakentaminen Kalmistokadulta Lauttasaaren sillalle 206 
Liljebladin, A., lahjoitusrahaston korkovarojen jakelu 155 
Limingantien muuntoasema 245 
Linja-autoaseman vuokraehdot 352 

» vuokramaksun suorittamisen lykkääminen 212 
Linja-autoli ikenteen päätekohdat 130 
Linnoitustöihin siirtyneiden viranhalti jain ja työnteki jäin työsuhde 304 
Liputuskus tannukset 118 
Liuskasaaren ja Uunisaaren välinen silta 238 
Lohkomisanomukset, Degerön aluetta koskevat 208 
Loimukoivujen myynt i 218 
Lot ta Svärd järjestön palvelukseen ku tsu t tu jen viranhalt i jain palkat 97 
Loukkaantunut urheilija nimisen taideteoksen sijoittaminen Käpylän leikki-

kentälle • . 53 
Luis t inradat" ; : : : : : : : : : : . : : . : : . : . . : : 2 2 0 , 3 6 0 , 3 7 1 , 1 7 4 * 
Luistinurheilun avustaminen 171 
Luodon ravintolan vuokralleanto 212, 348 
Luontoisetukorvaukset, niiden tarkis tamista koskeva esitys 95 
Lykkäyksen myöntäminen eräiden maksujen suorittamisessa 120 
Lämmittely tuvan ylläpidon avustaminen 159 
Lämpöteknikon vuosikertomus 232* 
Länsisatama, pistoraiteen rakentaminen siellä olevalle laiturille 67 

» sen korttelin n:o 267 vuokra-ajan pidentäminen 236 
» siellä olevan vartiokojun siirtäminen 237 

Län t Kaivopuiston huvila-alueiden vuokra-ajan pidentäminen 53 
» » huvilan n:o 6 käy t tö 62, 211, 348 
» » » » 6 talonmiehen palkkaaminen 18 

Lääkärien kutsuminen puolustuslaitoksen tehtäviin 140 
Lönnrotinkadun katusillan sotavakuutus 214 
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Maalariammatti koulun a \us taminen 184 
Maan romu yhdistyksen varastopaikat 200 
Maanmittaus- y.m. toimituksia koskevat kysymykset 208 
Maanpuolustusnuoriso nimisen julkaisun tilaaminen . 252 
Maanpuolustustyö, vesijohtolaitoksen henkilökunnan 240 
Maantie, Helsingin—Jorvaksen, sen leventäminen 229 

» Vihdin, sen rakentaminen 195 
Maantien jatkeiden kunnossapito 228, 224* 
Maatalousosasto, työnvälitystoimiston 166* 
Maatilat, kaupungin, niiden hallintaa ja hoitoa koskeva vuosikertomus 364 

» » » menettämisestä johtunut oikeus korvauksiin 308 
» » niitä koskevat kaupunginhallituksen päätökset 206—209 

Mahogany oy., alueen luovuttaminen sille 47 
» » ka tumaan pakkolunastaminen siltä 191 
» » sen rakennuksen käyt tö 350 

Maidonkuljetusastiain luovuttaminen puolustuslaitokselle 251 
Maidon tarkastamon viranhal t i ja t 138 
Mainosjulisteiden asettamiseen myönnet ty lupa 338 
Mainostaminen, satamain 254* 
Maistraatin asemakaava- ja rakennusasioiden käsittelyä varten määrä tyn jäse-

nen ehdottaminen 27 
» määrärahain yli t täminen 28 
» notaarinvirkain palkan vahvistaminen 28 
» sihteerinviran palkan vahvistaminen 28 
j> » täyt täminen 27 
» toimistoapulaisenviran perustaminen 28 
» työ jä r j esty sehdo tus 123 
» viranhal t i ja t 122 

Maitokorttien jakelu 189* 
Maitomyymäläin aukioloaika 73 
Maitopisarayhdistyksen avustaminen 166, 125* 
Majoitus, si ir toväen. . . 308 

» sotaväen 258 
Majoituslautakunnan huoneisto 258 

» kokoonpano 258, 272 
Makasiiniosakeyhtiö, ks. Helsingin makasiini oy. 
Makasiinivuokrat 261*, 262* 
Makkarain myynt i kaupungin kaduilla 354 
Makkaratehtaiden valvojat 137 
Maksunlykkäysten myöntäminen 199, 338 
Malmin erään raiteen käyt tö 235 

» kaatopaikka 245* 
» kunnansairaalan viemärijohto 201 
» —Tapaninkylän rakennussuunnitelma 64 

Mankalan koskien laajentamista koskeva tu tk imus 191 
Mannerheim across Asia nimisen teoksen osto 252 
Mannerheimin lastensuojeluliitto, ks. Kenraali Mannerheimin lastensuojeluliitto. 
Maratonkilpailujen järjestäminen 204 
Marian sairaala 34, 36, 37, 140, 144—146 
Mariayhdistyksen avustaminen 167 
Marjaniemen rakennuskielto 224 
Mart tayhdistysten avustaminen 168 
Marttilan omakotialueen järjestäminen 60 
Matka-apurahat , kaupunginhall i tuksen myöntämät 115 
Matkaker tomukset H 5 
Matkustajal i ikenne 260* 
Matkustussäännön väliaikainen muut taminen 7 
Mechelinin, Leo, r in takuvan ostaminen 253 
Meilahden huvila-alueen n:o 15 vuokralleanto 51, 320 
Mellersta Nylands nykterhetskrets yhdistyksen avustaminen 170 
Menosääntö, kaupungin v:n 1941 12—13, 14—24 
Merenkulku : 256*—260* 
Merimieslähetysseuran, Suomen, avustaminen 167 
Merimiesten työnvälitys 162* 
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Merisa taman halko varas to j en var t io int i 217 
» käy t t äminen halko va ras topa ikkana 236 

Messuhallin ääreisen alueen k ä y t t ö 197 
Metaanikaasulait+eiden osto 230 
Metaanikaasumi t ta r in s i joi t taminen 243 
Metsäli i t to oy:n kanssa t eh ty ha lkojenhankin tasopimus 173 
Metsänhakkuutöissä suor i te t tava t pa lka t 207 
Metsänomis ta jani metsäkeskus oy:n kanssa t eh ty halkojen hankin tasopimus .... 174 
Metsästysoikeuden myöntäminen 203 
Mikkelin kaupunginhal l i tus , sähköpaa luranan vuokraaminen sille 232 
Mikonkadun ton t t i a n:o 6 koskevan rakentamisoikeuden l isääminen 51 
Mit tar in vuokran maksamisessa m y ö n n e t t ä v ä t helpotukset 244 
Mjölbollstadin paran to lan hoi tomaksu 139 
Moottoriajoneuvojen, kaupungin , pol t toaineiden h a n k i n t a ja jakelu 127 
Moottor iajoneuvoveron maksamises ta myönne t ty vapau tus 133 
Muistomerkin pys ty t t äminen Alli Tryggin puis t ikkoon 53 
Muistotaulut , sodassa kaa tune iden 247, 338 
Mukavuuslaitokset 21, 214, 218, 359, 243* 
Munkkiniemen eräille tont inomistaj i l le myönne ty t rakennusoikeudet 223 

» erään alueen vuokral leanto 198, 332 
» jä r jes tyssääntöehdotus 126 
» kar tano , si ir toväen porsaiden s i joi t taminen sen n a v e t t a a n 211 
». k a t u t y ö t . . . 228 
» kor t te le i ta n:ot 109—112 koskeva rakennussuunni te lma 223 
» n.s . K a a r t i n to rpan vuokraaminen 211 
» pa ja rakennuksen vuokra l leanto 342 
» pe runapa l s t a t 341 
» rakennussuunni te lman m u u t t a m i n e n 64 
» sadevesikaivojen raken taminen 223 
» sankar ihau tapa ikka 194 
» s a t a m a n var t io in t i 235 
» sähkö joh to työ t 245 
» vesialueen j ako 208 
» vesi- ja viemäri j oh to työ t 20, 241 
» väes tönsuo ja t 333 

Munkkin iemenkadun 6:ssa olevalla rakennus työmaal la s a t t u n u t tulipalo 232 
» poikkiprofii l i 206 

Munkkisaaren lai turin pohjoispuolella olevan kar in louhiminen 21, 26 
» mylly oy:n vuokra-a lue t ta koskevan vuokrasopimuksen siirto ... 237 
» tehdasrakennuksen isännöitsi jän pa lkkaaminen 20 

Muonitus, väes tönsuoje lu joukkojen 265 
Museo, ks. Kaupunginmuseo. 
Musi ikki lautakunnan kokoonpano % 76, 79, 211* 

» käy t e t t äväks i merk i ty t avus tukse t 188 
» vuosiker tomus 211* 

Mus t ikkamaan laivaliikenne 358 
» uimalaitoksen luovut taminen Helsingin työväen uimareille 359, 174* 
» » muutos- ja t äydennys työ t 24, 218 
» vanhan uimalai toksen pukusuoj ien vuokra l leanto 360 

Muuntoasemat 50, 245, 246, 335 
Myymälöiden aukioloaika 184* 
Myynti- ja mainoskoulun avus taminen 184 
Myynt ike rman rasvaprosent t i 136 
Myynt ipa ika t , niiden vuokran a lentaminen ta i pa lau t t aminen 203 

» ulkosalla olevat, niiden vuokral leanto 353—355 
Myöhästymiskoron suuruuden määrääminen 120 
Mäkelänkadun kort te l in n:o 559 varaaminen kansakouluta lon paikaksi 52 
Mäntsälän kunnassa suor i te t tava t rau ta t ien r a t a suun taa koskevat t u t k i m u k s e t . . 232 

Naamiointi, vesisäiliöiden y .m. pa ikkojen 302 
Naisten rai t t iuskeskuksen avus taminen 169 
Naistenklinikka, kaupungin potilaiden s i joi t taminen sinne" 151 

» sen laa jennus tö i tä t a r k a s t a m a a n ase te t tu komi tea 112 
» sille suori te t tavien m a k s u j e n merki tseminen talousarvioon 15, 151 
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Neptuninkadun lai tur in uusiminen . 21 
Neuvottelukunta, kaupungin ja valtion yhteinen, sen aset taminen 258 
New Yorkin suomalaisen kansallisseuran esitys amerikansuomalaisen yhdys-

kunnan perustamisesta 193, 196 
Niittypuisto, vesipostin rakentaminen sinne 241 
Nikkilän sairaala 36, 148—150, 151, 214, 241, 226* 
Nilsiäntien tont t ien n:ot 7 ja 9 myynt i 48 
Nordenskiöldinkadun järjestely 206, 345 
Norjalaisia pakolaisia hakeneen höyrylaivan vapaut taminen satamamaksuista 67 
Nor jas ta saatu lahjoitus omakotien rakentamiseksi siirtoväelle 196 
Nosto väen miesten vapautusanomuksista lausuntoja an tamaan asetetun toimi-

kunnan palkkiot — 171 
Nosturien käyt tö 260* 
Nosturin vuokraaminen 232 
Nouseva koitto, raittiusyhdistys, sen avustaminen 169 

