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Fastighets ab. Sirius nimiselle yhtiölle päätettiin myöntää kaupungin lahjavaroista 
750 000 mk:n suuruinen laina korttelissa n:o 48 olevaan Fabianinkadun taloon ja tonttiin 
n:o 16 otettua kiinnitystä vastaan ja muuten lahjoitusrahastoista myönnettävistä lai-
noista voimassa olevin määräyksin. 

Kunnallisverotus. Kunnallisverojen varsinainen kannanta päätettiin 2) toimeenpanna 
syys-, loka- ja marraskuun 10 p:n ja 20 p:n välisinä aikoma. 

Kaupunginhallitus päätti3) alustavasti vahvistaa kertomusvuonna toimitettavassa 
kunnallisverotuksessa äyriltä maksettavan veromäärän 9 mk:ksi sekä määrätä, että en-
nakkokannannan jälkeen maksamatta olevat kunnallisverot peritään syys-, loka- ja marras-
kuun 10—20 p:n välisinä aikoina kolmena samansuuruisena eränä, ensimmäinen erä 
tarpeen vaatiessa pyöristettynä. Verotusvalmisteluviraston sittemmin ilmoitettua vero-
äyrin teoreettisen hinnan tulevan olemaan 8 mk 52.6 p kaupunginhallitus päätti 4) korot-
taa veroäyrin hinnan 47.4 p eli 9 mk:a,an. 

Merkittiin 5) tiedoksi ilmoitus, että kunnallisverojen ennakkokannannassa kertomus-
vuoden helmi—kesäkuussa oli kertynyt 315 000 000 mk eli 78.15 % verotetusta määrästä. 

Kaupunginhallitus hyväksyi 6j rahatoimenjohtajan esityksen kunnallisverojen ennak-
kokannannan järjestämisestä v. 1946 siten, että veroäyriltä maksettava 6 mk:n veroen-
nakko kannettaisiin kolmessa yhtä suuressa erässä helmi-, huhti- ja kesäkuussa sekä tam-
mikuun 1 p:nä 1946 kaupungin liitettävillä alueilla 2/3 kertomusvuoden veroista asian-
omaisissa kunnissa, kuitenkin niin, että ensimmäinen erä olisi 2 mk veroäyriltä. 

Talin taimistotarhan verotus. Helsingin maalaiskunnan taksoituslautakunnan taksoitet-
tua rakennustoimiston puisto-osaston hoidossa olevasta Talin taimistotarhasta 600 äyriä, 
vaikkakin taimistotarha tuotti kaupungille tappiota, kaupunginhallitus, huomioonottaen 
aikaisemmat tuloksettomat verovalitukset sekä sen, että taimisto tulisi v:n 1946esikau-
punkiliitoksessa siirtymään kaupungin alueelle, päätti7) verotukseen tyytyä. 

Turpeenhiiltolaitteista maksettu liikevaihtovero. Merki t t i in 8 ) t iedoksi va l t iovara inmi-
nisteriön ilmoitus, että ministeriö ei ollut suostunut kaupunginhallituksen anomukseen 9) 
kaupungin v:n 1944 joulukuussa Ruotsista kaasulaitoksen tarpei iin tilatuista 3:sta 
turpeenhiiltolaitteesta suorittaman 455 419 mk:n suuruisen liikevaihtoveron maksamisesta 
takaisin kaupungille. 

Kansaneläkemaksujen kannanta. Merkittiin10) tiedoksi, että Helsingin suomalainen 
sää-töpankki, Helsingin työväen säästöpankki ja Helsingfors sparbank tammikuun 1 
p:stä 1945 lähtien tulevat perimään palkkiota kantamistaan kansaneläkemaksuista 1 mk 
jokaista kantoerää kohden. 

Talousarvio. Ehdotus talousarvion laatimista koskevaksi kiertokirjeeksi päätettiin11) 
lähettää kaikille kaupungin hallituksille, johtokunnille ja lautakunnille. 

Kaupunginhallituksen talousarviokirjelmä hyväksyttiin12). 
Talousarvion laatimisessa suoritetusta ylityöstä päätettiin13) kaupunginkanslian 

tilapäisen työvoiman määrärahasta maksaa korvausta kansliasihteeri A. I. L. Daniel-
sonille 25 000 mk, ja apulaiskamreeri E. J. Jernströmille 12 000 mk sekä notaari R. Parviai-
selle ja toimistoapulaiselle M. I. Hukkataipaleelle tehtyjen ylityötuntien perusteella, 
edelliselle 225 tunnista ja jälkimmäiselle 251 tunnista. 

3. Oikeus- ja järjestystointa koskevat asiat 

Maistraatti. Kaupunginhallitus päätti14) esittää maistraatille toivomuksen, että se 
palkatessaan alueliitoksen johdosta tarvitsemiaan ylimääräisiä viranhaltijoita mikäli 
mahdollista ottaisi huomioon esikaupunkiyhdyskunnista vapautuvat viranhaltijat. 

Ulosottolaitos. Kaupunginhallitus päätti15) oikeuttaa maistraatin käyttämään määrä-
rahojaan ylimääräisen tarkkailuapulaisen palkkaamista varten ulosottolaitoksen tarkkai-
luosastolle toukokuun 1 p:n ja joulukuun 1 p:n väliseksi ajaksi sekä alistaa päätöksensä 

!) Khs 4 p. lokak. 2 590 5. — 2) S:n 31 p. toukok. 1 569 §. — 3) S:n 20 p. kesäk. 1 846 §. — 
4) S:n 23 p. elok. 2 244 §. — 5) S:n 2 p. elok. 2 091 §. — 6) S:n 13 p. jouluk. 16 424 §. — 
7) S:n 7 p. kesäk. 1 686 §. — 8) S:n 1 p. marrask. 2 952 §. — 9) S:n 18 p. lokak. 2 781 §. — 
10) Khn jsto 18 p. tammik. 3 119 §. — Khs 17 p. toukok. 1 427 §. — 12) S:n 22 p. marrask. 
16 158 — 13) S:n 20 p. jouluk. 16 478 §.' — 14) S:n 11 p. lokak. 2 709 §; vrt. tämän kert. I osan 
s. 114. — 15) Khs 26 p. huhtik. 1 164 §. 



122 2. Kaupunginhallitus 157 

valtuuston hyväksyttäväksi anoen tilapäisen työvoiman määrärahansa ylittämistä 28 560 
mk:lla. 

