
23 1. Kaupungin valtuusto 

3. Oikeus- ja järjestystointa koskevat asiat 

Maistraatti. Maistraatin v:n 1942 määrärahaa Valaistus päätettiin sallia ylittää 
1 419: 90 mk 1 ) ja määrärahaa Siivoaminen 3 500 mk2) sekä kertomusvuoden määrä-
rahaa Tilapäistä työvoimaa 30 000 mk 3). 

Huhtikuun 24 p:nä 1941 maistraatin kokoonpanosta asemakaava- ja rakennusasioita 
käsiteltäessä annetun lain mukaisesti kaupunginvaltuusto asetti 4) Uudenmaan läänin 
maaherran toimitettavan, maistraattiin mainitunlaisten kysymysten käsittelyä varten 
tarvittavan lisäjäsenen vaalin ehdokkaiksi tammikuun 1 p:nä 1944 alkavaksi kolmivuotis-
kaudeksi entisin ehdoin apulaisasemakaava-arkkitehti B. H. Aminoffin, apulaistoimisto-
arkkitehti O. F. Flodinin ja toimisto arkkitehti V. Tuukkasen. 

Valtuusto vahvisti 5) maistraatin lisäjäsenenä asemakaava- ja rakennusasioita käsi-
teltäessä toimivan asiantuntijanpalkkion siinä tapauksessa, että tointa hoiti kaupungin 
palveluksessa oleva viranhaltija, kertomusvuoden tammikuun 1 p:stä lukien 1 500 mk:ksi 
kuukaudessa sekä oikeutti maistraatin tarkoitusta varten ylittämään palkkiomäärära-
haansa 6 000 mk. 

Ensimmäisen kaupunginvoudin konttori. Merkittiin6) tiedoksi Uudenmaan läänin-
hallituksen lokakuun 26 p:nä 1942 hylänneen ensimmäisen kaupunginvoudin P. K. 
Laxenin valituksen, joka kohdistui kahden uuden ulosottomiehenviran perustamista en-
simmäisen kaupunginvoudin konttoriin tarkoittavaan kaupunginvaltuuston päätök-
seen 7). Ensimmäisen kaupunginvoudin tällöin valitettua asiassa korkeimpaan hallinto-
oikeuteen anoen lääninhallituksen päätöksen kumoamista, valtuusto päätt i8) korkeim-
malle hallinto-oikeudelle asiasta annettavassa selityksessään anoa, että valitus hylättäi-
siin valtuuston lääninhallitukselle esittämin perustein. Korkein hallinto-oikeus päätti 9) 
kertomusvuoden toukokuun 12 p:nä, että kaupunginvouti Laxenin valitus ei aiheuta lää-
ninhallituksen päätöksen lopputuloksen muuttamista. 

Ensimmäisen kaupunginvoudin konttorin määrärahaa Tilapäistä työvoimaa päätet-
tiin 10) sallia ylittää 10 000 mk. 

Toisen kaupunginvoudin^konttori. Toisen kaupunginvoudin konttorin v:n 1942 määrä-
rahaa Siivoaminen päätettiin sallia ylittää 4 100 mk 1V) ja kertomusvuoden määrärahaa 
Painatus ja sidonta enintään 50 000 mk 12). 

Rikostuomioiden toimeenpanijan konttori. Kaupunginvaltuusto myönsi13) yleisistä 
käyttövaroistaan, niitä ylittäen, 17 829 mk:n suuruisen määrärahan tilapäisen toimisto-
apulaisen palkkaamiseksi rikostuomioiden toimeenpanijan konttoriin. 

Rikostuomioiden toimeenpanijan konttorin kertomusvuoden määrärahoja Kesäloma-
sijaiset päätettiin sallia ylittää 8 910 mk 14), Valaistus enintään 1 500 mk 15) ja Painatus 
ja sidonta -enintään 8 000 mk 12). 

Raastuvanoikeus. Kaupunginvaltuusto päätti 16) raastuvanoikeuden ylimääräisen 
yhdeksännen osaston jatkuvaa ylläpitämistä ja uuden ylimääräisen kymmenennen osaston 
perustamista varten merkitä v:n 1944 talousarvioon enintään 1 026 412 mk:n suuruisen 
määrärahan. 

Raastuvanoikeuden v:n 1942 määrärahaa Valaistus päätettiin sallia ylittää 4 159: 20 
mk 17) ja kertomusvuoden määrärahoja Tilapäistä työvoimaa ja Kesälomasijaiset vastaa-
vasti 14 000: 20 mk 18) ja 106 663: 90 mk 18). 

Syyttäjistö. Seitsemälle apulaissyyttäjinä toimivalle poliisilaitoksen piirikomisariolle 
päätettiin 19) kertomusvuoden alusta lukien suorittaa 900 mk:ksi korotettu kuukausi-
palkkio. Tarkoitusta varten päätettiin samalla sallia ylittää syyttäjistön tilapäisen työ-
voiman määrärahaa 25 200 mk. 

Syyttäjistön v:n 1942 määrärahoja Kesälomasijaiset, Painatus ja sidonta sekä Tarve-
rahat päätettiin 20) sallia ylittää vastaavasti 1 620 mk, 2 000 mk ja 1 000 mk. 