» voima, raittiusyhdistys, sen avustaminen 169 
Nuohoustaksa, piirinuohoojain 22* 
Nuohoustoimi 24* 
Nuorisonhuoltojaosto, lastensuojelu viraston 108* 
Nuorten miesten kristillisen yhdistyksen avustaminen 167, 168, 125*, 176* 

» naisten kristillisen yhdistyksen avustaminen 167, 168, 125* 
Nurmen patsaan sijoittaminen 231 
Näyttelyalueiden luovuttaminen 197 

Obligatioiden arvonta 119 
» käyt täminen maksuvälineenä kunnallisveroja suoritettaessa 121 

Obligatiolainat, ks. La ina t . 
Ohjesääntö, teknillisten laitosten hallituksen, sen muut taminen 4 

» väestönsuojelulautakunnan, sen vahvistaminen 271 
Oikeusaputoimiston johtokunnan kokoonpano 76, 78, 128* 

» määrärahain yli t täminen 42, 166 
» vuosikertomus 128* 

Olympiakisain järjestämisen lykkääminen 73 
» kustannusten jakoa koskeva välienselvittely 113 
» toimikunnan edustuskulut 118 
» valmistelutöiden kustannukset 223 

Olympiakylän lämpökeskus oy:n sähkölaitos 199 
» talousrakennuksen piirustusten laatiminen 223 

Omakotialue, Martt i lan 60 
» Paki lan 345 
» Pirkkolan 23, 61, 62, 70, 113, 190, 196, 210, 215, 224, 245, 336, 337 
» Tuomarinkylän 345 

Omakotialueet, niiden t ietyöt 61 
» puutarhaneuvonnan harjoi t taminen niillä 377 
» uudet, niiden järjestäminen 60, 190 

Omakotilainat 61, 120, 336 
Omakotirakennusten myynt i 336 
Oppikoulujen vanhempainneuvostojen jäsenten vaali 80 
Oppilaat, kaupungin töissä olevat, kalliinajanlisäyksen myöntäminen heille 6 
Oras, raittiusyhdistys, sen avustaminen 170 
Orimattilan kunnassa suori tet tavat rautat ien ra tasuuntaa koskevat tutki-

mukset 232 
Orpoeläkkeet, kaupunginvaltuuston myöntämät 8 
Osakehuoneiston osto 245 
Oslosta saapunut väestönsuojelu työ voima 283 
Ostokorttien jakelu ; v 42, 172, 173, 188* 
Otso, jäänmurta ja , sen luovuttaminen puolustuslaitoksen käyt töön 259 
Ottolapsiksi toimitetut lastensuojelulautakunnan hoidokit 113* 
Oulunkylän asuntotontt ien vuokralleanto 324 

» rakennussuunnitelma 64, 224 
» siirtolapuutarha 18, 63, 214 
» yhteiskoulun koulutalon paikkaa koskevan vuokrasopimuksen pi-

dentäminen 53 
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Paikallislisäin maksaminen siirtotyömailla oleville työntekijöille 154, 37*, 134* 
Paikan vuokrat, satama-alueiden 261*, 263* 
Pajarakennuksen vuokralleanto 342 
Pakilan eräältä tont i l ta johdet tava viemärivesi 201 

» lohkon kus tannukset 301 
» omakotialue 345 
» rakennusjär jestys 223 
» teiden kunnostaminen . 229 

Pakkahuoneen ulkopuolella toimivan vaakamestarin taksa 253* 
Pakkohuutokaupalla huudetut kiinteistöjen hallintaoikeudet 196 
Pakkolunastus, ka tumaan 191, 192 
Pakkolunastusmaksujen suorittaminen 209 
Palkkakysymykset , viranhalti jain ja työntekijäin 5, 95, 96, 111 
Palkkaus, sotapalveluksessa olevien ja vapaaehtoisen evakuoinnin yhteydessä 

poistuneiden toimenhaltijain 262 
Pallokenttä, kahvilaliikkeen harjoi t taminen siellä 359 

» sen harjoitus- ja vuokramaksut 359 
» siellä suori te t tavat työ t 219, 175* 

Paloautojen hankkiminen 31 
» kaupungille lahjoitettujen, vastaanot taminen 30, 134, 22* 

Palojärjestyksen vahvistaminen 131 
» vahvistamista koskeva valitus 31 

Palokaivojen ja vara vesisäiliöiden rakentaminen 114, 134 
Palokaluston lainaaminen poliisilaitokselle 135 
Palokunnan rahas tot 28* 

» vapaaehtoisen, toiminta 133, 24* 
Palolaitos, loman myöntäminen siinä palveleville viipurilaisille palomiehille 132 

» sen henkilökunnan palkkakysymykset 131 
» » » tekemän ylityön korvaaminen 132 
» » miehistön työa jan järjestely 30, 22* 
» » määrä raha t 14, 30, 133 
» » palokaluston ja -miehistön aset taminen Hangon kaupungin käy-

te t täväksi 135 
» » palvelukseen kutsut tu jen kaupungin viranhalti jain palkat 97 
» » tilapäisen työvoiman lisääminen 30, 22* 
» » uudishankinnat 133 
» » vapaut taminen moottoriajoneuvoverosta 133 
» » viranhal t i ja t 30, 23* 
» » vuosikertomus 22* 
» uusien virkojen perustaminen sinne 30 

Palolautakunnan kokoonpano 76, 78, 22* 
» sihteerin tehtävien hoitaminen 4, 14 

Palomiehistö, ulkomailta saapunut 282, 283 
Palopostit 24* 
Palopäällystökoulu, sen liit tämistä Helsingin palokuntaan koskeva kysymys .... 135 

» tont in luovuttaminen sitä var ten 331 
Palosaaren huvilan vuokralleanto 357 
Palovahinkojen korvaaminen 27* 
Palovakuutus, kaasulaitoksen hiilivaraston 243 

» kaupungin kiinteän omaisuuden 214 
» ratsastushallin 351 

Pai veli jatarkotien ylläpidon avustaminen 167 
Pariisin kaupunginvaltuuston myötätuntosähkösanoma 257 
Part iojär jestojen avustaminen 170 
Partiolaiskoti, Pelastusarmeijan, sen ylläpidon avustaminen 170 
Par t io tyt tö jen kesäleiri Lauttasaaressa 335 
Par tur iammatt ikoulun avustaminen 184 
Pasilan palloilukenttä 219 

» sikala-aluetta koskevan vuokrasopimuksen pidentäminen 326 
» vuokratontt ien vuokrasopimusten pidentäminen 325 

Patsaiden osto ja sijoitus 231, 253 
» suojaaminen i lmavaaral ta 302 

Pauligin, G., lahjoitusrahaston korkovarojen käy t tö 252 
Pelastusarmeijan avustaminen 159, 167, 168, 170, 36*, 125* 
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Pengerkadun tontin n:o 32 täyt täminen . 335 
» tonttia n:o 19 koskevan rakennusajan pidentäminen 50 

Perunapalstojen luovuttaminen teurastamon henkilökunnalle 250 
» Munkkiniemen, vuokratulot 341 
)> paaluttaminen 363 
» tilapäisten, vuokralleanto 363 

Pienasuntojen vuokrain suuruutta koskevan tiedustelun toimeenpaneminen 91 
Pihlajasaari, käymälän rakentaminen sinne 218, 359 

» sen huvilain vuokralleanto 357 
» » laivaliikenne 358 
» » ravintolarakennuksen vuokralleanto 357 
» siellä harjoitettu kauppa 358 
» » suoritetut työt 363 

Pihlajatien johtotyöt 246 
» katuvalaistustyöt 246 

Piirinuohoojat 135, 22* 
Piirustukset, kiinteistölautakunnan hyväksymät 337, 351 

» satamalautakunnan hyväksymät 251* 
Pika-asutus, Bredvikin tilan luovuttaminen sitä varten. 195 

» liitosalueilla olevien tilojen luovuttaminen sitä varten 195 
» sitä koskevat asiantuntijalausunnot 195 
» Toivoniemen tilan alueiden luovuttaminen sitä varten 163, 93* 

Pika-asutuslain edellyttämän toimikunnan asettaminen 256 
Pikkulastenkoti, H. Kivimäen, sen avustaminen 167, 168, 125* 
Pirkkolan omakotialue, katuvalaistuksen järjestäminen sinne 70 

» » Norjasta saatu lahjoitus sen rakennuttamiseksi 196 
» » sen jakeluverkon asentaminen 245 
» » » rakennussuunnitelman muutos 224 
» » » rakennusten tyyppipiirustukset 215, 337 
» » » tonttien luovutusehdot 61 
» » » » ^vuokralleanto 320, 332, 336 
» » » valvonta 190 
» » sinne sijoitettavien lahjatalojen myynti 26 
» » » » » vastaanotto, raken-

nustyöt ja luovutus-
ehdot 23, 62, 113,210, 336 

Pistoraiteen rakentaminen Länsisatamaan 67 
Pitäjänmäki, omakotialueen järjestäminen sinne 60 

» sen erään laskuojan syventäminen 229 
» » rakennussuunnitelman laatiminen 64 
» » tehdastontin vuokralleanto 52 

Pohjavesitutkimusten suorittaminen 241 
Poikakerhotyön tukeminen 167, 125* 
Poikakotiyhdistys, Helsingin, sen avustaminen 167, 168, 125* 
Poliisilaitoksen hevosten sijoittaminen ratsastushalliin 221 

» määrärahat 14, 28, 125, 140 
» rikospoliisiosaston pidättämien henkilöiden ruoka-annoksen 

hinta 126 
» tallirakennuksen muutostyöt 23, 62 

Poliisilääkärinviran hoitaminen 140 
Poliklinikkamaksut 143 
Polkupyörätelineiden sijoittaminen katumaalle 203 
Polttoaineen hankinta 185* 
Polttoainejaosto, kansanhuoltolautakunnan 180* 
Pommisuoja oy., alueiden vuokraaminen sille 51, 60 
Porsaat, Ruotsista lahjaksi saadut, niiden sjoittaminen 211 
Postisiirtoliikkeen käytäntöönotto 121 
Postitalon ja eduskuntatalon välisen alueen järjestely 215* 
Puhdistuslaitokset 214, 230, 235, 226*—227* 
Puhelimet H l 
Puhelin jakokaappien sijoittaminen 335 
Puhelinkaapelin vetäminen Kaivopuistosta Santahaminaan 237 
Puhelinkeskusasemapaikan vuokraaminen Herttoniemestä 52 
Puhelinkioskit 202, 352 
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Puhelinkytkinkaappien sijoittaminen 202, 335 
Puhelinluettelo, Helsingin kaupungin ka r tan lii t täminen siihen 252 
Puhtaanapi to, ka tu jen 233, 225*, 242*, 247* 

