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vapautusta liikevaihtoverön suorittamisesta kaupungin julkaisuihin kuuluvien tieteellis-
ten julkaisujen osalta. 

Merkittiin tiedoksi, että Uudenmaan läänin liikevaihtoverotoimisto oli myöntänyt 
Toukolan sirkkelisahalle, Toukolan konepajalle ja Maunulan höyläämölle lykkäystä liike-
vaihtoveron tekemisestä kesäkuun 15 p:ään saakka. Kaupunginhallituksen pyydettyä 2) 
kaupunginlakimiehen lausuntoa siitä, oliko mainittujen kaupungin laitosten toiminnasta 
tehtävä liikevaihtoveroilmoitus, vaikka niissä ei rakennustoimiston ilmoituksen mukaan 
ollut kertomusvuoden I neljänneksen aikana tehty vierasta työtä, kaupunginlakimies 
ilmoitti pyydettynä lausuntonaan, että liikevaihtoverolain 1 §:n mukaan oli liikevaihto-
veroa suoritettava liiketoiminnan muodossa tapahtuvasta tavarain myynnistä sekä tava-
rain muutos-, puhdistus-, korjaus- tai kunnostamistyöstä. Kaupungin olisi siis tehtävä liike-
vaihtoveroilmoitus, koska asianomainen viranomainen oli antanut siihen kehoituksen, jotta 
vältyttäisiin veronkorotuksista, joita ilmoituksen tekemättä jättäminen saattaisi aiheut-
taa, mikäli kaupunki katsottaisiin verovelvolliseksi. Kaupunginhallitus päätti 3) kehoittaa 
rakennustoimistoa tekemään ko. liike vaihto veroilmoituksen nimenomaan huomauttaen 
kaupunginlakimiehen ehdotuksen mukaisesti, että kaupunki voimassa olevan liikevaihto-
verolain mukaan ei po. laitosten osalta katsonut olevansa verovelvollinen, koska kaupunki 
ei niissä harjoittanut liiketoimintaa, vaan toimivat laitokset vain kaupungin omien tarpei-
den tyydyttämiseksi. 

Kaupunginhallitus päätti 4), ettei Oy. Hiekan myyntivoitosta maksettavaksi määrät-
tyä 2 834 307 mk:n suuruista kunnallisveroa ollut maksettava. 

Sakkokoron ja perimispalkkioiden korottaminen. Muuttaen aikaisemmin tekemäänsä 5) 
päätöstä kaupunginhallitus päätti6) , että kaupungille yksityisoikeudellisten sopimusten 
perusteella suoritettavana sakkokorkona on kannettava sopimuksen mukainen korkein 
sakkokorko, ei kuitenkaan yli 10 %. Samalla kaupunginhallitus päätti, että perimispalk-
kiona laiminlyödyn maksun johdosta on tammikuun 1 p:stä 1951 lukien kannettava 
100 mk. 

Verosuoritusten tilillepanomaksujen korvaaminen. Kaupunginhallitus päätt i7) oikeut-
taa rahatoimiston tammikuun 1 p:stä 1951 lukien suorittamaan postilaitokselle saman 
kantopalkkion kuin pankeille kulloinkin maksetaan. 

Talousarvio. Ehdotus talousarvion laatimista koskevaksi kiertokirjeeksi hyväksyttiin 
ja päätettiin8) lähettää kaikille kaupungin hallituksille, johtokunnille ja lautakun-
nille. 

Lisätalousarvio. Kaupunginhallitus päätti9) kehoittaa rahatoimenjohtajaa laatimaan 
kaupungin lisätalousarvioehdotuksen ja että kaikille lauta- ja johtokunnille sekä viras-
toille ja laitoksille lähetetään asiaa koskeva kiertokirje. 

Viitaten v:n 1949 asetukseen väkijuomayhtiön verottamisesta ja sen vuosivoiton käyt-
tämisestä tilastollinen päätoimisto ilmoitti mainitun asetuksen 5 §:n mukaisesti, että 
Helsingin kaupungin henkikirjoitettu väestö oli tammikuun 1 p:nä 1950 372 301 Suomen 
kansalaista, joista miehiä 159 070 ja naisia 213 231. Lisäksi oli ulkomaalaisia 3 600. 
Ilmoitus merkittiin10) tiedoksi ja päätettiin lähettää rahatoimenjohtajalle huomioon-
otettavaksi kaupungin tuloarviota laadittaessa. 

