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suttu lautakunnan puheenjohtaja J. W. Sadeniemi ja toiselle paikkakun-
nalle virkatehtäviään hoitamaan määrätty jäsen O. Möller olivat estyneet 
toimimasta lautakunnan jäseninä. 

Holhouslautakuntaan valittiin v:ksi 1941—44 kanslianeuvos I. V. 
Groundstroem. 

Holhouslautakunnan määrärahaa Tarverahat päätettiin 2) sallia ylit-
tää enintään 2,000 mk. 

Valtuusto hyväksyi3) kaupunginhallituksen päätöksen sallia ylittää 
holhouslautakunnan v:n 1939 määrärahaa Kesälomasijaiset 90 mk. 

4. Liikennettä koskevat asiat 

Raitiotie ja omnibus oy. Kaupunginvaltuusto päätti 4) hyväksyä eräitä 
muutoksia Raitiotie ja omnibus oy:n raitiotie- ja omnibuslinjoilla kannet-
taviin ajomaksuihin yhtiön johtokunnan määrättävästä ajankohdasta 
lukien. Niinpä yleinen ajomaksu kaupunkialueella sekä raitiotie- että 
omnibuslin joilla määrättiin 1:25 mk:ksi ostettaessa vihkolippuja, joita 
myytiin neljän lipun vihoissa 5 mk:n hinnasta, sekä 1: 50 mk:ksi kertali-
pulta, oikeuttaen nämä liput vaihtamaan vaunua enintään kaksi kertaa, 
riippumatta siitä, oliko kysymyksessä raitiotie- vai omnibuslinja. Yömaksut 
olisivat kaupungin sisäisillä linjoilla päivämaksuihin verraten kaksinker-
taiset. Esikaupunkilin jäin ajomaksut jäivät pääpiirteissään ennalleen. 
Kuitenkin korotettiin Munkkiniemen ja Kulosaaren raitiotielinjoilla vihko-
lippujen hintaa samassa suhteessa kuin kaupungin sisäisten Iin jäin hin-
toja, jälkimmäisellä linjalla huomioonottaen siltamaksu 50 p:n korotuksena, 
j a poistettiin itäänpäin johtavien esilcaupunkiomnibuslinjain matkustajain 
vapaa siirto-oikeus; yölisämaksu kaikilla esikaupunkilinjoilla tuli olemaan 
2 mk. 

Raitiotie ja omnibus oy:n johtokunta oli päättänyt ryhtyä ylläpitä-
mään yöliikennettä raitiotielinjoilla n:ot 1, 3, 4, 5, 6, 7 ja 8 sekä Haagan, 
Munkkiniemen, Kulosaaren ja Käpylän raitiotielinjoilla klo 23.3o—0.3o 
välisenä aikana siten, että vaunut kulkisivat kaupunkilinjoilla 15 minuutin 
j a esikaupunkilin joilla n. 30 minuutin väliajoin, jolloin aj omaksu olisi ta-
vallisiin maksuihin verraten kaksinkertainen ja kuukausi- ja vuosilipun 
¡haltijoilta perittäisiin lisämaksuna tavallisen aj omaksun hinta; lisättyyn 
yöliikenteeseen siirryttäisiin asteittain, sikäli kuin tarvittava henkilökunta 
palaisi kesälomiltaan. Asiasta maistraatille annettavassa lausunnossaan 
valtuusto päätti 5) puoltaa päätöksen hyväksymistä. 

Valtuusto päätti6) myöntää Raitiotie ja omnibus oy:lle sen entisille 
linjoille asetetuin ehdoin toimiluvan Kaarlenkadulta alkavaa ja Helsingin-
katua pitkin Hämeentielle jatkuvaa kaksiraiteista raitiotielinjaa varten, 
kuitenkin niin että yhtiö oikeutettiin rakentamaan linja aluksi yksirai-
teisena ja täydentämään se kaksiraiteiseksi sitten kun tarvittava materiaali 
oli saatavissa. 

