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34 228 944 mk, minkä aiheuttivat pääasiassa laitosten pääoma-arvon korot. Momentti 
Omien laitosten konttokuranttitilit sitä vastoin alennettiin 103 milj. mk:sta 42.7 milj. 
mkraan. 

Kahdennenkymmenennen osaston, Verot, arvio tulojen lisäys, 923 599 937 mk, koh-
distui pääasiassa kunnallisveroihin. 

Pääomatulojen edellisen eli koko tulosäännön kahdennenkymmenennenensimmäisen 
osaston, Kaupungin omaisuudesta saadut pääomatulot, tulolisäys kohdistui pääasiassa 
lukuun Laitteiden arvon kuoletukset. Kaupungin tonttien myynnistä kertyvät tulot koro-
tettiin 40 milj. mkista 50 milj. mk:aan. Uutena tuloeränä merkittiin sekalaisiin tuloihin 
valtuuston päätöksen mukaisesti 12.5 milj. mk Oy. Aleksanterinkatu n:o 16—18 nimi-
sen yhtiön velan lyhentämiseksi. 

Pääomatulojen jälkimmäisen ja koko tulosäännön viimeisen eli kahdennenkymme-
nennentoisen osaston, Lainavarat, luvussa Osoitukset lainavaroista osoitettiin vastedes 
otettavista lainoista yhteensä 200 milj. mk, mistä merkittiin Eteläsataman Makasiini-
rannan rakennustöihin 80 milj. mk, Makasiinirannan matkustajapaviljonkia varten 
50 milj. mk, Makasiinirannan tullivarastorakennusta varten 5 milj. mk ja Salmisaaren 
höyryvoimalaitosta varten 65 milj. mk:n lisämääräraha. V:n 1948 pienasuntolainasta osoi-
tettiin 15 162 000 mk:n lisämääräraha kunnallisten asuinrakennusten rakentamiseen 
Kymin- ja Limingantien varrelle. 

3. Oikeus- ja järjestystointa koskevat asiat 

Vaalikustannukset. Kaupunginvaltuusto päätti 2) myöntää yleisistä käyttövaroistaan 
3 350 000 mk:n suuruisen määrärahan presidentin valitsijamiesten vaalin valmistelutöi-
hin. 

Maistraatti. Maistraatin avoinna olevaan kunnallisneuvosmiehen virkaan valittiin 3) 
arkkitehti J. Lappi-Seppälä. 

Huhtikuun 24 p:nä 1931 maistraatin kokoonpanosta asemakaava- ja rakennusasioita 
käsiteltäessä annetun lain mukaisesti kaupunginvaltuusto asetti4) maistraattiin maini-
tunlaisten kysymysten käsittelyä varten tarvittavan lisäjäsenen vaalin ehdokkaiksi tam-
mikuun 1 pistä 1950 alkavaksi kolmivuotiskaudeksi entisin ehdoin asemakaava-arkkitehti 
V. Tuukkasen, ensimmäisen apulaisasemakaava-arkkitehti B. H. Aminoffin ja toisen apu-
laisasemakaava-arkkitehti L. Pajamiehen. 

Maistraatin v:n 1948 määrärahoja Lämpö, Siivoaminen ja Tarverahat päätettiin 5) 
sallia ylittää vastaavasti 3 070 mk, 15 340 mk ja 52 500 mk. 

Ulosottolaitos. Ensimmäisen kaupunginvoudinkonttorin v:n 1948 määrärahoja Tila-
päistä työvoimaa, Siivoaminen ja Tarverahat päätettiin5) sallia ylittää vastaavasti 390 000 
mk, 15 000 mk ja 35 000 mk. 

Seuraavia toisen kaupunginvoudin konttorin v:n 1948 määrärahoja päätettiin6) 
sallia ylittää alla mainitun verran: Lämpö 1 172 mk, Siivoaminen 125 031 mk, Tarverahat 
27 860 mk ja Kansaneläkevakuutusmaksujen periminen 28 107 mk. 

Seuraavia rikostuomioiden toimeenpanijan konttorin v:n 1948 määrärahoja päätet-
tiin 7) sallia ylittää alla mainituin määrin: Tilapäistä työvoimaa 1 500 000 mk, lämpö 
13 692 mk, Siivoaminen 20 000 mk ja Tarverahat 44 000 mk. 

Helsinki—Malmin ulosottopiirin v:n 1948 tilapäisen työvoiman määrärahaa päätet-
tiin 8) sallia ylittää 318 816 mk. 

Rakennustarkastuksen v:n 1948 tilapäisen työvoiman määrärahaa päätettiin 8) sallia 
ylittää 80 000 mk. 

Raastuvanoikeus. Raastuvanoikeuden avoinna olevaan vanhemman oikeusneuvos-
miehen virkaan valittiin raastuvanoikeuden nuorempi oikeusneuvosmies G. W. Helien 9) 
sekä hänen jälkeensä avoimeksi tulleeseen nuoremman oikeusneuvosmiehen virkaan yli-
määräinen vanhempi oikeusneuvosmies B. A. A. Candolin 10). 
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Kaupunginvaltuusto päätti1) oikeuttaa yhteisen raastuvanoikeuden ylittämään tila-
päisen työvoiman määrärahaansa yhteensä 460 920 mk ylimääräisen jaoston asettamista 
varten toisen osaston yhteyteen konkurssihakemusten käsittelyä varten. 

