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Mk 
Sähkölaitoksen rakennuksia varten 5 120 000 
Sähkölaitoksen koneistoa varten 32 500 000 
Sähkölaitoksen johtoverkkoa ja jakelulaitteita varten 23 856 000 
Kalasataman suolakalavarastorakennuksen rakentamiseen 2 050 000 
Kalasataman kalalaatikkosuojan rakentamiseen 814 000 
Kumpulan ja Toukolan puistotalojen erinäisiä lisätöitä varten 6 200 000 
Asuntojen kunnostamiseen talossa Kruunuvuorenkatu n:o 11—13 3 560 000 
Kunnallisten asuinrakennusten rakentamiseen Kymin- ja Limingantien 

varrelle 12 220 000 
Kokoonpantavien puutalojen hankkimiseen 16 430 000 
Uusien raitiovaunujen hankkimiseen 47 000 000 
Ennen liikennelaitoksen omaisuuden kaupungille siirtymistä tilattua ka-

lustoa varten 28 968 000 
Siirtolapuutarhan perustamiseen Pakilaan 4 000 000 

Kaikkiaan 301 188 000 

3. Oikeus- ja järjestystointa koskevat asiat 
Maistraatti. Valtuusto vahvisti1) maistraatin lisäjäsenenä asemakaava-ja rakennus-

asioita käsiteltäessä toimivan asiantuntijanpalkkion siinä tapauksessa, että tointa hoiti 
kaupungin palveluksessa oleva viranhaltija, kertomusvuoden syyskuun 1 p:stä lukien 
2 000 mk:ksi kuukaudessa sekä oikeutti maistraatin tarkoitusta varten ylittämään palk-
kiomäärärahaansa enintään 2 000 mk. 

Maistraatti oikeutettiin 2) ylittämään enintään 28 560 mk tilapäisen työvoiman 
määrärahaansa ylimääräisen tarkkailuapulaisen palkkaamiseksi ulosottolaitoksen tark-
kailuosastoon toukokuun 1 pistä kertomusvuoden loppuun. Sittemmin valtuusto oi-
keutti 3) maistraatin sen lisääntyneiden tehtävien johdosta ylittämään edellä mainittua 
määrärahaa vielä entisen lisäksi 209 395 mk. 

Ensimmäisen kaupunginvoudin konttori. Kaupunginvaltuuston päätettyä4) tehdä 
valtioneuvostolle esityksen asetuksen antamisesta kahdesta uudesta ulosottomiehen 
virasta, oikeusministeriö kaupunginhallitukselle helmikuun 23 p:nä 1943 lähettämässään 
kirjelmässä huomautti, ettei asiakirjoihin ollut liitetty mitään ehdotusta asetukseksi eikä 
myöskään ilmoitettu miten työnjako uusien ulosottomiesten ja kaupunginvoudin kesken 
oli suunniteltu toimeenpantavaksi sekä pyysi kaupunginhallituksen toimenpidettä tar-
koitetun asetusehdotuksen aikaansaamiseksi. Tämän johdosta maistraatti laati ase-
tusehdotuksen Helsingin kaupungin voudin viroista, josta antamassaan lausunnossa en-
simmäinen kaupunginvouti uudistaen huomautuksensa, jotka hän oli tehnyt maistraa-
tin aikaisemmin esittämää4) asetusehdotusta vastaan lisäksi huomautti, että ehdo-
tettu säännös hänen mielestään rikkoi ulosottolain instanssijärjestystä eikä siis ollut 
lainmukainen. Asiassa laadittiin sittemmin uusi asetusehdotus, joka kuului seuraavasti: 

Asetus 
Helsingin kaupungin kaupunginvoudeista. 

Annettu Helsingissä . . . . päivänä kuuta 1945· 

Oikeusministeriön esittelystä säädetään ulosottolain I luvun 2 §:n nojalla: 
1 §. Helsingin kaupungissa on oleva kaksi kaupunginvoutia, joita sanotaan ensim-

mäiseksi ja toiseksi kaupunginvoudiksi, sekä heidän kummankin apuna viran hoitami-
sessa avustavia kaupunginvouteja niin monta kuin maistraatti pitää tarpeellisena. 

2 §. Ensimmäinen kaupunginvouti toimii ulosottomiehenä tuomioiden ja päätösten 
täytäntöönpanossa sekä niissä muissa asioissa, jotka 2 momentin mukaan eivät kuulu 
toiselle kaupunginvoudille. 