Kaupunginvouteja koskeva asetus. Kaupunginhallituksen lähetettyä oikeusministeriölle 
kaupunginvaltuuston hyväksymän ^ ehdotuksen asetukseksi Helsingin kaupungin kau-
punginvoudeista, puoltaen sen hyväksymistä, oikeusministeriö oli lähettänyt ehdotuksen 
edelleen lainvalmistelukunnalle, joka oli tehnyt siihen eräitä asiallisia ja muodollisia muu-
toksia. Pyydettyään oikeusministeriön kehoituksesta ensimmäisen kaupunginvoudin 
lausuntoa lainvalmistelukunnan ehdotuksesta, jonka tämä olikin antanut asettuen ehdo-
tukseen nähden arvostelevalle kannalle, kaupunginhallitus päätti 2) oikeusministeriölle 
ilmoittaa lausuntonansa puoltavansa Helsingin kaupungin kaupunginvouteja koskevan 
asetuksen antamista lainvalmistelukunnan ehdotuksen mukaisesti. 

Suomen ulosotto apulaisten yhdistyksen avustaminen. Kaupunginha l l i tuksen yleisistä 
käyttövaroista myönnettiin3) 5 000 mk Suomen ulosottoapulaisten yhdistyksen Hel-
singissä toukokuun 13 p:nä pidettävän vuosikokouksen kustannusten peittämiseen. 

Rikostuomioiden toimeenpanijan konttori. Yleisten töiden pääluokkaan sisältyvistä 
käyttövaroistaan kaupunginhallitus myönsi 4) 35 000 mk yleisten töiden lautakunnan käy-
tettäväksi korjaustöiden suorittamista varten rikostuomioiden toimeenpanijan kont-
torin käyttöön luovutetussa rahatoimiston sotilasavustusosaston entisessä huoneistossa 
Mariankadun 5:ssä. 

Rakennustarkastuskonttori. Merkittiin 5) tiedoksi maistraatin myöntäneen virkaeron 
rakennustarkastuskonttorin apulaisarkkitehdille H. S. A. Kautoselle kesäkuun 1 p:stä 
lukien. 

Apulaisinsinööri L. Veisteen kuolemaa koskeva maistraatin ilmoitus merkittiin6) 
tiedoksi. 

Raastuvanoikeus. Raastuvanoikeuden puhtaaksikirjoituskansliaan päätettiin7) sal-
lia palkata tilapäinen toimistoapulainen 40 palkkaluokan mukaisin palkkaeduin kesä-
kuun 1 p:stä lukien. 

Yhteisen raastuvanoikeuden tiedusteluun päätettiin8) ilmoittaa, että kaupungin-
hallitus ei katsonut olevan estettä siihen, että raastuvanoikeus kertomusvuoden aikana 
myönsi voimassa olevien määräysten mukaisen kesäloman v:lta 1944 sellaisille sanottuna 
vuonna sotapalveluksesta vapautuneille raastuvanoikeuden viranhaltijoille, jotka olivat 
oikeutetut mainitun loman saamaan. 

Kaupunginhallitus määräsi9) yhteisen raastuvanoikeuden kaupunginpalvelija R.E.O. 
Hagelinille toukokuun 12 ja 18 p:n väliseksi ajaksi myöntämän yksityisloman palkatto-
maksi. 

Tuloa tuottamattomien pääomamenojen pääluokkaan sisältyvistä käyttövaroistaan 
kaupunginhallitus myönsi10) yleisten töiden lautakunnan käytettäväksi 219 000 mk lisä-
tilan järjestämiseksi raastuvanoikeuden uutta istuntosalia ja oikeuden jäsenten huonetta 
varten rikostuomioiden toimeenpanijan konttorin entisestä huoneistosta. 

Syyttäjistö. Kolmas kaupunginviskaali N.-E. Segercrantz oikeutettiinu) kertomusvuo-
den kesälomansa aikana toimimaan vahvistettua viransijaisuuspalkkiota vastaan vanhem-
pana raatimiehenä -raastuvanoikeuden VIII osastolla. 

Kaupunginviskaalinvirasto oikeutettiin12) tilapäisen työvoiman määrärahastaan suo-
rittamaan 31 175 mk toisen tilapäisen toimistoapulaisen palkkaamiseen virastoon elo-
kuun 1 p:stä lukien kertomusvuoden loppuun. 

Merkittiin13) tiedoksi poliisilaitoksen rikososaston vanhemman komisarion W. Wou-
tilaisen ilmoitus hänen luopumisestaan apulaissyyttäjän tehtävien hoitamisesta. Poliisi-
laitoksen rikososaston apulaispäällikölle O. Asteljoelle päätettiin14) lokakuun 28 p:stä 
lukien suorittaa aikaisemmin hovioikeudenauskultantti A. Blomille suoritettu 600 mk:n 
suuruinen kuukausipalkkio apulaissyyttäjän tehtävien hoitamisesta. 

Kaupunginviskaalinviraston siivoojan palkka päätettiin15) elokuun 1 p:stä lukien 
korottaa 1 600 mk kuukaudessa; mainitun palkankorotuksen suorittamiseksi kertomus-

V Ks. tämän kert. I osan s. 42. — 2) Khs 27 p. jouluk. 16 533 §. — 3) Khn jsto 8 p. 
maalisk. 3 388 — 4) Khs 3 p. toukok. 1 246 — 5) S:n 7 p. kesäk. 1 662 §. - 6) S:n 22 p. 
helmik. 527 §." — 7) S:n 3 p. toukok. 1 220 S. — 8) S:n 22 p. helmik. 523 §. — 9) S:n 17 p. 
toukok. 1 422 §. - 10) S:n 13 p. syysk. 2 432 S. — «) S:n 7 p. kesäk. 1 674 §. — 12) S:n 2 p. 
elok. 2 079 §. — 13) S:n 4 p. tammik. 18 §. — 14) S:n 25 p. lokak. 2 856 §. — 15) S:n 30 p. 
elok. 2 278 §. 



122 2. Kaupunginhallitus 158 

vuonna siirrettiin syyttäjistön tilapäisen työvoiman tilille 8 000 mk kaupunginhallituksen-
käyttövaroista Kalliinajanlisäykset palkannauttijoille. 