Rahamäärien kuljetukset. Kaupunginhallitus päätti11) huomauttaa kaikille lau ta- ja 
johtokunnille sekä virastoille ja laitoksille, että kaupungille kuuluvien suurehkojen raha-
määrien kuljetuksia ei saanut antaa vain yhden henkilön huolehdittavaksi. 

3. Oikeus- ja järjestystointa koskevat asiat 

Maistraatti. Kaupunginhallitus päätti12) oikeuttaa maistraatin korottamaan kesäloma-
sijaisten palkkoja enintään kaupunginvaltuuston vakinaisten viranhaltijain palkkojen 
korotusta koskevan päätöksen mukaisesti, sekä tarvittaessa ylittämään asianomaista 
vuosilomasij aisten palkkaustiliä. 

. 1) Khs 8 p. kesäk. 1 594 §. — 2) S:n 11 p. toukok. 1 311 §. — 3) S:n 8 p. kesäk. 1 598 §. — 4) S:n 
2 p. marrask. 2 852 §. — 5) Ks. v:n 1949 kert. I osan s. 143. — «) Khs 21 p. jouluk. 3 363 §. —7) S:n 7 p. 
jouluk. 3 226 §, — 8) S:n 19 p. tammik. 145 § ja 4 p. toukok. 1 221 §. — 9) S:n 5 p. huhtik. 947 §. — 

S:n 14 p. syysk. 2 381 §. — «) S:n 9 p. maalisk. 684 §. — 1 2) S:n 22 p. kesäk. 1 725 §. 
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Kaupunginhallitus p ä ä t t i o i k e u t t a a maistraatin käyttämään tarverahoistaan enin-
tään 25 000 mk katukatselmuksissa käytettävien autojen laskujen maksamiseen. 

Merkittiin 2) tiedoksi, että lääninhallitus oli määrännyt asemakaava-arkkitehti V. 
Tuukkasen vv. 1950—1952 toimimaan asiantuntijajäsenenä maistraatissa asemakaava-
ja rakennusasioita käsiteltäessä. Sittemmin kaupunginhallitus päätti 3) korottaa mainittu-
na lisäjäsenenä toimivan, kaupungin palveluksessa olevan asiantuntijan palkkion 9 000 
mkiksi kuukaudessa lokakuun 1 pistä lukien. Korotetun palkkion maksamiseen kertomus-
vuonna myönnettiin 6 000 mk. 

Kaupunginhallitus päätti4), että maistraatin v. 1912 kaupunginmuseoon säilytettä-
väksi luovuttamista muotokuvista yksi Kaarle XII esittävä oli siirrettävä takaisin 
maistraatin huoneistoon. 

Kaupunginvoudinkonttorit. Kaupunginhallitus päätti 5) oikeuttaa I kaupunginvoudin 
maksamaan avustaville kaupunginvoudeille tammikuun 1 pistä lukien 170 mkin suuruisen 
tuntipalkan. 

II kaupunginvoudinkonttorin esitettyä, että konttorin kolmen kesälomasijaisen palkat 
saataisiin korottaa joulukuun 1 pistä 1949 alkaen kaksi palkkaluokkaa ja lisäksi 7 % 
kaupungin muiden viranhaltijain palkkojen korotusta vastaavalla tavalla, kaupunginhalli-
tus päätti6) oikeuttaa II kaupungin voudinkonttorin maksamaan kesälomasijaisille palkat 
anotulla tavalla korotettuina ja ylittämään tarkoitukseen myönnettyä määrärahaa enin-
tään 14220 mk. 

Helsinki—Huopalahden ulosottopiiri. Helsinki—Huopalahden kaupunginvouti oikeu-
tettiin 7) palkkaamaan edelleen viksi 1951 tilapäinen toimistoapulainen 18. palkkaluokan 
mukaisin palkoin ja 4. ikäkorotusta vastaavin palkankorotuksin. 