Toinen kaupunginvouti on ulosottomiehenä perittäessä veroja ja maksuja ulosotto-
toimin ilman tuomiota tai päätöstä. 

!) Kvsto 29 p. elok. 477 §. — 2) S:n 23 p. toukok. 350 §. — 3) S:n 19 p. syysk. 566 §. — *) Ks. 
v:n 1942 kert. I osan s. 25. 
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Ensimmäistä kaupunginvoutia avustavat kaupunginvoudit ovat velvolliset tilittä-
mään virkasivutulonsa Helsingin kaupungille. 

3 §. Maistraatin asiana on antaa tarkemmat määräykset työnjaosta kaupunginvou-
tien ja avustavien kaupunginvoutien kesken. 

4 §. Tämä asetus, jolla kumotaan 28 päivänä joulukuuta 1896 annettu asetus kau-
punginvoudinviran hoitamisesta Helsingin kaupungissa, tulee voimaan . . . päivänä 
. . . . . . kuuta 1945. 

Kaupunginvaltuusto päätti viitaten aikaisempaan päätökseensä2) lähettää oi-
keusministeriölle edellä olevan asetusehdotuksen Helsingin kaupungin kaupunginvou-
deista sekä anoa, että asetus asianomaisessa järjestyksessä annettaisiin. 

Seuraavia ensimmäisen kaupunginvoudin konttorin määrärahoja päätettiin sallia 
ylittää alla mainitun verran: v:n 1944 määrärahaa3) Valaistus 1 332 mk sekä kertomus-
vuoden määrärahoja 4) Tilapäistä työvoimaa 95 000 mk, Valaistus 1 500 mk, Painatus 
ja sidonta 10 000 mk ja Tarverahat 8 000 mk. 

Toisen kaupunginvoudin konttori. Kaupunginvaltuusto päätti 5) lakkauttaa toisen 
kaupunginvoudin konttorissa kaksi 35 palkkaluokkaan kuuluvaa ulosottoapulaisen 
virkaa ja perustaa niiden tilalle kaksi 29 palkkaluokkaan kuuluvaa ulosottoapulaisen 
virkaa kertomusvuoden kesäkuun 1 p:stä lukien sekä sallia perustettaviin uusiin virkoi-
hin niitä haettavaksi julistamatta siirtää ulosottoapulaiset K. A. Erikssonin ja E. Hell-
strömin osoittaen käyttövaroistaan uusien virkojen palkkoihin ja palkankorotuksiin 
13 300 mk virkojen perustamisesta aiheutuvien lisääntyneiden palkkamenojen suoritta-
miseen. 

Jotta reserviläispalkan suorittamisessa ulosottoapulaisine, joista osa oli kiinteäpalk-
kaisia, kun sitä vastoin osa pienehkön peruspalkan lisäksi sai pääasialliset tulonsa palk-
kiotuloina virkatehtävien suorituksesta, ilmenneet epätasaisuudet saataisiin poistetuksi, 
kaupunginvaltuusto päätti6), että niille ulosottoapulaisine, jotka peruspalkan ohella 
saivat palkkiotuloja virkatehtäviensä suorituksesta, saatiin korvauksena menetetyistä 
palkkioista suorittaa 200 mk kuukaudessa kultakin täydeltä kuukaudelta, jona he eivät 
olleet voineet viime sodan aikana hoitaa virkaansa, oikeuttaen toisen kaupunginvoudin 
konttorin tarkoitusta varten ylittämään tilapäisen työvoiman määrärahaansa enintään 
50 000 mk. 

Toisen kaupunginvoudin konttorin v:n 1944 määrärahaa Valaistus7) päätettiin 
sallia ylittää 5 254 mk sekä kertomusvuoden määrärahoja8) Valaistus 6 000 mk, Paina-
tus ja sidonta 60 000 mk ja Tarverahat 12 000 mk. 

Rikostuomioiden toimeenpanijan konttori oikeutettiin ylittämään v:n 1944 määrära-
Tiojaan Tilapäistä työvoimaa 9) sekä Painatus ja sidonta10) vastaavasti 800 mk ja 
5 000 mk. 

Rakennustarkastuskonttori. Rakennustarkastuskonttorin v:n 1944 määrärahaa Kesä-
lomasijaiset päätettiin sallia ylittää 4 061: 50 mk 1X) ja määrärahaa Valaistus 641 mk12). 

