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oli arvioitu aivan liian suureksi sekä tehnyt tätä tarkoittavan korjauksen. Kaupungin-
hallitus päätti rahatoimiston ehdotuksen mukaisesti tehdä valtiovarainministeriölle 
kirjelmitse esityksen mainittujen etumaksujen vahvistamisesta todellista maksunpanoa 
vastaaviksi siten, että ensimmäiseltä vuosipuoliskolta suoritetaan n. 8 917 000 mk ja 
toiselta vuosipuoliskolta mitä lopullisesta ennakkomaksuunpanosta on jäljellä. 

Merkittiin 2) tiedoksi valtioneuvoston kaupunginhallituksen esityksestä myöntyneen 
siihen, että v:n 1946 kansaneläkemaksut saatiin kantaa v:n 1947 marraskuun aikana, 
mutta evänneen ennenaikaisena esityksen v:n 1947 vakuutusmaksujen kantamisesta v:n 
1948 lokakuun aikana. 

Kansaneläkelaitoksen tehtyä esityksen kaupungin vakuutusmaksulipun tekstin pai-
nattamisesta kaupunginhallitus päätti 3) ilmoittaa kansaneläkelaitokselle, että kaupunki 
suostui painattamaan uudet vakuutusmaksuliput ainoastaan ehdoin, että kansaneläke-
laitoksen lippuun painettavaksi haluamasta tekstistä johtuva hinnankorotus korvattiin 
kokonaan. 

V:n 1948 talousarvio. Ehdotus talousarvion laatimista koskevaksi kaikille kaupungin 
lauta- ja johtokunnille sekä virastoille ja laitoksille lähetettäväksi kiertokirjeeksi hyväk-
syttiin 4). 

Myöntyen painatus- ja hankintatoimiston •esitykseen kaupunginhallitus päätt i5) , 
ettei eläkkeensaajani luetteloa enää painateta talousarvion yhteyteen. 

V:n 1948 talousarvioehdotus päätettiin6) hyväksyä. 
Korvauksena talousarvion laatimisen yhteydessä suoritetusta ylityöstä myönnet-

tiin 7) 89 000 mk. 

3. Oikeus- ja järjestystointa koskevat asiat 

Maistraatti. Merkittiin 8) tiedoksi maistraatin ilmoitus, että korkein oikeus oli loka-
kuun 22 p:nä nimittänyt kunnallispormestarin virkaan hallitusneuvos W. V. Henriksso-
nin sekä kaupunginjohtajan ilmoitus, että uusi kunnallispormestari ryhtyy hoitamaan 
virkaansa marraskuun 1 p:stä lukien ja että hän maistraatin suostumuksella hoitaa vir-
kansa ohella huoneen vuokralautakuntien toiminnanjohtajan tehtäviä kertomusvuoden 
loppuun saakka. 

Toisen kaupunginvoudin asiakirjojen seulominen. Merkittiin 9) tiedoksi valtionarkis- * 
ton suostuneen kaupunginhallituksen esitykseen10), joka koski erinäisten toisen kaupun-
ginvoudin asiakirjeliitteiden hävittämistä. 

Ulosottolaitos. Helsinki—Malmin kaupunginvoudin konttorin tilapäistä työvoimaa 
päätettiin n ) sallia lisätä. 

Helsinki—Huopalahden piirin neljälle ulosottoapulaiselle myönnettiin12) kullekin 200 
mk:n suuruinen korvaus kuukaudessa oman polkupyörän käyttämisestä virkatehtävissä. 

Rikostuomioiden toimeenpanijan konttoriin päätettiin13) sallia palkata tilapäinen 
toimistoapulainen ja kesälomasijainen. 

Rakennustarkastus. Uudenmaan lääninhallituksen tiedusteltua voitiinko Helsingin 
kaupungin rakennustarkastaja määrätä toimimaan Hagalundin rakennussuunnitelma-
alueen rakennustarkastajana, kaupunginhallitus päätti14) lääninhallitukselle annettavassa 
lausunnossaan ilmoittaa, että kaupungin rakennustarkastajan määräämistä hoitamaan 
mainittuja tehtäviä oli pidettävä tarkoituksenmukaisena ja suotavana. Samalla kau-
punginhallitus päätti, että rakennustarkastajalle suoritetaan tammikuun 1 p:stä lukien 
rakennustarkastuksen tilapäisen työvoiman määrärahasta 2 480 mk kuukaudessa kor-
vauksena niistä lisätehtävistä, jotka hänelle aiheutuvat kaupunkiin liitetyn alueen ulko-
puolella suoritettavista rakennustarkastuksista. 

Uudenmaan lääninhallitukselle lähetettävässä kirjelmässään kaupunginhallitus 
päätti15) anoa, että lääninhallitus ryhtyisi toimenpiteisiin valtuuston hyväksymien16) 
rakennusvalvontaan kuuluvista toimituksista perittävien maksujen käytäntöönottami-
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seksi Espoon kunnassa sijaitsevilla Westendin, Hagalundin, Mäkkylän ja Kotikonnun 
rakennussuunnitelma-alueilla sekä Laajalahden, Suurhuopalahden, Klobbskogin, Ko-
nungsbölen, Kilon ja Otaniemen alueilla. 