Sotainvaliidien maksuton raitiotie- ja linja-autolinjain käyttö. Sen jäl-
keen kun Raitiotie ja omnibus oy:n johtokunta oli oikeuttanut sotainva-
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liidit maksuttomasti käyttämään kaikkia yhtiön raitiotie- ja linja-auto-
linjoja kertomusvuoden aikana, kaupunginvaltuusto puolestaan päätti x) 
suostua johtokunnan esitykseen, että sokeat sotainvaliidit, poikkeuksena 
Uudenmaan läänin kuvernöörin maaliskuun 11 p:nä 1901 vahvistamien 
Helsingin sähköraitioteiden käyttämistä koskevien määräysten 1 §:ssä 
säädetystä kiellosta, oikeutettaisiin maksutta kuljettamaan opaskoiransa 
mukanaan raitiotietakavaunujen etusillalla. 

Vuokra-autotaksan muuttaminen. Kaupunginvaltuusto päätti 2) esit-
tää maistraatille voimassa olevan vuokra-autotaksan muuttamista väli-
aikaisesti heinäkuun 1 p:stä lukien siten, että taksamittarin osoittamaa 
ajomaksua korotettaisiin 50 %:lla kaupungin alueella ja Lauttasaareen, 
Munkkiniemeen, Haagaan ja Kulosaareen tehdyistä matkoista sekä että 
kaksinkertaista n.s. yötaksaa noudatettaisiin klo 23—6. 

5. Palotointa koskevat asiat 

Palolaitos. Ottaen huomioon sisäasiainministeriön ilmoituksen, että 
se piti erittäin suotavana, että avoinna olevia palomiesten toimia täy-
tettäessä mikäli mahdollista otettiin huomioon Viipurin palokuntaan kuu-
luneet henkilöt ja että Helsingin palokunnassa kesän aikana toimineille 
viipurilaisille koetettaisiin järjestää työtä jatkuvaisesti kesäkuukausien 
jälkeenkin, sekä Helsingin palomiesten ammattiosaston esittämän toivo-
muksen palomiesten työajan lyhentämisestä kaupunginvaltuusto päätti 3): 

ottaa palokuntaan lokakuun 1 p:stä kertomusvuoden loppuun tilapäi-
sinä 2 uutta palokersanttia 2,750 mk:n kuukausipalkoin ja 18 uutta nuo-
rempaa palomiestä 1,700 mk:n kuukausipalkoin, mihin palkkoihin lisättäi-
siin valtuuston hyväksymät kalliinajanlisäykset, sekä oikeuttaa palo-
lautakunnan tämän lisämiehistön palkkaamiseksi ylittämään palolaitoksen 
kertomusvuoden määrärahaa Tilapäistä työvoimaa 108,300 mk; 

perustaa palokuntaan v:n 1941 alusta lukien 2 32 palkkaluokkaan kuu-
luvaa palokersantinvirkaa ja 18 41 palkkaluokkaan kuuluvaa nuoremman 
palomiehen virkaa merkiten tarkoitusta varten saman vuoden talousar-
vioon 433,200 mk:n määrärahan; sekä 

järjestää palomiesten työajan kertomusvuoden lokakuun 1 p:stä lu-
kien siten, että jokainen palomies 8 vuorokauden aikana oli 5 vuorokautta 
työssä ja 3 vuorokautta vapaana. 

Kaupunginhallituksen oikeutettua palokorpraali I. Kestin nostamaan 
puolet palkastaan hänelle joulukuun 23 p:stä 1939 helmikuun 3 p:ään 1940i 

myönnetyn jatketun sairasloman ajalta, valtuusto vahvisti 4) tämän pää-
töksen. 

Palomies I. Sjöholm oikeutettiin 5) ikäkorotusten saamiseksi lukemaan 
hyväkseen Raitiotie ja omnibus oy:n palveluksessa maaliskuun 1 p:stä 
1928 elokuun 1 p:ään 1929 toimimansa aika. 

Valtuusto päätti6) vastaanottaa erinäiset sodan aikana Suomeen lah-
joitetut palokalustoesineet, jotka Helsingin vakinainen palokunta oli saa-
nut vastaanottaa ja joiden yhteinen arvo nousi n. 1,750,000 mk:aan. 

Valtuusto hyväksyi 7) kaupunginhallituksen toimenpiteen suostua palo-
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