, Raastuvanoikeus. Avoinna olevaan ja haettavaksi julistettuun raastuvanoikeuden 
vanhemman oikeusneuvosmiehen virkaan valittiin 1S) nuorempi oikeusneuvosmies W. 
L. Gyllenbögel. 

Kahteen avoinna olevaan ja haettavaksi julistettuun nuoremman oikeusneuvos-
rniehen virkaan valittiin ylimääräinen vanhempi oikeusneuvosmies K. W. Wallden u ) 
ja rikosasiainnotaari L. K. N. Gestrin 15). 

Raastuvanoikeuden v:n 1944 seuraavia määrärahoja päätettiin 16) sallia ylittää alla 
mainitun verran: Tilapäistä työvoimaa 41 608 mk, Kesälomasi jäiset 77 419: 50 mk ja 
Valaistus 8 099 mk. 

Kertomusvuoden määrärahoja Painatus ja sidonta sekä Tarverahat päätettiin 17) 
sallia ylittää vastaavasti 30 000 mk ja 40 000 mk. 

Syyttäjistö. Kaupunginvaltuusto päätti 18), että poliisilaitoksen rikospoliisiosaston 
apulaissyyttäjän tehtäviä hoitaville komisarioille suoritettava palkkio sai nousta ker-

*) Kvsto 2 p. toukok. 257 §. — 2) Ks. v:n 1942 kert. I osan s. 25. — ») Kvsto 7 p. helmik. 85 §. — 
S:n 19 p. jouluk. 768 §. — 5) S:n 2 p. toukok. 268 §. — 6) S:n 19 p. syysk. 539 §. — 7) S:n 28 

p. helmik. 135 §. — 8) S:n 19 p. jouluk. 769 §. — 9) S:n 17 p. tammik. 36 §. — *®) S:n 7 p. helmik. 
SS §. — ii) S:n 11 p. huhtik. 241 §. — « ) S:n 7 p. helmik. 87 §. — *3) S:n 28 p. helmik. 120 §.— 
-14) S:n 28 p. helmik. 121 §. — i5) S:n 10 p. lokak. 583 §. — ") S:n 7 p. helmik. 88 § ja 11 p. huh-
tik. 242. §. — 17) S:n 19 p. jouluk. 770 §. — 18) S:n 27 p. marrask. 682 §. 
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tomusvTioden joulukuun 1 p:stä lukien enintään 1 200 mk:aan kuukaudessa sekä että 
tämän suuruinen palkkio voitiin suorittaa enintään kahdeksalle apulaissyyttäjälle. 

Syyttäjistön v:n 1944 seuraavia määrärahoja päätettiin x) sallia ylittää alla mainituin 
määrin: Tilapäistä työvoimaa 93 423 mk, Kesälomasijaiset 16 000 mk, Siivoaminen 
100 mk, Painatus ja sidonta 6 000 mk sekä Tarverahat 2 000 mk. 

Kertomusvuoden määrärahaa Tarverahat päätettiin 2) sallia ylittää 8 000 mk. 
Maistraatin ja raastuvanoikeuden arkisto. K a u p u n g i n v a l t u u s t o p ä ä t t i 3 ) v ; n 1946 

alusta lukien perustaa raastuvanoikeuden arkistoon uuden 37 palkkaluokkaan kuuluvan 
apulaisaktuaarin viran. 

Maistraatin ja raastuvanoikeuden arkiston v:n 1944 määrärahaa Kesälomasijaiset 
päätettiin 4) sallia yllittää 4 306: 25 mk. 

Maistraatin ja raastuvanoikeuden arkiston kertomusvuoden määrärahaa Kesäloma-
sijaiset päätettiin sallia ylittää 6 018 mk5) korotettujen sijaispalkkioiden maksamiseksi 
viranhaltijain kesälomasi jäisille, määrärahaa Painatus ja sidonta 90 000 mk6) sekä 
tarverahoja 14 853: 50 mk6). 

