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Suomen—Ruotsin—Saksan maaottelun j ohtohenkilöille tarvittavat 
varat 1); 

saksalaiselle nyrkkeilijäjoukkueelle 175 mk 2); sekä 
eräille ulkomaisille vieraille 2,321:50 mk3). 
Lisäksi kaupunginhallitus osoitti4) yleisistä käyttövaroistaan olym-

piatoimikunnan edustuskuluihin 36,995: 80 mk, minkä rahamäärän käy-
töstä sittemmin saapui tilitys5). 

Sen johdosta, että kaupunginhallitus kertomusvuoden loppuun men-
nessä tuli toimineeksi 10 vuotta, päätettiin6) hallituksen tammikuun 3 p:nä 
pidettävän kokouksen yhteydessä järjestää yksinkertainen juhlatilaisuus, 
jonka tarkempi suunnittelu jätettiin hallituksen yleisjaoston tehtäväksi. 

Liputus. Kaupunginhallitus päätti 7) järjestää liputuksen erinäisiin 
juhlatilaisuuksiin sekä myöntää joillekin yksityisille yhdistyksille oikeuden 
lainata kaupungin lippuja ja lipputankoja y.m. Liputuksen y.m.s. kului-
hin kaupunginhallitus myönsi yleisistä käyttövaroistaan yhteensä 2,594: 50 
mk sekä yleisten töiden pääluokkaan sisältyvistä käyttövaroistaan lippu-
tankojen pystyttämiseen 5,878: 75 mk. 

2. Rahatointa koskevat asiat 

Tilinpäätös. Kaupunginhallitus päät t i 8) hyväksyä rahatoimiston 
tekemän v:n 1939 tilinpäätöksen. 

Obligatiolainat. Hyväksyen kaupunginhallituksen esityksen uuden 
obligatiolainan ottamisesta kaupunginvaltuusto oli päättänyt alistaa lai-
nanottoa koskevan päätöksensä valtioneuvoston tutkittavaksi ja vah-
vistettavaksi sekä valtuuttaa kaupunginhallituksen ryhtymään kaikkiin 
päätöksestä aiheutuviin toimenpiteisiin ja täysillä valtuuksilla edusta-
maan kaupunkia lainanottoa koskevissa neuvotteluissa ja päätösten teossa 
sekä kaupungin puolesta allekirjoittamaan kaikki tarpeelliset laina- ja 
vastuusitoumukset ynnä muut asiakirjat 9). Tämän valtuuston pää-
töksen kaupunginhallitus päätti10) puoltolauseineen lähettää Uudenmaan 
lääninhallitukselle sekä antaa rahatoimistolle tehtäväksi ryhtyä täytän-
töönpanotoimenpiteisiin, joihin sisältyi väliaikaisen todistuksen alle-
kirjoittaminen, ollen lainaehdoista aikanaan tehtävä eri esitys kaupun-
ginhallitukselle . 

Hyväksyen kaupunginhallituksen esityksen v:n 1935 kolmannen 3 
%:n obligatiolainan konverttaamisesta kaupunginvaltuusto alisti tämän 
päätöksensä valtioneuvoston tutkittavaksi ja vahvistettavaksi sekä val-
tuutti kaupunginhallituksen ryhtymään kaikkiin päätöksestä aiheutu-
viin toimenpiteisiin 9). Lainanottoa varten rahatoimenjohtaja laati eh-
dotuksen lainaehdoiksi, jonka kaupunginhallitus hyväksyi1:L) eräin muu-
toksin. Edelleen kaupunginhallitus päätti i v j puoltolauseineen lähettää 

!) Khs 29 p. elok. 1,545 §. — 2) Khn jsto 27 p. jouluk. 4,443 §. — 3 ) S:n 11 
p. huhtik. 3,615 §. — 4) Khs 1 p. elok. 1,375 §. — 5) S:n 11 p. heinäk. 1,285 §. — 
6) S:n 19 p. jouluk. 2,437 §. — 7) S:n 29 p. elok. 1,545 § sekä khn jsto 31 p. 
tammik. 3,312 §, 13 p. kesäk. 3,872 §, 1 p. elok. 3,996 §, 22 p. elok. 4,062 §, 29 p. 
elok. 4,065 §, 3 p. lokak. 4,188 §, 7 p. marrask. 4,295 § ja 5 p. jouluk. 4,374 §.— 
8) Khs 17 p. lokak. 1,904 § ja 24 p. lokak. 1,975 §. — 9 ) Ks. tämän kert. s. 11. — 
10) Khs 28 p. marrask. 2,273 §. — S:n 28 p. marrask. 2,274 §. 
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Uudenmaan lääninhallitukselle konverttaamista koskevan valtuuston 
päätöksen sekä antaa rahatoimistolle tehtäväksi ryhtyä täytäntöönpano-
toimenpiteisiin, joihin sisältyy väliaikaisten todistusten allekirjoittami-
nen. 

