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musvuonna tapahtuu lokakuun 25 p:n ja marraskuun 16 p:n välisenä aikana, ja että tästä 
oli sanomalehdissä ilmoitettava yleisölle. 

Verotusvalmisteluviraston ilmoitukset, että v:n 1948 kunnallistaksoituksen kokonais-
tulos oli tarkistamattoman laskelman mukaan 457 280 001 veroäyriä ja palkanluontoisten 
veroäyrien lopullinen lukumäärä tarkistetun laskelman mukaan 326 899 486 veroäyriä, 
merkittiin 1) tiedoksi. 

Kaupunginhallitus päätti 2) vahvistaa v:n 1948 veroäyrin lopulliseksi hinnaksi 10 mk. 
Kunnallisen keskustoimiston kiertokirje, joka koski kunnille tulevien ennakkovero-

osuuksien korottamista 90 %:sta 120 %:iin, merkittiin 3) tiedoksi. 
Merkittiin 4) tiedoksi kaupunginkamreerin ilmoitus, että kaupunki saa kesäkuun 

30 p:nä nostaa valtiolta veroennakkona noin 1 100 milj. mk ja että 450 milj. mk. voidaan 
tallettaa ainakin kahden kuukauden ajaksi. 

Kaupunginhallitus päätti 5) pyytää valtiovarainministeriöltä, että kaupungille myön-
nettäisiin lykkäystä ehdotuksen tekemisessä ennakkoveroäyrin suuruudesta marraskuun 
10 ix ään saakka. 

Liikevaihtovero. Kaupunginhallitus päätti6) esittää Kaupunkiliiton hallitukselle, että 
se tekisi valtioneuvostolle esityksen liikevaihtoveromääräysten muuttamisesta ja selven-
tämisestä revisiotoimiston esittämän periaatteen mukaisesti siten, että liikevaihtovero 
suoritettaisiin vain niistä hyödykkeistä, jotka kunta luovuttaa kunnan ulkopuolisille 
talouksille, mutta ei niistä mitä käytetään kunnan omassa taloudessa. 

Opaskoirista suoritettava vero. Kaupunginhallitus päätti7) hyväksyä noudatettavaksi 
menettelyn 8), jonka mukaisesti myönnetään vapautus palveluskoirista sekä invaliidien ja 
aistiviallisten apu- ja opaskoirista suoritettavasta verosta. 

Talousarvio. Tilastotoimiston toimistoapulainen S. Asteljoki ja rahatoimiston toimisto-
apulainen J. Hukkataival määrättiin9) kaupunginkansliaan avustamaan talousarvion 
laatimisessa elokuun 15 p:stä lukien ja korkeintaan kertomusvuoden loppuun saakka. 

Ehdotukset v:n 1949 lisätalousarvion ja v:n 1950 talousarvion laatimista koskeviksi 
kiertokirjeiksi hyväksyttiin10) ja päätettiin lähettää kaikille kaupungin lauta- ja johto-
kunnille sekä virastoille ja laitoksille. 

3. Oikeus- ja järjestystointa koskevat asiat 

Maistraatti. Merkittiin11) tiedoksi, että Uudenmaan lääninhallitus oli heinäkuun 12 
p:nä antanut asutusneuvos, arkkitehti J. Lappi-Seppälälle valtakirjan avoinna olevaa 
maistraatin kunnallisneuvosmiehen virkaa varten. Kunnallisneuvos Lappi-Seppälän 
virkatehtävissä omalla autollaan tekemistä matkoista maistraatti oikeutettiin12) suoritta-
maan korvausta 15 mk juoksukilometriltä, jolloin näistä matkoista oli pidettävä ajokirja. 

Maistraatin esitys sen jäsenten oikeudesta saada palkkiota osallistumisestaan tutkija-
lautakunnan kokouksiin ei antanut aihetta toimenpiteisiin 13). 

Yleisten töiden pääluokkaan sisältyvistä käyttövaroistaan, niitä ylittäen, kaupungin-
hallitus myönsi14) 141 000 mk maistraatin huoneistossa tehtäviä korjaus- ja muutostöitä 
varten. 

Maistraatin toimitettavat katselmukset. Kaupunginhallitus päätti15) pyytää maistraattia 
kertomusvuonna toimitettavissa katselmuksissa mahdollisuuksiensa mukaan kiinnittä-
mään huomiota siihen, että kaupungin kadut ja julkisivut saataisiin v:ksi 1950 kohtuullisia 
vaatimuksia vastaavaan kuntoon. 

Helsinki-Malmin kaupunginvoudinkonttori. Kaupunginhallitus päätti16) oikeuttaa 
Helsinki-Malmin kaupunginvoudin palkkaamaan yhden 25. palkkaluokkaan kuuluvan 
tilapäisen ulosottoapulaisen toistaiseksi ja enintään joulukuun 31 p:ään 1950 saakka. 