Poliisilaitos. Kysymys uuden poliisijärjestyksen laatimisesta Helsingin kaupunkia 
varten oli ollut vireillä jo pitkän aikaa. V. 1938 oli kaupunginhallituksen uutta poliisi-
järjestysehdotusta laatimaan asettama 7) komitea antanut asiasta mietintönsä, mutta 
talvisodan syttymisen johdosta oli asian edelleenvalmistelu kaupunginhallituksessa jou-
tunut pysähdyksiin. Olojen jälleen vakiinnuttua oli kaupunginhallitus asettanut 8) 
keskuudestaan jaoston tarkastamaan komitean laatimaa ehdotusta, mutta uuden sodan 
puhkeaminen keskeytti taaskin valmistelutyöt. Maistraatin aloitteesta ryhdyttiin kui-
tenkin työtä jatkamaan v. 1943 ja välirauhan solmiamisen jälkeen otettiin asia kiireelli-
sessä järjestyksessä käsittelyn alaiseksi. Asiaa yksityiskohtaisesti käsiteltyään ja otet-
tuaan huomioon alueliitoksen asettamat vaatimukset, kaupunginhallitus, asettuen suurin 
piirtein kannattamaan komitean laatimaa ehdotusta, esitti ehdotuksensa Helsingin kau-
pungin uudeksi poliisijärjestykseksi kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi, joka tehden 
siihen erinäisiä tarpeellisiksi katsomiaan muutoksia, palautti 9) ehdotuksen muutosten 
tarkastusta varten kaupunginhallitukselle. Sen jälkeen kun oli ryhdytty muutosten tar-
kastamisen edellyttämiin toimenpiteisiin kaupunginhallitus esitti ehdotuksensa uudel-
leen valtuustolle, joka eräin pienehköin muutoksin päätti10) hyväksyä kaupunginhalli-
tuksen ehdotuksen Helsingin kaupungin uudeksi poliisijärjestykseksi sekä alistaa sen 
lääninhallituksen tutkittavaksi ja vahvistettavaksi. 

Poliisilaitoksen rikospoliisiosaston henkilökunnan lisäämisen johdosta mainittua 
osastoa varten tarvittava lisähuoneisto oli katsottu parhaimmaksi varata kaupungin 
omistamasta talosta Helenankadun 2:ssa, jonka johdosta siellä sijaitsevat ensimmäisen 
ja toisen kaupunginvoudin konttorit oli siirrettävä huoltoviraston huoneistoon Helsingin-
kadun 24:ssä ja huoltovirasto puolestaan työtupien huoneistoon Helsinginkadun 24:ssä. 
Kaupunginhallitus olikin jo päättänyt mainittujen virastojen siirrosta ja myöntänyt 
tarvittavan määrärahan niissä suoritettavia muutostöitä varten. Hyväksyen kaupun-
ginhallituksen toimenpiteen n ) valtuusto päätti12) oikeuttaa kaupunginhallituksen ylit-
tämään kertomusvuoden talousarvion pääluokkaan Yleiset tvöt sisältyviä käyttövaro-
jaan 2 263 000 mk. 

Poliisilaitoksen v:n 1944 seuraavia määrärahoja päätettiin13) sallia ylittää alla maini-
tun verran: Pidätettyjen henkilöiden ylläpito 55 637: 30 mk, Matka- ja kuljetuskustan-
nukset 28 650 mk, Kesälomasijaiset 2 215:50 mk, Lääkkeet ja sairaanhoitotarvikkeet 
6 976: 90 mk ja Sairaanhoitokustannukset 9 787 mk. 

Poliisilaitoksen kertomusvuoden kalustomäärärahaa päätettiin14) sallia ylittää 165 816 
mk. 

Holhouslautakunta oikeutettiin 15) ylittämään kertomusvuoden tilapäisen työvoiman 
määrärahaansa 5 500 mk. 

