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kohdistui pääasiassa kunnallisveroihin. Koiraveron arviomäärä korotettiin 1.2 milj. mk:sta 
15 milj. mkraan. 

Pääomatulojen edellisen eli koko tulosäännön kahdennenkymmenennenensimmäisen 
osaston, Kaupungin omaisuudesta saadut pääomatulot, tulojen kokonaislisäys ylitti 
88 milj. mk. Kaupungin omaisuuden myynnistä saataviin tuloihin merkittiin uutena tulo-
eränä 92 321 630 mk Eteläranta nro lOm talon ja tontin myynnistä saatavia tuloja ja 15 
milj. mkm suuruiset tulot maanhankintalain tarkoituksiin myydyistä alueista. Tulot 
tonttien myynnistä arvioitiin tällä kertaa 40 milj. mkrksi ja edellisessä talousarviossa 
olleet hautapaikkamaksut poistettiin. Laitteiden arvon kuoletuksesta arvioidut tulolisäyk-
set olivat tuntuvimmat liikennelaitoksen kohdalla, kun entinen 15 milj. mkrn määrä 
korotettiin 56 milj. mkraan. 

Pääomatulojen jälkimmäisen ja koko tulosäännön viimeisen eli kahdennenkymmenen-
nentoisen osaston muodostavat lainavarat arvioitiin 100 milj. mkrksi, mikä määrä 
osoitettiin siirtomäärärahana vastedes otettavasta lainasta kaasulaitoksen laajentamista 
varten. 

Kuten jo alussa mainittiin, ei vrksi 1949 voitu merkitä mitään säästöä aikaisemmilta 
vuosilta. Edellisiltä vuosilta syntynyt säästö käytettiin kokonaan keväällä 1948 hyväk-
sytyssä lisätalousarviossa ja vrlta 1948 ei ollut mitään säästöä odotettavissa. 

3. Oikeus- ja järjestystointa koskevat asiat 

Eduskuntavaalit. Maistraatti oikeutettiin x) ylittämään kertomusvuoden talous-
arvion pääluokan Yleinen kunnallishallinto lukuun Erinäiset hallintomenot sisältyvää 
määrärahaa Eduskuntavaalit enintään 3 000 000 mk. 

Maistraatti. Maistraatti oli esittänyt, että esikaupunkiliitoksen johdosta maistraat-
tiin v:n 1946 alusta perustettu tilapäinen apulaissihteerin virka, joka oli osoittautunut 
jatkuvasti tarpeelliseksi, vakinaistettaisiin, ja että viran nimitys muutettaisiin maistraa-
tinnotaariksi, mikä aiheuttaisi muutoksen myös Helsingin kaupungin maistraatin ja 
raastuvanoikeuden kokoonpanoa ja toimintaa koskevan korkeimman oikeuden päätök-
sen 3 §rään. Kaupunginvaltuusto päätti 2) perustaa v:n 1949 alusta maistraattiin 35 
palkkaluokkaan kuuluvan maistraatinnotaarin viran ja oikeuttaa maistraatin täyttä-
mään viran sitä haettavaksi julistamatta. Edelleen kaupunginvaltuusto päätti esit-
tää korkeimmalle oikeudelle, että Helsingin kaupungin maistraatin ja raastuvanoikeuden 
kokoonpanoa ja toimintaa koskevien määräysten 3 § muutettaisiin näin kuuluvaksir 

»Maistraatin ja raastuvanoikeuden apuna on maistraatin sihteeri, maistraatinnotaari, 
ensimmäinen julkinen notaari, toinen julkinen notaari, kolme siviilinotaaria, kahdeksan 
rikosasiainnotaaria, yksi aktuaari ja yksi kanslisti. 

Maistraatti on oikeutettu tarvittaessa määräämään maistraatinnotaarin tai muun 
sopivan henkilön hoitamaan määrättyjä oikeusraatimiehelle kuuluvia tehtäviä.» 

Kaupunginvaltuusto päätti3) vahvistaa maistraatin lisäjäsenenä asemakaava- ja 
rakennusasioita käsiteltäessä toimivan asiantuntijan palkkion siinä tapauksessa, että 
tehtävää hoitaa kaupungin palveluksessa oleva viranhaltija, 6 000 mkrksi kuukaudessa 
tammikuun 1 prstä 1948 lukien sekä oikeuttaa maistraatin palkkion suorittamista varten 
ylittämään kertomusvuoden palkkiomäärärahaansa enintään 30 000 mk. 

Maistraatin v:n 1947 määrärahoja Tilapäistä työvoimaa, Siivoaminen ja Tarverahat 
päätettiin 4) sallia ylittää vastaavasti 262 862 mk, 2 692 mk ja 7 443 mk. 

