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3. Oikeus- ja järjestystointa koskevat asiat 

Eduskuntavaalit. Maistraatti päätettiin oikeuttaa käyttämään talousarvion pääluo-
kan Yleinen kunnallishallinto lukuun Erinäiset hallintomenot sisältyvää määrärahaa 
Eduskuntavaalit järjestysmiesten palkkaamiseen edustajan vaalien aikana. 

Ulosottolaitos. Helsinki—Malmin kaupunginvoudin konttorin tilapäistä työvoimaa 
päätettiin 2) lisätä. 

Merkittiin3) tiedoksi kaupunginhallituksen asiamiesosaston ilmoitus, että Helsingin 
raastuvanoikeus oli kesäkuun 21 p:nä 1948 antamallaan päätöksellä tuominnut Helsinki— 
Malmin piirin kaupunginvoudin ylimääräisenä ulosottoapulaisena syyskuun 1 p:ään 1947 
saakka toimineen E. M. Myllykydön virkamiehenä tehdystä jatketusta kavaltamisesta 
erittäin raskauttavien asianhaarain vallitessa 1 vuodeksi 6 kuukaudeksi kuritushuonee-
seen ja olemaan määräajan yli vapausrangaistusajan maan palvelukseen kelvoton. 

Helsinki—Malmin kaupunginvoudin konttorin sijoittamisesta Päätien 38:ssa sijaitse-
vaan kivirakennukseen johtuviin kunnostamistöihin myönnettiin 4) 588 000 mk yleisten 
töiden pääluokkaan sisältyvistä kaupunginhallituksen käyttövaroista, niitä ylittäen. 

Helsinki—Huopalahden kaupunginvoudin konttorin ulosottoapulaisine yksityisten 
polkupyörien käyttämisestä virkatehtävissä suoritettava korvaus päätettiin 5) tammi-
kuun 1 p:stä 1949 lukien korottaa 300 mk:aan kuukaudelta. 

Rikostuomioiden toimeenpanijan konttori. Merkittiin6) tiedoksi maistraatin ilmoitus, 
että rikostuomioiden toimeenpanijan konttorin ulosottoapulainen K. G. A. Sahlberg oli 
jät tänyt tilittämättä virkansa puolesta vastaanottamiaan kassavaroja yhteensä 93 195 mk, 
minkä johdosta maistraatti oli pidättänyt hänet virantoimituksesta maaliskuun 13 p:stä 
1948 lukien sekä ilmoitus, että mainitun konttorin ulosottoapulainen N. R. J . Johansson 
oli niinikään kavaltanut sakko varoja yhteensä 76 425 mk sekä että maistraatti oli myöntä-
nyt hänelle eron virastaan ennen kuin oli tietoa kavalluksesta. 

Julkisivupiirustusten tarkastajien sihteerin palkkio päätettiin 7) huhtikuun 1 p:stä 1948 
lukien korottaa 2 500 mk:aan kuukaudessa. 

Rakennustoimikunta. Kaupunginhallitus päätti8) kehoittaa rahatoimistoa suoritta-
maan rakennustoimikunnan puheenjohtajan, jäsenten ja sihteerin sekä henkilökunnan 
palkat ja palkkiot tammikuun ajalta talousarvion ulkopuoliselta tililtä. Samalla kaupun-
ginhallitus päätti, että palkkaluokkien mukaan määrätyt palkat on myöhemmin tarkistet-
tava kaupungin viranhaltijain yleisen palkkojen tarkistuksen mukaisesti. Lisäksi kaupun-
ginhallitus päätti, että toimikunnan henkilökunta on sanottava irti siltä varalta, ettei 
kaupunginvaltuusto hyväksyisi rakennustoimikunnan perustamista. 