» kiinteistöjen 243* 
Puhtaanapitolaitos, palkan myöntäminen sen autonkuljet ta jal le sairasloman 

a ja l ta 66 
» puu- ja puuhiilikaasuttimien hankkiminen sen autoihin 66 
» sen autonkul je t ta jan vapaut taminen suori t tamasta erinäi-

siä korvauksia 126 
» » evakuoimistehtävissä olleiden autonkul je t ta ja in palk-

kaaminen 232 
» » huoneisto 233 
» » johtosäännön muut taminen 4 
» » Malmilla olevan raiteen käy t tö 235 
» » suori t tama ruoanjät te iden keräys 234 
» » viranhal t i ja t 232, 242* 
» » vuosikertomus 241* 

Puhtaanapi to lautakunnan kokoonpano 76, 79, 241* 
» sihteerintehtävien hoitaminen 4, 19 

Puhtaanapi tomääräraha t 13, 19, 66, 233 
Puhtaanapitovälineiden luovuttaminen puolustuslaitoksen käyt töön 307 
Puistikon järjestäminen korttelin n:o 838 eteläpuolelle 24, 345 

» » Räpylään 206 
» » U n t a m o n - j a Vallinkoskentien kulmaukseen 24 

Puistojen is tutukset 230 
» jät täminen rakennustoimiston puisto-osaston hoitoon 231 
» käyttöoikeudet 204 

Puistolaitteita, Tukholman, esit tävän elokuvan lainaaminen 232 
Puisto-osaston, rakennustoimiston, vuosikertomus 233* 
Puistoravintolapaikan vuokraaminen Elite'nimiselle ravintolalle 197 
Puistosohvien hankinta 230 
Pukinmäen lohkon kustannukset 301 

» rakennustarkastuksen järjestäminen 28 
Punainen risti, huvilan luovuttaminen sille 348 

» » omakoti tontt ien vuokraaminen sille 60 
Punaisen ristin sairaala 15, 37, 151 
Punavuorenkadun kansakoulun pihamaalle rakennet tava muuntoasema 246 
Puodinkylän kar tan jäljennöksen luovuttaminen 346 

» kar tanon alueen vuokraaminen eversti luutnantt i M. Sauriolle ... 342 
» » alueiden luovuttaminen puolustuslaitokselle 258 
» » navetan vuokramaksu 207 
» » muonamiehen E. Pakkasen sairasloma 206 
» » päärakennuksen korjaaminen 18, 207 
» » » luovuttaminen perustettavalle kun-

nalliskodin haaraosastolle 38* 
» rakennuskielto * 224 

Puolustus, Helsingin, sen järjestäminen 301 
Puolustuslaitos, huoneistojen luovuttaminen sen käyt töön 259, 306, 349, 361, 362 

» jäänsärkijäin, vesiproomujen y.m. luovuttaminen sen käyt töön ^ ^ 

» maa-alueiden luovuttaminen sille 258 
» maidonkuljetusastiain luovuttaminen sille 251 
» nosturin vuokraaminen sen käyt töön 232 
» puhtaanapitovälineiden luovuttaminen sen käyt töön 307 
» puutavaran luovuttaminen sille 307 
» rakennustoimiston erinäisten koneiden luovuttaminen sen käyt-

töön 308 
» sen kot iut tamat tomista hevosista suoritetut korvausmak-

sut 207 
» » toimiin siirtyneiden kaupungin viranhalti jain pa lka t 96 
» » töihin toimitettavien henkilöiden varusteet 175 
» vuodevaatteiden y.m. lainaaminen sen potilaille 307 
» ks. myös Sotapalvelukseen kutsu tu t . 

Puolustusvalmiuden järjestäminen 258, 301 
Kunnall. kert. 1940 2 0 * 
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Puu- ia -Duuhiilikaasuttimet, niiden hankkiminen kaupungin autoihin 18, 34, 45 
J y 66, 73, 146, 153, 154, 217, 226, 233, 240, 244, 251, 343 

» » » niillä va rus t e t t u j en au to jen huol toasemat 334 
)} » » » omnibusautojen l i ikennöinti 128 

Puuhii let , kaupungin t i l aamat , niiden h in ta 127 
Puukeskus oy:n kanssa t e h t y sopimus halkojen hank innas t a 174 
Puulämmitykseen si ir tyminen, sähkölaitoksen 244 

» » t eu ras t amon 247 
Puu ta lo oy:n anomus n.s. ruotsalais ten ]ahja ta lojen valmistamisesta 210 
P u u t a v a r a n luovut taminen puolustuslaitokselle 307 
Pysäköimispaikkain jä r jes täminen Hyry län maantiel le 131 
Pyöräi lystadion, ks . Velodromi. 
Pääskylänr in teen muuntoasema 245 

Raajar ikkoise t lapset, l as tensuoje lu lautakunnan huos taan o t e tu t 102* 
Raajar ikkois ten työkot iyhdis tyksen avus taminen 167, 168 
Raas tuvanoikeus , sen h y v ä k s y m ä t ton t inmuodos tukse t 205 

» sitä koskeva t kaupunginhal l i tuksen pää tökse t 124 
Radiokoju jen raken taminen eräille urheilupaikoille 219 
Raha to imen j oh ta j an teh täv ien hoi taminen 4, 84 
Rahatoimis to , sen konevälineiden t äyden täminen 24 

» » vara in hoidon va lvon ta 82 
» » v i ranha l t i j a t 87 
» va ra i lmapumpun hankkiminen sen arkistohuoneistoon 302 
» väliaikaisen sotilasasiain huolto-osaston perus taminen sinne 89 

Rai t iote iden sähkönkulu tus 245 
Rai t iot ie ja omnibus oy., puhel invaihteen m y y n t i sille 111 

» » » » sen a j o m a k s u j e n hyväksyminen 29, 129 
» » » » » au to jen k ä y t t ö väestönsuojelutarkoi tuksi in 301 
» » » » » » luovu t taminen puolustuslaitokselle 130 
» » » » » joh tokunnan vaal i 253 
» » » » » l i ikaa suor i t t aman vuokramaksun pa lau t t aminen 207 
» » » » » osakkeiden lunas taminen 23, 121 
» » » » » sotainvaliideille m y ö n t ä m ä t e tuoikeudet 29, 129 
>> » » » » suunni t te leman yöli ikenteen h y v ä k s y m i n e n . 29, 129 
» » » » » v i r r anhank in t aa koskeva sopimus 129 
» » » » » y l läp i tämä l inja-autoli ikenne 128 
» » f> » to imiluvan myöntäminen sille 29 

Rai t io t ie l ippuj en myöntäminen kansakouluoppilai l le 180 
Rai t iot ievuosikort t ien h innan vahvis taminen 129 

» jakelu hyväntekeväisyysjär jestoi l le 129 
Rai t iovaunutal l i , alueen vuokraaminen sitä va r t en 332 
Rai t t ius to iminnan tukeminen 112, 169 
Ra jah inna t , el intarvikkeiden, niiden vahvis taminen 190* 
R a j a n k ä y n t i , Talin kylässä suor i te t tava 208 
Ra jasaa ren puhdis tusla i tos 69, 214, 230, 235, 226* 
Rakennus jä r jes tys , Her t ton iemen teollisuusalueen 113, 115, 191, 206, 315, 23*, 216* 

» Pak i l an 223 
» Tammelund in 223 

Rakennus jä r j e s tys tä t a r k a s t a m a a n ase te t tu va l iokunta 315 
Rakennuskiel to , Her t toniemen, Puodinkylän ja Mar janiemen alueiden 224 
Rakennusmessu t 191, 197 
Rakennusoikeus, kaupungin ympäris töalueiden, sen määrääminen 65 
Rakennussuunni te lma, Her t ton iemen 64 

» Lau t t a saa ren i t ä rannan alueen 64. 65, 223 
» Munkkin iemen 64 
» Oulunkylän 64, 224 
» Westendin huvi lakaupungin 64 
» Viikinmäen 223 

Rakennussuunni te lmien laat iminen kaupungin ympäristöalueil le 18, 64 
Rakennus ta rkas tus , Puk inmäen 28 
Rakennus ta rkas tuskont to r in viranhal t i ja l le m y ö n n e t t y sairasloma 124 

» vuos iker tomus 19* 
Rakennus ten myyn t i 209 

v 
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Rakennustoimiston auto t 226, 228 
» erinäisten työkoneiden Juovut taminen puolustuslaitokselle 

307, 308 
» katurakennusosaston vuosikertomus 223* 
» määrärahain yli t täminen 65 
» puisto-osaston vuosikertomus 233* 
» rakennusmestarin virkojen vakinaistaminen 216* 
» satamarakennusosaston huoneisto 19, 226 
» » vuosikertomus 217* 
» talorakennusosaston vuosikertomus 230* 
» tielaboratorion vuosikertomus 225* 
» tiliviraston ennakkovarat 226 
» varasto-osaston vuosikertomus 239* 
» vi ranhal t i ja t 224 

Rakentamisajan pidentäminen 50, 194, 318 
Rannikkoliikenne 257* 
Rasvakort t ien jakelu 189* 
Ratapihakysymys, Helsingin 238 

» Hert toniemen 195, 239 
Ratkaisemat tomat asiat, kaupunginhalli tuksen diaariin merki ty t 315 
Ratsastushalli ja -tallit ... 14, 18, 24, 66, 111, 113, 205, 214, 220, 306, 351, 361 
Ratsastusharjoit telupaikkojen nimien vahvistaminen 205 
Ratsas tuskentä t ja -laitteet, niitä koskevat kaupunginhallituksen päätökset 220 
Ratsastusmaneesi, Fredrikinkadun, sen käyt tö puolustuslaitoksen tarpeisiin ... 306 

» » » vuokrasopimus 352 
» » siirtoväen porsaiden sijoittaminen sinne ... 211 

Ratsastusradat j a - t i e t 66, 228* 
Ratsastusstadionin luovuttaminen kiinteistölautakunnan hallintaan 190 
Rautaromun käy t tö 208 

» myynt i 239 
Rautat ie , Hert toniemen 195, 239 
Rautat ieaseman ympäristöalueiden mit taus 208 
Rautatieasemien nimitykset 91 
Rautat iekatu, Etel., sen johto- ja katuvalais tus työt 245, 246 • 
Rautatieliikenne satamissa 259* 
Rautatiellä kul je te tut lastensuojelulautakunnan alaiset lapset 91* 
Rautatieluoton myöntäminen halkotoimiston käytet täväksi 217 
Rautat ien rakentaminen Itä-Suomeen 114 

» ra tasuuntaa koskevat tu tk imukset 232 
Rautat ierai teet 202, 238, 335, 256* 
Ravintola Elite, puistoravintolan paikan vuokraaminen sille 197 

» » sen vuokra-alueen järjestely ehdotus 206 
» Luodon vuokralleanto 348 
» teurastamon, sen vuokra 248 

