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Kertomusvuoden säästöä, joka kokonaan oli puuttunut edellisestä 
tulosäännöstä, oli v:n 1942 tulosääntöön merkitty 21,000,000 mk. 

Vapautettuja siirtomäärärahoja oli v:n 1942 tulosääntöön merkitty 
29,128,000 mk eli valtuuston peruuttamat siirtomäärärahat x) vähennet-
tyinä niihin osoitetuilla lainavaroilla. 

3. Oikeus- ja järjestystointa koskevat asiat 

Maistraatti. Merkittiin 2) tiedoksi Uudenmaan lääninhallituksen joulu-
kuun 17 p:nä 1940 vahvistaneen kaupunginvaltuuston päätöksen3) toisen 
kaupunginvoudin konttorin ulosottomiehen A. G. J . Wennerqvistin valit-
semisesta maistraatinsihteeriksi. 

Yleisistä käyttövaroistaan valtuusto myönsi maistraatin tilapäisen työ-
voiman määrärahaan 2,600 mk:n 4) lisäyksen tilapäisen työvoiman palkkaa-
miseksi tiedonantoasiain käsittelyä varten sekä 40,000 mk:n 5) lisäyksen 
valtion n. s. korvausasiain lukumäärän kasvun vaatiman kolmen ylimääräi-
sen kaupunginpalvelijan ja yhden ylimääräisen toimistoapulaisen palkkaa-
miseksi n. 8 kuukauden ajaksi. 

Rikostuomioiden toimeenpanokonttori. Kaupunginvaltuusto päätti6) 
heinäkuun 1 p:stä lukien lakkauttaa rikostuomioiden toimeenpanokontto-
rin ulosottoapulaisen G. A. Nymanin kuoltua avoimeksi tulleen, tarpeetto-
maksi osoittautuneen 29 palkkaluokkaan kuuluvan ulosottoapulaisenviran. 

Rikostuomioiden toimeenpanokonttorin määrärahaa Valaistus päätet-
tiin sallia ylittää enintään 600 mk 7) sekä määrärahaa Painatus ja sidonta 
enintään 2,000 mk 8). 

Rakennustarkastuksen järjestäminen Pakilan ja Paloheinän omakoti-
alueilla. Kaupunginvaltuusto päätti 9) tehdä sisäasiainministeriölle esi-
tyksen Pakilan ja Paloheinän omakotialueiden asettamisesta rakennus-
toiminnan väliaikaisesta järjestelystä kaupungeissa ja kauppaloissa sekä 
eräillä rakennustarkastuksen alaisilla maaseudun alueilla elokuun 2 p:nä 
1940 annetun asetuksen edellyttämän erityisen rakennustarkastuksen alai-
siksi. 

Vahvistettuaan10) kyseisten omakotialueiden rakennussuunnitelmat 
Uudenmaan lääninhallitus sittemmin määräsi Helsingin kaupungin ra-
kennustarkastajan toistaiseksi toimimaan mainittujen omakotialueiden 
rakennustarkastaj ana 11). 

Raastuvanoikeus. Raastuvanoikeuden tilapäisen työvoiman määrära-
haa päätettiin 12) sallia ylittää enintään 104,100 mk raastuvanoikeuden 
ylimääräisen yhdeksännen osaston jakamiseksi kahtia heinäkuun 1 p:stä 
lukien. 

Syyttäjistö. Kaupunginvaltuusto päätti1 3) muuttaa toisen ylimääräisen 
kaupunginviskaalin viran sääntöpalkkaiseksi 19 palkkaluokkaan kuulu-
vaksi kaupungin viskaalin viraksi tammikuun 1 p:stä 1942 lukien. 

Niinikään valtuusto päätti14) muuttaa kaupunginviskaalinviraston tila-
päisen nuoremman toimistoapulaisen viran sääntöpalkkaiseksi 34 palkka-

V Kvsto 19 p. marrask. 17 §. — 2) S:n 15 p. tammik. 5 §. — 3) Ks. v:n 
1940 kert. s. 27. — 4) Kvsto 19 p. helmik. 33 §. — 6) S:n 23 p. huhtik. 41 §. — 
6) S:n 3 p. syysk. 15 §. — 7) S:n 29 p. lokak. 22 §. — 8) S:n 18 p. kesäk. 56 §. — 
9) S:n 23 p. huhtik. 16 §. — 10) S:n 19 p. marrask. 5 §. — n ) Ks. Kunnall. ase-
tuskok. s. 169. —1 2) Kvsto 4 p. kesäk. 16 §. — 13) S:n 4 p. kesäk. 11 §. —14) S:n 4 
p. kesäk. 12 §. 
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luokkaan kuuluvaksi alemman palkkaluokan vanhemman toimistoapulaisen 
viraksi tammikuun 1 p:stä 1942 lukien. 