Helsinki-Malmin kaupunginvoudin konttorin muutosta aiheutuneita kuljetuksia ja 

Khs 16 p. kesäk 1 477 § ja 27 p. lokak. 2 551 §. — 2) S:n 20 p. lokak. 2 462 §. — 3) S:n 17 p. 
maali sk. 637 § ja 16 p. kesäk. 1 476 §. — 4) S:n 30 p. kesäk. 1 620 §. — 5) S:n 22 p. syysk. 2 189 §. — 
*) S:n 25 p. elok. 1 970 §. — 7) S:n 27 p. tammik. 194 §. — 8) Ks. Kunnall. asetuskok. s. 14. — 9) Khn 
jsto 6 p. heinäk. 5 979 § ja 9 p. marrask. 6 444 §. —1 0) Khs 31 p. maali sk 749 § ja 28 p huhtik. 
1 010 § .— «) S:n 4 p. elok. 1 789 §. —1 2) S:n 15 p. jouluk. 3 063 §. — 13) S:n 6 p. lokak. 2 312 § ja 
13 p. lokak. 2 393 §. — 14) S:n 29 p. jouluk. 3 193 §. — 15) S:n 7 p. huhtik. 802 §. — 16) S:n 22 p. 
syysk. 2 175 §. 
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rikkinäisen toimistokaluston kunnostamista varten kaupunginhallitus päätti1) myöntää 
10 448 mk yleisistä käyttövaroistaan. 

Rikostuomioiden toimeenpanijan konttori. Kaupunginhallitus päätti 2) oikeuttaa rikos-
tuomioiden toimeenpanijan palkkaamaan yhden tilapäisen ulosottoapulaisen kahden 
kuukauden ajaksi. 

Itä-Espoon rakennustarkastus. Uudenmaan lääninhallituksen ilmoitus, että se oli 
määrännyt arkkitehti V. Öllerin hoitamaan Itä-Espoon rakennustarkastajan tehtäviä 
arkkitehti A. Toivoselle kesäkuun 20 p:n ja heinäkuun 10 p:n väliseksi ajaksi myönnetyn 
loman aikana, merkittiin 3) tiedoksi. 

Raastuvanoikeus. Yhteisraastuvanoikeus oikeutettiin4) suorittamaan neljälle tila-
päiselle toimistoapulaiselle 18. palkkaluokan mukainen palkka. 

Kaupunginhallitus päätti5) periaatteessa hyväksyä raastuvanoikeuden uudelleenjär-
jestely komitean ehdottamat uudelleenjärjestelyn suuntaviivat. 

Yhteisen raastuvanoikeuden ehdotus, että konkurssihakemuksien käsittelyä varten 
palkataan toiselle osastolle apujäsen 2 000 mk:n suuruisin palkkioin kokoukselta ja kau-
punginpalvelija 15 000 mk:n suuruisin kuukausipalkoin, päätettiin 6) hyväksyä. 

Kaupunginviskaalinvirasto. Kaupunginhallitus päätti7) oikeuttaa kaupunginviskaa-
linviraston ylittämään määrärahaansa enintään 114 000 mk:lla tilapäisen syyttäjän palk-
kaamiseksi toimitusjohtaja N. Fellmania ja toimitusjohtaja A. Kallio-Koskea koskevassa 
rikosjutussa, sekä kehoittaa kaupunginviskaalinvirastoa maksamaan mainitusta asiasta 
aiheutuvat konekirjoituspalkat samalta tililtä. 

Uudenmaan lääninhallituksen maaliskuun 19 p:nä antama päätös neljännen kaupun-
ginviskaalin, varatuomari H. K. J. Kunnaksen palkan pidättämistä koskevassa asiassa 
merkittiin 8) tiedoksi. 

Kaupunginhallitus päätti9) huomauttaa kaupunginviskaalinvirastolle, ettei sairaus-
lomasijaisten palkkoja saanut suorittaa tilapäisen työvoiman tililtä, vaan että tarkoitusta 
varten oh anottava määräraha palkkalautakunnalta. 

Poliisilaitos. Kaupunkiliiton toimiston kiertokirje, joka koski lausunnon hankki-
mista kaupunginhallituksilta poliisilaitoksen menoarvioehdotuksesta, merkittiin 10) tie-
doksi. 

Poliisilaitoksen liikennetoimiston uudelleenjärjestämistä koskevan poliisilaitoksen lii-
kennetoimiston johtajan ehdotuksen johdosta kaupunginhallitus päätti11) ilmoittaa, ettei 
sillä ole mitään huomauttamista ehdotuksen toteuttamista vastaan. 

