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Rahatoimiston ilmoitukset kunnallisverojen kannannan tuloksista kertomusvuonna 
merkittiin tiedoksi. 

Rahatoimisto oli esittänyt, että Helsingissä verotettujen siirtoväkeen kuuluvien 
henkilöiden kunnallisverotus järjestettäisiin siten, että kaupunginhallitus oikeuttaisi 
rahatoimiston rasittamalla Verojen poistot ja palautukset nimisen pääluokan tiliä Kun-
nallisverojen poistot ja palautukset suorittamaan näin verotetuille henkilöille takaisin 
heiltä liikaa kannetun veromäärän sekä tilittämään asianomaisille kunnille niille kuuluvat 
määrät. Kaupunginhallitus hyväksyi2) esityksen, kuitenkin siten, että poistot oli esi-
tet tävä sen yleisjaoston käsiteltäviksi. 

Kaupunginhallitus päätti3) sallia Stiftelsen för Äbo akademi nimisen säätiön vas ta ta 
siitä, että Fredrikinkadun talon ja tontin n:o 16 v:n 1941 kunnallisverot, määrältään enin-
tään 6 600 mk, aikanaan suoritettiin kaupungille. 

Talousarvio. Kaupunginhallitus määräsi4) seuraavat jäsenensä edustajikseen alla 
mainittuihin lautakuntiin y. m. v:n 1943 talousarviota käsiteltäessä: jäsen Tulenheimon 
kiinteistölautakuntaan, jäsen Nyberghin yleisten töiden lautakuntaan, jäsen Kivistön 
satamalautakuntaan ja jäsen Salovaaran teknillisten laitosten hallitukseen. 

Ehdotus talousarvion laatimista koskevaksi kiertokirjeeksi hyväksyttiin5) eräin 
pienin muutoksin sekä päätettiin lähettää kiertokirje kaikille kaupungin hallituksille, 
johtokunnille ja lautakunnille. Talousarvioehdotuksen käsittely määrättiin6) tapahtu-
maan kolmessa lukemisessa. 

Kaupunginhallituksen talousarviokirjelmä hyväksyttiin7). 

3. Oikeus- ja järjestystointa koskevat asiat 
Maistraatti. Maistraatti oikeutettiin 8) suorittamaan ensimmäisen julkisen notaarin 

virkaa hoitamaan määrätylle neuvosmies C. C. Oker-Blomille sekä toisen julkisen notaarin 
virkaa hoitamaan määrätylle ki r jaaja T. R. Bymanille palkkiona näiden virkain hoita-
misesta heidän omien virkainsa ohella marraskuun 1 p:stä lukien toistaiseksi kummallekin 
puolet hoitamansa viran peruspalkasta ilman kalliinajanlisäystä. 

Toisen kaupunginvoudin konttori. Ulosottoapulainen A. Leinonen oikeutettiin9) 
säädetyn eroamisiän saavutet tuaan edelleen jäämään virkkaansa v:n 1943 loppuun. 

Toimistoapulainen H. J . Hanemann oikeutettiin10) asumaan kaupungin ulkopuolella 
v:n 1944 loppuun. 

Rakennustarkastuskonttori. Merkittiin n ) tiedoksi maistraatin ilmoitus, että apulais-
rakennusinsinööri M. A. L. Malmbergille pyynnöstä oli myönnetty ja tkuvaa palkatonta 
virkavapautta 6 kuukauden ajaksi marraskuun 1 p:stä lukien sekä että apulaisinsinööri 
L. Veiste oli mainituksi ajaksi määrätty hoitamaan apulaisrakennusinsinöörinvirkaa sii-
hen kuuluvin palkkaeduin. 

Merkittiin12) tiedoksi Uudenmaan lääninhallituksen ilmoitus rakennustarkastaja 
A. V. Toivosen määräämisestä toistaiseksi toimimaan Pukinmäen rakennussuunnitelma-
alueen sekä Pakilan ja Paloheinän omakotialueiden rakennustarkastajana. 

Raastuvanoikeus. Kaupunginhallitus päätti1 3) evätä rikosasiainnotaari E. G. Lind-
qvistin anomuksen korvauksen saamisesta hänen sotapalveluksessa olonsa vuoksi menettä-
mistään pöytäkirj anlunastusmaksuista. 

Nuorempi oikeusneuvosmies K. B. Waselius, toimistoapulainen L. Kyrklund sekä 
kaupunginpalvelijat K. G. Björk, H. T. Lindström ja O. E. Sandström oikeutettiin14) 
asumaan kaupungin ulkopuolella v:n 1943 loppuun. 