Ravintolarakennukset, niiden rakentaminen Vallilan teollisuusalueelle 59 
» niitä koskevat kaupunginhalli tuksen päätökset 212 

Reijolan asemakaava 204, 316, 345 
» lastenkoti, sen evakuoint ikustannukset 164 
» » » siirtyminen takaisin omaan huoneistoonsa 93* 
» » » to iminta 104*, 122* 
» » sitä koskevat kaupunginhall i tuksen päätökset 161 

Reimarsin omakotialueen järjestäminen .. 60 
Renlundin, K. H., stipendi- ja palkintorahaston korkovarojen käy t tö 182, 184 
Reserviläiset, ks. Sotapalvelukseen kutsu tu t . 
Retkei lylautakunnan asettaminen 112 
Revisiotoimiston määrärahain yli t täminen 5, 92 

» suori t tamat kassantarkastukset ja - invent taukset 92 
» viranhal t i ja t 5, 91 

Riento, raittiusyhdistys, sen avustaminen 169 
Rintamamiehet, helsinkiläiset, juhlan järjestäminen heille 117 
Ritter, K., rouva, hänen kanssaan tehty vuokrasopimus 220 
Romun myynt i 239 
Romunkeräys 200, 208, 261 
Rottien hävit täminen 111, 315 
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Runebergin- ja Apollonkadun kulmauksessa oleva puistikko, veistokuvan sijoit-
taminen sinne 53 

» » Etel. Hesperiankadun risteyksessä olevan ja lkakäytävän pyö-
ristäminen . 228 

Ruoanjät te iden kerääminen 112, 115, 234, 40* 
Ruokala, sa tamatyönteki jä in 238 
Ruoppaus työt 219* 
Ruotsalaisen teat ter in avustaminen 18 
Ruotsista saadut lahja ta lot . 23, 62, 113, 210, 315, 336 

» saa tu j en porsaiden sij oit taminen 211 
Ruskeasuo, vesijohdon vetäminen siellä olevaan rakennukseen 351 
Ryt ty län ja Siltalan tilat, niiden määrärahain yli t täminen 41, 164 

» koulukoti, Bengtsärin koulukodin oppilaiden sijoittaminen sinne 92* 
» » sen henkilökunta 41, 94* 
» » » hoi tajatarharjoi t te l i j an viran lakkaut taminen 16 
» » » kor jaus työ t 93* 
» » » määrärahan siirtäminen 41 
» » » toiminta 100*, 119* 
» » sitä koskevat kaupunginhallituksen päätökset 162, 163 

Räjähdysainei ta käsittelevää teollisuutta varten vuokra t tava alue 342 
Rälläkkäniemen vuokralleanto 356 

Saaren kar tanon kor jauskustannukset 41, 160 
Saaret, kaupungin, niiden luovuttaminen puolustuslaitoksen käyt töön 258 
Sairaalahallituksen kanslian virkain uudelleenjärjestely 34 

» kokoonpano 78 
Sairaalat, kansakoululaisten hoitaminen maksut ta niiden poliklinikoissa 43 

» niiden autojen varustaminen puu- ta i puuhiilikaasuttimilla 34 
» » hoitohenkilökunnan luontoisetukorvaukset 141 
» » » talvi lomat - 141 
» » lämmitystä koskevat toimenpiteet 144, 146 
» » lääkärien kutsuminen puolustuslaitoksen palvelukseen 140 
» » » oikeuttaminen har jo i t tamaan yksityistä vastaan-

ottoa virka-asunnoissaan 36, 141 
» » ompelijain, pesuapulaisten ja lämmit tä jä in työaika 36 
» » port invart i jain ja yövart i jain virkain siirtäminen ylempään 

palkkaluokkaan 15, 36 
» » sodanaikaisten menojen korvaaminen 144 
» » tilivirasto 34 
» » val t ionavut 151 
» » viranhalti jain sodanaikaiset pa lkat 141 
» niissä hoidettavien sodassa kaatuneiden ta i sotapalveluksessa kuol-

leiden sotilaiden perheenjäsenten hoitomaksut ... 37 
» » » sotilaspotilaiden hoitomaksut 37 
» » » » vaatteiden pesu ja kor jaus 142 
» » noudate t tava t sairaalamaksut 142 
» niistä Kil javannummen parantolaan siirrettyjen potilaiden hoitomak-

sut 37 
» päivystyksen järjestäminen niissä 142 
» ks. myös Sotasairaalat ja Varasairaalat . 

Sairaalatarvikelahjoitus, Englannista saapunut 144 
Sairaanhoitajatarkoulun kurssien laajentaminen 38, 150 

» viranhal t i ja t 150 
Sairaanhoitajatarlii t to, Suomen, sen avustaminen 167, 168 
Sairaanhoitajataryhdistys, Suomen, sen avustaminen 167, 168 
Sairaanhoitajat taret , kaupungin, heidän ylläpitämänsä lepokodin avustaminen 150 

» Tukholmasta saapuneet 282 
Sairaankuljetus toimin ta, palokunnan 27* 
Sairasapumääräykset, työntekijäin, niiden tu lkinta 7, 94 
Sairasavustukset, puhtaanapi to lautakunnan myöntämät 241*, 248* 

» yleisten töiden työntekijäin 225 
Sairaslomat, niiden aikaiset viransijaisuuspalkkiot 98 

» niitä koskevien määräysten tu lk inta 93 
Sairaspaikkojen varaaminen Diakonissalaitoksesta 38, 151 
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Saksalainen näyttely, alueen luovuttaminen sitä varten 197 
Salmisaari, kapean raidetien rakentaminen sinne 335 

» sen tehdaskorttelia n: o 784 koskevien vuokraehto] en muuttaminen. . . 54 
Salo, L. A., oy., alueen vuokraaminen sille 322 
Sanitas-sairaalan vuokran suorittaminen 39 
Saniteettiteurastamon käyttäminen väestönsuojelutarkoituksiin 267 
Sankarihauta-alueen, Hietaniemen, hautapaikoista suoritettavat maksut 53 

» luovuttaminen Munkkiniemestä 194 
Sanomalehdet, kuulutusten julkaiseminen niissä 83, 311 

» niiden myyntipaikat 354 
» niille kaupunginhallituksen päättämistä asioista annet tavat tie-

dot 83 
Santahamina, puhelinkaapelin vetäminen Kaivopuistosta sinne 237 
Saseka oy:n entisen tiilitehtaan vuokraaminen siirtoväen porsaiden sijoittami-

seen 211 
Satamahallintotoimiston viranhalt i jat 235, 249*—250* 
Satamakannanta 260* 
Satamalaitteet 235, 256* 
Satamalautakunnan kokoonpano 76, 79, 249* 

» vuosikertomus 249* 
Satamaliikenne 256* 
Satamalähetystyön tukeminen 167 
Satamamaksut 66, 67, 236, 253*, 262* 
Satamasaaren huvilan vuokralleanto / 357 

» sillan korjaaminen 363 
Satamat, niiden aitaaminen 301 

» » alueiden vuokralleanto 236, 251* 
» » kuljetuspäälliköt 301 
» » mainostaminen 254* 
» » määrärahat 13, 19, 21, 67 
» » vartiointi 235 

Satamatyöntekijäin ruokailu- ja oleskeluhuoneiston järjestäminen 238 
Satamavesipostit 260* 
Savilan pumppuasema 214, 226* 
Sedmigradskyn pientenlastenkoulu ja Marian turvakoti 44, 79 
Seinen departementin tekemä lahjoitus 121 
Seurasaaren hevoset 359 

» huvilain vuokralleanto 357 
» korjaustyöt 363 
» ratsastustien nimen vahvistaminen 205 
» ravintola, sen vuokralleanto 357 
» » valaisimien hankkiminen sinne 213 
» uimalaitoksen vuokralleanto 359 

Sielullisesti sairaiden huolto 33, 139, 351 
Sihteerin tehtävät, eräiden lautakuntain, niiden hoitaminen 4 
Siipikari ateurastamo 268* 
Siirtolapuutarhat 18, 63, 214, 363, 376 
Siirtomäärärahain käyt töä koskeva päätös 24 
Siirtotyömailla olevien työntekijäin paikallislisien maksaminen 154, 37*, 134* 
Siirtoväen huollon toimisto, huvilan vuokraaminen sille 62 
Siirtoväki, asunnonvälityksen järjestäminen sitä varten 191 

» asutusalueiden luovuttaminen sitä. varten 196 
» huoneiden vuokraaminen siihen kuuluville kunnantyöntekijoille 351 
» kaluston lahjoittaminen sille 164 
» omakotien rakentaminen sitä varten 196 
» sen kar jan hoito ja sijoitus 211, 183* 
» » korvauksena saamien valtion obligatioiden käyt tö Ruotsista saa-

puneiden lahjatalojen kauppahinnan suorittamisessa 63, 210 
» » lasten koulunkäynti 181 
» » » sijoittaminen lastentarhoihin 186 
» » majoitus ja huolto 62, 308 
» » ottaminen kaupungin palvelukseen 94 
» » sairastupa 348 
» » työttömyyskortisto 77* 



310* Hakemisto 

Siirtoväki, sen yhteiskunnallinen huolto 37*—38* 
» siihen kuuluvien ammattikouluoppilaiden lukukausimaksut 182 
» sille Ruotsista lahj oitettuj en porsaiden sij oittaminen 211 
» tonttien vuokra- ja myyntiehtojen helpottaminen sitä silmälläpitäen 190 
» töiden järjestäminen siihen kuuluville irtolaisille ja alkoholisteille ... 155 
» töiden järjestäminen sille 158 
» ks. myös Evakuointi. 