Kaupunginhallituksen käyttövaroista kaluston hankkimiseksi poliisilaitokselle myön-
nettiin 12) vuoden aikana kaikkiaan 1 422 475 mk. 

Kaupunginhallitus päätti13) suostua siihen, että poliisivankilassa pidätettyinä oleville 
annettujen ruoka-annosten hinnat syyskuun 1 p:stä lukien korotettiin 40 mkraan annosta 
kohden sekä että ruoan hankkimisesta ja valmistamisesta maksettava korvaus samasta 
ajankohdasta lähtien saatiin korottaa 8 000 mkraan kuukaudelta. Viimeksi kaupungin-
hallitus päätti14), että elokuun 18 p:nä hyväksytyt pidätettyinä oleville annettujen ruoka-
annosten hinnat saatiin ottaa käytäntöön kesäkuun 1 p:stä lukien. 

Kaupunginhallitus päätti15) antaa yleisten töiden lautakunnalle tehtäväksi yhdessä 
poliisilaitoksen ja kiinteistötoimiston talo-osaston kanssa suunnitella poliisitalon Pakilaan 
Hyryläntien ja Koivutien kulmauksessa olevalle 2 500 m2 suuruiselle tontille. 

Kaupunginhallitus päätti16), että revisiotoimiston kirjelmä liikkuvan poliisin ja läänin 
rikospoliisin huoneistokysymyksestä, jossa todettiin, että poliisilaitoksen huonetiloja ei 
käytetä vam Helsingin poliisilaitosta varten, vaan oli niihin sijoitettu17) eräitä valtion 
poliisielimiä, jotka avustivat Helsingin kaupungin poliisitoimissa, ei siinä vaiheessa anta-
nut aihetta muihin toimenpiteisiin, kuin että kiinteistölautakuntaa kehoitetaan valvo-
maan, että mikäli liikkuvan poliisin miesvahvuutta edelleen supistettiin, siten vapautuvat 
huoneistot luovutetaan heti kaupungin käyttöön. 

V:n 1948 talousarvion tuloa tuottamattomien pääomamenojen pääluokkaan sisälty-

!) Khs 20 p. tammik. 144 §. — 2) S:n 7 p. heinäk. 1 667 §. — 3) S:n 30 p. kesäk. 1 613 §. — 
4) S:n 24 p. helmik. 442 §. — 5) S:n 17 p. helmik. 367 §. — 6) S:n 1 p. jouluk. 2 917 §. — 7) S:n 7 p. 
heinäk. 1 668 § ja 8 p. jouluk. 2 993 §. — 8) S:n 12 p. toukok. 1 183 §. — 9 ) S:n 15 p. jouluk. 3 062 §.— 
10) S:n 10 p. marrask. 2 695 §. — S:n 17 p. helmik. 385 §. — 12) S:n 1 p. jouluk. 2 916 §. — 
13) S:n 18 p. elok. 1 872 §. — 14) S:n 29 p. syysk. 2 228 §. — 15) S:n 11 p. elok. 1 850 §. — 16) S:n 
31 p. maalisk. 743 §. — 17) Ks. v:n 1944 kert. I osan s. 27. 
Kunnall. kert. 1949, 1 osa. 10 
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vistä käyttövaroistaan, niitä ylittäen, kaupunginhallitus myönsi1) 2 160 000 mk poliisi-
laitoksen rikososaston huoneistossa suoritettavia muutostöitä varten. 

Yleisten töiden pääluokkaan kuuluvista käyttövaroistaan, joissakin tapauksissa niitä 
ylittäen, kaupunginhallitus myönsi 120 000 mk poliisilaitoksen rikososaston huoneen nro 
229 lattian korjaamiseen2); 187 000 mk Helenankadun 2:ssa olevien pidätettyjen huo-
neiden muuttamiseksi toimistohuoneeksi 3); 156 000 mk muutostöiden suorittamiseksi po-
liisilaitoksen henkikirjoitustoimiston huoneistossa4); 330 000 mk lämminvesilaitteiden 
asettamista varten poliisilaitoksen ratsastavan osaston, auto-osaston, rikososaston ja 
Hietaniemen vartiopiirin huoneistoihin5); 21 479:30 mk Aleksanterinkadun 22—24:ssä 
sijaitsevan poliisilaitoksen autotallin muutostöitä varten6); 287 500 mk korjaus- ja 
muutostöiden suorittamiseen poliisilaitoksen Hietaniemenkadun 4:ssä olevassa autotal-
lissa 7) sekä 106 000 mk pölytysparvekkeen rakentamista varten Ratakadun 10:ssä ole-
vaan poliisitaloon8). 