Raatihuoneen arkisto. Raastuvanoikeuden arkisto oikeutettiin x) tilapäisen työvoiman 
määrärahastaan palkkaamaan ylimääräinen apulaisaktuaari syyskuun 1 p:stä kertomus-
vuoden loppuun 37 palkkaluokan mukaisin palkkaeduin minkä ohessa maistraattia 
kehoitettiin aikanaan ilmoittamaan mainitulle tilille tarvittavan lisämäärärahan suuruu-
desta. 

Raastuvanoikeuden arkisto oikeutettiin 2) tilapäisen työvoiman määrärahastaan suo-
rittamaan 6 000 mk ylimääräisen apulaisen palkkaamiseksi kuukauden ajaksi asiakirjojen 
siirtämistä varten Senaatintorin kalliosuojassa olevaan arkistohuoneeseen. 

Rakennustoimistoa päätettiin 3) kehoittaa suorittamaan Senaatintorin kalliosuojaan 
rakennettujen raatihuoneen arkiston hyllyjen uudelleenrakentaminen siinä laajuudessa 
kuin se hyllyjen koon takia oli välttämätöntä sekä aikanaan anomaan tarkoitukseen tar-
vittavia määrärahoja. 

Poliisijärjestys. Kaupunginhallitus päätti 4) puolestaan puoltaa ehdotuksen uudeksi 
Helsingin kaupungin poliisijärjestykseksi hyväksymistä. 

Uudenmaan lääninhallituksen sittemmin heinäkuun 7 p:nä vahvistettua ehdotuksen 
uudeksi poliisijärjestykseksi kaupunginhallitus päätti 5) kuuluttaa siitä asianomaisessa 
järjestyksessä. 

Poliisilaitos. Kaupunginhallitus päätti6), että ne poliisilaitoksen määrärahoista suori-
tettavat laskut, jotka aikaisemmin oli lähetetty kaupunginkanslian hyväksyttäviksi, 
oli kertomusvuoden alusta lukien, sen jälkeen kun laskun oikeellisuudesta oli poliisilai-
toksen puolesta tehty laskuun merkintä, lähetettävä kaupunginkamreerille hyväksyttä-
viksi ja tilimerkinnällä varustettaviksi. 

Palkatonta virkavapautta myönnettiin7) poliisilääkäri N. E. M. Jännekselle helmi-
kuun 15 p:stä elokuun 14 p:ään sijaisenaan lääketieteen lisensiaatti K. O. Kilpinen. 

Pidätettyjen henkilöiden ruoankeittäjäksi määrättiin 8) heinäkuun 1 p:stä lukien rouva 
T. Rikkonen ja astioidenpesijäksi ja ruoanjakelijaksi neiti S. Lahtinen. 

Poliisilaitos oikeutettiin 9) suorittamaan pidätettyjen henkilöiden ruokalan astiain-
pesijälle ja ruoanjakajalle kertakaikkisena palkkiona 2 400 mk kuukaudessa lokakuun 1 
pistä lukien. 

Pidätetyille henkilöille annettavien aterioiden hinta päätettiin10) sallia korottaa kesä-
kuun 1 p:stä lukien 10 mk:aan aterialta sekä sittemmin syyskuun 1 p:stä lukien 15 mk:aan 
aterialta. 

Rahatoimistoa päätettiin u ) kehoittaa suorittamaan lääninkonttorille ennen heinä-
kuun loppua asianomaisesta määrärahasta 18 194 419: 45 mk kaupungin osuutena poliisi-
laitoksen v:n 1944 kustannuksiin. 

Poliisilaitoksen kalustomäärärahasta, sitä ylittäen, myönnettiin12) 165 816 mk kalus-
ton hankkimiseksi rekisteriosaston henkikirjoitus- ja siviilirekisteritoimistoihin. 

Poliisilaitoksen vuokramäärärahasta myönnettiin13) 1 624: 25 mk poliisilaitoksen eräi-
den moottoriveneiden säilytyksestä aiheutuneiden menojen peittämiseen. 

Alueliitoksen aiheuttamaa poliisilaitoksen huone- ym. tilojen tarpeen tyydyttämistä 
valmistelemaan asetetun14) komitean saatua mietintönsä valmiiksi, kiinteistölautakunta, 
jolta oli pyydetty lausuntoa asiasta, ehdotti: 

että keskuspoliisitalon rakentamiseen ryhdyttäisiin niin pian kuin mahdollista ja että 
kaupunginhallitus antaisi yleisten töiden lautakunnalle tehtäväksi poliisitalon rakennus-
suunnitelman tarkistamisen yksissä neuvoin poliisiviranomaisten kanssa; 

että kaupunginhallitus antaisi yleisten töiden lautakunnalle tehtäväksi lisärakennuksen 
suunnittelemisen IV vartiopiirin tontille Pengerkadun 5:ssä; 

että Malmin piirin poliisiasemaa varten ensi tilassa rakennettaisiin oma rakennus, 
minkä suunnittelu jo nyt olisi annettava yleisten töiden lautakunnan tehtäväksi; 

että kaupunginhallitus antaisi yleisten töiden lautakunnalle tehtäväksi kustannus-

!) Khs 23 d . elok. 2 232 §. — 2) S:n 8 p. marrask. 2 982 §. — 3) Khn jsto 24 p. lokak. 4 459 
§. — 4) Khs 8 p. helmik. 359 — 5) S:n 2 p. elok. 2 073 §. — 6) Khn jsto 18 p. tammik. 3085 §. — 
7) Khs 1 p. maalisk. 632 §. — 8) S:n 28 p. kesäk. 1 880 § ja 5 p. heinäk. 1 931 §. — 9) S:n 
4 p. lokak. 2 583 §. — 10) S:n 20 p. kesäk. 1 825 § ja 4 p. lokak. 2 584 — «) S:n 20 p. kesäk. 
1 826 §. — 12) S:n 19 p. heinäk. 2 003 §. — 13) Khn jsto 15 p. elok. 4 172 §. — 14) Ks. v:n 
1944 kert. I osan s. 93. 
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arvion ja piirustusten laatimisen Herttoniemen vartiokonttoriksi luovutettavassa kahvila-
rakennuksessa suoritettavia muutostöitä varten kiinteistölautakunnan suunnitelman 
mukaisesti; sekä 

että kaupunginhallitus antaisi yleisten töiden lautakunnan tehtäväksi kustannusarvion 
ja piirustusten laatimisen Puotinkylän vartiokonttorin rakennuksen rakentamiseksi 
kiinteistölautakunnan suunnitelman mukaisesti. 