Sikojen pitämistä kaupungin alueella tarkoit tava terveydenhoitojärjestyksen 
muutos 33, 135 

Sillat, niiden rakentaminen 229, 238 
Siltalan tilan navetan uusiminen 94* 
Siltavuorenpenger, istutusten ja käytävän järjestäminen sinne 24 
Sinihaukat, raittiusyhdistys, sen avustaminen 170 
Siniset partiopojat järjestön avustaminen 170 
Sipoon kunnassa suoritettavat rautatien ratasuuntaa koskevat tutkimukset 232 
Sivistysjärjestöjen kansankonservatorion avustaminen 168 
Sivu virkain haltijain kalliina janlisäyksien saantia koskeva päätös 6 
Skogmanin, E. ja D., muistorahaston korkovarojen käyt tö 170 
Sodan aikaiset vuokranalennukset 212 

» ajaksi turvasäilöön otettujen työntekijäin työsuhde 94 
Sodassa kaatuneet tai sotapalveluksessa kuolleet sotilaat, heidän perheenjäsen-

tensä hoito kaupungin sairaaloissa 37 
)) kaatuneiden henkilöiden omaiset, eläkkeen myöntäminen heille 8 
» » kaupungin työntekijäin muistojuhla 117 
» » muistotaulujen hankkiminen 247, 338 

Sofiankadun 3:ssa olevan tallirakennuksen kunnostaminen 62, 125 
Sofianlehdon pikkulastenkodin evakuointi 41, 164, 93* 

» » toiminta 104*, 120* 
Sokeain avustaminen 167, 168 
Sokeaintalo-säätiön hallituksen vaali 256 

» t i l intarkastajain vaali 256 
Sokerikorttien jakelu 188* 
Sophie Mannerheimin kodin avustaminen 125* 
Soran ottoon myönnetty lupa .. 203, 335 
Sosialidemokraattinen nuorisoyhdistys, Helsingin, sen avustaminen 168 
Sotainvaliidit, ks. Invaliidit. 
Sotapalvelukseen kutsut tujen henkilöiden omaisten avustaminen 154, 269 

» » kaupungin viranhaltijain sijaisille maksettava 
palkka 95 

» » nostoväen miesten vapautusanomuksista lausun-
toja antamaan asetettu asiantunti jalautakunta 171, 

181* 
» » palkkakysymykset 7, 97, 226, 235, 262 
» » vuokravelkojen järjestely 303 

Sotasaalisnäyttely 309 
Sotasairaala I, Hesperian huvilan luovuttaminen sen käyttöön 306 
Sotasairaaloissa palvelevien kaupungin viranhaltijain palkat 96 
Sotasokeain kuljettaminen maksut ta raitiovaunuissa opaskoirineen 29, 129 
Sotatilanteesta johtuvat asiat v. 1939 257—270 

» » » » 1940 271—310 
Sota vahinkovakuutus 214, 239 
Sotaväen harjoituspaikka, Väinämöisenkadun kentän kunnostaminen siksi 307 

» ravinto- sekä rehu- ja kuivikeannosten hinnoitus 273 
Sotilaalliset laitokset ja elimet, kaupungissa toimivat, neuvottelukunnan asetta-

minen tehokkaamman keskityksen aikaansaamiseksi niiden kanssa 258 
Sotilasasiain huolto-osaston perustaminen rahatoimistoon 89 
Sotilaskuukausipalkan maksaminen 303 
Soutustadion 190, 214, 220, 222, 360, 372, 175* 
Stadion, Nurmen patsaan sijoittaminen sen eteläpuolelle 231 

» näyttelyalueen luovuttaminen sen läheisyydestä 197 
» sen vuokra-aluetta koskevan vuokrasopimuksen pidentäminen 326 

Stadion-säätiön hallituksen vaali 256 
Stansvikin kartanoa koske vain asiakirjalahjoitusten vastaanottaminen 253 

» tien korjaus 343 



Hakemisto 311* 

Stenberg, John oy:n halkovarastoalue 200 
Stenius, M. G., oy:n prokuristille myönnet ty palkkio 121 

» >> » » tilien tarkastaminen 111 
Stipendit, ks. Matka-apurahat . 
Strömberg oy:n ammattioppilaskoulun avustaminen . 184 

» » j a kaupungin välinen sopimus 50 
Sture asunto oy:n ton t t ikauppa 194 
Suhdanneverotus 8* 
Suojeluskunnan palvelukseen kutsu t tu jen kaupungin viranhalti jain palkat 97 
Suomalaisen kirjallisuuden seuran kirjapainon oy:n halkovarasto 200 

» naisvoimisteluseuran avustaminen 176* 
» oopperan avustaminen 18 
» » j a musiikkilautakunnan välinen sopimus 213* 
» » kaupunginorkesterin käytöstä suoritet tava korvaus 25, 188 
» partiopoikaliiton avustaminen 170 
» » huoneisto 348 
» partiotyttöli i ton avustaminen 170 
» teatteri talon ja kaupungin välinen pakkolunastusasia 192 

Suomen automobiiliklubi, määrärahan myöntäminen sille lahja-autojen vastaan-
ottamiseksi 110 

» huollon avustaminen 39 
» » terveydenhoitotoimiston huoneist o 348 
» kaapeli tehtaan oikeus laiturin käyttämiseen 54 
» » vuokra-alueita koskeva asemakaavanmuutos 59 
» kaasusuojelujärjestön avustaminen 257 
» kansallisteatterin avustaminen 18 
» krematorioyhdistyksen lainaehtojen muut taminen 11 
» lastenhoitoyhdistyksen avustaminen 41, 165, 125* 
» laulajain ja soittajain liiton avustaminen 168 
» liikemiesten kauppaopiston avustaminen 185 
» liikemies- yhdistyksen avustaminen 185 
» ma tka t yhdistyksen avustaminen 252 
» » » hallintoneuvoston vaali 256 
» merimieslähetysseuran avustaminen 167 
» messut osuuskunta, näyttelyalueen luovuttaminen sille 197 
» mineraali oy., Malmilla olevan raiteen luovuttaminen sen käyt töön 235 
» opiskelevan nuorison raittiusliiton avustaminen 169 
» paino väritehdas oy:n tont in poikki kulkevaa viemäriojaa koskeva kysy-

m y s . . . . 229 
» palosuojeluyhdistys, tontin luovuttaminen sille 331 
» pienoislippujen myynt i 355 
» punaisen ristin invaliidiosasto, huvilan luovuttaminen sille 348 
» » » » omakoti tontt ien vuokraaminen sille ... 60 
» » » sairaala 15, 37, 151 
» ravintoloitsijain liiton työnvälityksen harjoi t tamista koskeva anomus 

» sairaanhoitajatar liiton avustaminen 167, 168 
» sairaanhoitajataryhdistyksen avustaminen 167, 168 
» siniset par t io tytöt järjestön avustaminen 170 
» siviili- ja asevelvollisuusinvaliidien liiton työnvälityksen harjoi t tamis-

t a koskeva anomus 42, 135* 
» sokeain hiero jäin yhdistyksen avustaminen 167, 168 
» sosialidemokraattisen työläisnaisliiton työtupatoiminnan avustami-

nen 159 
» taideakatemia säätiö, sen peruspääoman myöntäminen 252 
» työväen arkiston avustaminen 168 
» vankeusyhdistyksen avustaminen 251 
» vapaapar t ioryhmän avustaminen 170 
» yleisradio oy:n polkupyörätelineiden si joit tamista koskeva anomus 203 

Surd, raittiusyhdistys, sen avustaminen 170 
Svenska handelshögskolan i Helsingfors nimisen oppilaitoksen avustaminen. . . 185 

» » » » » säätiön hallituksen kokoon-
pano 80 

» handelsinstitutet oppilaitoksen avustaminen 185 



312* Hakemisto 

Svenska kristliga föreningen av unga män yhdistyksen avustaminen 167, 168, 125*, 
177* 

» kvinnoförbundets gymnastikklubb yhdistyksen avustaminen 177* 
Svenskt förbund för fysisk fostran för Finlands kvinnor yhdistyksen avusta-

Sysi- ja pilke vajan sijoittaminen 334 
Syyhelmähoidosta kannet tava maksu 33 
Syöttömaan vuokraaminen 336 
Sähköjohdon vetäminen Hälvikin alueelle 202 

» » Toivoniemen tilan yli 92* 
» » Vanhankaupunginlahden luodolle 202 

Sähkö johtotyöt, Munkkiniemen 245 
Sähköenergian hankinta 70 

» kulutuksen supistaminen 244 
Sähkölaitos, osakehuoneiston ostaminen sen käyttöön ... 245 

» puu- ja puuhiilikaasuttimien hankkiminen sen autoihin 244 
» sen ja Raitiotie ja omnibus oy:n välinen virranhankintasopimus ... 129 
» » jakokaapelin asentaminen Urheilukatuun 71 
» » Kampin ala-aseman huoneistojen luovuttaminen puolustuslai-

toksen käyttöön 306 
» » korjauspajassa tapahtunut varkaus 243 
» » käytön turvaaminen sodan aikana 302 
» » määrärahat 13, 20, 21, 22, 70, 244 
» » siirtyminen puulämmitykseen 70, 244 
» » turbogeneraattorin varakäytto 244 
)> » uudistyöt 22, 27 
» » viranhalti jat 69, 243 
» » väestönsuojat 69 

Sähkölinjan vetäminen Vantaanjoelle 342 
Sähkömittarinvuokrien kantamisessa myönnettävät helpotukset 67, 244 
Sähkönkulutus, raitioteiden 245 
Sähköpaaluranan vuokraaminen 232 
Sähkö taksan korottaminen 70 
Säkenet, naisvoimisteluseura, sen avustaminen 176* 
Säännöstelynalaisten elintarvikkeiden hankinnassa erinäisiin laitoksiin noudatet-

t ava t ohjeet 176 
Säästöarviolaskelma, kiinteistölautakunnan 315 
Sörnäisten niemen ja Kulosaaren väliin rakennettava silta 238 

» rantatien raiteet 202 
» » varrella olevat varastoalueet 199 

Sörnäs ab:n ja kaupungin välinen tilitys 199 

Taidelaitosten avustaminen 188, 214* 
Taideteollisuuskeskuskoulu 80, 184 
Taideteosten osto ja sijoittaminen 53, 252 
Taivallahden rannan siistiminen 230 

» rantaviivan vahvistaminen 206 
Taivaskallio, ilmatorjunta-aseman järjestäminen sinne 259 
Takauksen hyväksyminen vuokramaksun suorittamiseksi 315 
Taksa, jäljennösten ja todistusten lunastusmaksujen, sen noudattaminen 5, 93, 123 

» satamamaksujen, sen korottaminen 66 
Taksat, teurastamon, niitä koskevat päätökset 71 
Taksoituslautakunnan jäsenten vaali 76, 77 
Talin kylässä suoritettava ra jankäynt i 208 

» laukkarata 66, 113, 205, 221, 362 
» taimisto, siitä makset tavat verot 231 
» » vajan rakentaminen sinne 23, 45 
» tallin vahingoittamisesta tuleva korvaus 343 

Talot, kaupungin, niiden määrärahain ylittäminen 209 
Talousarvio, kaupungin v:n 1941 12, 122 
Talousarvioehdotus, kiinteistölautakunnan v:ksi 1941 laatima 315 
Taloustyöntekijäkodin avustaminen 167 
Talvipuhtaanapito, katujen 233 
Tammelundin huvilayhdyskunnan rakennusjärjestys 223 



Hakemisto 313* 

Tanskasta saatu paloautolahjoitus 283 
Tapaturmat, puhtaanapitolaitoksen töissä sattuneet 241*, 248* 

» tulipalojen yhteydessä sattuneet 27* 
» yleisissä töissä sattuneet 217* 

Tarkkailuosaston, ulosottolaitoksen, määrärahan merkitseminen maistraatin 
menosääntöön 14 

Tarvon sillan rakentaminen 229 
Tasavallan presidentin asunnoksi vuokrat tava huvila-alue 320 
Tavara-aseman sijoittamiskomitea 114, 238 
Tavaraliikenne satamissa 257*—259* 
Tavararatapihakysymys . 114, 238 
Ta vara vajan n:o 9 lämmittäminen 20 
Tavaststjernankadun tonttia n:o 13 koskevan rakentamisajan pidentäminen 50 
Tavolan koulukodin toiminta 100*, 119* 
Teatterien avustaminen 18 