Raastuvanoikeuden v:n 1948 tarverahoja päätettiin 2) sallia ylittää 149 893 mk. 
Syyttäjistö. Syyttäjistön tilapäisen työvoiman määrärahaa päätettiin 3) sallia ylittää 

51 940 mk uuden ylimääräisen kaupunginviskaalin palkkaamista varten marras—joulu-
kuun ajaksi. 

Syyttäjistön v:n 1948 määrärahoja Siivoaminen ja Tarverahat päätettiin 2) sallia ylit-
tää vastaavasti 1 000 mk ja 10 000 mk. 

Poliisilaitos. Kaupunginvaltuusto päätti4) merkitä kertomusvuoden talousarvioon 
mahdollisesti tehtävään muutokseen tai v:n 1950 talousarvioon korttelissa n:o 30 sijaitse-
van poliisilaitoksen rakennuksen lisärakennustöihin v. 1948 käytettyjä kustannuksia var-
ten 470 697 mk:n suuruisen määrärahan sekä hyväksyä toimenpiteen tämän määrärahan 
käyttämisestä jo v. 1948. 

Kaupunginvaltuusto päätti 5) oikeuttaa kaupunginhallituksen ylittämään kertomus-
vuoden talousarvion pääluokan Oikeus- ja järjestystoimi luvun Poliisilaitos määrärahaa 
Kaupungin osuus poliisilaitoksen rahallisiin menoihin enintään 32 086 998 mk kaupun-
gin osuuden suorittamiseksi poliisilaitoksen v:n 1948 ylläpitokustannuksiin. 

Poliisilaitos oikeutettiinfi) ylittämään kertomusvuoden määrärahaansa Kalusto, 
kaupunginhallituksen käytettäväksi enintään 535 644 mk pidätettyjen säilytyshuoneisiin 
hankittujen sänkyjen maksamista varten. 

Seuraavia poliisilaitoksen v:n 1948 sairashuoltomäärärahoja päätettiin7) sallia ylit-
tää alla mainitun verran: Kesälomasijaiset 14 000 mk, Lääkkeet ja sairaanhoitotarvikkeet 
35 000 mk ja Sairaanhoitokustannukset 100 000 mk. 

Huoneenvuokralautakunnat. Kaupunginvaltuusto päätti 8), että v:n 1950 alusta lukien 
huoneen vuokralautakuntien yhteiselle puheenjohtajalle suoritetaan 54 000 mk:n suuruinen 
vuosipalkkio sekä muiden paitsi ns. vakinaisen lautakunnan puheenjohtajille 1 125 mk 
ja jäsenille 675 mk kokoukselta. 

Huoneen vuokralautakuntien v:n 1948 tilapäisen työvoiman määrärahaa ja tarverahoja 
päätettiin 9) sallia ylittää vastaavasti 1 230 000 mk ja 277 610 mk. 

4. Palotointa koskevat asiat) 

Palopäällikön ikäkorotus. Palopäällikkö L. Pesonen oikeutettiin10) lukemaan ikäkoro-
tuksia varten hyväkseen 10 vuotta virkavuosistaan valtion ja Suomen palosuojeluyhdis-
tyksen palveluksessa. 

Palolaitoksen määrärahat. Seuraavia palolaitoksen v:n 1948 määrärahoja päätettiin11) 
sallia ylittää alla mainitun verran: Puhtaanapito 5 000 mk, Kaluston kunnossapito 75 000 
mk, Tarverahat 89 395 mk, Yleisten laitteiden kunnossapito 110 735 mk, Käyttövoima 
35 460 mk, Vakuutusmaksut 8 201 mk ja Työkomennuskunta 2 080 189 mk. 

Seuraavia palolaitoksen kertomusvuoden määrärahoja päätettiin12) sallia ylittää alla 
mainituin määrin: Kesälomasijaiset 591 000 mk, Valaistus 99 500 mk, Kaluston kunnossa-
pito 350 000 mk ja Vakuutusmaksut 10 000 mk. 

Kertomusvuoden talousarvion pääluokan Palotoimi luvun Palolaitos momentille 
Kaluston hankinta merkitty määräraha päätettiin13) muuttaa siirtomäärärahaksi. 

5. Terveyden- ja sairaanhoitoa koskevat asiat 

Terveydenhoito sekä s a i r a a n h o i t o s a i r a a l a i n ulkopuolella 
Terveydenhoitolautakunta ja sen toimisto. Käsitellessään14) kysymystä terveydenhoito-

lautakunnan ja sairaalalautakunnan sihteerintehtävien liittämisestä erään kaupungin-

!) Kvsto 29 p. kesäk. 336 §. — 2) S:n 9 p. helmik. 89 §. — 3) S:n 19 p. lokak. 493 §. — 
4) S:n 2 p. maalisk. 114 §. — 5) S:n 13 p. huhtik. 212 §. — 6) S:n 29 p. kesäk. 359 §. — 7 ) S:n 
9 p. helmik. 89 §. — 8) S:n 21 p. jouluk. 658 §. — 9) S:n 9 p. helmik. 89 § ja 23 p. maalisk. 
156 §. — 10) S:n 13 p. huhtik. 178 §. — «) S:n 9 p. helmik. 89 § ja 2 p. maalisk. 125 §. — 
12) S:n 26 p. lokak. 537 § ja 21 p. jouluk. 677 §. —1 3) S:n 21 p. marrask. 610 §. —1 4) Ks. t ämän 
kert. I osan s. 3. 