Kaupunginhallitus päätti1) alustavasti hyväksyä kiinteistölautakunnan yllä olevat 
ehdotukset ja pyytää niiden johdosta yleisten töiden lautakuntaa laatimaan tarpeelliset 
suunnitelmat kustannusarvioineen. 

Käyttövaroistaan arvaamattomiin vuokriin ja vuokrankorotuksiin kaupunginhalli-
tus myönsi 51 160 mk huoneiston vuokraamiseen poliisilaitoksen liikennetoimistolle 
Ritarihuoneesta2); 56 000 mk huoneiston vuokraamiseen VI vartiopiirille Messuhal-
lista3); 55 260 mk poliisilaitoksen käännöstoimiston ja 320 400 mk sen rekisteritoimis-
ton huoneiston vuokran suorittamiseen4); 18 250 mk vartio Huoneen vuokraamiseen 
Armfeltintien ll:stä5); 53 074 mk huoneiston vuokraamiseen poliisilaitoksen asevarik-
koa varten Pohj. Hesperiankadun 15:stä6); 19 278 mk ratsastavan osaston talliosaston 
tilitys vuokran suorittamiseen7); 9 300 mk pilttuutilojen vuokran suorittamiseen8); 
442 100 mk liikkuvan poliisikomennuskunnan huoneiston vuokran suorittamiseen 9); 
120 000 mk liikkuvan poliisikomennuskunnan miehistön majoituskustannuksiin Fabia-
ninkadun 7:ssä 10); ja 5400 mk poliisihuoneistojen korotettujen vuokrien suorittamiseen11). 

Yleisten töiden pääluokkaan sisältyvistä käyttövaroistaan, joissakin tapauksissa 
niitä ylittäen, kaupunginhallitus myönsi 27 400 mk muutostöiden suorittamiseen IV 
poliisiaseman huoneistossa12); 40 000 mk muutostöiden suorittamiseen poliisilaitoksen 
rekisteriosaston uudessa huoneistossa Pohj. Esplanaadikadun 19:ssä 13); 10 000 mk II 
poliisipiirin kuulusteluhuoneen jakamiseksi kahtia kuulustelutilojen lisäämistä varten 14); 
18 594: 95 mk poliisilaitoksen Sofiankadun l:ssä olevan kuulusteluhuoneen jakamisesta 
aiheutuneiden kustannusten peittämiseen15); 180 000 mk kuulusteluhuoneen järjestä-
mistä varten rikospoliisiosaston huoneistoon Sofiankadun 4:ssä 16); 130 000 mk poliisi-
laitoksen liikennetoimiston sijoittamisesta osoitetoimiston entiseen huoneistoon Etelä-
rannan 10:ssä aiheutuvien muutos-ja korjaustöiden suorittamiseen17); 48000 mk lisätilan 
järjestämiseksi poliisilaitoksen huolto-osaston huoneistoon Pengerkadun 5:ssä18); 10 000 
mk vesikattilan hankkimista varten keskuspoliisin huoneistoon Sofiankadun 4:ssä19); 
51 200 mk muutos- ja korjaustöiden suorittamiseen ratsastushallin talleissa20).; 27 600 
mk poliisilaitoksen auto-osaston korjaamon ruokailu- ja pukeutumishuoneen korjaus-
töiden suorittamiseen21); sekä 108 000 mk vesiklosettien rakentamista varten VI poliisi-
aseman huoneistoon22). 

Lisätilan hankkimiseksi rikospoliisiosastolle Helenankadun 2:sta, kaupunginhalli-
tus päätti23) esittää kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi ja puolestaan hyväksyä kiin-
teistölautakunnan esityksen, jonka mukaan poliisilaitoksen rikososaston käyttöön luo-
vutettiin Helenankadun 2:ssa sijaitsevat ensimmäisen ja toisen kaupunginvoudin kontto-
rien huoneistot, kaupunginvoudinkonttorit siirrettiin huoltoviraston huoneistoon Silta-
saarenkadun 3—5:ssä ja huoltovirasto työtupien huoneistoon Helsinginkadun 24:ssä 
sekä myöntää yllä mainittujen muutos- ja korjaustöiden suorittamista varten 2 263 000 
mk yleisten töiden pääluokkaan sisältyvistä käyttövaroistaan, niitä ylittäen. 

Kaupunginhallitus päätti24) kehoittaa yleisten· töiden lautakuntaa pääluokan Kiin-
teistöt lukuun Talo-osasto sisältyvästä määrärahasta Erinäiset korjaukset aikaisemmin 
osoitetun 1 000 000 mk:n suuruisen erän lisäksi myöntämään vielä 500 000 mk tilitystä 
vastaan rakennushallituksen käytettäväksi liikkuvan poliisikomennuskunnan huoneiston 
korjauksiin Aleksanterinkadun talossa n:o 16—18. 

V Khs 13 p. syysk. 2 431 §. — 2) S:n 1 p. helmik. 318 §. — 3) S:n 17 p. toukok. 1 431 §. — 
4) S:n 1 p. helmik. 319 § ja 28 p. maalisk. 887 §. — 5) S:n 4 p. tammik. 38 §. — 6) S:n 18 p. 
tammik. 163 §. — 7) S:n 29 p. marrask. 16 236 §. — 8) S:n 8 p. maalisk. 653 §. — 9) S:n 8 p. 
helmik. 376 § ja 5 p. heinäk. 1 962 §. — 10) S:n 1 p. helmik. 320 §. — 1X) S:iT 28 p. maalisk. 
886 § ja 26 p. huhtik. 1 192 $ sekä khn jsto 28 p. kesäk. 3 973 §. — 12) Khs 18 p. tammik. 
164 §. — 13) S:n 26 p. huhtik. 1 193 §. — 14) S:n 1 p. maalisk. 603 §. — 15) S:n 20 p. jouluk. 
16 499 §. — 16) S:n 17 p. toukok. 1 430 §. — 17) S:n 13 p. syysk. 2 451 — 18) S:n 18 p. tam-
mik. 165 §. — 19) S:n 8 p. maalisk. 652 §. — 20) S:n 1 p. maalisk. 602 § ja 8 p. maalisk. 653 
§. — 21) S:n 29 p. marrask. 16 234 §. — 22) S:n 31 p. toukok. 1 573 §. — 23) S:n 15 p. marrask. 
16 122 — 24) S:n 5 p. heinäk. 1 927 
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Sähkölaitoksen 11 225: 50 mk:n ja 4 456 mk:n suuruiset laskut sähköjohtojen asenta-
misesta poliisilaitoksen henkikirjoitus- ja siviilirekisteritoimistoon päätettiin hyväksyä 
maksettaviksi kaupunginhallituksen yleisistä käyttövaroista. 