Helsinki—Huopalahden ja Helsinki—Malmin kaupunginvoudinkonttorit oikeutettiin8) 
korottamaan kesälomasijaisten palkkoja enintään kaupunginvaltuuston vakinaisten viran-
haltijain palkkojen korotuksesta tekemän päätöksen mukaisesti sekä tarvittaessa ylittä-
mään asianomaisia palkkaustilejä. 

Suomen ulosotto apulaisten yhdistyksen Helsingissä pidettävän vuosikokouksen menojen 
peittämiseksi myönnettiin 9) 15 000 mk kaupunginhallituksen yleisistä käyttövaroista. 

Rakennustarkastus. Kaupunginhallitus päätti10) oikeuttaa rakennustarkastuskonttorin 
palkkaamaan tammikuun 1 pistä 1951 lukien tilapäisen apulaisinsinöörin 41. palkkaluokan 
mukaisin palkkaeduin. 

Kaupunginhallitus päätti11) myöntää apulaisrakennustarkastaja I. Ahoselle eron viras-
taan syyskuun 20 pistä. 

I apulaisrakennustarkastaja I. Ahonen määrättiin12) hoitamaan rakennustarkastajan 
virkaan kesäkuun 9 pistä siksi, kunnes kaupunginvaltuuston valitsema rakennustarkastaja 
ryhtyisi virkaa hoitamaan. 

Merkittiin13) tiedoksi, että lääninhallitus oli määrännyt arkkitehti A. Toivosen hoita-
maan Itä-Espoon rakennussuunnitelma- ja rakennuskielto alueiden sekä rakennussuunni-
telman takaisten alueiden rakennustarkastajan tointa kesäkuun 9 pistä toistaiseksi. Sit-
temmin lääninhallitus oli ilmoittanut14) vapauttaneensa arkkitehti Toivosen sanotusta 
rakennustarkastajan toimesta heinäkuun 16 pistä ja valinneensa15) rakennustarkastaja 
P. Hansten samasta ajankohdasta lukien hoitamaan, kunnes toisin määrätään, mainittua 
virkaa. Viran hoitamisesta päätettiin rakennustarkastaja Hanstelle suorittaa 49. ja 47. 
palkkaluokkien välinen erotus ikäkorotuksineen. 

Espoon kunnan rakennustarkastuksen uudelleenjärjestäminen. Uudenmaan lääninhalli-
tuksen pyydettyä kaupunginhallituksen lausuntoa Espoon kunnan rakennustarkastuksen 
uudelleenjärjestämistä koskevasta luonnoksesta kaupunginhallitus päätti16) ehdottaa, 
että asiasta annettavassa päätöksessä Helsingin kaupungin rakennustarkastaja määrät-
täisiin toimimaan rakennustarkastajana niillä alueilla, jotka mainitaan lääninhallituksen 
v. 1942 antamassa17) päätöksessä. Sittemmin Uudenmaan lääninhallitus ilmoitti18) 
järjestäneensä rakennustarkastuksen Espoon kunnassa uudelle kannalle ja peruuttaneensa 

!) Khs 28 p. syysk. 2 452 §. — 2) S:n 19 p. tammik. 135 §. — 3) S:n 9 p. marrask. 2 911 §. — 4) S:n 
2 p. helmik. 251 §. — 5) S:n 2 p. maalisk. 591 §. -r- 6) S:n 15 p. kesäk. 1 631 §. — 7) S:n 14 p. syysk. 
2 329 §.—8) S:n 22 p. kesäk. 1 725 §. — 9 ) S:n 13 p. huhtik. 1 024 §. — 1 0 ) S:n 21 p. jouluk. 3 351 §.— 
ii) S:n 22 p. kesäk. 1 726 §. — 12) S:n 6 p. heinäk. 1 847 §. —1 3) S:n 15 p. kesäk. 1 630 §. —1 4) S:n 3 p. 
elok. 1 972 §. —15) S:n 31 p. elok. 2 204 §. —1 6) S:n 7 p. jouluk. 3 219 §. —1 7) Ks. v:n 1942 kert. I osan 
s. 53. __ is) Khs 14 p. jouluk. 3 322 §. — 
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tammikuun 1 p:stä 1951 lukien rakennustarkastaja P. Hanstelle antamansa määräyksen 
eräitten Espoon kunnan itäosassa olevien alueiden rakennustarkastajan toimeen. 