Ensimmäisen kaupunginvoudin konttori. Ensimmäisen kaupunginvoudin konttorin 
kertomusvuoden tilapäisen työvoiman määrärahaa päätettiin 5) sallia ylittää 48 975 mk. 

Toisen kaupunginvoudin konttori. Seuraavia toisen kaupunginvoudin konttorin vm 
1947 määrärahoja päätettiin6) sallia ylittää alla mainitun verranr Painatus ja sidonta 
170 000 mk, Tilapäistä työvoimaa 320 915 mk, Siivoaminen 6 533 mk ja Kansaneläke-
vakuutusmaksujen periminen 45 112 mk. 

Rikostuomioiden toimeenpanijan konttori. Rikostuomioiden toimeenpanijan konttorin 
vm 1947 määrärahoja Lämpö, Painatus ja sidonta sekä Tarverahat päätettiin7) sallia 

*) Kvsto 25 p. elok. 430 §. — 2) S:n 30 p. kesäk. 372 §. — 3) S:n 18 p. helmik. 96 §. — 
4) S:n 18 p. helmik. 116 §. — 5) S:n 27 p. lokak. 555 §. — 6) S:n 28 p. tammik. 68 § ja 10 p. 
maalisk. 153 §. —7) S:n 28 p. tammik. 68 ja 69 §. 



1. Kaupungi nvaltuusto 43 

ylittää vastaavasti 20 000 mk, 30 000 mk ja 40 000 mk sekä kertomusvuoden määrärahaa 
Tilapäistä työvoima 510 000 mk. 

Helsinki—Huopalahden ulosottopiirin v:n 1947 määrärahoja Vuokra sekä Painatus ja 
sidonta päätettiin sallia ylittää vastaavasti 5 036 mk ja 5 000 mk. 

Helsinki—Malmin kaupunginvoudinkonttori. Kaupunginvaltuusto päätti2) perustaa 
v:n 1949 alusta Helsinki—Malmin kaupunginvoudin konttoriin 19 palkkaluokkaan kuulu-
van toimistoapulaisen viran. 

Helsinki—Malmin ulosottopiirin v:n 1947 määrärahoja Siivoaminen sekä Painatus 
ja sidonta päätettiin3) sallia ylittää vastaavasti 12 000 mk ja 25 000 mk. 

Rakennustarkastus. Seuraavia rakennustarkastuksen v:n 1947 määrärahoja päätet-
tiin 4) sallia ylittää alla mainitun verran: Kesälomasijaiset 1 800 mk, Vuokra 19 900 mk 
ja Tarverahat 131 474 mk. 

Raastuvanoikeus. Raastuvanoikeuden v:n 1947 tilapäisen työvoiman määrärahaa pää-
tettiin 5) sallia ylittää 1 534 546 mk. 

Syyttäjistö. Niille neljälletoista poliisilaitoksen toimenhaltijalle, jotka oikeuskansle-
rin määräyksestä toimivat apulaissyyttäjinä, päätettiin 6) maksaa apulaissyyttäjäin 
tehtävien hoitamisesta palkkiota siten, että kuudelle kantavartiopiirin päällikölle ja kah-
delle rikososaston johtajan apulaiselle suoritetaan 2 000 mk kuukaudessa tammikuun 1 
p:stä 1948 lukien, mutta että kolmen liitosvartiopiirin päällikön, huolto-osaston johtajan, 
liikennetoimiston johtajan ja osoitetoimiston johtajan palkkiot pysytetään entisellään. 
Samalla päätettiin tarkoitusta varten sallia ylittää syyttäjistön tilapäisen työvoiman 
määrärahaa palkkioiden korottamisesta johtuvalla määrällä eli enintään 76 800 mk. 

Poliisilaitos. Kaluston hankkimista varten poliisilaitoksen pidätettyjen henkilöiden 
selleihin sekä hissin asentamista varten uuteen sellirakennukseen päätettiin 7) sallia 
ylittää poliisilaitoksen yleismenoihin sisältyvää määrärahaa Kalusto, kaupunginhallituk-
sen käytettäväksi 1 104 100 mk sekä tuloa tuottamattomien pääomamenojen pääluokan 
luvun Talorakennukset määrärahaa Poliisilaitoksen rakennukset, erinäisiä töitä 730 000 
mk. 

Poliisilaitoksen kertomusvuoden määrärahaa Kalusto, kaupunginhallituksen käy-
tettäväksi päätettiin 8) edellä mainitun lisäksi sallia ylittää 350 000 mk. 

Poliisilaitoksen kertomusvuoden määrärahaa Kaupungin osuus poliisilaitoksen rahalli-
siin menoihin päätettiin 9) sallia ylittää enintään 14 376 776 mk poliisilaitoksen v:n 1947 
ylläpitokustannusten suorittamista varten. 