Rakennustoimistoa päätettiin 2) kehoittaa rakentamaan VI poliisipiirin päivystys-
huoneeseen 3.35 m:n pituinen hyllyillä ja kaapeilla varustettu tiski sekä aikanaan ano-
maan tarkoitukseen tarvittavaa määrärahaa. 

Liikkuvan poliisikomennuskunnan miehistön majoittamiseen luovutettiin3) erinäisiä 
huonetiloja kaupungin yleisistä väestönsuojista. 

Ruumiiden kuljetus. Ruumiiden kuljetuksesta suoritettava korvaus päätettiin4) 
lokakuun 1 p:stä lukien korottaa 250 mk:sta 350 mk:aan ruumista kohden. 

Henkikirjoitus. Uudenmaan lääninhallituksen kirjelmä sekä kuulutus henkikirjoi-
tuksen toimittamisesta merkittiin 5) tiedoksi. 

Henkikirjoitus ilmoitusten antamista kunnan omistamista kiinteistöistä ja eräistä 
kunnallisista laitoksista koskeva sisäasiainministeriön yleiskirje lokakuun 11 p:ltä pää-
tettiin 6) lähettää kiinteistölautakunnalle, huoltolautakunnalle ja lastensuojelulauta-
kunnalle asianomaisia toimenpiteitä varten. Uudenmaan lääninhallitukselle päätettiin 7) 
antaa lausunto esikaupunkialueiden henkikirjoitusta varten asetettavista piirimiehistä. 

Huoneenvuokralautakunnat. Pääkaupungin vuokralaisyhdistyksen esitettyä vaati-
muksen, että asunnottomatkin saisivat edustajansa huoneen vuokralautakuntiin, kaupun-
ginhallitus päätti 8) valtioneuvostolle lähetettävässä kirjelmässään alistaa valtioneuvoston 
harkittavaksi, voitaisiinko huoneenvuokrasäännöstelystä annettuja valtioneuvoston pää-
töksiä muuttaa siten, että asunnottomien edustaja saisi oikeuden olla läsnä huoneen-
vuokralautakuntien asunnonvälitystä ja häätöä koskevien kysymysten käsittelyssä lauta-
kuntien istunnoissa sekä että sosiaaliministeriö nimittäisi mainitut edustajat. Sosiaali-
ministeriö ilmoitti sittemmin toukokuun 19 p:nä, ettei se katsonut olevan aihetta yllä 
mainittujen valtioneuvoston päätösten muuttamiseen, mutta koska asunnottomien 
edustajan läsnäolo huoneen vuokralautakuntien kokouksissa olisi ehkä omiaan lisäämään 
asunnottomien luottamusta lautakuntien toimintaan, ministeriö piti suotavana, että 
huoneenvuokralautakunnat kokeilutarkoituksessa kutsuisivat sopivaksi katsomansa 
asunnottomien edustajan olemaan läsnä lautakuntien kokouksissa. Kyseinen edustaja 
ei olisi lautakunnan jäsen vaan muuhun yleisöön verrattava. Tämän johdosta kaupun-
ginhallitus päätti 9) ilmoittaa asunnottomien toimikunnalle, että se sai lähettää sopivaksi 
katsomansa henkilön seuraamaan huoneenvuokralautakuntien toimintaa. 

Helsingin asunnottomien valitseman toimikunnan ja Siirtoväen demokraattisen yh-
distyksen jätettyä kaupunginhallitukselle kirjelmät, joissa kaupunkia vaadittiin ryhty-
mään toimenpiteisiin asuntotuotannon ja huoneenvuokrasäännöstelyn tehostamiseksi, 
kaupunginhallitus, kuultuaan asiassa kiinteistölautakunnan ja huoneenvuokralautakun-
tien lausuntoja, päätti10) valtioneuvostolle lähetettävässä kirjelmässään uudistaa aikoi-
naan tekemänsä esityksen kaupunkiinmuuttoa koskevan kiellon välttämättömyydestä. 

Huoneenvuokralautakuntia päätettiin11) kehoittaa suorittamaan asianomaiselta palk-
kiotililtä asunnottomien edustajille huoneen vuokralautakunnissa palkkiona 200 mk ko-
koukselta. 

Merkittiin12) tiedoksi sosiaaliministeriön määränneen toimittaja E.V. Lähteen edelleen 
maaliskuun 1 p:stä lukien neljän kuukauden ajaksi Helsingin kaupungin huoneenvuokra-
lautakuntien toiminnanjohtajaksi sekä samalla hoitamaan myös Lauttasaaren, Munkki-
niemen, Haagan kauppalan ja Kulosaaren huvilakaupungin huoneenvuokralautakuntien 
toiminnanjohtajan tehtäviä. Sittemmin merkittiin13) tiedoksi sosiaaliministeriön myöntä-
neen toiminnanjohtaja Lähteelle hänen pyytämänsä eron Helsingin kaupungin huoneen-
vuokralautakuntien toiminnanjohtajan tehtävistä. 

Kaupunginhallitus päätti14) määrätä kansliasihteeri J. Ståhlbergin, jonka valtio-
neuvosto oli määrännyt huoneenvuokralautakuntien toiminnanjohtajaksi, toimimaan 
huoneenvuokralautakuntien toimistopäällikkönä ja oikeuttaa15) huoneenvuokralauta-
kunnat myöntämään hänelle 5 000 mk:n suuruisen kuukausipalkkion mainitun tehtävän 

Khs 22 p marrask. 16 165 §. — 2) S:n 20 p. kesäk. 1 824 §. —3) Ks. tämän kert. I osan s. 
210. — 4) Khs 18 p. lokak. 2 753 §. — 5) S:n 4 p. tammik. 16 §. — 6) S:n 1 p. marrask. 2 921 §. — 
7) S:n 7 p. jouluk. 16 288 §. — 8) S:n 26 p. huhtik. 1 166 §. — 9) S:n 31 p. toukok. 1 553 §. — 
10) S:n 24 p. toukok. 1 484 §. — S:n 5 p. heinäk. 1 929 — 12) S:n 1 p. maalisk. 571 §. — 
13) S:n 24 p. toukok. 1 480 §. — 14) S:n 28 p. kesäk. 1 876 — 15) S:n 20 p. jouluk. 16 465 §. 
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hoitamisesta sekä 2 400 mk huoneenvuokralautakuntien v:n 1946 tarverahoista raitio-
tievuosikortin hankkimista varten hänelle. 