Syyttäjistö. Merkittiin 15) tiedoksi, että herra A. W. Törn oli määrätty kaupunginvis-
kaalinviraston vanhemman toimistoapulaisen viran haltijaksi maaliskuun 1 p:stä lukien. 

Apulaissyyttäjäksi poliisilaitoksen vanhemman komisarion I. V. Katajavuoren tilalle 
määrätylle vanhemmalle komisariolle E. I. Järviselle päätettiin 16) korvauksena tämän 
tehtävän hoitamisesta suorittaa 600 mk:.n kuukausipalkkio syyskuun 4 p:stä lukien. 

!) Khs 20 p. elok. 1 424 §, 10 p. syysk, 1 549 § ja 12 p. marrask. 1 955 §. — 2) S:n 12 p. 
marrask. 1 952 §. — 3) S:n 23 p. huhtik. 791 §. — 4) S:n 20 p. elok. 1 420 §. — 5) S:n 30 p. 
huhtik. 838 §. — 6) S:n 29 p. lokak. 1 862 §. — 7) S:n 26 p. marrask. 2 030 §. — 8) Khn jsto 
8 p. lokak. 3 918 §. — 9) Khs 3 p. jouluk. 2 067 §. — 10) Khn jsto 30 p. jouluk. 4 253 §. — 
" ) S:n 12 p. marrask. 4 073 §. — 12) Khs 12 p. helmik. 328 § ja 26 p. helmik. 423 §. — 13) S:n 
1 p. lokak. 1 662 §. — 14) Khn jsto 8 p. tammik. 3 006 §. — 15) S:n 5 p. maalisk. 3 248 §. — 
i6) S:n 1 p. lokak. 3 899 §. 
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Raatihuone. Merkittiin tiedoksi ilmoitukset raatihuoneen ilmapommitus vaurioista. 
Poliisilaitos. Terveydenhoitolautakunnalle päätettiin 2) ilmoittaa, että Pelkosennie-

men ja Savukosken aluelääkäriksi määrätylle poliisilääkäri N. E. M. Jännekselle ei ollut 
suoritettava palkkaa kaupungin varoista, koska häntä tällöin ei ollut määrätty puolustus-
laitoksen palvelukseen. 

Kaupunginhallitus päätti3) suorittaa valtiolle 1 / 3 valtion virastovaratyöntekijäntoin-
ten muuttamisesta ylimääräisiksi virastoapulaisentoimiksi Helsingin poliisilaitoksessa 
eli 28 086: 65 mk Kaupungin osuus poliisilaitoksen rahallisiin menoihin nimisen määrära-
han ylityksenä. 

Kiinteistölautakunta oikeutettiin4) palkkaamaan pidätettyjen henkilöiden säilytys-
osastolle siivooja v:ksi 1943 965 mk:n peruspalkoin ollen lautakunnan aikanaan tehtävä 
erillinen esitys tästä mahdollisesti aiheutuvasta poliisihuoneistojen tilapäisen työvoiman 

;määrärahan ylittämisestä. 
Eurantien 8—10:ssä toimivan V poliisiaseman huoneiston kertomusvuoden vuokran-

korotuksen suorittamiseen kaupunginhallitus myönsi5) 750 mk käyttövaroistaan arvaa-
mattomiin vuokriin ja vuokrankorotuksiin. 

Rakennustoimiston 11 422: 80 mk:n suuruisen laskun Sofiankadun 3:ssa olevassa 
poliisitalossa suoritetuista muutostöistä kaupunginhallitus päätti6) hyväksyä mak-
settavaksi v:n 1941 talousarvion pääluokkaan Yleiset työt sisältyvistä käyttövarois-
taan . 

Kertomusvuoden talousarvion pääluokkaan Yleiset työt sisältyvistä käyttövaroistaan 
kaupunginhallitus myönsi 2 248: 30 mk Sofiankadun 3:ssa toimivan poliisilaitoksen auto-
osaston vaatekomeroiden järjestämiseen7); 96 074 mk poliisilaitoksen autotilain korjaa-
miseen8); sekä 22 300 mk n. s. täikaapin järjestämiseen poliisilaitoksen rikospoliisi-
osaston pidätettyjen osastolle9). 

Kaupunginhallitus päätti 10), että rakennustoimiston talorakennusosaston v:n 1941 
aikana suorittamien ilmapommitus- ja räjähdysvauriokorjausten poliisilaitoksen raken-
nuksille aiheuttamat kustannukset, 24 434:90 mk, saatiin viedä mainitun vuoden 
talousarvion pääluokan Kiinteistöt lukuun Talo-osasto kuuluvalle rakennusten korjaus-
tilille Poliisilaitoksen rakennukset. 