Huoneenvuokralautakunnat. Kaupunginvaltuusto päätti 16) hyväksyä ehdotuksen 

3) Kvsto 7 p. helmik. 89 §. — 2) S:n 19 p. jouluk. 771 §. — 3) S:n 27 p. kesäk. 435 §. — 4) S:n 11 p. huhtik. 
243 §. — 5) S:n 29 p. elok. 515 §. — ·) S:n 19 p. jouluk. 772 §. —*) Ks. v:n 1936 kert. s. 225. — «) S : n v:n 1941 kert. 
s. 152. — 9) Kvsto 28 p. helmik. 125 § ja kvston pain. asiakirj. n:o 2. —10) Kvsto 2 p. toukok. 273 §; 
ks. Kunnall. asetuskok. s. 98. — ") Ks. tämän kert. I osan s. 159. — 12) Kvsto 27 p. marrask. 720 §, — 
13) S:n 28 p. helmik. 136 §, 21 p. maalisk. 196 ja 197 § sekä 11 §. huhtik. 244 §. — *4) S:n 29 p. 
elok. 516 §, — 15) S:n 7 p. helmik. 101 §. — 16) S:n 2 p. toukok. 274 ks. Kunnall. asetuskok. s. 33. 
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huoneen vuokralautakuntien johtosäännöksi erinäisin pienehköin muutoksin sekä alistaa 
keskuslautakunnan kokoonpanoa koskevan johtosäännön 8 §:n sosiaaliministeriön hy-
väksyttäväksi. Sittemmin merkittiin1) tiedoksi sosiaaliministeriön toukokuun 19 p:nä 
vahvistaneen mainitun 8 §:n muutoksen. 

Huoneenvuokralautakuntien keskuslautakunnan jäseniksi valittiinx) I lautakun-
nan jäsenet, rakennusmestari J. O. Suvanto ja putkityöntekijä E. I. Keskimäki sekä 
varalle II huoneenvuokralautakunnan jäsenet pankinjohtaja L. J. Ahva ja pankinkam-
reeri F. D. C. Burjam. 

Kaupunginvaltuusto päätti 2) valita II huoneenvuokralautakunnan toiseksi vara-
puheenjohtajaksi V väliaikaisen lautakunnan varapuheenjohtajan, kansliasihteeri J. 
Stählbergin, hänen tilalleen V väliaikaisen lautakunnan varapuheenjohtajaksi yhteisenä 
ylimääräisenä varapuheenjohtajana toimineen varatuomari T. S. Törnblomin sekä 
toimistaan eroavien ylimääräisten varapuheenjohtajien, varatuomari O. Koskisen ja 
hovicikeudenauskultantti H. Dahlblomin tilalle hovioiKeudenauskultantit E. U. Louhion 
ja E. A. Nyberghin; vuokralaispiirejä edustaviksi ylimääräisiksi varajäseniksi huoneen-
vuokralautakuntiin valittiin toimittaja R. Rinne ja vahtimestari U. L. Ilmanen. 

Varatuomari E. V. Sahlstein, lakitieteen kandidaatti M. T. Pirkka sekä hovioikeuden-
auskultantit P. Huhanantti ja L. Zetterström vapautettiin omasta pyynnöstään huo-
neenvuokralautakuntien ylimääräisten varapuheenjohtajien tehtävistä ja valitsi3) 
valtuusto heidän tilalleen varatuomarit Y. R. Närhisen ja A. J. Suvanteen sekä hovioi-
keudenauskultantit E. Frestadiuksen ja M. I. Mannion. 

Hovioikeudenauskultantti E. A. Nybergh vapautettiin 4) paikkakunnalta poissiir-
tymisen vuoksi huoneenvuokralautakuntien ylimääräisen varapuheenjohtajan tehtä-
västä. 

Valtuusto päätti5) myöntää lakitieteentohtori G. H. I. Melanderille hänen pyytä-
mänsä eron huoneenvuokralautakuntien yhteisen puheenjohtajan ja II lautakunnan 
puheenjohtajan toimesta ja valita hänen jäljellä olevaksi toimikaudekseen II lautakunnan 
puheenjohtajaksi IV lautakunnan puheenjohtajan, varatuomari T. J. Nordbergin, joka 
samalla määrättiin lautakuntien yhteiseksi puheenjohtajaksi sekä yhteisen puheenjoh-
tajan varamieheksi III lautakunnan puheenjohtajan, kansliasihteeri A. A. Blombergin; 
IV lautakunnan täten vapautuneeseen puheenjohtajantoimeen valittiin varatuomari 
J. Takolander. 

Huoneenvuokralautakuntien toiminnanjohtajaksi määrätyn II huoneenvuokralauta-
kunnan varapuheenjohtajan, kansliasihteeri J. Stählbergin tilalle hänen toimikautensa 
jäljellä olevaksi ajaksi valittiin 6) varatuomari T. V. Sivula. 