Poliisilaitoksen komisariot Th. V. Aalto, A. E. Lindström, J . Mäky-
nen, A. Pyhälä, G. S. H. Schönberg-Stähl .ja A. A. Vuoroksa, jotka edelli-
sestä talvesta saakka korvauksetta olivat hoitaneet rangaistusmääräyk-
sestä annetun lain 12 §:ssä mainittuja apulaissyyttäjän tehtäviä, olivat 
anoneet, että heille kullekin v:n 1941 alusta lukien suoritettaisiin 500 mk:n 
korvaus kuukaudessa kyseisten tehtävien hoitamisesta. Valtuusto myönsi 
mainittua tarkoitusta varten yleisistä käyttövaroistaan 36,000 mk:n suu-
ruisen lisäyksen syyttäjistön tilapäisen työvoiman määrärahaan. Palk-
kion suorittamiseksi komisario K. K. Ikoselle, jonka oikeuskansleri heinä-
kuun 1 p:stä lukien oli määrännyt apulaissyyttäjäksi säännöstelymääräyk-
siä vastaan tehtyjä rikoksia koskevissa asioissa, valtuusto päätti2) sallia 
ylittää edellä mainittua määrärahaa 3,000 mk. Syyttäjistön v:n 1942 tila-
päisen työvoiman määrärahassa päätettiin 2) ottaa huomioon 50,400 mk:n 
-suuruinen menoerä 600 mk:n kuukausipalkkion suorittamiseksi apulais-
syyttäjinä toimiville edellä mainituille 7 komisariolle. 

Tilapäisen työvoimansa palkankorotusten suorittamiseksi kaupungin-
• viskaalinvirasto oikeutettiin3) 1,200 mkrlla ylittämään syyttäjistön v:n 

1940 määrärahaa Tilapäistä työvoimaa. Kertomusvuoden samojen menojen 
suorittamiseksi myönnettiin mainitun vuoden vastaavaan määrärahaan 
1,200 mk:n suuruinen lisäys kaupunginvaltuuston yleisistä käyttövaroista. 

Kaupunginvaltuusto myöntyi4) syyttäjistön määrärahain Kesäloma-
sijaiset ja Tarverahat ylittämiseen vastaavasti 4,120 mk ja 1,000 mk. 

Raatihuoneen arkisto. Kaupunginvaltuusto päätti 5), että v:n 1940 ta-
lousarvion tuloa tuottamattomien pääomamenojen pääluokan lukuun Talo-
rakennukset sisältyvä yleisen kunnallishallinnon määräraha Vanha raati-
huone, varastotilojen sisustaminen kellariin saatiin merkitä siirtomäärä-
rahaksi. 

Poliisilaitos. Kaupunginvaltuusto päätti6) muuttaa poliisilaitoksen tila-
päisen lääkintöapulaisen- eli haavurinviran sääntöpalkkaiseksi 37 palkka-
ja V kielitaitoluokkaan kuuluvaksi sairaanhoitajattaren viraksi tammikuun 
1 pistä 1942 lukien. 

Kaupunginhallitus oikeutettiin7) ylittämään poliisilaitoksen v:n 1940 
määrärahoja Pidätettyjen henkilöiden ylläpito 10,000 mk sekä Matka- ja 
kuljetuskustannukset 4,000 mk. 

Valtuusto hyväksyi8) kaupunginhallituksen toimenpiteen oikeuttaa 
yleisten töiden lautakunnan 10,000 mk:lla ylittämään kertomusvuoden 
talousarvion tuloa tuottamattomien pääomamenojen pääluokan lukuun 
Talorakennukset sisältyvää määrärahaa Ratakadun 10:ssä olevan poliisi-
aseman lämpöjohtokattilan uusimista varten. 

Edellä mainittuun lukuun sisältyvää määrärahaa Muutostöitä poliisi-
laitoksen tallirakennuksessa Sofiankadun 3:ssa yleisten töiden lautakunta 
oikeutettiin 9) ylittämään 390,504: 35 mk. 