Poliisilaitos. Poliisilaitoksen pidättämille henkilöille annettavien aterioiden hinnan 
korottamiseksi kertomusvuoden syyskuun 1 p:stä 4 mk:sta 5 mk:aan kaupunginvaltuusto 
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päätti1) sallia ylittää poliisilaitoksen yleismenoihin sisältyvää määrärahaa Pidätettyjen 
henkilöiden ylläpito 77 000 mk. 

Seuraavia poliisilaitoksen v:n 1942 määrärahoja päätettiin 2) sallia ylittää alla maini-
tun verran: Kaupungin osuus poliisilaitoksen rahallisiin menoihin 1 672 213: 30 mk, 
Pidätettyjen henkilöiden ylläpito 59 931:40 mk ja Matka- ja kuljetuskustannukset 
17 375 mk, Lääkkeet ja sairaanhoitotarvikkeet 5 218: 10 mk sekä Sairaanhoitokustan-
nukset 7 000 mk. Kertomusvuoden sairashuoltomäärärahaa Sairaanhoitokustannukset 
päätettiin3) sallia ylittää 4 000 mk. 

Holhouslautakunta. Raastuvanoikeudelle annettavassa lausunnossa kaupunginval-
tuusto päätti 4) ehdottaa, että oikeusneuvos O. Möller määrättäisiin holhouslautakunnan 
puheenjohtaj aksi nelivuotiskaudeksi 1944—47. 

Holhouslautakunnan määrärahaa Kesälomasi jäiset päätettiin 5) sallia ylittää 1 733 mk. 
Henkikirjoittajan konttori. V:n 1942 määrärahaa henkikirjoittajalle päätettiin6) 

sallia ylittää 1 328: 20 mk. 
Huoneenvuokralautakunnat. Kaupunginvaltuusto päätti 7), että huoneen vuokralauta-

kuntain pöytäkirjanotteista peritään lunastuksena sama määrä kuin toimituskirjain 
lunastuksesta ja toimituspalkkioista kertomusvuoden syyskuun 17 p:nä annetussa ase-
tuksessa tarkoitetun, ensimmäiseen ryhmään kuuluvan viranomaisen pöytäkirjanotteista. 

Kaupunginvaltuusto epäsi 8) kaupunginhallituksen esityksen, että näitä palkkioita 
korottaen tammikuun 1 p:stä 1944 lukien suoritettaisiin huoneenvuokralautakuntien 
yhteiselle puheenjohtajalle 6 000 mk kuukaudessa, kahden vakinaisen lautakunnan pu-
heenjohtajalle 4 300 mk kuukaudessa sekä varapuheenjohtajille ja ylimääräisten lauta-
kuntien puheenjohtajille 375 mk kokoukselta. 

Huoneenvuokralautakunnat oikeutettiin9) ylittämään seuraavia v:n 1942 määrä-
rahojaan alla mainituin määrin: Tilapäistä työvoimaa 120 000 mk, Kesälomasijaiset 200 
mk, Vuokra 23 782: 50 mk, Painatus ja sidonta 4 000 mk sekä Tarverahat 30,000 mk. 

Valtuusto päätti10) sallia ylittää huoneen vuokralautakuntain kertomusvuoden määrä-
rahaa Palkkiot 383 800 mk ja Tilapäistä työvoimaa 174 980 mk. 

4. Liikennettä koskevat asiat 

Raitiotie ja omnibus oy. Kaupunginvaltuusto päätti11) oikeuttaa Raitiotie ja omni-
bus oy:n tasoittamaan matkalippujen hinnat siten, että kaikki hinnat, jotka päättyivät 
alle 50 p:n, alennettiin lähinnä alempaan täyteen markkamäärään ja hinnat, jotka päät-
tyivät 50 p:iin tai nousivat sen yli, korotettiin lähimpään täyteen markkamäärään. 

5. Palotointa koskevat asiat 

Nuohoustariffin korottaminen. Merkittiin12; tiedoksi kansanhuoltolautakunnan joulu-
kuun 29 p:nä 1942 vahvistaneen kaupunginvaltuuston päätöksen 13) Helsingin kaupungin 
nuohoustariffin perusmaksujen korottamisesta lokakuun 1 pistä 1942 lukien. Valtuusto 
päätti14) korottaa nuohoustariffin perusmaksut lokakuun 1 p:stä lukien toistaiseksi edel-
leen 6 %:lla eli siis yhteensä 38 %:lla. Maksujen korotukselle päätettiin hankkia kansan-
huoltolautakunnan vahvistus. 

Palolaitos. Palolaitoksen v:n 1942 määrärahaa Valaistus päätettiin sallia ylittää enin-
tään 10 000 mk15) sekä kertomusvuoden määrärahoja Kesälomasijaiset 45 207 mk16), 
Painatus ja sidonta 3 000 mk17), Tarverahat 12 950 mk18) ja Vakuutusmaksut 66 000 mk19). 

Pääpaloaseman autojen korjauspajan laajentamiseksi yleisten töiden lautakunta 
oikeutettiin 20) ylittämään kertomusvuoden talousarvion pääluokan Tuloa tuottamatto-
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