» turvavartio 24* 
Teatterikuja, It. , sen katumaan pakkolunastaminen 192, 208 
Tehdastontit, Herttoniemen, niiden vuokralleanto 51, 196 

» kiinteistölautakunnan vuokralle antamat 321, 342 
» niiden luovuttaminen Neuvosto-Venäjälle luovutetuilta alueilta 

siirtyneitä teollisuuslaitoksia varten 49 
» niiden myynti 192 
» » vuokraoikeuden siirto 331 

Teknilliset laitokset, niiden eräiden töiden aloittamiseen myönnetty lupa 239 
» » » hallituksen kokoonpano 80 
» » » » ohjesäännön muuttaminen 4 

D » » » sihteerintehtävien hoitaminen 4, 20 
» » » » valtuuttaminen ratkaisemaan eräitä 

sähkön hintaa koskevia kysymyksiä ... 70 
Tekniska läroverket oppilaitoksen avustaminen 185 
Telttailu kansanpuistoissa . 357 
Teo, sokeain teknillinen tehdas, sen avustaminen 167, 168 
Teollisuusseutujen evankelioimisseuran avustaminen 167, 168, 125* 
Teoston ja musiikkilautakunnan välinen sopimus 214* 
Tervalammen työlaitos, Bengtsärin tilalta siirretyn karjan sijoittaminen sinne 

38*, 93* 
» sen tilisiirrot 39, 40 
» » toimintakertomus 55* 
» » uuden navetan rakentaminen 154, 39* 
» sitä koskevat kaupunginhallituksen päätökset 154 

Tervasaaren puhdistuslaitos 24 
Terveydenhoidontarkastajan kesäloman aikana palkattava lisätyövoima 136 
Terveydenhoitojärjestyksen muuttaminen 33, 135 
Terveydenhoitolautakunnan alaisten viranhaltijain etuannit 140 

» jäsenen vaali 76 
Terveystoimiston lääkärin viran hoitaminen 140 
Teräs, voimistelu- ja urheiluseura, sen avustaminen 176* 
Teurastamo, entinen, kasteluveden otto sen alueelta 351 
Teurastamon alueen eräiden osien käyt tö 250 

» jäähdytyslaitos 71, 248, 249, 269*, 276*, 277* 
» korjaustyöt 250 
» käyttämälle asiantuntijalle professori E. Hubendickille esitettävä 

kiitos 114 
» määrärahat 13, 20, 72, 278* 
» pumppaus- ja mittauskokeiden suorittaminen 249 
» rakennusten vastaanottaminen ja hyväksyminen 71 
» ratapihan muutostyöt 20, 72, 265 
» ravintolan vuokra 248* 
» siirtyminen puulämmitykseen 247 
» sodassa kaatuneiden viran- ja toimenhaltijain muistotaulun hank-

kiminen 247 
» suolipesimön laajentaminen 72 
» taksoja koskevat päätökset 71 
» tallien laajentaminen 250 



314* Hakemisto 

Teurastamon tukkumyyntihall i , lihan tukkukaupan keskittäminen sinne 248 
» vara vesi jäähdytystornin rakentaminen 20, 72 
» veden jäähdytys 249 
» viranhal t i ja t 71, 246, 265* 
>> vuosikertomus 250, 265* 
» vuota varasto 250 
» väestönsuojan rakentaminen 24, 72 

Teurastamolautakunnan kokoonpano 79, 265* 
Tielaboratorion vuosikertomus 225* 
Tienhaaran kattohuopateollisuus oy., tehdastontin myynt i sille 192 
Tietyöt 228—229, 343, 224* 
Tilapäinen työvoima, kalliinajanlisäyksen myöntäminen sille 6 
Tilastotoimiston arkiston hoito 4* 

» entisen huoneiston käy t tö ! 211 
» julkaisutoiminta 91, 2* 
» viranhal t i ja t 90, 1* 
» virka-aika 90 
» vuosikertomus 1* 

Tilat, ks. Maatilat. 
Tilinpäätös, kaupungin, sen jouduttaminen 111 

» » v:n 1939 10, 118 
Tilintarkastus, kaupungin, sen järjestämistä koskeva ilmoitus 92 
Tiliraportit, verotusvalmisteluviraston 93 
Tilusvaihto, erästä Kulosaaren aluet ta koskeva 49 

» Kaivopuiston ton t t i a n:o 22 koskeva 49 
» kaupungin ja Oy. Strömberg ab:n välinen 50 
» » » valtion välinen 195, 203 

Todistusten lunastusmaksujen taksan noudat taminen 5, 93, 123 
Toive asunto oy:n viemärilaskun suorit tamista koskeva valitus 230 
Toivolan koulukodin kaitsi jan palkkakysymys 161 

» » toiminta 101*, 104*, 119* 
» » vedensaanti 163, 94* 

Toivoniemen koulukodin toiminta 101*, 119* 
)> » vedensaanti 94* 
» tila, halkojen hakkuu sen metsissä 92* 
» » sen alueiden luovuttaminen pika-asutukseen 163, 93* 
» » sähköjohdon vetäminen sen yli ... 163, 92* 

Tontinmuodostukset, raastuvanoikeuden hyväksymät 205 
Tontinvuokramaksualennukset 321 
Tonti t , kiinteistölautakunnan myymät 317—318 

» niiden hallintaoikeuksien osto pakkohuutokaupalla 196 
» » myynnissä noudate t tava t periaatteet 46 
» » myynt i ta i vuokraus Neuvosto-Venäjälle luovutetuil ta alueilta 

siirtyville teollisuusyrityksille 49 
» » myyntiluettelon vahvistaminen 192, 316 
» » rakentamisajan pidentäminen 50, 194, 318 

Tont t i j akokar ta t 346 
Tont t i jaonmuutokset 55—60, 204, 205, 344 
Topeliuksen puistikko, taideteoksen sijoittaminen sinne 53 
Torikauppa 53, 353 
Toukolan erään huvilan osto 62 

» kivenmurskaamon työmaalla sa t tunu t tulipalo . 232 
» voimistelu- ja urheiluseura Teräs, sen avustaminen 176* 

Toverit, raittiusseura, sen avustaminen 169 
Traktorinosturien luovuttaminen puolustuslaitoksen käyt töön 308 
Tuberkuloosihuoltoa koskevat kaupunginhallituksen päätökset 138 
Tuberkuloosihuoltomäärärahain yli t täminen 33 
Tuberkuloosilääkärinviran hoitaminen 33, 138 
Tuberkuloosisairaala 15, 36, 150, 151 
Tukholman kaupungin lähettämien kuorma-autojen vastaanot taminen 110 

» » lähet tämä väestönsuojelu aputyö voima 282 
» puistolaitteita esit tävän elokuvan lainaaminen 232 
» sairaalahallituksen lahjoi t tamasta instrumentt ikokoelmasta esitet-

t ävä kiitos 37 



Hakemisto 315* 

Tukholmanmatka, ruotsinkielisten kansakoulu oppilaiden 180 
Tulipalot 232, 24*—27* 
Tullikamari, kaupungille tulevien maksujen kan to siellä 254* 

» sen hissit 237, 256* 
Tullisäännön muut taminen 254* 
Tulo- ja omaisuusverolautakunnan jäsenten vaali 76 
Tulosääntö, kaupungin v:n 1941 24—27 
Tuomarinkylän omakotialue 345 

» tilain yhdistäminen 208 
» tilalla palvelleen muonamiehen palvelusvuosien laskeminen 61 

Turbogeneraattorin varakäyt tö 244 
Turpeen nosto 203 
Turuntien tontilla n:o 62 olevan autotallin muut taminen myymälöiksi 58 
Tutki ja lautakunnan jäsenten vaali 76, 78 
Tuulaakimaksut 236, 253*, 255*, 261* 
Tuurholman kansanpuisto, koivujen myynt i sen alueelta 218 

» » sen huvilain vuokralleanto 357 
» » » kahvilakioskin vuokralleanto 357 
» » sieltä kerätyn piikkilangan myynt i 218 
» tien korjaus 343 

Tuusulan kunnassa suori tet tavat rautat ien ra tasuuntaa koskevat t u tk imukse t . . . 232 
Tyttökerhotyön tukeminen 167, 125* 
Työläisäitien ja lasten kotiyhdistyksen avustaminen 95* 
Työntekijät , kaupungin, heidän kesälomalakinsa määräysten tulkinta 145 

» >> » palkkakysymyksensä 5, 95, 96, 111 
» » » sairas- ja hautausapuansa koskevien määrä-

ysten tulkinta 7, 94 
» » linnoitustöihin siir tyneet,heidän työsuhteensä määrää-

minen 305 
» » metsätöissä olleet, heidän palkkansa 207 
» » siirtotyömailla olevat, heidän paikallislisänsä 154 
» » sodan ajaksi turvasäilöön otetut , heidän työsuhteensa 

määrääminen 94 
» » työtilaisuuksien varaaminen heille 158 
» » valtion töissä olevat, heidän työsuhteensa ja tkuminen 7 
» » vapaaehtoisen väestönsiirron yhteydessä työstään 

poistuneet, heidän työsuhteensa määrääminen .... 7, 94 
» » v:n 1929 lakkoon osallistuneet, heidän työsuhteensa 

määrääminen 95 
» » yleisissä töissä olleet, heidän lukumääränsä 216* 
» » » » » » naut t imansa kesäloma. 217* 
» >> » » » heille suori tet tavat sairasavus-

tukse t ja 
sotilaspal-
ka t 225 

* » » » » » » työpalkat . 216* 
Työnvälityksen harjoi t tamisluvat 42, 134*—135* 
Työn väli tyslautakunnan kokoonpano 132* 
Työnvälitystoimiston henkisen työn osaston toiminta 148* 

» » » » uudelleenjärjestely 42, 133* 
» maatalousosaston toiminta 166* 
» menot ja tulot 172* 
» merimiesosaston toiminta 162* 
» nuoriso-osaston toiminta 156* 
» tilapäisen työvoiman lisääminen 16 
» tilisiirrot 42 
» valtionapu 166, 134* 
» viranhal t i ja t 166, 136* 
» vuosikertomus 132*, 173* 

Työttömyyden lieventämiseksi myönnetyt määrärahat 24 
Työttömyyshuolto 156—160, 75* 
Työttömyyskomitea 112, 115, 133* 
Työt tömät henkilöt, heidän matkakustannustensa korvaaminen valtion varoista 159 

