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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 


