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3. Oikeus- ja järjestystointa koskevat asiat 

Maistraatti. Sen jälkeen kun kunnallispormestari L. R. Ehrnroothille oli maaliskuun 
10 p:stä myönnetty virkaero, kaupunginvaltuusto päätti 2) asettaa ehdolle kunnallis-
pormestarin virkaan oikeusneuvosmies C. C. Oker-Blomin, vanhemman oikeusneuvosmies 
hen C. G. E. von Bonsdorffin ja hallitusneuvos W. W. Henrikssonin. 

Kaupunginvaltuusto päätti3) vahvistaa maistraatin lisäjäsenenä asemakaava- ja 
rakennusasioita käsiteltäessä toimivan asiantuntijan palkkion siinä tapauksessa, että 
tehtävää hoiti kaupungin palveluksessa oleva viranhaltija. 3 500 mk:ksi kuukaudessa 
tammikuun 1 p:stä 1947 lukien sekä oikeuttaa maistraatin ylittämään palkkion suo-
rittamista varten kertomusvuoden määrärahaansa Palkkiot enintään 18 000 mk. 

Maistraatin seuraavia v:n 1946 määrärahoja päätettiin 4) sallia ylittää alla mainitun 
verran: Siivoaminen 79 144 mk, Painatus ja sidonta 127 886 mk sekä Tarverahat 19 653 
mk. 

Kaupunginvoudinkonttorit. Kaupunginvaltuusto päätti5) perustaa Helsinki—Malmin 
kaupunginvoudin konttoriin tammikuun 1 p:stä 1948 lukien yhden 27 palkkaluokkaan 
kuuluvan ulosottoapulaisen viran, yhden 38 palkkaluokkaan kuuluvan toimistoapulaisen 
viran ja kaksi 40 palkkaluokkaan kuuluvaa toimistoapulaisen virkaa sekä siirtää maini-
tussa kaupunginvoudin konttorissa olevan 29 palkkaluokkaan kuuluvan ulosottoapulaisen 
viran samasta ajankohdasta lukien 27 palkkaluokkaan. Viran siirtoa koskeva päätös 
alistettiin sosiaaliministeriön palkkaosaston hyväksyttäväksi. 

Ensimmäisen kaupunginvoudin konttcrin seuraavia kertomusvuoden määrärahoja 
päätettiin6) sallia ylittää alla mainituin määrin: Tilapäistä työvoimaa 190 000 mk, Sii-
voaminen 6 000 mk ja Tarverahat 14 000 mk. 

Toisen kaupunginvoudin konttorin seuraavia v:n 1946 määrärahoja päätettiin7) 
sallia ylittää alla mainitun verran: Siivoaminen 7 228 mk, Painatus ja sidonta 62 000 mk 
sekä Tarverahat 12 100 mk. Kertomusvuoden määrärahoja Siivoaminen ja Tarverahat 
päätettiin8) sallia ylittää vastaavasti 50 000 mk ja 14 000 mk. 

Rikostuomioiden toimeenpanijan konttori. Rikostuomioiden toimeenpanijan konttoriin 
päätettiin9) v:n 1948 alusta lukien perustaa uusi 27 palkkaluokkaan kuuluva ulosotto-
apulaisen virka. 

Rikostuomioiden toimeenpanijan konttorin v:n 1946 määrärahoja Tilapäistä työvoi-
maa ja Vuokra päätettiin10) sallia ylittää vastaavasti 4 520 mk ja 22 640 mk sekä kerto-
musvuoden tilapäisen työvoiman määrärahaa 65 000 mk. 

Rakennustarkastus. V. 1946 hyväksytyt u ) maksut Helsingin kaupungin rakennusval-
vontaan kuuluvista toimituksista ja oikeudesta rakentaa ulkonevia rakennusosia päätet-
tiin12) korottaa 100 %:lla. Kansanhuoltoministeriö hyväksyi13) syyskuun 19 p:nä päätök-
sen. 

Rakennustarkastuskonttorin kertomusvuoden määrärahaa Siivoaminen päätettiin 14) 
sallia ylittää 10 000 mk. 

Raastuvanoikeus. Avoinna olevaan oikeuspormestarin virkaan päätettiin 15) asettaa 
ehdolle hovioikeudenneuvos J. E. Kalha, oikeusneuvos H. Tauleri ja vanhempi oikeus-
neuvosmies B. C. Carlson. 

Kahteen avoinna olevaan raastuvanoikeuden nuoremman oikeusneuvosmiehen vir-
kaan valittiin16) rikosasiainnotaari G. I. H. Lindblad ja ylimääräinen nuorempi oikeus-
neuvosmies T. K. Tyllinen. Lääninhallitus vahvisti17) vaalin kesäkuun 27 p:nä. 