Kaupunginhallitus päätti9) oikeuttaa poliisilaitoksen asentamaan anomansa radio-
laitteet uuden vesitornin katolle ja vesitornin portaikon ylätasanteelle ja pitämään ne 
siellä toistaiseksi korvauksetta ehdoin, että laitos vastaa kaikista laitteiden vesilinnalle 
mahdollisesti aiheuttamista rakenteellisista ym. vahingoista sekä että julkisivulautakunta 
puolestaan hyväksyy suunnitelman. 

Holhouslautakunta. Kaupunginhallitus päätti10) oikeuttaa holhouslautakunnan korot-
tamaan lautakunnan toimistoapulaisen kuukausipalkkion lokakuun 1 pistä lukien 5 000 
mkiaan kuukaudelta. 

Huoneen-vuokralautakunnat. Sosiaaliministeriön ilmoitus, että se oli määrännyt hovi-
oikeuden auskultantti P. W. Kallan edelleen Helsingin kaupungin huoneenvuokralauta-
kuntien toiminnanjohtajaksi tammikuun 1 pistä lukien toistaiseksi ja kunnes toisin mää-
rätään, kuitenkin elintään vin 1949 loppuun saakka, merkittiin n ) tiedoksi. 

Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa huoneenvuokralautakunnat suorittamaan lauta-
kuntien jäsenille, ei kuitenkaan I huoneen vuokralautakunnan kuukausipalkkaa nautti-
ville jäsenille, kustakin huoneiston katselmustilaisuudesta laaditusta päytäkirjasta 300 
mkin palkkion12) sekä korottamaan kesäkuun 1 pistä lukien haastepalkkiot kustakin Hel-
singin ulkolaidoilla taloon toimitetusta ensimmäisestä haasteesta 45 mkiaan sekä varsi-
naisella kaupunkialueella taloon toimitetusta ensimmäisestä haasteesta 35 mkiaan ja 
jokaisesta seuraavasta samalla kerralla taloon toimitetusta haasteesta perittävän palkkion 
10 mkiaan13). 

Huoneenvuokralautakuntien keskuslautakunnan kaupunginhallituksen tutkittavaksi 
alistettu päätös sanomalehtien tilaamisesta huoneenvuokratoimistolle viksi 1950 päätet-
tiin 14) hyväksyä täytäntöönpantavaksi. 

4. Palotointa koskevat asiat 

Työvoiman palkkaaminen palolaitokseen. Kaupunginhallitus päätti15) oikeuttaa palo-
lautakunnan palkkaamaan toimistoonsa tilapäisen toimistoapulaisen syyskuun 1 pistä 
lukien toistaiseksi ja enintään vin 1950 loppuun saakka. 

Henkilökunnan röntgenläpivalaisu. Palolaitoksen esitykseen, että palolaitoksen hen-
kilökunnan röntgenläpivalaisu saadaan järjestää kuten ennenkin, päätettiin16) suostua. 

Työaika. Esitettiin Kaupunkiliiton palkka-asiainneuvoston kiertokirje, josta ilmeni, 
että palkka-asiainneuvosto työaikalain17) 8 §:n nojalla oli päättänyt antaa luvan niille kau-
pungeille ja kauppaloille, jotka pitivät sitä tarpeellisena, järjestää palomiehistön ja palo-
alipäällystön työajan työaikalain yleisistä säännöksistä poiketen seuraavasti: 

1) säännöllinen työaika Helsingin, Turun ja Tampereen kaupunkien palokunnissa saa 
olla keskimäärin 67.2 tuntia viikossa 5 viikon aikana ja muissa kaupungeissa ja kauppa-
loissa 72 tuntia viikossa; 

1) Khs 17 p. helmik. 382 §. — ») S:n 12 p. toukok. 1 1^8 §. — 8) S:n 6 p. lokak. 2 320 §. — 4) S:a 
8 p. jouluk. 3 005 §. — 5) S:n 22 p. syysk. 2 192 §. — ·) S:n 24 p. helmik. 457 §. — 7 ) S:n 8 p. jouluk. 
3 006 §. — 8) S:n 27 p. tammik. 206 §. — 9) S:n 27 p. lokak. 2 575 §. — 1 0 ) S:n 29 p. syysk. 2 231 § .— 
u ) S:n 5 p. tammik. 39 §. — 12) S:n 3 p. maalisk. 505 §. — 13) S:n 21 p. heinäk. 1 734 §. — 14) S:n 
10 p. marrask. 2 688 § ja 1 p. jouluk. 2 918 §. — 15) S:n 16 p. kesäk. 1 507 §. — 1 6) S:n 19 p. toukok. 
1 244 §. — 1 7 ) Ks. v:n 1946 kunnall. asetuskok. s. 355. 