» konttorist i t y.m., kurssien järjestäminen heille 159 
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Työttömät naiset, töiden järjestäminen heille 156, 157, 36* 
Työtupa, Suomen sosialidemokraattisen työläisnaisliiton, sen ylläpidon avusta-

minen 159 
Työtuvat, huoltolautakunnan alaiset, niiden alaosaston toiminnan järjestämi-

nen 156, 36* 
» » » » kaluston hankinta 24 
» » » » määrärahain ylittäminen 40 
» » » » toimintakertomus . 59* 
» » » » työnjohtajan tekemät kavallukset 40 
» » » niitä koskevat kaupunginhallituksen pää-

tökset 156 
Työvelvollisten luettelointi 3*, 184* 

» lähettäminen töihin 304, 184* 
Työvelvollisuuslautakunnan kokoonpano 77, 80 

» toiminta 305 
» toimiston valvonta 166, 133* 

Työväen arkiston avustaminen • • • • 168 
» mailapojat yhdistyksen avustaminen 176* 
» sivistystoimikunnan avustaminen 168 
» uimarit yhdistyksen avustaminen 171 
» voimistelijat yhdistyksen avustaminen 176* 

Työväenopistot 17, 43, 78, 181—182 
Tähkä, raittiusyhdistys, sen avustaminen 170 
Tähystyspaikat, ilmavalvonnan 290 
Täytemaan vastaanotto 231 
Töölön naisvoimistelijat yhdistyksen avustaminen 176* 

» sokeritehtaan alueen luoteisrajan ja katukäytävän välisen osan kun-
nostaminen 227 

» » » rajajärjestely 55 
» » rautatieraiteen oikaisu 202 
» voimistelu- ja urheiluseura Vesa, sen avustaminen 176* 

Töölöntori, torikaupan järjestäminen sinne . 53 

Uhlenin, A., avustusrahaston korkovarojen jakelu 155 
Uimakoulujen työn tukeminen 171 
Uimalaitokset 24, 218, 359, 174* 
Uimastadion 175*, 228* 
Uintiohjauskurssien järjestäminen kansakoulunopettajille 180 
Ulkoilmakokousten tai -juhlien järjestämiseen myönnetty lupa 338, 358 
Ulkoilmakonsertit 358, 214* 
Ulkomaankauppa 257* 
Ulkomainen väestönsuojelu aputyö voima 282 
Ullakkoj en tyhj entäminen .. 261 
Ullanlinnan kylpylaitoksen huoneiden luovuttaminen eri tarkoituksiin 211 

» » huoneistojen vuokramaksut 352 
» » sähkö johto työt . 351 

Ulosottolaitoksen tarkkailuosaston määrärahan merkitseminen maistraatin me-
nosääntöön 14 

» » vuosikertomus 14* 
Union urheiluseuran avustaminen 176* 
Untamon tien talossa n:o 3 olevan osakehuoneiston osto 245 
Urheilua koskevien asiain hoitaminen kaupunginhallituksessa 84 
Urheilukentät 214, 219, 241, 359, 360, 371, 175*, 228* 
Urheilulautakunnan kokoonpano 78, 174* 

» toimintakertomus 174* 
Urheilupaikat, niiden luovuttaminen kiinteistölautakunnan hallintaan 190 

» radiokojujen rakentaminen niille 219 
Urheilu seurain avustaminen 175*—177* 
Urheilutoimintaa koskeva kiinteistötoimiston kansanpuisto-osaston kertomus ... 371 
Uudisrakennustyöt, rakennustoimiston talorakennusosaston suor i t tamat . 230*—232* 
Uunisaaren ja Kaivopuiston välinen silta 238 

» » Liuskasaaren välinen silta 238 
» merikylpylä 24, 171, 218, 174*, 175* 

Uutisten antaminen sanomalehdistölle 83 
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Vaakamestarien sodanaikainen palkka \ 235 
Yaakamestarin, pakkahuoneen ulkopuolella toimivan, taksa 253* 
Vaasankadun tont in n:o 7 viemärijohto 201 
Vaatetuskort t ien jakelu 189* 
Vajaamieliset lapset, lastensuojelulautakunnan huostaan ote tut 102* 
Vajarakennuksen rakentaminen Talin taimistoon 23, 45 
Vakuusasiakirjain tarkas tus 82 
Valiokunnat, kaupunginhallituksen ase t tamat 111 

» kiinteistölautakunnan edusta ja t niissä 315 
» ks. myös Komiteat . 

Valkonauhayhdistysten avustaminen 167, 168 
Vallilan asemakaavan vahvistaminen 54, 204 

» kivitalotontteja koskevat kauppaki r ja t 194 
» sosialidemokraattinen lasten raittiusosasto Oras, sen avustaminen 170 
» » rait t iusyhdistys Tähkä, sen avustaminen 170 
» tontt ien hinnoittelu 192, 317 
» » luovutusmuodon vahvistaminen 46 
» ulkoilmanäyttämön korjaustyöt 45 
» urheilukenttä 219 

Valmistava poikain ammatt ikoulu 43, 182 
» ty t tö jen ammatt ikoulu 17, 43, 183, 348 

Valokuvauspaikat, kiinteistölautakunnan luovut tamat 354 
Valtion ostokorttien jakelukustannukset 42 

» töissä olevien kaupungin työntekijäin työsuhteen jatkuminen 7 
Valtionapu, kansakoulujen 181 

» maan tien jatkeiden kunnossapitoon myönnet ty 228 
» sairaalain 151 
» työnvälitystoimiston 166, 134* 

Valtionrautatiet, kivihiilikaasun myynt i niille 242 
» niiden ja kaupungin välinen aluevaihtokysymys 203 

Vanhankaupungin suojeluskunta, sen ampumaradan ylläpito 203 
Vanhankaupunginlahti , sen metsästysoikeus 204 

» » vesialueen rauhoit taminen 239, 255* 
» sähköjohdon vetäminen eräälle sen luodolle 202 

Vanhempainneuvostot, oppikoulujen 80 
Vankeusyhdistyksen avustaminen 251 
Vapaa huolto, ks. Helsingin vapaa huolto. 
Vapaaehtoinen palokunta, Helsingin 133, 24* 
Vapaaehtoisen väestönsiirron yhteydessä kaupungista poistuneiden helsinkiläis-

perheiden avustaminen 269 
» » » työstään poistuneet viranhal t i ja t ja 

työnteki jä t 7, 94, 262 
Vapautuneet vangit, heille makset tavat tunt ipa lka t 159 

» » töiden järjestäminen heille 158 
Vapaussodan invaliidiliitto, työnvälityksen harjoit tamisluvan myöntäminen 

sille 135* 
Varasairaalain perustaminen 37, 146 

» saamasta instrumentti lahjoituksesta esitettävä kiitos 37 
Varastoalueet 199, 333 
Varastoparakit , Helsingin suojeluskuntapiirin, alueen luovuttaminen niitä var-

ten . . . 341 
Varastosuoiaa koskevan vuokrasopimuksen purkaminen 212 
Varatyöt 158, 216* 
Varsasaaren kioskin vuokralleanto 357 
Vartiointi, satamien 235 
Vartiokojun siirtäminen 237 
Vastaanotto- ja ammattioppilaskoti, sen toiminta 100*, 102*, 105* 

» » » » uudisrakennus 23, 41, 90*, 94* 
j> » » sitä koskevat kaupunginhallituksen pää-

tökset 161 
» » » uusien virkojen perustaminen sinne 40 

Vauhti-Veikot, voimistelu- ja urheiluseura, sen avustaminen 176* 
Vedenhankinta, Herttoniemen 191, 241 

» Leppävaaran uuden päärakennuksen 351 
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Vedenhankinta, Toivolan koulukodin . 94* 
» Toivoniemen koulukodin 
» ympäristöalueiden 

Vedenheittolaitokset 
Veduta nimisen kahvilarakennuksen vuokralleanto ^ 

W Ä 228* 
Veneeristen taut ien poliklinikan lääkärin viran hoitaminen 140 
Venelaiturimaksut Z b l ' £ £ Verhoilija-ammattikoulun avustaminen ••• • • lö* 
Verkkopallokentät u ^ T a * 
Verojäämien pakkopermta Ai± 

V erot, Talin taimistosta makse t tava t J 
Verotasausrahaston valmistumista koskeva ilmoitus 11 
Verotilasto ^ 
Verotusvalmisteluviraston a n t a m a t t i l iraporti t VJ 

» tarkkai l i jan kertomus 8 
» viranhal t i ja t 92, 6* 
» vuosikertomus * 6* 

Verovelvollisen henkilön tulosta verotettaessa teh tävä vähennys • 11 
Veroäyriltä makse t tava veromäärä 122, 7* 
Vesa, voimistelu- ja urheiluseura, sen avustaminen 176 
Vesialueet, Munkkiniemen, niiden jako 208 

» sa tamalautakunnan vuokralle a n t a m a t 251* 
» Vanhankaupunginlahden, niiden rauhoit taminen 239 

Vesijohdon johtaminen Hesperian pesäpallokentälle 241 
» » Kivinokan kansanpuistoon 241 
» rakentaminen Oy. Strömberg ab:n tehdasalueen rajalle 50 
» » Ruskeasuolle 351 
» rakentamiseen Haagaan myönnet ty lupa 336 
» » Herttoniemeen myönnet ty lupa 336 

Vesijohtolaitos, kaasu suojeluvälineiden hankkiminen sen jakeluhenkilöstölle ... 257 
» puu- ja puuhiil ikaasuttimien hankkiminen sen autoihin 240 
» sen auton myyn t i 240 
» » henkilökunnan maanpuolustuksen hyväksi tekemä ylityö.. . 240 
» » kassavajaukset 240 
» » käsikassa 240 
» » määrä raha t 13, 20, 22, 68, 240 
» » pohjavesi tutkimukset 241 
» » tilapäisten kemiallisten päivystäjäin palkkaaminen 20 
» » toimistohuoneisto 240 
» » uudistyöt 22, 26, 68, 241 

Vesijohtoliike Onninen oy :n vesi- ja viemäri johtotyöt 241 
Vesijohtoputkien hankinta 227, 241 
Vesijohtotunnelien käy t tö väestönsuojina 267 
Vesi johtotyöt 22, 26, 68, 241 
Vesipostit 241, 351 
Vesiproomujen takavarikoint i 307 
Vesisäiliöiden naamiointi 302 

» ta i vesikaivo j en rakentaminen kaupungin keskiosiin.... 114, 134, 241 
» ympäristössä olevien puistoalueiden hoito 231 

Westendin hu vilakaupungin rakennussuunnitelma 64 
Viemärityöt 23, 201, 227, 229—230, 241, 226*, 228* 
Vienti 258* 
Vies ti verkosto, väestönsuojelun 194* 
Vihdin maantien rakentaminen r 195 
Viikin latokartanon maiden metsästysoikeus 204 

» varasairaalan kunnostamiseen myönnetyn määrärahan siirto 37 
Viikinmäki, ampumarata-alueen vuokraaminen sieltä 203, 342 

» sen rakennussuunnitelma ' 223 
Viipurin kaupungin kaasulaitoksen ti l inpäätös 242 