Merkittiin1) tiedoksi Uudenmaan lääninhallituksen antama päätös rakennustarkas-
tuksesta Espoon kunnassa. 

Sanomalehtien tilaaminen. Rakennustarkastuskonttori oikeutettiin 2) tilaamaan Palo-
mies-lehti. 

Raastuvanoikeus. Kaupunginhallitus päätti 3) hyväksyä yhteisraastuvanoikeuden esi-
tyksen raastuvanoikeuden I osaston 2. jaoston toiminnan järjestelystä ja merkitä v. 1951 
talousarvioehdotukseen yhdelle nuoremmalle oikeusneuvosmiehelle maksettavana lisä-
dalkkana vanhemman ja nuoremman oikeusneuvosmiehen peruspalkkojen erotuksen 
325 000 mk. 

Raastuvanoikeuden kirjaston luettelointi. Kaupunginhallitus päätti 4) oikeuttaa yhteisen 
raastuvanoikeuden ylittämään maistraatin ja raastuvanoikeuden arkiston tilapäisen työ-
voiman tilillä olevaa määrärahaa 17 000 mk raastuvanoikeuden kirjaston luetteloinnin 
vuoksi. 

Muutostöiden suorittaminen raastuvanoikeuden huoneistossa. Kaupunginhallituksen 
yleisistä käyttövaroista myönnettiin 5) 105 500 mk yleisten töiden lautakunnan käytettä-
väksi muutostöiden suorittamiseksi raastuvanoikeuden I ja II osaston odotushuoneessa 
ja 354 000 mk raastuvanoikeuden kiinteistönotaarin kansliahuoneistossa suoritettavia 
muutos- ja korjaustöitä varten. 

Katariinankatu 3 :ssa olevan käräjähuoneiston kunnostaminen. Kaupunginhallitus päät-
ti6) ilmoittaa oikeusministeriölle annettavassa lausunnossa katsovansa olevan kyseen-
alaista, oliko kaupunki velvollinen kunnossapitämään otsikossa mainittua huoneistoa, 
joka oli Espoon, Helsingin pitäjän ja Kauniaisten kauppalan käräjäkunnan kihlakunnan-
oikeuden käytössä ja että kaupunki, koska huoneisto v:n 1951 alusta tarvitaan ja ilmei-
sesti saadaankin kaupungin hallintaan, ei tule suorittamaan korjauksia huoneistossa. 

Syyttäjistö. Uudenmaan lääninhallituksen pyydettyä selitystä kaupunginviskaali 
H. K. J. Kunnaksen palkkausta koskevassa asiassa kaupunginhallitus pää t t i 7 ) annetta-
vassa selityksessään ilmoittaa uudistavansa asiassa aikaisemmin lausutun ja esittää vali-
tuksen hylättäväksi. Merkittiin 8) tiedoksi lääninhallituksen sittemmin hylänneen maini-
tun valituksen. 

Kaupunginhallitus päätti9) myöntää käyttövaroistaan Vuoden varrella tarvittavat 
tilapäiset apulaiset 105 600 mk kaupunginviskaalinviraston käytettäväksi elokuun 10 
p:ään saakka ylimääräisen syyttäjän palkkaamiseksi toimitusjohtajia N. Fellmania ja 
A. Kallio-Koskea koskevassa rikosasiassa. 

Yleisten töiden pääluokkaan kuuluvista kaupunginhallituksen käyttövaroista myön-
nettiin 10), niitä ylittäen, 223 000 mk päällysvaatteiden säilytystilan järjestämistä varten 
vanhan raatihuoneen sisäänkäytävän yhteyteen. 

Poliisilaitos. Ylimääräisen apulaisen palkkaamiseksi poliisilääkärille myönnettiin 11) 
asianomaiselta tililtä 25 000 mk terveydenhoitolautakunnan käytettäväksi. 