Raastuvanoikeuden eri osastojen kokoonpanon ja toimintamuotojen uudelleenjärjestä-
mistä valmistelemaan asetetun18) komitean esityksestä kaupunginvaltuusto päätti1 9) 
tehdä oikeusministeriölle esityksen sellaisen lainsäädännön aikaansaamiseksi, jonka mu-
kaan lainhuudatus- ja kiinnitysasiat kaupungeissa voidaan komitean ehdotusten mukai-
sesti siirtää yhden raastuvanoikeuden virkamiehen käsiteltäviksi. 

Kvsto 19 p. maalisk. 170 §. — 2) S:n 18 p. kesäk. 374 § ja 3 p. syysk. 426 §. — 3 ) S:n 
12 p. helmik. 83 §. — 4) S:n 12 p. helmik. 100 §. — 5) S:n 15 p. lokak. 547 §. — 6) S:n 26 p. 
marrask. 665 §. — 7) S:n 12 p. helmik. 100 §. — 8 ) S:n 26 p. marrask. 666 S. — 9) S:n 21 p. toukok. 
292 §. —1 0) S:n 19 p. maalisk. 191 § ja 15 p. lokak. 569 §. — n ) Ks. v:n 1946 kert. I osan s. 46. — 
12) Kvsto 3 p. syysk. 445 ja 446 §; ks. Kunnall. asetuskok. s. 168. — 13) Kvsto 15 p. lokak. 
538 §. — 14) S:n 26 p. marrask. 667 §. — 15) S:n 3 p. syysk. 427 §. — 16) S:n 21 p. toukok. 
288 §. — 17) S:n 3 p. syysk. 414 §. — 18) Ks. v:n 1946 kert. I osan s. 150. — 1 9) Kvsto 18 p. 
kesäk. 386 §. 
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Raastuvanoikeuden v:n 1946 määrärahaa Tarverahat päätettiin1) sallia ylittää 23 653 
mk sekä kertomusvuoden määrärahoja Tilapäistä työvoimaa ja Tarverahat vastaavasti 
30 000 mk ja 350 000 mk. 

Syyttäjistö. Kaupunginvaltuusto päätti2) muuttaa päätöstään3) apulaissyyttäjän 
tehtäviä hoitaville poliisilaitoksen toimenhaltijoille suoritettavasta palkkiosta siten, että 
elokuun 1 p:stä 1947 lukien saadaan enintään 14 poliisilaitoksen toimenhaltijalle suorittaa 
mainittujen tehtävien hoitamisesta 1 200 mk:n suuruinen kuukausipalkkio. Samalla kau-
punginviskaalinvirasto oikeutettiin tarkoitusta varten ylittämään tilapäisen työvoiman 
määrärahaansa enintään 6 000 mk. 

Syyttäjistön v:n 1946 määrärahoja Tilapäistä työvoimaa ja Kesälomasijaiset päätet-
tiin 4) sallia ylittää vastaavasti 111 070 mk ja 21 318 mk sekä kertomusvuoden tilapäisen 
työvoiman määrärahaa 105 600 mk. 

Maistraatin ja raastuvanoikeuden arkiston v:n 1946 seuraavia määrärahoja päätettiin 5) 
sallia ylittää alla mainituin määrin: Vuokra 2 304 mk, Valaistus 1 044 mk, Siivoaminen 
42 252 mk, Painatus ja sidonta 9 987 mk sekä Tarverahat 49 987 mk. 

Poliisilaitos. Seuraavia poliisilaitoksen v:n 1946 määrärahoja päätettiin 6) sallia ylittää 
alla mainituin määrin: yleismenojen määrärahoja Vuokra 623 750 mk, Kalusto, kaupungin-
hallituksen käytettäväksi 321 948 mk, Kaupungin osuus poliisilaitoksen rahallisiin me-
noihin 2 122 804 mk, Pidätettyjen henkilöiden ylläpito 408 319 mk ja Matka- ja kuljetus-
kustannukset 107 547 mk sekä sairashuollon määrärahoja Kesälomasijaiset 1411 mk, 
Lääkkeet ja sairaanhoitotarvikkeet 10 962 mk sekä Sairaanhoitokustannukset 25 355 mk. 
Kertomusvuoden määrärahaa Sairaanhoitokustannukset päätettiin7) sallia ylittää 50 000 
mk. 