* » mielisairaalan potilaiden hoitomaksujen periminen 147 
» merenkulkukoulu, huoneiston luovut taminen sille 211 
» satamatyömieskunta, alueen vuokraaminen sille 322 
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Viljelyspalstat, kiinteistölautakunnan vuokralle antamat 322, 340 
» niitä koske vain vuokrasopimusten pidentäminen .... 325—326, 356 

Viljelyspalstatoiminta 157 
Viranhaltijain asevelvollisuus sodan sattuessa 262 

» linnoitustöihin lähteneiden, työsuhde 304 
» palkkakysymykset 5, 95, 96 
» siirtämistä toisiin toimiin koskeva päätös 95, 262 
» sotatilanteen aiheuttamia virkalomia koskevat määräykset 262 
» vapaaehtoisen väestönsiirron yhteydessä työstään poistuneiden, 

työsuhteen määrääminen 94 
Viransijaisuusmääräysten tulkinta 95 
Viransijaisuuspalkkiot, kaupunginhallituksen myöntämät 98, 102 
Virastojen ja laitosten sodanaikainen sijoitus 261 
Virastovaratyöntekijät 225, 247, 36*, 95* 
Virkalomat, sotatilanteen aiheuttamat 262 
Virkamatkain korvausten määrääminen 7 
Virkamiesruokala, kaupungin, sen huoneisto 211 
Virkasäännön 28 §:ään tehdyn lisäyksen hyväksyminen 7 

» tulkinta 93 
Virkavapaudet, niiden aikaiset viransijaisuuspalkkiot 98, 102 
Virkojen julistaminen haettavaksi 94 
Virvoitusjuomakioskit 353 
Visa, voimistelu- ja urheiluseura, sen avustaminen 176* 
Visakoivujen myynti 218 
Voimistelu työn tukeminen 171, 175*—177* 
Vuokko, lastentarha, kokopäiväosaston perustaminen sinne 17, 25, 44, 185 
Vuokraamattomia huoneistoja koskeva tiedustelu 3* 
Vuokra-autoasemain järjestäminen 127 
Vuokra-autojen lukumäärän rajoittaminen 127 

» yötaksan käytäntöönotto 127 
Vuokraehdot, linja-autoaseman 352 
Vuokrajärjestelyt 343 
Vuokrakysymykset 51, 196, 318—334, 347—354, 356 
Vuokralle annetut asuntotontit ja -pa ls ta t ... 318 

» » tehdastontit 321 
» » viljelyspalstat 322, 340 
» otetut huoneistot 347 

Vuokramaksujen alentaminen 198, 203, 212, 352 
» järjestely 201, 343 
» palauttaminen 203 
» suorittamisen lykkääminen 199, 212 

Vuokransovittelulautakunnan asettaminen ja lakkauttaminen 126 
Vuokraoikeudet, niiden siirtäminen 237, 326—331, 343 
Vuokrasopimusten muuttaminen 342, 352 

» peruuttaminen 321 
» pidentäminen 198, 236, 323—326, 333, 347, 356 
» purkaminen 212, 248 

Vuokratiedustelun järjestäminen 91, 3* 
Vuokravelat, sotapalvelukseen kutsut tujen, niiden järjestely ' 303 
Vuokravelkojen järjestelylautakuntien asettaminen 1 303 
Vuositilintarkastajain ja heidän varamiehensä vaali 5 
Vuota- ja öljymakasiini, Kata janokan 237 
Vuota varastorakennus, teurastamon, sen laajentaminen 250 
Vuotien tarkastus 248 
Väestönsuojat.. . 51, 59, 150, 257, 267—269, 271, 291—300, 333, 194*, 222*, 229* 
Väestönsuojelua koskevat asiat v. 1939 257—270 

» » » » 1940 271—301 
Väestönsuojelukeskus 274—276, 278, 352 
Väestönsuojelukoulutus 265, 282 
Väestönsuojelulautakunta ja sen toimisto 16, 78, 262, 271, 273, 277, 278, 192*, 193* 
Väestönsuojelumuodostelmat 24, 286—290, 300 
Väestönsuojelumäärärahat 24, 27, 271, 301, 229* 
Väestönsuojelupäällikön määrääminen 274 
Väestönsuojelutoimikunta 262 
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Väestönsuojelutoimin ta, ks. myös Ensiapuasemat, Evakuoi nti y.m. 
Väestönsuojelutoimisto, ks. Väestönsuojelulautakunta ja sen toimisto 
Väestönsuojelu valistustoiminnan tukeminen 269 
Väestönsuojelu välineiden hankinta ja säilytys . 265, 285, 294, 196* 
Väinämöisenkadun kentän kunnostaminen sotaväen harjoituspaikaksi 307 

» varrella olevan puistoalueen kunnostaminen 24 
Väinölän turvakodin avustaminen 167 
Väkijuomain anniskeluoikeudet, niitä koskevat lausunnot 74 
Värtsilä-yhtymä oy:n ja kaupungin välinen kauppasopimus 193 
Västersundomin rakennussuunnitelman laatiminen 64 

Yhteenajo, puhtaanapitolaitoksen kasteluauton ja Raitiotie ja omnibus oy:n lin-
ja-auton 126 

Yhteiskunnallisen korkeakoulun avustaminen . 185 
» » hallituksen jäsenen ja varajäsenen vaali 80 

Yhteislaulutilaisuuksien järjestämiseen myönnetty lupa 204, 338 
Yksityishoitoon sijoitetut köyhäinhoidolliset henkilöt 57* 

» » lapset 105* 
Yleinen ammattilaiskoulu 184, 348 
Yleishyödyllisen rakennustoiminnan edistämislainarahaston kar tu t taminenl l , 27 
Yleishyödyllisten yritysten ja laitosten avustusmäärärahain jako 112, 166—170 
Yleisostokorttien jakelu 189* 
Yleisten töiden lautakunnan eräiden töiden aloittaminen 231 

>> » » kokoonpano 79, 215* 
» » » määrärahat 13, 19, 65 
» » » vuosikertomus 215* 

Yliopiston ja kaupungin välinen sopimus Kivelän sairaalan käytöstä 148 
Ylioppilaiden järjestämä romunkeräys 261 
Ylityöt, maanpuolustustarkoituksessa tehdyt 240 
Ympäristöalueet, kaupungin, niiden vedenhankinta 64 
Yöliikenteen järjestäminen raitiotielinjoilla 29, 129 
Yömajat, niiden ylläpidon avustaminen 167 
Yötaksan käytäntöönottaminen autoliikenteessä 127 

Äitiysavustukset 113* 
Ässä-rykmentin miesten ottaminen kaupungin palvelukseen 158 

» muistomerkin pystyttäminen 53 

Öhrn, Gustaf, oy.lle luovutettu näyttelyalue 197 
Öl jy - ja vuotamakasiini, Katajanokan 237 
Örnen urheiluseuran avustaminen 176* 



J u l k a i s u j e n l u e t t e l o 

A. Helsingin kaupungin tilasto. 
I lmestyi aluksi erillisinä suomen- ja ruotsinkielisinä painoksina, s i t temmin 
kaksikielisinä painoksina suomen- ja ruotsinkielisin r innakkais tekste in . 
V. 1933 ja myöhemmin ilmestyneissä julkaisuissa on yks inomaan suomen-
kielinen tekst i , m u t t a taulukoissa on ruotsinkieliset sekä — sarjoissa I, 
I I , I I I ja VI — ranskankiel iset otsakkeet ; s a r j a s t a VI on ku i tenk in myös 
erillinen ruotsinkielinen painos, joka lukuvuoteen 1936/37 saakka sisältää 
vain ruotsinkielisten opetuslaitosten to imin taker tomukse t m u t t a siitä läh-
t ien ka ikk i kyseiset ke r tomukse t . 

I. Terveyden- ja sairaanhoito. Helsingin kaupungin t i lastotoimiston jul-
kaisema. 

1—20. 1910—35. 
21—25. 1936—40 (edellinen osa). 

II. Ulkomaan kauppa. Helsingin kaupungin t i lastotoimiston julkaisema. 
1—11. 1916—26. 

III. Merenkulku. Helsingin kaupungin t i lastotoimiston julkaisema. 
1—3. 1915—26. 

II—III. Ulkomaan kauppa ja merenkulku. Helsingin kaupungin t i lastotoimiston 
julkaisema. 
1—8. 1927—38. 

IV. Helsingin kaupungin teknilliset laitokset. Helsingin kaupungin teknillis-
t en laitosten hal l i tuksen julkaisema. 
1—27. 1916—42. 

V. Kaupungin tilit ja tilinpäätös. Helsingin kaupungin rahatoimis ton julkai-
sema. 
1—24. 1916—39. 

VI. Opetuslaitokset. Helsingin kaupungin t i lastotoimiston julkaisema. 
1—12. 1916/17—1940/41. 

B. Helsingin kaupungin tilastollinen vuosikirja. 
Taulukoissa on suomen- ja ruotsinkieliset otsakkeet ; sisällysluettelo on 
v:s ta 1909 laadi t tu myöskin ranskankielellä. 
Helsingin kaupungin raha to imikamar in julkaisema. 

1—4. 1905—08. 
Helsingin kaupungin t i lastotoimiston julkaisema. 

5—11. 1909—15. 
12—33. 1919—41. 

C. Kertomus Helsingin kaupungin kunnallishallinnosta. 
Julkais tu a inoastaan ruotsinkielellä v:lta 1888—1901, erillisinä suomen- ja 
ruotsinkielisinä painoksina v:l ta 1875—87 ja 1902—31 sekä v:n 1932 kerto-
mukses ta alkaen a inoastaan suomenkielisenä painoksena. 
Helsingin kaupungin raha to imikamar in julkaisema. 
1—20. 1888—1907. 
Helsingin kaupungin t i lastotoimiston julkaisema. 

1—3. 1875—87. 
21—53. 1908—40. 
Henki löhakemisto 1875—1930. 



D. Helsingin kaupungin kunnalliskalenteri. 
Helsingin kaupungin tilastotoimiston julkaisema. 
Julkaistaan erillisinä suomen- ja ruotsinkielisinä painoksina; v. 1917—32 
nämä ilmestyivät vuorottaisina vuosina. Sisältää v:sta 1934 joka kolmas 
vuosi (1934, 1937) selostuksia kunnallisten viranomaisten ja laitosten järjes-
telystä, muina vuosina vain voimassa olevien asetusten luetteloja ja henkilö-
luetteloja. 

1—9. 1911—32. 
10—17. 1934—43. 

E. Helsingin kaupungin kunnallinen asetuskokoelma. 
Helsingin kaupungin tilastotoimiston julkaisema. 
Julkaistaan erillisinä suomen- ja ruotsinkielisinä painoksina. 
1—19. 1923—41. 

F. Helsingin kaupunkia koskevat asetukset. Kunnallinen käsikirja. 
Helsingin kaupungin tilastotoimiston julkaisema 1930. 
Julkaistu erillisinä suomen- ja ruotsinkielisinä painoksina. 