Poliisilaitoksen v:n 1951 talousarvio. Lääninhallitukselle annettavassa lausunnossa 
päätettiin12) ilmoittaa, ettei kaupunginhallitus katsonut olevan aihetta tehdä huomautuk-
sia poliisilaitoksen talousarvioehdotusten johdosta. 

Poliisilaitoksen menot. Kaupungin osuus poliisilaitoksen kertomusvuoden rahallisiin 
menoihin oli 150 831 682 mk, muiden menojen ollessa 15 734 838 mk. 

Kaupunkiliiton hallitusta pyydettiin13) ottamaan harkittavakseen, olisiko lakiin 
kaupungin osanotosta poliisilaitoksen menoihin tehtävä sellainen muutos, että poliisilai-
toksen menot suoritettaisiin valtion varoista, mutta että kaupungit osallistuisivat niihin 
väkilukunsa mukaisilla perusteilla. 

Ruumiiden kuljetuksen kustannusten siirtäminen poliisilaitokselle. Kaupunginhallitus 
päätti14) ehdottaa sisäasiainministeriölle, että kustannukset ruumiiden kuljetuksesta 
sisällytettäisiin poliisilaitoksen menoihin, joihin kaupunki oli velvollinen osallistumaan 
yhdellä kolmasosalla. 

!) Khs 14 p. jouluk. 3 322 §. — 2) Khn jsto 12 p. huhtik. 5 731 §. — 3) Khs 28 p. syysk . 2 453 §. — 
4) S:n 5 p. huhtik. 938 §. — 5) S:n 15 p. kesäk. 1 650 § ja 28 p. jouluk. 3 448 §. — 6) S:n 3 p. elok. 
1 990 §. — 7) S:n 9 p. maalisk. 698 §. — 8) S:n 3 p. elok. 2 015 §. — 9) S:n 19 p. t a m m i k . 133 § ja 31 p. 
elok. 2 207 — 10) S:n 23 p. marrask. 3 098 §. —-11) S:n 16 p. helmik. 483 §. — 1 2 ) S:n 19 p. tammik. 
138 §. — 13) S:n 1 p. kesäk. 1 470 §. — 14) S:n 4 p. toukok. 1 212 §. 
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Maunulan lapsiperheiden yhdistyksen anottua järjestyspoliisin määräämistä Maunu-
laan kaupunginhallitus p ä ä t t i i l m o i t t a a yhdistykselle poliisilaitoksen lausunnon mukai-
sesti, että Oulunkylän vartiopiirille annettaisiin määräys järjestää mahdollisuuksiensa mu-
kaan iltaisin Maunulan alueelle autopartioita, joiden vaikutus oli kaupungin muissakin 
osissa havaittu tuloksia tuottavaksi. 

Kaluston hankinta. Talousarvioon kuuluvista määrärahoista Poliisilaitos momentilta 
Kalusto, kaupunginhallituksen käytettäväksi myönnettiin 2) 425 000 mk käytettäväksi 
tilitystä vastaan poliisilaitoksen kalustomenoja varten kertomusvuoden ensimmäisen 
puoliskon aikana. 

Poliisihuoneistot. Kaupunginhallituksen yleisistä käyttövaroista yleisten töiden lauta-
kunnan käytettäväksi myönnettiin seuraavat määrärahat: 200 000 mk käytettäväksi 
erinäisiin poliisilaitoksen huoneistoissa suoritettaviin korjauksiin 3); 50 000 mk sähkölamp-
pukennostojen hankkimiseen poliisilaitoksen päivystyshuoneisiin4); 70 000 mk ratsasta-
van poliisin Ratsastushallissa sijaitsevan virkahuoneiston lämpötehon lisäämiseksi5); 
64 500 mk oviaukon avaamiseksi Hietaniemenkatu 4:ssä olevasta poliisin päivystyshuo-
neesta sen kansliaan johtavaan portaaseen 6) ja 89 000 mk väliseinän rakentamiseksi Ou-
lunkylän poliisiaseman huoneistoon7). 

Puutavaran luovuttaminen. Kaupunginhallitus päätt i8) myöntää poliisilaitokselle 
17 747 mk:n suuruisen alennuksen Ruskeasuon ja Herttoniemen hevosaitauksia varten 
luovutetun puutavaran kantohinnasta. 