Kaupunginhallitus p ä ä t t i o i k e u t t a a huoneenvuokralautakunnat ottamaan palve-
lukseensa uuden ylimääräisen, tehtäviään päätoimena hoitavan sihteerin sekä isännöitsi-
jän tehtäviin ja rakennustöiden suorittamiseen perehtyneen henkilön. Edelleen oikeu-
tettiin 2) huoneenvuokralautakunnat lakkauttamaan 7 asunnontarkastajan tointa sekä 
perustamaan tammikuun 1 pistä lukien 5 uutta alempipalkkaisen asunnontarkastajan 
tointa, 5 uutta toimistoapulaisen tointa ja yhden uuden vahtimestarin toimen. Tarkasta-
jani lukumäärää lisättiin3) 5:llä ja uusia toimistoapulaisia sallittiin4) palkata 25. Syk-
syllä päätettiin5) huoneenvuokratoimistoon sallia palkata uusi konttoripäällikkö, 4 apu-
laissihteeriä, 6 toimistoapulaista, siivooja, kaksi asiapoikaa ja puhelinkeskuksen hoitaja.. 

Ylimääräisille huoneenvuokralautakuntien puheenjohtajille sekä suurimmalle osalle 
jäsenistä, joiden koko työajan kestävien kokousten vuoksi oli hoidettava tehtäviään pää-; 
toimena, päätettiin6) sallia suorittaa palkkiot kuukausittain joka kuukauden lopussa. 

Palkankorotusta myönnettiin7) kertomusvuoden aikana huoneenvuokralautakuntien 
eri viranhaltijoille. 

Huoneenvuokralautakuntien asiapojille päätettiin8) sallia suorittaa 58 palkkaluokan 
mukainen peruspalkka asianmukaisine kalliinajanlisäyksineen. 

Huoneenvuokralautakuntien keskuslautakunta oli anonut saada suorittaa niille lauta-
kuntien palveluksessa oleville, tilapäisen työvoiman määrärahasta palkattaville viranhalti-
joille, jotka olivat olleet lautakuntien tai kaupungin muiden virastojen palveluksessa. 
ikäkorotusten saantiin oikeuttavan ajan, elokuun 1 pistä lukien ikäkorotuksia vastaavan > 
palkankorotuksen jatkuvasti palvelusajan perusteella. Kaupunginhallitus ei kuitenkaan 
katsonut esityksen sellaisenaan antavan aihetta toimenpiteisiin, mutta päätti9) 
tiedoittaa, että huoneenvuokralautakunnilla oli tilaisuus tehdä asiassa esitys kustakin 
yksityistapauksesta erikseen. 

Huoneenvuokralautakuntien toiminnan järjestelyä esikaupunkiliitoksen jälkeen kos-
kevan kaupunginvaltuuston päätöksen 10) mukaisesti kaupunginhallitus päätti n ) jättää 
kyseisen päätöksen 3 ponnessa mainitun anomuksen sosiaaliministeriölle sekä saattaa 
päätöksen kokonaisuudessaan huoneenvuokralautakuntien tietoon. Niiden huoneen-
vuokralautakuntien ehdotusten johdosta, joista kaupunginvaltuusto ei ollut tehnyt pää-
töstä, kaupunginhallitus päätti i 

oikeuttaa huoneenvuokralautakunnat palkkaamaan neljä 27 palkkaluokan mukaan 
palkattavaa tarkastajaa ja neljä 45 palkkaluokan mukaan palkattavaa asiamiestä; 

oikeuttaa huoneenvuokralautakunnat Malmin alatoimistoon palkkaamaan komitea-
mietinnön 3 ponnessa mainitut viranhaltijat siinä mainituin palkkaeduin sekä kehoit-
taa lautakuntaa ehdottamaan Haagan—Pitäjänmäen ja Oulunkylän—Pakilan alatoi-
mistoihin tarvittavat viranhaltijat sekä heidän palkkaetunsa; 

oikeuttaa huoneenvuokralautakunnat siirtämään Malmin huoneenvuokralautakunnan 
palveluksessa olevat ylioppilas S. Viljasen ja tarkastaja E. S. Koskisen komitean 4 pon-
nessa mainitsemiin tilapäisiin virkoihin; sekä 

kehoittaa kiinteistölautakuntaa tekemään Helsingin maalaiskunnan kanssa sopi-
muksen Malmin huoneenvuokralautakunnan hallitseman maalaiskunnan kunnantalossa 
olevan huonetilan vuokraamisesta kaupungille Malmin huoneenvuokralautakunnan käyt-
töön. 

Yleisistä käyttövaroistaan kaupunginhallitus myönsi12) 5 000 mk huoneenvuokra-
lautakuntien toimistoapulaiselle M. Nordinille häneltä virkapaikastaan varastetun sade-
takin korvaamiseen. 

Kaupunginhallituksen yleis j aoston myönnettyä13) kertomusvuoden talousarvion 
pääluokan Yleinen kunnallishallinto lukuun Erinäiset hallintomenot sisältyvästä määrä-
rahasta Kaluston hankinta 102 886 mk lisäkaluston hankkimiseksi huoneenvuokralauta-

*) Khs 22 p. helmik. 525 § ja 8 p. maalisk. 641 §. — 2) S:n 4 p. tammik. 24 §. — 8) S:n 12 p. 
huhtik. 1 009 §. — *) S:n 25 p. tammik. 191 § ja 7 p. kesäk. 1 677 §. — 5) S:n 6 p. syysk. 2 327 
§ ja 4 p. lokak.2 581 §. — 6) Khn jsto 18 p. tammik. 3 087 6. — 7) Khs 18 p. tammik. 151 §, 17 
p. toukok. 1 407 ja 1 408 §, 14 p. kesäk. 1 726 §, 28 p. kesäk." 1 879 §, 4 p. lokak. 2 581 § ja 18 p. 
lokak. 2 758 §. — 8) S:n 7 p. kesäk. 1 678 §. — 9) Khn jsto 29 p. elok. 4 212 §. — Ks. tämän 
kert. I osan s. 12. — n ) Khs 20 p. jouluk. 16 467 §. — 12) S:n 2 p. elok. 2 071 §. — 1S) Khn 
jsto 25 p. tammik. 3 135 §. 
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kuntien kansliaan sekä 13 321: 10 mk kanslian uudessa huoneistossa suoritettujen sähkö-
töiden kustannusten peittämiseen, kaupunginhallitus päätti muuttaa yleis jaoston yllä 
mainittua päätöstä siten, että viimeksi mainittu 13 321: 10 mk:n suuruinen määräraha 
myönnettiin pääluokkaan Kiinteistöt kuuluvista kaupunginhallituksen käyttövaroista. 