Kiinteistölautakunta oikeutettiin10) ylittämään poliisihuoneistojen v:n 
1940 tilapäisen työvoiman määrärahaa 269:50 mk. 

l) Kvsto 15 p. tammik. 14 §. — a) S:n 29 p. lokak. 5 §. — 8) S:n 19 p. hel-
mik. 34 §. — 4) S:n 3 p. syysk. 33 §. — 5) S:n 29 p. tammik. 24 §. — 6) S:n 18 
p. kesäk. 14 §. — 7) S:n 12 p. maalisk. 26 §. — 8) S:n 3 p. syysk. 35 §. — 9) S:n 
29 p. lokak. 25 §; ks. v:n 1940 kert. s. 62 ja 125. — 10) Kvsto 15 p. tammik. 
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HuoneenvuokralautakunnUt. Kohtuuttomien vuokrien ehkäisemisestä 
kesäkuun 7 p:nä 1940 annettu laki, jonka määräysten mukaisesti kuntien 
entiset huoneenvuokralautakunnat 1) oli asetettu, oli kertomusvuoden 
toukokuun 10 p:nä annetulla asetuksella kumottu sekä samana päivänä 
tehty päätös huoneen vuokrasäännöstelystä, jonka mukaisesti säännöstelyn-
alaisiin kuntiin oli asetettava tarpeen mukaan yksi tai useampia uusia 
huoneen vuokralautakuntia. Tällöin kaupunginvaltuusto päätti 2): 

asettaa entisen huoneenvuokralautakunnan tilalle kolme uutta huoneen-
vuokralautakuntaa, joista yhden tehtävänä oli käsitellä kesäkuun 1 p:n 
1939 jälkeen valmistuneita taloja koskevat vuokra-asiat koko kaupungissa, 
ja kahden muun lautakunnan ennen mainittua päivää valmistuneita taloja 
koskevat vuokra-asiat, sekä jakaa kaupunki näiden kesken kahteen.aluee-
seen, joista toisen muodostivat Pitkänsillan pohjoispuolella ja pohjoiseen 
johtavan rautatien itäpuolella olevat kaupunginosat sekä toisen eteläiset 
ja läntiset kaupunginosat; 

vahvistaa huöneenvuokralautakuntien puheenjohtajäin palkkion 2,500 
mk:ksi kuukaudessa sekä tämän varamiehen palkkion 300 mk:ksi ja jäsen-
ten palkkion 200 mk:ksi kultakin kokoukselta; 

oikeuttaa kunkin huoneenvuokralautakunnan palkkaamaan sihteerin · 
ja apulaissihteerin sekä kaksi toimistoapulaista; 

oikeuttaa kaupunginhallituksen aikanaan päättämään huoneenvuokra-
lautakuntien mahdollisesti tarvitsemasta muusta aputyövoimasta; sekä 

oikeuttaa kaupunginhallituksen myöntämään huoneenvuokralauta-
kunnan määrärahain ylitysoikeuksia, kuitenkin enintään 350,000 mk:n 
maaraan saakka. 

Sittemmin valtuusto päätti3): 
asettaa eteläiselle ja läntiselle alueelle väliaikaisen toisen huoneen-

vuokralautakunnan syyskuun 30 p:ään 1941 saakka sekä määrätä, että 
asiat tällä alueella toimivien lautakuntien kesken jaetaan tasan arvalla; 

korottaa huoneenvuokralautakuntien puheenjohtajain palkkion nii-
den toiminnan alkamisesta saakka 3,500 mk:ksi kuukaudessa; 

kehoittaa huoneenvuokralautakuntien puheenjohtajia keskuudestaan 
asettamaan kansliapäällikön lautakuntien keskuskanslian valvontaa ja. 
niiden yhteisten asiain hoitamista varten; 

määrätä palkkion kansliapäällikön tehtävien hoitamisesta 500 mk:ksi 
kuukaudessa; 

oikeuttaa kaupunginhallituksen myöntämään huoneenvuokralauta-
kunnille niiden määrärahain ylitysoikeuksia enintään, 400,000 mk:aan 
saakka; sekä 

oikeuttaa lautakuntain varapuheenjohtajat olemaan saapuvilla ko-
kouksissa ja tällöin nostamaan jäsenpalkkion. . 