Uimakylpyjen yksikköhinnan korottaminen. Katso kansakoulut. 
Holhouslautakunta. V.n 1949 talousarvioon kuuluvista kaupunginhallituksen yleisistä 

käyttövaroista myönnettiin9) holhouslautakunnan käytettäväksi 3 000 mk työntekijä 
V. I. Lehdon matkakustannusten ja menetetyn työansion korvaamiseksi. 

Huoneenvuokralautakunnat. Kaupunginhallitus päätti1 0) vahvistaa huoneenvuokra-
lautakuntien keskuslautakuntien haastepalkkiot syyskuun 1 p:stä alkaen 65 mk:ksi ja 
50 mk:ksi huoneenvuokralautakuntien keskuslautakunnan ehdottamilla alueilla silloisen 
10 mk:n suuruisen palkkion jäädessä entiselleen. 

4. Palotoimi 

Palomiehistön ja paioalipäällystönjyöaika. Merkittiin11) tiedoksi, että Kaupunkiliiton 
palkka-asiainneuvosto oli uudistanut heinäkuun 1 p:stä lukien yhdeksi vuodeksi eteenpäin 
kesäkuun 16 p:nä 1949 annetun 12) palomiehistön ja paloalipäällystön työaikaa koskevan 
päätöksen. 

Palomies Järvisen palkka. Alistettuaan tutkittavakseen palolautakunnan v. 1948 
tekemän päätöksen 2 000 mk:n suuruisen korvauksen myöntämisestä menetetystä pal-
kasta palomies T. W. Järviselle kaupunginhallitus päätti13), ettei mainittua päätöstä saatu 
panna täytäntöön. 

Tilapäisen palotarkastushenkilökunnan palkkaaminen palolaitokseen. Palolautakunta 
oikeutettiin14) palkkaamaan v:n 1951 alusta lukien tilapäinen paloinsinööri 38. palkkaluo-
kan ja tilapäinen paloteknikko 32. palkkaluokan mukaisin palkkaeduin. Samalla kaupun-
gin hallitus päätti merkitä v:n 1951 talousarvioehdotukseeh palotoimen tilapäisen työvoi-
man tilille ennen merkityn määrärahan lisäksi vielä 900 000 mk. 

Palolaitoksen lähetin ja siivoojan vuosilomasijaisen palkkaaminen. Kaupunginhallitus 
päätti15) oikeuttaa palolautakunnan palkkaamaan yhden kuukauden ajaksi lähetin sijaisen 
7. palkkaluokan ja siivoojan sijaisen 3. palkkaluokan mukaisin palkkaeduin. 

Aikakauslehtien tilaaminen. Otettuaan tutkittavakseen palolautakunnan tekemän 
päätöksen aikakauslehtien tilaamisesta v. 1951 kaupunginhallitus päätti16), että palolai-
tokseen saatiin tilata kaikki palolautakunnan päättämät kotimaiset lehdet, mutta ulko-
maalaisia lehtiä sensijaan vain yksi vuosikerta kutakin. 

Palotarkastukset. Alistettuaan tutkittavakseen palolautakunnan tekemän päätöksen 

!) Khs 14 p. syysk. 2 324 §. — 2) S:n 16 p. helmik. 422 §. — 8) S:n 2 p. maalisk. 614 §. — 4) S:n 
16p. maalisk. 756 §. — 5) S:n 16 p. marrask. 3 003 §. — 6) S:n 20 p. heinåk. 1 911 §. — 7) S:n 5 p. huh-
tik. 957 §. — 8) S:n 6 p. heinåk. 1 864 §. — 9) S:n 5 p. tammik. 7 §. — 1 0 ) S:n 28 p. syysk. 2 454 §. — 
u ) S:n 20 p. heinåk. 1 936 §. —1 2) Ks. v:n 1949 kert. I osan s. 146. — 1 3 ) Khs 5 p. tammik. 33 §. — 
14j S:n 23 p. marrask. 3 121 §. — 15) S:n 10 p. elok. 2 054 §. — 16) S:n 9 p. marrask. 2 904 §. 