Huoneenvuokralautakunnat oikeutettiin 2) laatimaan irtaimistoluettelonsa maaliskuun 
31 p:ään mennessä. 

Sosiaaliministeriön pyydettyä kaupunginhallituksen lausuntoa eräistä huoneenvuokra-
lautakuntien toiminnan j ohta j an esittämistä, huoneen vuokralautakuntien toimivallan 
lisäämistä tarkoittavista ehdotuksista, kaupunginhallitus päätti3) sosiaaliministeriölle 
ilmoittaa puoltavansa ehdotuksen niiden ponsien hyväksymistä, joissa esitettiin, että 
ministeriö huoneistojen käytön tehostamisesta elokuun 31 p:nä 1944 annetun valtioneu-
voston päätöksen 28 a §:n nojalla kieltäisi sanotun päätöksen 12 §:ssä huoneiston haltijalle 
myönnetyn oikeuden itse valita alivuokralaiset vuokrattavaksi määrättyyn huoneistoon, 
mikäli alivuokralaiseksi oli määrätty otettavaksi perhe sekä että ylempänä mainitun val-
tioneuvoston päätöksen 5 § muutettaisiin siten, että eri sisäänkäytävällä varustettua 
huoneiston osaa alivuokralaisena hallitseva yksityinen henkilö tai henkilöt voitaisiin siir-
tää alivuokralaiseksi muunlaiseen huoneeseen, jotta sanotunlainen huoneiston osa voi-
taisiin varata asunnoksi perheelle joko alivuokralaisena tai julistaen sen samalla erilliseksi 
huoneistoksi, mutta sen sijaan ehdottaa hylättäväksi ponnen, jonka mukaan huoneen-
vuokralautakunnatoikeutettaisiin määräämään perheettömän huoneiston haltijan muutta-
maan pienempään huoneistoon tai alivuokralaiseksi, mikäli huoneiston haltija ei samalla 
ollut huoneiston omistaja tai mikäli toimenpidettä hänen korkean ikänsä, ammattinsa, 
sairautensa tai muun erittäin painavan syyn takia ei pidetty kohtuuttomana. 

Teknillisiä laitoksia päätettiin4) kehoittaa tiedoittamaan huoneenvuokralautakun-
nille ne tapaukset, joissa niiden mittarinlukijat olivat havainneet huoneiston tyhjäksi. 

Yleisistä käyttövaroistaan kaupunginhallitus päätti 5) myöntää 100 000 mk huoneen-
vuokralautakuntien käytettäväksi vapaaksi julistetusta huoneistosta omistajan kustan-
nuksella siirrettävän ja varastoitavan omaisuuden siirtämis- ja varastoimiskustannuksiin, 
sekä kehoittaa lautakuntia varaamaan mainittua tarkoitusta varten määrärahan v:n 
1946 talousarvioehdotukseensa ja sopimaan kiinteistölautakunnan kanssa tarkoitusta 
varten tarvittavan varastotilan vuokraamisesta. 

Siihen katsoen, että huoneistojen käytön tehostamisesta elokuun 31 p:nä 1944 annetun 
valtioneuvoston päätöksen mukaan huoneenvuokralautakunnat olivat oikeutetut vel-
voittamaan huoneiston omistajan huolehtimaan korjaus- ja muutostöistä ja mikäli tämä 
ei määräystä noudattanut, suorituttamaan työt sekä ulosmittauksella perimään huoneis-
ton omistajalta niistä aiheutuvat kustannukset, huoneenvuokralautakunnat olivat ano-
neet, että rakennustoimisto suorittaisi mainitunlaisissa tapauksissa tarpeelliset rakennus-
työt sekä että kaupunginhallitus asettaisi tarkoitusta varten määrärahan lautakuntien 
käytettäväksi. Kaupunginhallitus päätti 6) anomuksen evätä, mutta ilmoittaa huoneen-
vuokralautakunnille, että rakennustoimiston talorakennusosasto voi tarvittaessa antaa 
lautakunnille apua suurempien muutostöiden suunnittelussa sekä tarvittavien piirus-
tusten ja kustannusarvioiden laatimisessa samoin kuin myös töiden välittämisessä yksi-
tyisille urakoitsijoille. 

Huoneenvuokralautakuntien anottua, että kaupunginhallitus suostuisi kaasunkäyttö-
oikeuden laajentamiseen siten, että kaasulieden tai -liekin asentaminen sallittaisiin lauta-
kuntien suorittaman tutkimuksen jälkeen puoltamissa ja välttämättömiksi katsomissa 
tapauksissa, kaupunginhallitus päätti7) kehoittaa huoneenvuokralautakuntia välttä-
mättömiksi katsomissaan tapauksissa kirjeellisesti kääntymään kaasulaitoksen puoleen. 

Lastensuojeluviraston käytössä olevista virastotalon IV kerroksessa olevista huoneista 
päätettiin8) kaksi luovuttaa huoneenvuokralautakuntien käyttöön. 

Käyttövaroistaan arvaamattomiin vuokriin ja vuokrankorotuksiin kaupungin-
hallitus myönsi9) 31 840 mk huoneenvuokralautakuntien käyttöön Unioninkadun 
27:stä luovutettujen huonetilojen tilitysvuokran suorittamiseen. 