Myönnettyään pyynnöstä eron V väliaikaisen lautakunnan puheenjohtajalle, vara-
tuomari A. G. J. Wennerqvistille ja huoneenvuokralautakuntien yhteiselle ylimääräi-
selle varapuheenjohtajalle, hovioikeudenauskultantti E. Frestadiukselle valtuusto välit-
litsi7) näiden samoin kuin niiden ylempänä mainittujen valtuuston päätösten perus-
teella eronneiden tai muihin huoneenvuokralautakunnan tehtäviin nimitettyjen huoneen-
vuokralautakuntien puheen johta jäin ja varapuheen joht a jäin tilalle, joiden sijaan ei vielä 
oltu määrätty ketään, seuraavat henkilöt: V lautakunnan puheenjohtajaksi varatuomari 
A. G. J. Wennerqvistin sijaan II lautakunnan varapuheenjohtajan, notaari E. K. Uskin, 
II lautakunnan varapuheenjohtajaksi viimeksi mainitun sijaan V lautakunnan varapu-
heenjohtajan varatuomari T. S. Törnblomin, V lautakunnan varapuheenjohtajaksi 
viimeksi mainitun sijaan varatuomari R. A. Veisterän sekä ylimääräisiksi yhteisiksi 
varapuheenjohtajiksi varatuomarien Sivulan, Takolanderin ja Törnblomin sekä hovi-
oikeudenauskultanttien Frestadiuksen ja Nyberghin sijaan varatuomarit A. Heiskasen, 
E. Kaukosen, Y. K. Kulmalan, A. V. R. Lounasmaan ja L. Ratilaisen. 

Huoneenvuokralautakuntien ylimääräiset varapuheenjohtajat R. Meinander ja Y. 
R. Närhinen päätettiin 8) vapauttaa tehtävistään ja valittiin heidän tilalleen varatuo-
marit H. Dahlblom ja P. Lehtosalo. 

Hovioikeudenauskultantti M. I. Mannio vapautettiin 9) omasta pyynnöstään huoneen-
vuokralautakuntien ylimääräisen varapuheenj ohtaj an tehtävistä. 

Kvsto 13 p .kesäk. 372 §. — 2) S:n 7 p. helmik. 54 §. — 3) S:n 21 p. maalisk. 161 §. — 4) S:n 
2 p. toukok. 261 §. — 5) S:n 13 p. kesäk. 373 §. — *) S:n 13 p. kesäk. 374 §. — 7) S:n 27 p. kesäk. 
417 — 8) S:n 19 p. svysk. 536 §. — 9) S:n 31 p. lokak. 616 §. 
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Kaupunginvaltuusto päätti 1) korottaa v:n 1946 alusta lukien huoneen vuokralauta-
kuntien yhteisen puheenjohtajan palkkion 7 500 mkraan kuukaudessa, kahden vakinaisen 
puheenjohtajan palkkiot 5 250 mk:aan kuukaudessa sekä muiden puheenjohtajien ja 
varapuheenjohtajien palkkiot 450 mk:aan ja jäsenten palkkiot 325 mkraan ko-
koukselta. 

Seuraavia huoneenvuokralautakuntien v:n 1944 määrärahoja päätettiin 2) sallia 
ylittää alla mainitun verran: Palkkiot 329 915:50 mk, Tilapäistä työvoimaa 
498 094:80 mk, Kesälomasijaiset 19 108:25 mk, Lämpö 9:20 mk, Valaistus 
2 156: 60 mk, Siivoaminen 3 795: 95 mk, Painatus ja sidonta 72 027: 80 mk ja Tar-
verahat 65 172:20 mk. 

Kaupunginvaltuusto päätti3) sallia ylittää seuraavia huoneenvuokralautakunnan 
kertomusvuoden määrärahoja alla mainituin määrin: Palkkiot 1 970 000 mk, Tilapäistä 
työvoimaa 6 360 000 mk, Vuokra 340 000 mk, Siivoaminen 10 000 mk, Painatus ja sidonta 
215 000 mk ja Tarverahat 270 000 mk. 

4. Palotointa koskevat asiat 

Palo järjestyksen 35 §:n muuttaminen. Koska oli havaittu, että palojärjestyksen 35 § 
oli ristiriidassa elinkeinolain 22 §:n kanssa, kaupunginvaltuusto päätti 4) tehdä palojär-
jestyksen 35 §:n 2 kohtaan tarpeellisen muutoksen, jonka Uudenmaan lääninhallitus 
vahvisti 5) marraskuun 2 p:nä. 