Poliisilaitoksen v:n 1947 yleismenojen määrärahaa Kalusto, kaupunginhallituksen 
käytettäväksi sekä sairashuoltomäärärahaa Sairaanhoitokustannukset päätettiin 10) sal-
lia ylittää vastaavasti 147 822 mk ja 60 000 mk. 

V:n 1947 talousarvioon pääluokan Tuloa tuottamattomat pääomamenot lukuun 
Talorakennukset merkityn määrärahan Poliisilaitoksen lisärakennus kortteliin n:o 30 
käyttämättä jäänyt osa päätettiin11) muuttaa siirtomäärärahaksi kolmen vuoden ajaksi 
tammikuun 1 p:stä 1948 lukien. 

Huoneenvuokralautakunnat. Kaupunginvaltuusto päätti12) oikeuttaa huoneenvuokra-
lautakuntien puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat tarvittaessa toimimaan varapuheen-
johtajina kaupungin kaikissa huoneenvuokralautakunnissa sekä jäsenet ja varajäsenet 
samoin tarvittaessa toimimaan varajäseninä kaikissa lautakunnissa. 

Kaupunginvaltuusto päätti13) valita hovioikeudenauskultantit J.-E. Kuhlefeitin ja 
K. T. W. Westermarckin huoneenvuokralautakuntien yhteisiksi ylimääräisiksi varapu-
heenjohtajiksi kertomusvuoden loppuun aikaisemmin valitsemiensa 14) varapuheenjohta-
jien lisäksi. 

Kaupunginvaltuusto päätti15) myöntää pankinjohtaja A. Immoselle vapautuksen 
Malmin huoneen vuokralautakunnan jäsenyydestä ja valita hänen sijaansa toimikauden 
jäljellä olevaksi ajaksi opettaja J. Parkkolan. 

Huoneenvuokralautakuntiin valittiin16) v:ksi 1949 seuraavat henkilöt: ensimmäi-

!) Kvsto 28 p. tammik. 68 §. — 2 ) S:n 6 p. lokak. 486 §. — 3 ) S:n 28 p. tammik. 68 §. ~ 
4) S:n 28 p. tammik. 68 § ja 10 p. maalisk. 153 §. — 5) S:n 18 p. helmik. 116 §. — 6) S:n 10 p. 
maalisk. 135 §; ks. v:n 1945 kert. I. osan s. 43. — 7 ) Kvsto 21 p. huhtik. 212 §. — 8 ) S:n 25 p. elok. 
431 §. — 9 ) S:n 31 p. maalisk. 194 §. —1 0) S:n 28 p. tammik. 68 §. — " ) S:n 18 p. helmik. 14 §. — 
12) S:n 4 p. helmik. 92 § ja 15 p. jouluk. 625 §. —1 3) S:n 18 p. helmik. 92 §. — 14) Ks. v:n 1947 
kert. I osan s. 18. — l 5 ) Kvsto 15 p. syysk. 448 §. — 1 6) S:n 15 p. jouluk. 625 §. 
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seen varsinaiseen päätoimiseen huoneenvuokralautakuntaan varapuheenjohtajaksi vara-
tuomari J.-E. Kuhlefelt ja varajäseniksi tarkastaja K. Altti ja isännöitsijä R. E. Nihtilä; 
toiseen varsinaiseen huoneenvuokralautakuntaan puheenjohtajaksi kaupunginasiamies 
E. Elfvengren, jäseniksi toimitsija R. E. Ilomäki ja johtaja J. O. Suvanto, varapuheen-
johtajaksi hallitusneuvos A. H. R. Kaimio ja varajäseniksi rakennusmestari V. A. Leino 
ja rouva T. Maukonen; kolmanteen varsinaiseen huoneenvuokralautakuntaan puheen-
johtajaksi apulaisjohtaja T. J. Nordberg, jäseniksi ekonomi O. K. O. Rannikko jamalli-
viilaaja E. Salmi, varapuheenjohtajaksi apulaiskaupunginsihteeri T. S. Törnblom ja 
varajäseniksi apulaisjohtaja Hj. Hertz ja jalkinetyöntekijä V. Tähkä; neljänteen varsi-
naiseen huoneenvuokralautakuntaan puheenjohtajaksi apulaiskaupunginsihteeri A. A. 
Blomberg, jäseniksi isännöitsijä L. J. Englund ja toimittaja P. Kemppi, varapuheen-
johtajaksi hallitussihteeri L. Riihentaus ja varajäseniksi puuseppä T. Haaja ja kassan-
hoitaja J. Weckman; viidenteen ylimääräiseen huoneenvuokralautakuntaan puheenjoh-
tajaksi apulaisjohtaja T. V. Sivula, jäseniksi mallipuuseppä T. J. Kuukkanen ja kirjan-
pitäjä T. Vuori, varapuheenjohtajaksi osastonpäällikkö R. A. Veisterä ja varajäseniksi 
peltiseppä V. W. Korhonen ja toimitusjohtaja G. Pätynen; Malmin piirin huoneenvuokra-
lautakuntaan puheenjohtajaksi kunnallissihteeri L. K. J. Korpinen, jäseniksi metalli-
työntekijä T. Kaipio ja opettaja J. Parkkola, varapuheenjohtajaksi ulosottomies Hj. 
Andelin ja varajäseniksi varastomestari J. Jussila ja vakuutustarkastaja G. O. Rundman; 
yhteisiksi ylimääräisiksi varapuheenjohtajiksi varatuomari O. E. Ojala, varatuomari 
J. M. Penttinen, hovioikeuden auskultantti P. H. Saarinen, varatuomari A. E. Saraneva, 
varatuomari N. H. Sundberg ja hovioikeuden auskultantti K. T. W. Westermarck; 
vuokranantajia edustaviksi yhteisiksi ylimääräisiksi varajäseniksi kirjanpitäjä E. J. Lind-
holm, johtaja F. E. Saari, rakennusmestari J. W. Saxell, vaatturimestari R. Sulkuranta 
ja rakennusinsinööri W. A. Wuolio; vuokralaisia edustaviksi yhteisiksi ylimääräisiksi vara-
jäseniksi toimitsija T. A. Hänninen, viilaaja K. E. Laine, sorvaaja L. I. Laukkanen, rouva 
E. A. Leimu ja satamatyöntekijä H. Luukkonen; yhteiseksi puheenjohtajaksi varatuo-
mari T. J. Nordberg ja varapuheenjohtajaksi apulaiskaupunginsihteeri A. A. Blomberg; 
sekä keskuslautakunnan jäseniksi toimitsija R. E. Ilomäki ja johtaja J. O. Suvanto sekä 
varajäseniksi isännöitsijä L. J . Englund ja toimittaja P. Kemppi. 