Raastuvanoikeus. Kaupunginhallitus päätt i9) kehoittaa yhteistä raastuvanoikeutta, 
päättäessään ylimääräisten raatimiesten virkojen hoitamisesta v:n 1949 alusta lukien, 
rajoittamaan määräyksensä olemaan voimassa ainoastaan siihen saakka, kunnes nykyinen 
korkeimman oikeuden päätös raastuvanoikeuden ja maistraatin kokoonpanosta ja toi-
minnasta kumotaan raastuvanoikeutta koskevilta osiltaan, kuitenkin enintään v:n 1949 
loppuun. Samalla kaupunginhallitus päätti kehoittaa yhteistä raastuvanoikeutta myöskin 
määräämään tilapäisen työvoiman määrärahasta palkattavat viranhaltijat hoitamaan 
tehtäviään v:n 1949 alusta niin pitkäksi aikaa kuin nykyinen korkeimman oikeuden päätös 
•on raastuvanoikeuden osalta voimassa, enintään v:n 1949 loppuun asti. 

Kaupunginhallitus päätti1 0) yhteisen raastuvanoikeuden esityksestä järjestää palkko-
jen suorittamisen sen alaisille viranhaltijoille. 

Julkisten notaarien yhteinen käteiskassa leimamerkkienostamista varten päätettiin n ) 
korottaa 1 000 mk:sta 5 000 mkaan. 

Vanhan raatihuoneen vankiensäilytyshuoneet. Yleisten töiden pääluokkaan kuuluvista 
kaupunginhallituksen käyttövaroista myönnettiin 12), niitä ylittäen, yleisten töiden lauta-
kunnan käytettäväksi 32 653: 90 mk korjaustöiden suorittamista varten vanhan raati-
huoneen vankiensäilytyshuoneissa. 

Poliisilaitos. Poliisilaitoksen tietoon päätettiin13) saattaa kiinteistölautakunnan lau-
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sunto, josta kävi ilmi, että oli ryhdytty niihin toimenpiteisiin rikoksista pidätettyjen säily-
tyspaikkojen puutteellisuuksien korjaamiseksi, joista eduskunnan lähettämän oikeusasia-
miehen toukokuun 14 p:nä 1946 laatimassa tarkastuspöytäkirjassa oli huomautettu. 

Poliisilaitoksen v:n 1947 yleismenojen määrärahasta Pidätettyjen henkilöiden ylläpito 
päätettiin myöntää 15 000 mk:n suuruinen lisäkorvaus pidätettyjen henkilöiden ruoan-
laittajalle R. Siltaselle hänelle annosten hankkimisessa syntyneen tappion peittämiseen. 

Rahatoimistoa päätettiin 2) kehoittaa viimeistään kertomusvuoden heinäkuun kulues-
sa suorittamaan lääninkonttorin postisiirtotilille 81 376 776 mk kaupungin osuutena poliisi-
laitoksen v:n 1947 ylläpitokustannuksiin, asianomaista määrärahaa ylittäen. 

Kaupunginhallitus päätti3) myöntää poliisilaitoksen käytettäväksi tilitystä vastaan 
kaluston korjauttamista ja täydentämistä varten poliisilaitoksen yleismenojen momentille 
Kalusto, kaupunginhallituksen käytettäväksi merkityn 250 000 mk:n suuruisen määrä-
rahan. 

Yleisten töiden pääluokkaan sisältyvistä käyttövaroistaan, joissakin tapauksissa niitä 
ylittäen, kaupunginhallitus myönsi 58 500 mk lämminvesilaitteen asentamista varten 
Pengerkadun 5:ssä olevaan poliisilääkärin vastaanottohuoneistoon ollen yleisten töiden 
lautakunnan hankittava tarpeelliset ostoluvat4); 950 000 mk poliisilaitoksen asevaraston 
ja kirjapainon ulkokaton korjaamiseen 5); 649 000 mk Sofiankadun 4:ssä olevien poliisi-
laitoksen huoneistojen ja osoitetoimiston muutos- ja korjaustöiden suorittamiseen 6); 
85 000 mk poliisilaitoksen keskuskorttikanslian huoneiston korjaustöiden suorittamiseen7); 
73 000 mk poliisilaitoksen autotallin muutostöiden suorittamiseen 8); 339 500 mk vaihto-
virtaisen valo- ja voimajohdon asentamiseen poliisilaitoksen autotalliin ja -korjaamoon 9); 
139 000 mk Sofiankadun 4:ssä olevan kirjapainohuoneen ja asevaraston muutostöiden 
suorittamiseen 10) sekä 86 004: 45 mk Ruskeasuon entisen poliisivartioaseman kunnostami-
seen 11). 