Raastuvanoikeus. Raastuvanoikeus oikeutettiin1) palkkaamaan puhtaaksikirjoitus-
kansliaansa kaksi ylimääräistä toimistoapulaista. 

Raastuvanoikeuden puhtaaksikirjoituskanslian työaika vahvistettiin 2) olemaan syys-
kuun 1 p:n ja toukokuun 31 p:n välisenä aikana klo 8.45—16.45 tunnin pituisin ruokailu-
tauoin, paitsi lauantaisin sekä juhla- ja pyhänaattoina klo 8 . 4 5 — 1 4 . 1 5 puolen tunnin 
ruokailutauoin. 

Kaupunginhallitus päätti s) myöntää tuloa tuottamattomien pääomamenojen pää-
luokkaan sisältyvistä käyttövaroistaan 11 500 mk kiinteistönotaarin arkiston kirjahylly-
jen korottamista varten ja 510 000 mk raastuvanoikeuden arkiston yläpuolella olevan 
ullakon sisustamiseen arkistohuoneeksi yleisten töiden lautakunnan laadituttaman pii-
rustuksen mukaisesti sekä kehoittaa yleisten töiden lautakuntaa heti ryhtymään töiden 
suorittamiseen. 

Yleisten töiden pääluokkaan sisältyvistä kaupunginhallituksen käyttövaroista myön-
neettin4) 24 000 mk korjaustöiden suorittamiseen raastuvanoikeuden XI ja XII osaston 
vankien säilytyshuoneissa. 1 

Kaupunginviskaalinvirasto oikeutettiin5) palkkaamaan ylimääräinen toimistoapu-
lainen. 

Kahdelle poliisilaitoksen viranhaltijalle myönnettiin6) palkkiot apulaissyyttäjän 
tehtävien hoitamisesta. 

Poliisilaitos. Rahatoimistoa päätettiin7) kehoittaa suorittamaan lääninkonttorille 
54 456 964:50 mk kaupungin osuutena poliisilaitoksen v:n 1946 ylläpitokustannuksiin. 

Kaluston hankkimista varten poliisilaitos käytti8) kertomusvuoden varrella yh-
teensä 747 822 mk. 

Yleisten töiden pääluokkaan sisältyvistä käyttövaroistaan kaupunginhallitus myönsi 
221 000 mk autotallin järjestämiseen Eiran poliisiaseman rakennukseen9); 30 000 mk 
Pengerkadun 5:ssä olevan poliisilaitoksen huolto-osaston kuulusteluhuoneen n:o 3 jaka-
mista varten kahteen osaan10); 145 000 mk Vallilan poliisiaseman huoneiston lämpö-
kennojen lisäämistä varten11); 55 000 mk paimenkopin rakentamiseen poliisilaitoksen 

• Herttoniemessä sijaitsevalle hevoslaitumelle12); 786 000 mk Sofiankadun 4:ssä sijaitsevan 
poliisilaitoksen asevaraston ja kirjapainon ulkokaton korjaamiseen13); 65 500 mk Rus-
keasuon entisen poliisivartioaseman rakennuksen kunnostamiseen entiselleen 14); sekä 
22 800 mk rikospoliisiosaston huoneiston sisustustöihin 15). 

Poliisilaitoksen tehtyä esityksen Haagassa sijaitsevan Marienhof nimisen huvilan 
vuokraamisesta Munkkiniemen poliisiasemaa varten kaupunginhallitus päätti 16) po-
liisilaitokselle ilmoittaa, ettei huvilaa sen huonon kunnon vuoksi voitu vuokrata mainit-
tuun tarkoitukseen, mutta että kiinteistölautakunta oli ryhtynyt toimenpiteisiin sopivan 
tontin varaamiseksi uutta poliisitaloa varten sekä poliisitalon piirustusten laatimiseksi. 

Poliislaitos oikeutettiin 17) korottamaan pidätettyjen henkilöiden ruoka-annosten 
hinta heinäkuun 1 p:stä lukien 22: 50 mk:aan aterialta sekä sittemmin joulukuun 1 p:stä 
lukien 28: 50 mk:aan aterialta. 

Poliisilaitos oikeutettiin 18) hankkimaan Oulunkylän vartiopiirille soutuvene käytettä-
väksi Vantaanjoella hukkuneiden pelastamiseen ja naaraamiseen ollen kustannukset 
suoritettava poliisilaitoksen määrärahasta Kalusto, kaupunginhallituksen käytettäväksi. 

Poliisilaitos oli anonut, että kaupunginhallitus korottaisi poliisilaitokselle vuosittain 
myönnettyjen uimahalliin oikeuttavien uintilippujen määrän 1 000:sta 3 000:een. 
Koska kuitenkin- kaupungin saamista 25 000:sta uintilipusta 24 000 lippua oli annettu 
kansakouluille, kaupunginhallitus päätti19) ilmoittaa poliisilaitokselle, ettei se katsonut 
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voivansa vähentää kansakoulujen osuutta uimahallin käytössä, koska kaupungin käytössä 
olevat uintiliput oli tarkoitettu lähinnä uintiopetukseen käytettäviksi. 