4. Palotointa koskevat asiat 

Palolaitos. Palopäällikkö W. W. Bergströmin siirryttyä eläkkeelle syyskuun 27 
p:stä lukien valittiin 2) täten avoimeksi tulleeseen palopäällikön virkaan palopäällystö-
koulun johtaja, varatuomari L. J. Pesonen. 

Palolautakunnan ilmoitettua, että palokorpraali V. J. Nenonen oli syyllistynyt palo-
laitokselle kuuluvan omaisuuden anastukseen, kaupunginvaltuusto päätti3) pidättää 
hänet virantoimituksesta ja ilmoittaa rikoksesta Uudenmaan lääninhallitukselle. 

Seuraavia palolaitoksen v:n 1947 määrärahoja päätettiin 4) sallia ylittää alla mainitun 
verran: Valaistus 20 000 mk, Vedenkulutus 7 000 mk, Kaluston kunnossapito 600 000 
mk ja Vaatteiden pesu 32 000 mk. 

Palolaitoksen kertomusvuoden määrärahoja Kaluston kunnossapito, Vaatteiden pesu 
sekä Lääkkeet ja sairaanhoitotarvikkeet päätettiin 5) sallia ylittää vastaavasti 1 150 000 
mk, 200 000 mk ja 10 000 mk. 

Sairaankuljetusvaumijen käyttömaksujen korottaminen. Kaupunginvaltuuston päätet-
tyä 6) korottaa palolaitoksen sairaankuljetus vaunujen käyttömaksut ja alistettua päätök-
sensä kansanhuoltoministeriön hintaosaston vahvistettavaksi merkittiin 7) sittemmin 
tiedoksi, että kansanhuoltoministeriö ei ollut hyväksynyt korotuksia valtuuston päättä-
mässä muodossa vaan vahvistanut maksut valtuuston päätöksessä mainittuja maksuja 
alemmiksi. 

Vapaaehtoisten palokuntien avustaminen. Helsingin vapaaehtoiselle palokunnalle 
päätettiin 8) myöntää kaupunginvaltuuston yleisistä käyttövaroista, niitä ylittäen, 

Kvsto 25 p. elok. 407 §. — 2) S:n 6 p. lokak. 484 §. — 3) S:n 28 p. tammik. 36 §. — 
4) S:n 18 p. helmik. 116 § ja 31 p. maalisk. 193 §. — 5) S:n 17 p. marrask. 594 §. — 6 ) S:n 28 p. 
tammik. 54 §. — 7 ) S:n 10 p. maalisk. 127 §; ks. Kunnall. asetuskok. s. 78. — 8) Kvsto 2 p. ke-
säk. 316 §. 