Huoneenvuokralautakunnat. Huoneen vuokralautakuntien toiminnanjohtaja oli huo-
mauttanut, että valtioneuvosto oli maaliskuun 20 p:nä 1947 antamallaan päätöksellä 
päättänyt muuttaa ja täydentää huoneenvuokralautakuntia koskevia säännöksiä siten, 
että kaupungissa ja kauppalassa valtuusto voi päättää asettaa yhden tai useampia huo-
neenvuokralautakuntia, joiden puheenjohtajat ja jäsenet valitaan toistaiseksi ja hoitavat 
tehtäviään päätoimina määrättyä kuukausipalkkaa vastaan, millä päätöksellä valtio-
neuvosto oli tahtonut tehdä mahdolliseksi sellaisten lautakuntien asettamisen, jotka voivat 
toimia joustavammin ja nopeammin kuin nykyiset lautakunnat, joiden puheenjohtajat ja 
jäsenet hoitavat tehtäviään sivutoimina. Huoneen vuokralautakuntien toiminnanjohtaja 
olikin esittänyt harkittavaksi olisiko Helsingissä mahdollisesti siirryttävä ns. vakinaisten 
huoneenvuokralautakuntien kannalle, missä tapauksessa toiminnanjohtajan käsityksen 
mukaan kolme lautakuntaa riittäisi suorittamaan sen työn, minkä 8 varsinaisen kaupun-
kialueen lautakuntaa tekivät. Täten asiain käsittely yksinkertaistuisi ja saavutettaisiin 
arviolta n. 2.5 milj. mk:n vuotuinen säästö. Huoneenvuokralautakunnat olivat asettuneet 
vastustamaan ehdotusta ja ilmoittivat supistaneensa huomattavasti määrärahoja talous-
arvioehdotuksessaan. Huoneenvuokralautakuntien vähemmistö oli kuitenkin ollut sitä 
mieltä, että olisi harkittava kysymystä yhden vakinaisen lautakunnan asettamisesta pää-
asiassa sellaisten asiain käsittelyä varten, joissa yleisöä ei ole läsnä.Kaupunginhallituksen 
yhdyttyä viimeksi mainittuun kantaan kaupunginvaltuusto hyväksyen kaupunginhalli-
tuksen ehdotuksen 8) päätti 9) perustaa yhden huoneen vuokralautakunnan, jonka jäsenet 
hoitavat tehtäviään päätoimena sekä kehoittaa huoneenvuokralautakuntia tekemään esi-
tyksen tästä aiheutuvasta nykyisten lautakuntien lukumäärän supistamisesta sekä mah-
dollisista muista toimenpiteistä. 

Kaupunginvaltuusto päätti10), että ylempänä perustettavaksi päätetyn vakinaisen 
huoneen vuokralautakunnan ohella toimii varsinaisella kaupunkialueella 3 varsinaista ja 
2 ylimääräistä huoneenvuokralautakuntaa, minkä lisäksi myöskin Malmin lautakunta 
säilytetään sekä että v:n 1948 alusta lukien huoneen vuokralautakunnan yhteiselle puheen-
johtajalle suoritetaan 36 000 mk:n suuruinen vuosipalkkio sekä muiden paitsi edellä mai-
nitun vakinaisen lautakunnan puheenjohtajille 750 mk ja jäsenille 450 mk kokoukselta. 

Huoneenvuokralautakunnat olivat ehdottaneet, että myös ylimääräisten lautakuntien 

Kvsto 26 p. helmik. 148 §, 5 p. marrask. 618 § ja 26 p. marrask. 668 §. — 2) S:n 15 p. 
lokak. 553 §. — 3) Ks. v:n 1946 kert. I osan s. 47. — 4) Kvsto 12 p. helmik. 101 § ja 15 lokak. 
570 §. — 5) S:n 19 p. maalisk. 191 § ja 21 p. toukok. 328 §. — 6) S:n 22 p. tammik. 45 §, 19 
p. maalisk. 192 § ja 2 p. huhtik. 224 §. — 7) S:n 4 p. kesäk. 359 §. — 8) Kvston pain. asiakirj. 
n:o 7. — 9 ) Kvsto 15 p. lokak. 557 §. —1 0) S:n 26 p. marrask. 652 §. 
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puheenjohtajat osallistuisivat vastuuseen neuvottelukunnassa tehtävistä periaate-, 
tulkinta- ja muista päätöksistä sekä että neuvottelukunta olisi päätösvaltainen kun pu-
heenjohtajista vähintään neljä, nykyisen kahden asemasta, oli kokouksessa läsnä ja otti 
osaa päätöksen tekoon. Kaupunginvaltuusto päätti1) tämän johdosta tehdä edellä mai-
nittuja seikkoja koskevan muutoksen huoneen vuokralautakuntien johtosäännön 12 §:ään. 

Huoneenvuokralautakuntien v:n 1946 määrärahaa Siivous päätettiin2) sallia ylittää 
171 mk. 

4. Palotointa koskevat asiat 

Palojärjestyksen muutos. Merkittiin 3) tiedoksi lääninhallituksen vahvistaneen joulu-
kuun 21 p:nä 1946 kaupunginvaltuuston päätöksen4) kaupungin palojärjestyksen 2 §:n 
muuttamisesta. 