Kaupunginhallitus päätti 12) antaa painatus- ja hankintatoimiston tehtäväksi laatia 
lopullisen selvityksen ja kustannusarvion palokellojen käyttämisestä poliisin hälytys-
puhelimina. 

Yleisten töiden pääluokan lukuun Istutukset sisältyvästä määrärahasta Satunnaiset 
istuttamis- ja puhdistustyöt, kaupunginhallituksen määräyksen mukaan päätettiin 13) 
myöntää 66 000 mk Malmin poliisiaseman pihan kunnostamiseen. 

Suomen poliisien liitto niminen yhdistys oikeutettiin 14) omalla kustannuksellaan sisus-
tamaan liikkuvaa poliisikomennuskuntaa varten Aleksanterinkadun talosta n:o 16—18 
vuokratun huoneiston ns. kassa-aulaan ruokala poliisihenkilökunnan tarvetta varten ja 
hallitsemaan sitä vuokravapaasti toistaiseksi. Samalla kaupunginhallitus päätti myöntää 
yleisistä käyttövaroistaan 300 000 mk Suomen poliisien liitolle avustuksena ruokalan 
kuntoonpanemista varten. 

Alistettuaan 15) tutkittavakseen liikennelaitoksen lautakunnan päätöksen, joka koski 
raitiotievuosikorttien myyntiä poliisilaitokselle, kaupunginhallitus päätti16), että poliisi-
laitokselle myydään 270 raitiotievuosikorttia 3 500 mk:n hinnasta kappaleelta sekä että 
poliisilaitoksen v. 1947 ostamia vuosilippuja vastaava määrä, 148, myydään luotolla. 

Poliisilaitoksen huolto-osastolta eri huoltolaitoksiin passitettaville pidätetyille kansan-
huoltoministeriön myöntämästä matkamuona-annoksesta, joka vastasi melkein kahta 
tavallista päiväannosta, päätettiin 17) sallia laskuttaa kaksinkertainen hinta. 

Helsingin poliisien yhdistykselle päätettiin 18) kaupunginhallituksen yleisistä käyttö-
varoista myöntää avustuksena 40 000 mk niiden kulujen peittämiseen, joita yhdistyksellä 
oli ollut kaupungin johdon ja poliisien edustajain välillä pidetyistä erinäisistä neuvottelu-
tilaisuuksista poliisin ja kaupungin välisiä suhteita koskevissa kysymyksissä. 

Ruumiiden kuljetus. Kaupunginhallitus päätti19) suostua siihen, että Hautaustoimisto 
Mikko Mononen oy:lle saadaan tammikuun 1 p:stä 1948 lukien suorittaa korvauksena 
ruumiiden kuljetuksesta 600 mk ruumiilta. 
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Henkikirjoitus. Henkikirjoituksen toimittamista v. 1949 Helsingin kaupungissa koske-
va kuulutus päätettiin x) saattaa kiinteistölautakunnan ja huoltolautakunnan tietoon. 

Yleisten töiden pääluokkaan kuuluvista kaupunginhallituksen käyttövaroista pää-
tettiin 2) myöntää 40 000 mk henkikirjoittajan huoneistossa suoritettaviin korjaustöihin. 

Puistolan kiinteistönomistajain yhdistyksen tehtyä anomuksen vaaliluettelon esille-
panon tarkastamispaikan ja henkikirjoituskaavakkeiden palauttamispaikan järjestämi-
sestä yhdistyksen toiminta-alueelle kaupunginhallitus päätti3) saattaa jäljennöksen yh-
distyksen kirjelmästä maistraatin tietoon sekä kehoittaa yhdistystä henkikirjoituskaavak-
keiden palauttamista koskevassa asiassa kääntymään lääninhallituksen puoleen. 