Poliisilaitoksen kaluston täydentämistä ja korjaut tamista sekä pidätettyjen henki-
löiden makuu- y. m. vaatteiden hankkimista varten myönnettiin n ) poliisilaitoksen yleis-
menoihin sisältyvästä määrärahasta Kalusto yhteensä 50 000 mk. 

Merkittiin 12) tiedoksi Uudenmaan, lääninhallituksen ilmoitus, että kaupungin poliisi-
laitoksen kustannuksista v:lta 1941 suoritettava osuus nousi 10 534 126: 65 mk:aan, ol-
len se suoritettava heinäkuun kuluessa. 

Poliisilaitoksen rikospoliisiosaston pidätetyille henkilöille tarjottavien ruoka-annosten 
yksikköhinta päätettiin13) elokuun 1 p:stä lukien korottaa 4 mk:ksi sekä samalla kehoit-
t aa poliisilaitosta antamaan kaupunginhallitukselle yksityiskohtainen selonteko kysei-
sistä ruokintakustannuksista. 

Henkikirjoittajan konttori. Käyttövaroistaan arvaamattomiin vuokriin ja vuokran-
korotuksiin kaupunginhallitus myönsi14) 400 mk henkikirjoittajan konttorin vuokran-
korotuksen suorittamiseen. 

Huoneenvuokralautakunnat. Kaupunginhallitus päätti1 5) määrätä huoneenvuokra -
lautakuntien yhden ylemmän palkkaluokan nuoremman toimistoapulaisen peruspalkan 
1 800 mk:ksi kuukaudessa sekä alemman palkkaluokan nuorempain toimistoapulaisten 
ja vahtimestarin peruspalkan 1 500 mk:ksi kuukaudessa niihin kuuluvine kalliinajan-
lisäyksineen, ollen mainitut palkat suoritettava tammikuun 1 p:stä alkaen. 

Kaupunginhallitus päätti16) sallia huoneenvuokralautakuntien suorittaa sotapalve-
luksessa olevien vuokravelkojen järjestelyä ja vuokrarahan saantia koskevien asioiden 
täytäntöönpanoa valvovalle sihteerille vakinaisen lautakunnan sihteerille maksetun 

V Khs 3 p. jouluk. 2 068 ja 2 069 §. — 2) Kim jsto 8 p. tammik. 3 012 §. — 3) Khs 8 p. lokak. 
1 702 §. — S:n 17 p. jouluk. 2 183 §. — 5) S:n 24 p. syysk. 1 626 §. — 6) S:n 15 p. tammik. 
66 §. — 7) S:n 15 p. lokak. 1 749 §. — 8) S:n 11 p. kesåk. 1 144 §. — 9) S:n 4 p. kesåk. 1 078 §. — 
10) S:n 22 p. tammes. 183 §. - 1 1 ) Khn jsto 12 p. helmik. 3 163 §, 4 p. kesåk. 3 593 §, 15 p. 
lokak. 3 945 § ja 23 p. jouluk. 4 232 §. — 12) Khs 2 p. huhtik. 653 §. — 13) Khn jsto 8 p. tam-
mik. 3 009 §. — 14) Khs 24 p. syysk. 1 626 §. — 15) S:n 5 p. maalisk. 497 §. — 16) S:n 30 p. 
huhtik. 827 §. 
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kuukausipalkan lisäksi 800 mk:n erikoiskorvauksen kuukaudessa toukokuun 1 p:stä 
alkaen lautakuntain tilapäisen työvoiman määrärahasta. 

Kaupunginhallitus o i k e u t t i h u o n e e n v u o k r a l a u t a k u n n a t suorittamaan kortiston-
hoitajalleen 3 600 mk:n kuukausipalkan lisättynä asianomaiseen palkkaluokkaan kuulu-
valla kulloinkin suoritettavalla kalliinajanlisäyksellä. Tarvit tavasta määrärahan ylityk-
sestä lautakuntia kehoitettiin aikanaan tekemään esitys kaupunginhallitukselle. 

Huoneenvuokralautakunnat oikeutettiin 2) tarverahoistaan tilitystä vastaan saamaan 
ennakkovaroj a postikulujensa peittämiseen 10 000 mk. 

Huoneenvuokralautakuntia päätettiin3) kehoittaa virkojensa haettaviksi julistami-
sessa noudattamaan samaa menetelmää kuin kaupunginhallitus. 