Henkikirjoitus. Uudenmaan lääninhallituksen kuulutus henkikirjoituksen toimitta-
misesta Helsingin kaupungissa v. 1948 päätettiin1) saattaa huoltolautakunnan tietoon. 

Huoneenvuokralautakunnat. Kaupunginhallitus päätti2) valita väliaikaisesti huoneen-
vuokralautakuntien yhteiseksi ylimääräiseksi varapuheenjohtajaksi toukokuun 15 p:stä 
lukien varatuomari A. Saranevan. 

Merkittiin 3) tiedoksi sosiaaliministeriön ilmoitus, että Helsingin kaupungin huoneen-
vuokralautakuntien toiminnanjohtajaksi oli määrätty sosiaaliministeriön asuntoasiain-
toimiston ylimääräinen huoneenvuokra-asiain ylitarkastaja, hovioikeuden auskultantti 
P. Kalla tammikuun 1 p:stä 1948 lukien toistaiseksi ja kunnes toisin määrättiin, enintään 
kuitenkin v:n 1948 loppuun. 

Huoneen vuokralautakuntien alaisten viranhaltijain palkat järjestettiin4). 
Malmin huoneenvuokratoimistoon päätettiin5) sallia palkata entisten lisäksi yksi 

toimistoapulainen enintään kertomusvuoden loppuun saakka. 
Huoneen vuokralautakuntien lakkautettujen alatoimistojen palveluksesta vapautu-

neet neljä toimistoapulaista päätettiin 6) sallia pitää edelleen huoneenvuokratoimiston 
palveluksessa enintään toukokuun 1 p:ään saakka. 

Huoneen vuokralautakuntien toiminnanjohtaja P. Kalla päätettiin 7) valita kaasun-
ja sähkönsäännöstelyvaliokunnan jäseneksi tammikuun 1 pistä 1948 lukien. 

Yleisten töiden pääluokkaan kuuluvista käyttövaroistaan kaupunginhallitus myönsi8) 
200 000 mk huoneenvuokratoimiston hallin lasikaton korjaamiseen. 

Kiinteistöjen pääluokkaan sisältyvistä käyttövaroistaan kaupunginhallitus päätti9) 
myöntää 14 500 mk työskentelykoppien rakentamiseen huoneen vuokralautakuntien 
osoitetoimistoon. 

4. Palotointa koskevat asiat 

Apulaispalotarkastajain virkapuvut. Apulaispalotarkastaj at oikeutettiin10) saamaan 
kaupungilta vapaat virkapuvut käytettäviksi ainoastaan virantoimituksessa. 

Palotarkastus. Palotarkastajan kertomus Sörnäisten satamassa toimitetusta palotar-
kastuksesta sekä satamalautakunnan asiasta antama lausunto merkittiin n ) tiedoksi. 

Palokuntalaisten urheilutoiminnan kannattaminen. Liikennelaitoksen 6 419 mk:n 
suuruinen lasku kolmen linja-auton käyttämisestä elokuun 1—3 p:nä Tukholman ja Hel-
singin välisen palokuntalaisten yleisurheilukaupunkiottelun osanottajien kuljettamiseen 
hyväksyttiin12) maksettavaksi kaupunginhallituksen yleisistä käyttövaroista. 

Palokunnan rahastot. Kaupunginhallitus päätti13) siirtää palokunnan rahastojen va-
rat rahatoimiston hoidettavaksi, jolloin palolautakunnalle edelleen jäi määräämisvalta 
varojen käyttöön nähden, sekä kehoittaa palolautakuntaa laatimaan rahastoille sään-
nöt. 

Työaika ja palvelusohjelma. Sen johdosta, että joulukuun 30 p:nä 1946 annetun ase-
tuksen mukaan kuntien palomiehistö ja paloalipäällystö oli saatettu uuden työaikalain 
alaisuuteen tammikuun 1 p:stä 1947 lukien, kaupunkiliiton palkka-asiainneuvosto oli 
kiertokirjeessään ilmoittanut, että valtioneuvostolta oli anottu mainitun voimaantulo-
ajan lykkäämistä, jotta palokunnan työolojen täydelliseen uudistamiseen, joka oli käy-
nyt välttämättömäksi uusien säännösten johdosta, jäisi riittävästi aikaa. Lisäksi huomau-
tettiin kiertokirjeessä, että työneuvosto oli suostunut siihen, että kaupunkien vakinaisen 
palohenkilöstön työaika saatiin järjestää työaikalain 6 §:n 1 momentin mukaisesti v:n 
1948 loppuun sekä että palkka-asiainneuvosto oli päättänyt kehoittaa kaupungin- ja 
kauppalainhallituksia ryhtymään toimenpiteisiin kaupunkien vakinaisten palokuntien 
palomiehistön ja paloalipäällystön työajan järjestämiseksi toistaiseksi vuorokausittai-
seksi kolmivuorotyöksi 8 tunnin pituisin vuoroin. Kiertokirje merkittiin 14) tiedoksi. 
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