Ruiskumaalaamoita varten vahvistettujen paloturvallisuusmääräysten täydentäminen. 
Kaupunginvaltuusto päätti 5) hyväksyä Helsingin kaupungissa olevia ruiskumaalaamoita 
varten vahvistettuihin paloturvallisuusmääräyksiin uuden 15 §:n, jonka mukaan maistraa-
tilla oli oikeus palolautakuntaa kuultuaan, erikoisen painavien syiden niin vaatiessa, 
myöntää poikkeuksia mainituista määräyksistä. Lääninhallitus vahvisti6) heinäkuun 
17 p:nä valtuuston päätöksen. 

Palolaitoksen sairaankuljeUisvaunujen käyttömaksut. Kaupunginvaltuuston alistettua 
päätöksensä7) palolaitoksen sairaankuljetus vaunujen käyttömaksujen korottamisesta 
kansanhuoltoministeriön vahvistettavaksi ministeriö oli ilmoittanut vahvistaneensa hel-
mikuun 11 p:nä 1947 mainitut maksut kaupunginvaltuuston päätöksestä poiketen. Ilmoi-
tus merkittiin 8) tiedoksi. 

Paloalipäällystökurssien toimeenpano. Kaupunginvaltuuston yleisistä käyttövaroista 
myönnettiin9) yhteensä 44 963 mk:n suuruinen määräraha toimeenpantujen palo-
alipäällystökurssien kertomusvuoden menojen peittämiseen. 

Palokunnassa v. 1941 tapahtuneiden irtisanomisten tutkiminen. Kaupunginvaltuuston 
lähetettyä7) vttn Riipisen ja Peurasen aloitteen, jossa vaadittiin tutkimusten suoritta-
mista eräiden palokunnassa v. 1941 poliittisista syistä tapahtuneiden irtisanomisten joh-
dosta sekä irtisanomiseen syyllistyneiden asettamista vastuuseen, kaupunginhallituksen 
valmisteltavaksi, kaupunginhallitus oli saanut asiasta palopäällikkö Bergströmin, apulais-
palopäällikkö Karton, palolautakunnan ja kaupunginlakimiehen antamat selitykset, joi-
den perusteella kaupunginvaltuusto päätti10), ettei asia antanut aihetta toimenpiteisiin. 

Palolaitoksen määrärahat. Seuraavia palolaitoksen v:n 1946 määrärahoja päätettiin11) 
sallia ylittää alla mainituin määrin: Lämpö 65 000 mk, Siivoaminen 5 000 mk, Veden-
kulutus 25 000 mk, Kaluston kunnossapito 275 000 mk ja Vaatteiden pesu 10 000 mk 
sekä tuloa tuottamattomien pääomamenojen pääluokan lukuun Talorakennukset sisälty-
vää määrärahaa Saunan rakentaminen Pasilan paloasemalle 19 690 mk. 

Palolautakunta oikeutettiin12) ylittämään seuraavia kertomusvuoden määrärahoja 
alla mainitun verran: Tilapäistä työvoimaa 33 360 mk, Kesälomasijaiset 113 750 mk, 
Siivoaminen 10 000 mk, Puhtaanapito 15 000 mk, Kaluston kunnossapito 800 000 mk, 
Tarverahat 100 000 mk, Yleisten laitteiden kunnossapito 20 000 mk ja Käyttövoima 
15 000 mk. 

5. Terveyden- ja sairaanhoitoa koskevat asiat 

Terveydenhoito sekä sairaanhoito sairaalain ulkopuolella 

Terveydenhoitolautakunta ja sen toimisto. Lääninhallituksen vahvistettua13) helmikuun 
4 p:nä 1947 kaupunginvaltuuston päätöksen7) terveydenhoitolautakunnan ohjesäännön 

Kvsto 8 p. tammik. 9 § ja 22 p. tammik. 32 §; ks. Kunnall. asetuskok. s. 42. — 2) Kvsto 2 p. 
huhtik. 225 §. — 3) S:n 12 p. helmik. 80 §. — 4 ) Ks. v:n 1946 kert. I osan s. 48. -—5) Kvsto 19 p. 
maalisk. 185 §; ks. Kunnall. asetuskok. s. 105. — 6) Kvsto 3 p. syysk. 412 §. — 7) Ks. v:n 1946 kert. 
I osan s. 49. — 8) Kvsto 26 p. helmik. 131 §; ks. Kunnall. asetuskok. s. 105. — 9) Kvsto 26 p. 
helmik. 141 § ja 26 p. marrask. 660 §. —1 0) S:n 19 p. maalisk. 184 §. — n ) S:n 12 p. helmik. 
102 § ja 26 p. helmik. 153 §. — 12) S:n 26 p. marrask. 669 §. — 13) Ks. Kunnall. asetuskok. s. 14. 


