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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. 