Myöhemmin valtuusto lisäksi päätti 4): 
asettaa pohjoiselle ja itäiselle alueelle väliaikaisen toisen huoneen-

vuokralautakunnan syyskuun 30 p:ään 1941 saakka ja määrätä, että. 
asiat tällä alueella toimivien lautakuntien kesken jaetaan tasan arvalla; sekä 

oikeuttaa kaupunginhallituksen myöntämään huoneenvuokralauta-
kunnille niiden määrärahain ylitysoikeuksia enintään 465,000 mk:aan 
saakka. 

*) Ks. v:n 1940 kert. s. 75 ja tämän kert. s. 105. — 2) Kvsto 14 p. toukok. 
52 §. — 8) S:n 4 p. kesäk. 44 §. — 4) S:n 18 p. kesäk. 68 §. 
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Syksyllä valtuusto p ä ä t t i p i d e n t ä ä väliaikaisten huoneenvuokra-
lautakuntain toimiajan kestämään kertomusvuoden loppuun. 

Vuoden lopussa valtuusto päätti 2): 
pidentää molempien väliaikaisten huoneenvuokralautakuntain toimi-

ajan kestämään toistaiseksi; 
maksaa väliaikaisten huoneenvuokralautakuntien puheenjohtajille v:n 

1942 alusta lukien 300 mk:n palkkion kultakin kokoukselta; 
olla maksamatta kokouspalkkiota huoneenvuokralautakuntien vara-

puheenjohtajille v:n 1942 alusta lukien milloin he eivät toimineet puheen-
johtajina; sekä 

sallia huoneen vuokralautakunnan varajäsenenä tarpeen vaatiessa toi-
mia myöskin toisen huoneen vuokralautakunnan vastaavia piirejä edusta-
van jäsenen. 

Yleisistä käyttövaroistaan valtuusto myönsi3) 18,600 mk:n lisäyksen 
huoneen vuokralautakunnan määrärahaan Palkkiot 1,200 mk:n kuukausi-
palkkaisen apulaisen palkkaamiseksi lautakunnan sihteerille kansliatehtä-
vien hoitamista varten helmikuun 15 p:stä lukien ja jotta lautakunnan 
vahtimestarille tai muulle haastemiehen kelpoisuuden omaavalle henki-
lölle kertomusvuoden alusta lukien voitaisiin lautakuntaan annettavien 
kutsujen tiedoksiantamisesta suorittaa 15 mk kutsua kohden, sekä 2,500 
mk:n suuruisen lisäyksen määrärahaan Tarverahat lisääntyneiden puh-
taaksikirjoitusmenojen peittämistä varten. 

Huoneenvuokralautakunnat oikeutettiin4) ylittämään määrärahaansa 
Palkkiot 175,000 mk. 

4. Liikennettä koskevat asiat 

Vuokra-autotaksan väliaikainen korottaminen. Kaupunginvaltuusto 
päätti5) esittää maistraatille vuokra-autotaksan muuttamista väliaikai-
sesti heinäkuun 1 p:stä lukien siten, että entinen päivätaksa korotettaisiin 
yötaksan määrään, mikä käytännössä merkitsee sitä, että taksamittarien 
osoittamasta määrästä perittäisiin 100 %:n korotus kaikkina vuorokauden 
aikoina. 

Siviilisokeiden maksuton raitiotievaunujen käyttö. Kaupunginvaltuusto 
päätti6) puolestaan suostua siihen, että siviilisokeat, poikkeuksena Uu-
denmaan läänin kuvernöörin maaliskuun 11 p:nä 1901 vahvistamien Hel-
singin sähköraitioteiden käyttämisestä annettujen määräysten 1 §:ssä 
säädetystä kiellosta, saivat kuljettaa opaskoiransa mukanaan raitiotie-
vaunujen perävaunujen etusillalla. 

5. Palotointa koskevat asiat 

Palolaitos. Kaupunginvaltuusto oikeutti7) palolautakunnan kertomus-
vuonna suorittamaan kymmenelle palokuntaan kuuluvien kesälomasijai-
selle 1,700 mk:n suuruisen kuukausipalkan sekä tarkoitusta varten ylittä-
mään palolaitoksen määrärahaa Kesälomasijaiset 14,000 mk. 

!) Kvsto 1 p. lokak. 11 §. — 2) S:n 17 p. jouluk. 11 §. — 8) S:n 19 p. helmik. 
31 §. _ S : n 1 7 p jouluk. 46 §. — 6) S:n 18 p. kesäk. 6 §. — ·) S:n 18 p. 
kesäk. 42 §. — 7) S:n 4 p. kesäk. 49 §. 