Sosiaaliministeriön ilmoitus huoneenvuokralautakuntain toiminnasta saatuja koke-
muksia, liikehuoneistojen mahdollista säännöstelyä-ja sotapalveluksessa olevien vuokra-
velka- ja vuokrarahakysymyksiä koskettelevan neuvottelukokouksen järjestämisestä 
helmikuun 16 p:nä päätettiin4) lähettää huoneenvuokralautakuntien yhteiselle puheen-
johtajalle G. H. I. Melanderille kehoituksin saa t t aa se muiden huoneenvuokralautakun-
tain puheenjohtajain tietoon. 

Yleisistä käyttövaroistaan kaupunginhallitus myönsi5) 10 200 mk eräiden huoneen-
vuokralautakuntien kansliasta varastettujen vaatteiden korvaamiseen. 

4. Liikennettä koskevat asiat 

Autovastuulain säätämä vakuuttamisvelvollisuus. Merkittiin6) tiedoksi että valtio-
neuvosto kaupunginhallituksen anomuksesta oli vapaut tanut kaupungin autovastuulain 
säätämästä vakuuttamisvelvollisuudesta tammikuun 1 p:ään 1948 ehdoin, että kaupunki 
osallistui autovastuulain 3 §:ssä säädettyyn vakuutusyhtiöiden yhteisvastuuseen. 

Yhteenajokysymykset. Kiinteistötoimiston t alo-os aston halkotoimiston autonkulj et-
t a j a O. Tolonen, jonka raastuvanoikeus helmikuun 13 p:nä oli velvoittanut maksamaan 
kaupungille 3 394:80 mk:n korvauksen hänen ohjaamansa kuorma-auton ja raitiotie-
vaunun välillä tammikuun 2 p:nä tapahtuneen yhteenajon johdosta aiheutuneista auto-
vaurioista, vapautettiin7) sittemmin suorit tamasta % mainitusta vahingonkorvauksesta. 

Rakennustoimiston autonkuljettaja S. A. Lieho oli anonut, että hänet vapautettaisiin 
suorittamasta kaupungille korkeimman oikeuden hänen ohjaamansa kuorma-auton ja 
toimitusjohtaja B. M. Fagerströmin henkilöauton välisen yhteentörmäyksen johdosta 
hänen maksettavikseen tuomitsemia kuorma-auton korjauskustannuksia, 835 mk, ja 
oikeudenkäyntikuluja, 100 mk, sekä että kaupungin varoista suoritettaisiin toimitusjoh-
t a j a Fagerströmille hänen henkilöautonsa korjauskustannukset, 19 489 mk, ja hänen 
oikeudenkäyntikulunsa, 1 050 mk. Kaupunginhallitus päätt i8) tällöin vapaut taa auton-
kuljet taja Liehon suorittamasta 2/3 korvauksen ja oikeudenkäyntikulujen yhteismää-
rästä siten, että jalelle jäävä 1 / 3 kyseisestä määrästä, 7 158 mk, perittiin häneltä vähi-
tellen kahden vuoden aikana palkanmaksun yhteudessä. 

Rakennustoimiston autonkuljettaja K. Vikman vapautettiin 9) maksamasta 1 940: 65 
mk:n suuruista laskua, joka johtui rakennustoimiston henkilöauton ja erään puolustus-
laitoksen henkilöauton yhteenajosta jälkimmäiselle autolle aiheutuneiden vaurioiden 
korjaamisesta-sekä päätettiin samalla kehoittaa rahatoimistoa suorittamaan kyseinen 
rahamäärä autovakuutusrahastost a. 

Rakennustoimiston autonkuljettaja R. Selin vapautettiin1 0) suorittamasta 2/3 hänen 
ajamalleen autolle eräässä yhteenajossa aiheutuneista korjauskustannuksista eli 2 558: 65 
mk, mikä rahamäärä oli suoritettava autovakuutusrahastosta, jääden autonkuljettaja 
Selinin suoritettavaksi vain jälellä oleva kustannusten osa eli 1 279: 30 mk. 

Katutyön aiheuttamien autovaurioiden korvaaminen. Autonkuljettaja E. U. Wahlberg 
oli autoineen ajanut erääseen täyttämättömään Raitiotie ja omnibus oy:n sekä rakennus-
toimiston yhteiseen katutyökuoppaan, joka tosin oli ollut aidattuna mut ta vailla merkki-

!) Khs 26 p. helmik. 398 — 2) S:n 30 p. huhtik. 842 §. — 3) S:n 11 p. kesäk. 1 129 §. — 
4) S:n 12 p. helmik. 316 §. — 5) S:n 22 p. lokak. 1791 §. — 6) S:n 23 p. jouluk. 2 227 §. — 
?) S:n 26 p. helmik. 440 §. — 8) S:n 15 p. toukok. 949 §. — 9) S:n 16 p. heinäk. 1 277 §. — 
10) S:n 12 p. marrask. 1971 §. 