Yleisten töiden pääluokkaan sisältyvistä käyttövaroistaan, niitä ylittäen, kaupungin-

*) Khs 8 p. helmik. 360 §. — 2) S:n 1 p. maalisk. 579 §. — ») S:n 25 p. tammik. 193 §. —-
*) S:n 17 p. toukok. 1 414 §. — 6) S:n 28 p. kesäk. 1 878 §. — 6) S:n 22 p. maalisk. 805 §. — 
7) S:n 30 p. elok. 2 311 §. —8) S:n 5 p. heinäk. 1 951 §. — 9) S:n 5 p. heinäk. 1 974 §. 
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hallitus myönsi yhteensä 215 500 mk huoneenvuokralautakuntien huoneistossa suori-
tettavia muutos- ja korjaustöitä varten. 

Rakennustoimistoa päätettiin 2) kehoittaa rakentamaan huoneenvuokralautakuntien 
kortistonhoitaj alle työskentely koppi asunnonvälitysosaston yhteyteen sekä aikanaan 
anomaan tarkoitukseen tarvittavaa määrärahaa; samalla päätettiin rakennustoimistoa 
pyytää mahdollisimman pian korjaamaan lautakuntien huoneiston ilmapommitus vauriot. 

4. Palotointa koskevat asiat 

Paloalipäällystön virkojen täyttäminen. Palolautakunnan tiedusteltua kenelle palo-
alipäällystön virkojen täyttäminen lain mukaan kuului, kaupunginlakimies asiasta anta-
massaan tulkinnassa lausui, että kaupunginvaltuusto oli v:n 1921 palojärjestyksellä val-
tuuttanut palopäällikön täyttämään paloalipäällystön virat eikä v:n 1940 palojärjes-
tykseen sisältynj^t määräystä tämän valtuutuksen peruuttamisesta tai asian järjestämi-
sestä muulla tavoin, joten oli katsottava, että sanottu valtuutus edelleen oli voimassa. 
Kaupunginhallitus päätti3) tällöin palolautakunnalle ilmoittaa, että paloalipäällystön 
virkojen täyttäminen edelleen kuulunee palopäällikölle. 

Palokunta. Siihen katsoen, että palolautakunta kesäkuun 22 p:nä 1933 annetun palo-
lain 14 §:n mukaan oli oikeutettu valitsemaan palolaitoksen päällystön palopäällikköä 
lukuunottamatta, kaupunginhallitus päätti 4) peruuttaa kunnallislain 34 §:n säännösten 
vastaisena päätöksensä 5), jolla se oli alistanut tutkittavakseen palolautakunnan pää-
töksen avoinna olevan palomestarinviran täyttämisestä. 

Helsingin palomiesten ammattiosaston tehtyä esityksen paloalipäällystön lukumää-
rän lisäämisestä ja palolautakunnan yhdyttyä lausunnossaan siihen, kaupunginhallitus 
päätti6) kehoittaa palolautakuntaa ottamaan kysymyksen uudelleen harkittavaksi 
palokunnan ohjesäännön laatimisen yhteydessä. 

Palokunnan korjauspajaan päätettiin7) tilapäisen työvoiman määrärahasta sallia 
palkata kaksi harjoittelijaa maaliskuun 1 p:n ja kesäkuun 1 p:n väliseksi ajaksi. 

Kaupunginhallitus päätti8), että kahdeksan palokunnan virkaatoimittavana nuorem-
pana palomiehenä toimivaa tilapäistä palomiestä saatiin palkata tilapäisen työvoiman 
määrärahasta toistaiseksi ja enintään v:n 1946 loppuun saakka. 

Viitaten lokakuun 8 p:nä 1941 antamaansa kiertokirjeeseen, jonka mukaan määrä-
ajaksi kaupungin palvelukseen otetulle henkilölle ei suoriteta reserviläispalkkaa sen 
jälkeiseltä ajalta, kaupunginhallitus päätti 9), että säännöllistä asevelvollisuuttaan suorit-
tavalle 12 entiselle tilapäiselle palomiehelle, joille palolautakunnan päätöksellä v. 1944 
oli suoritettu reserviläispalkkaa kaupunginvaltuuston lokakuun 1 p:nä 1941 tekemän 
päätöksen10) mukaisesti, mutta joiden työsuhteen katsottiin päättyneen joulukuun 31 p:nä 
1944, ei ole maksettava palkkaa kertomusvuoden tammikuun 1 p:n jälkeen. 

Palokunnan lähetin G. Lindforsin erottamista virastaan koskeva palolautakunnan 
ilmoitus merkittiin n ) tiedoksi. 

Merkittiin12) tiedoksi Uudenmaan lääninhallituksen ilmoitus, että palopäällikkö 
W. W. Bergströmin peruutettua valituksensa18) kaupunginvaltuuston päätöksestä, jolla 
hänelle oli myönnetty virkavapautta ja hänet määrätty hoitamaan alempiarvoista 
virkaa, oli asian käsittely lääninhallituksen taholta rauennut. 

Virkavapautta täysin palkkaeduin myönnettiin14) apulaispalopäällikkö L. A. Kartolle 
enintään 10 päiväksi tutustumista varten maaliskuussa liitosalueiden palosuojelun jär-
jestelyyn Tukholman esikaupungeissa ja oli hänelle suoritettava esitettävää matkalaskua 
vastaan paitsi suoranaisia matkakustannuksia myös päiväraha sen suuruisena kuin 
Suomen pankki tarkoitukseen myönsi, kuitenkin enintään 40 Ruotsin kruunua päivässä. 

Palolautakunta oikeutettiin15) myöntämään sairaslomaa vanhemmalle palokorpraa-

Khs 4 p. tammik. 41 §, 8 p. helmik. 378 §, 9 p. toukok. 1 315 § ja 5 p. heinäk. 1 975 §. — 
2) S:n 28 p. kesäk. 1 877 §. — 3) S:n 7 p. jouluk. 16 320 §. — 4) S:n 9 p. elok. 2 126 §. — B) S:n 
19 p. heinäk. 1 999 §. — 6) S:n 20 p. jouluk. 16 495 §. — 7) S:n 1 p. maalisk. 619 §. — 8) S:n 
27 p. jouluk. 16 552 §. —9) S:n 22 p. helmik. 557 §. — 10) Ks. v:n 1941 kert. s. 7. — u ) Khs 22 
p. helmik. 552 §. — 12) S:n 1 p. marrask. 2 945 §. — 13) Ks. v:n 1944 kert. I osan s. 29 ja 105— 
106. — 14) Khs 1 p. maalisk. 618 §. — 15) S:n 22 p. maalisk. 851 §, 26 p. huhtik. 1 202 § ja 13 p. 
jouluk. 16 431 §. 