Paloturvallisuusmääräykset Helsingin kaupungissa olevia ruiskumaalaamoita varten. 
Kaupunginhallituksen asetuttua puoltamaan palolautakunnan laatimaa ehdotusta 
paloturvallisuusmääräyksiksi Helsingin kaupungissa olevia ruiskumaalaamoita varten, 
kaupunginvaltuusto päätti6) hyväksyä palolautakunnan ehdotuksen sekä alisti päätök-
sensä lääninhallituksen tutkittavaksi ja vahvistettavaksi. 

Lääninhallituksen kuitenkin huomautettua, että ehdotuksen 14 §:ään sisältyvä kohta 
yllämainittujen määräysten rikkomisesta annettavasta rangaistuksesta soti rikoslakia 
vastaan, kaupunginvaltuusto päätti 7) tehdä kyseiseen 14 §:ään asian vaatiman muu-
toksen ja alistettuaan uudelleen ehdotuksen lääninhallituksen hyväksyttäväksi, läänin-
hallitus vahvisti8) sen elokuun 20 p:nä. 

Nuohoustoimi. Nuohousohjesäännön 9 §:ään päätettiin 9) tehdä eräitä piirinuohoo-
jain eläkkeiden järjestelyn johdosta tarpeellisia muutoksia. 

Nuohoustyöntekijöille kertomusvuoden varrella suoritettavien palkankorotusten 
johdosta päätettiin nouhoustariffin perusmaksuja kertomusvuonna korottaa seuraavasti: 
heinäkuun 1 p:stä lukien edellisten korotusten lisäksi 24 %:lla eli yhteensä 68 %:lla10), 
toukokuun 1 p:stä lukien edellä mainitun lisäksi 50 %:lla eli yhteensä 118 %:lla n ) sekä 
heinäkuun 1 p:stä lukien edelleen 52 %:lla eli yhteensä 170 %:lla12). 

Palolaitos. Kaupunginvaltuusto päätti13) perustaa palolaitokseen kertomusvuoden 
huhtikuun 1 p:stä alkaen uuden 32 palkka- ja V kielitaitoluokkaan kuuluvan vanhemman 
miespuolisen toimistoapulaisen ylemmän palkkaluokan viran ja saatiin siihen, virkaa 
haettavaksi julistamatta, nimittää palokorpraali A. Kanerva; edelleen myönnettiin 
kaupunginvaltuuston käyttövaroista uusien virkojen palkkoihin ja palkankorotuksiin 
24 750 mk kyseisen viranhaltijan palkkaamiseksi kertomusvuoden aikana. 

Palomiesten työajan lyhentämistä silmällä pitäen kaupunginvaltuusto päätti14): 
perustaa palokuntaan kertomusvuoden heinäkuun 1 p:stä/lukien yhden 21 palkkaluok-

kaan kuuluvan palomestarin viran, 4 32 palkkaluokkaan kuuluvaa palokersantin virkaa, 
5 35 palkkaluokkaan kuuluvaa vanhemman palokorpraalin virkaa, 10 36 palkkaluokkaan 
kuuluvaa nuoremman palokorpraalin virkaa, 10 38 palkkaluokkaan kuuluvaa vanhemman 
palomiehen virkaa, 10 39 palkkaluokkaan kuuluvaa nuoremman palomiehen virkaa ja 

!) Kvsto 10 p. lokak. 585 §. — 2) S:n 11 p. huhtik. 240 §. — 3) S:n 27 p. kesäk. 442 § ja 10 p. 
lokak. 599 §. — 4) S:n 19 p. syysk. 558 §; ks. Kunnall. asetuskok. s. 180. — 5) Kvsto 27 p. marrask. 
674 §. — 6) S:n 2 p. toukok. 275 §. — 7) S:n 13 p. kesäk. 399 §. — 8) S:n 19 p. syysk. 531 §; ks. 
Kunnall. asetuskok. s. 149. — 9) Kvsto 19 p. jouluk. 759 §. — 10) S:n 21 p. maalisk. 177 § ja 27 p. 
kesäk. 414 §, ks. Kunnall. asetuskok. s. 120. — n ) Kvsto 27 p. kesäk. 440 § ja 29 p. elok. 469 §; ks. 
Kunnall. asetuskok. s. 120. — 12) Kvsto 19 p. syysk. 575 § ja 27 p. marrask. 676 §; ks. Kunnall. ase-
tuskok. s. 205. —13) Kvsto 21 p. maalisk. 167 §. — 14) S:n 13 p. kesäk. 378 §. 