Huoneenvuokralautakunnat. Kaupunginhallitus päätti 4) alistaa tutkittavakseen huo-
neen vuokralautakuntien keskuslautakunnan päätöksen, jonka mukaan lautakunnan pu-
heenjohtaja ja jäsen kertomusvuoden alusta lukien olivat oikeutettuja saamaan vahviste-
tun kokouspalkkion enintään kaksi tuntia kestäneestä katselmuksesta ja yli kaksi tuntia 
kestäneestä katselmuksesta lisäksi puolet siitä jokaiselta ylimenevältä alkavalta tunnilta. 
Huoneenvuokralautakuntien keskuslautakunnan annettua selityksensä edellä mainitun 
alistetun päätöksen johdosta ja ilmoitettua päättäneensä muuttaa päätöstään siten, että 
lautakunnan puheenjohtaja ja jäsen suoritetusta katselmuksesta on oikeutettu saamaan 
vain asianmukaisesti vahvistettua kokouspalkkiota vastaavan katselmuspalkkion katsel-
muksen kestämisajasta riippumatta, kaupunginhallitus päätti5), että huoneenvuokralauta-
kuntien keskuslautakunnan edellä mainittu päätös saadaan muutetussa muodossa panna 
täytäntöön. 

Kaupunginhallitus päätt i6) ilmoittaa sosiaaliministeriölle puoltavansa huoneenvuokra-
lautakuntien mainitulle ministeriölle tekemää esitystä, että ministeriön päätös, jonka mu-
kaan sellaisen huoneiston haltijan, jonka huoneiston osan huoneenvuokralautakunta on 
määrännyt vuokrattavaksi perheelle, tulee valita vuokralainen lautakunnan kortistoon 
hyväksytyistä välttämättömässä asunnontarpeessa olevista asunnonhakijoista, poistet-
taisiin. 

Huoneenvuokratoimiston toimistoapulaiselle E. Viialalle myönnettiin 7) korvauksena 
häneltä henkilökunnan vaatesäiliöstä varastetusta sadetakistaan 5 000 mk kaupungin-
hallituksen yleisistä käyttövaroista. 

Kaupunginhallituksen yleisistä käyttövaroista myönnettiin8) 500 mk:n suuruinen 
korvaus isännöitsijä W. Lindforsille, joka huoneenvuokratoimistossa oli repinyt housunsa 
odotuspenkissä olevaan naulaan. 

4. Palotointa koskevat asiat 

Palokunta. Apulaispalopäällikön eläkeikää koskevaan palolautakunnan tiedusteluun 
päätettiin 9) vastata, että apulaispalopäällikön eläkeikä on kaupunginvaltuuston touko-
kuun 12 p:nä 1943 vahvistaman eläkesäännön mukaan 63 vuotta, joten mainitun viran 
haltija on velvollinen eroamaan täyttäessään 67 vuotta. 

Kaupunkiliiton palkka-asiainneuvosto oli palomiesten sivutoimista ja ansiotöistä va-
paapäivinä antamassaan kiertokirjeessä mm. huomauttanut, että yleensä palomieshistöllä 
on oikeus hoitaa vapaapäivinään yksityisten työnantajien antamia tilapäisiä tehtäviä, 
jotka ovat aivan satunnaisia ja varsinkin jos niiden suorittaminen vaatii palomiehen am-
mattitaitoa, jota vastoin tilapäisten tehtävien suorittamista niin, että ne muodostuvat sään 
nöllisiksi ja jatkuviksi, on pidettävä kiellettynä. Kaupunginhallitus päätti10) kehoittaa-
palolautakuntaa ottamaan huomioon Kaupunkiliiton palkka-asiainneuvoston edellä esi-
tetyssä kiertokirjeessä mainitut periaatteet kysymyksen ollessa palomiesten sivutoimista 
sekä huomauttaa palolautakunnalle, että virkasäännön määräyksiä viranhaltijain oikeu-
desta hoitaa sivutehtäviä tästä riippumatta on noudatettava. 

Palolautakunnan esitykseen, joka koski vapaan virkapuvun myöntämistä palokunnan 
lähetille, kaupunginhallitus p ä ä t t i n ) vastata, että virkapuku on annettava vain kaupun-
ginvaltuuston joulukuun 8 p:nä 1937 tekemässä päätöksessä12) mainituille viranhaltijoille 
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