Obligatioiden arvonta. V:n 1940 joulukuun 2 p:nä arvottiin kaupungin 
v:n 1935 toisesta 5 y2 %:n obligatiolainasta 10 obligatiota ä 25,000 mk 
ja 21 obligatiota ä 10,000 mk. Arvottavaksi määrätyn obligatiomäärän 
sijasta kaupunki lunasti seuraavat määrät kaupungin obligatiolainoihin 
kuuluvia obhgatioita: v:n 1909 4 %:n lainasta 55 obligatiota ä 2,515 mk, 
v:n 1917 4 y2 %:n lainasta 27 obligatiota ä 10,000 mk, 24 obligatiota 
ä 5,000 mk ja 29 obligatiota ä 1,000 mk, v:n 1933 kolmannesta 4 % 
%:n lainasta 112 obligatiota ä 10,000 mk ja 96 obligatiota ä 5,000 mk, 
v:n 1934 ensimmäisestä 4 y2 %:n lainasta 36 obligatiota ä 10,000 mk ja 
38 obligatiota ä 5,000 mk, v:n 1934 toisesta 5 %:n lainasta 17 obli-
gatiota ä 25,000 mk, 125 obligatiota ä 10,000 mk ja 161 obligatiota ä 
5,000 mk, v:n 1934 kolmannesta 4 y2 %:n lainasta 8 obligatiota ä 
100,000 mk ja 3 obligatiota ä 50,000 mk, v:n 1935 ensimmäisestä 5 x/2 
%:n lainasta 166 obligatiota ä 10,000 mk, v:n 1935 toisesta 5 x/2 %:n 
lainasta 47 obligatiota ä 25,000 mk ja 105 obligatiota ä 10,000 mk, 
v:n 1935 neljännestä 5 y2 %:n lainasta 100 obligatiota ä 10,000 mk ja 
40 obligatiota ä 5,000 mk, v:n 1935 vidennestä 5 %:n lainasta 31 obliga-
tiota ä 50,000 mk, v:n 1936 ensimmäisestä 4 y2 %:n lainasta 100 obliga-
tiota ä 1,000 Ruotsin kruunua, v:n 1936 toisesta 5 %:n lainasta 62 obli-
gatiota ä 25,000 mk, 62 obligatiota ä 10,000 mk ja 62 obligatiota ä 
5,000 mk, v:n 1937 ensimmäisestä 4 y2 %:n lainasta 65 obligatiota ä 
25,000 mk, 67 obligatiota ä 10,000 mk ja 65 obligatiota ä 5,000 mk, 
v:n 1939 enimmäisestä 4 y2 %:n lainasta 44 obligatiota ä 25,000 mk, 43 
obligatiota ä 10,000 mk ja 32 obligatiota ä 5,000 mk sekä v:n 1939 toi-
sesta 5 %:n lainasta 56 obligatiota ä 25,000 mk, 57 obligatiota ä 10,000 
mk ja 56 obligatiota ä 5,000 mk. 

Provisiot, kulut y. m. nimisestä määrärahasta päätettiin rahatoi-
men johtaja J. W. Helolle suorittaa 521 mk hänelle Brown Harriman & Co 
nimisen toiminimen toisen johtajan Van Dyke Wightin täällä käynnin 
johdosta järjestetyistä päivällisistä aiheutuneiden menojen peittämiseksi. 

Asunto oy. Antinkatu 23 nimisen yhtiön, jonka talo oli vaurioitunut 
pommituksessa, anomukseen sen kaupungin lahjoitusrahastoista saaman 
381,800 mk:n suuruisen lainan pysyttämisestä yhä edelleen päätettiin 2) 
suostua. 

Antinkatu 32 oy:lle, jonka rakennukset olivat pommituksessa vau-
rioituneet, kaupunginhallitus päätti3) myöntää 4,920,000 mk:n suuruisen 
lainan laaditun velkakirjaluonnoksen mukaisin ehdoin Sotavahinkoyhdis-
tyksen 5 %:n velkakirjoja vastaan samalle määrälle, ollen laina makset-
tava takaisin helmikuun 1 p:ään 1946 mennessä. 

Rahatoimenjohtaja ilmoitti samassa yhteydessä, että verotasausrahas-
tossa oli 37,670,000 mk:n arvosta konvertattaviksi päätettyjä obligatioita, 
ja että vaihtamalla niitä 12,670,000 mk:n arvosta kaupungin hallussa ole-
viin v:n 1939 ensimmäisen 4 y2 %:n lainan obligatioihin, 9,000,000 mk:n 
arvosta v:n 1934 toisen 5 %:n lainan obligatioihin ja 16,000,000 mk:n 

!) Khn jsto 11 p. huhtik. 3,618 §. — 2) Khs 19 p. jouluk. 2,440 §. —3) S:n 
27 p. jouluk. 2,498 §. 
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arvosta v:n 1939 toisen 5 %:n lainan obligatioihin, voitaisiin näin vapau-
tuvat konvertattavat obligatiot myydä ja siten vapauttaa varoja 
käyttörahastoon. Kaupunginhallitus hyväksyi rahatoimenjohtajan esi-
tyksen. 

HAKA osuuskunnan muodostamien asunto-osakeyhtiöiden lainat. Kau-
punginhallitus päätti 2), että Helsingin asuntokeskuskunta HAKA:n muo-
dostamille asunto-osakeyhtiöille myönnettyjen lainain viimeisistä eristä 
saatiin suorittaa mainituille yhtiöille kaupungin vesi-, kaasu- ja sähkö-
laitoksen laskujen maksamiseksi yhteensä enintään 100,000 mk. 

Alistettuaan tutkittavakseen kiinteistölautakunnan päätöksen kaupun-
gin hallussa m.m. vakuutena olevien, yhteensä 25,495,000 mk:n määräisten 
kiinnitettyjen haltijavelkakirjojen luovuttamisesta Helsingin asuntokes-
kuskunta HAKA:lle kaupunginhallitus päätti3) suostua kyseisen päätök-
sen täytäntöönpanemiseen. 

Bad Grankulla oyille myönnetyn lainan vakuus. Bad Grankulla oy:n 
sille kaupungin lahjoitusrahastoista myönnettyjen lainain vakuutta koske-
van anomuksen johdosta kaupunginhallitus päätti 4) ilmoittaa tyytyvänsä 
kaupungin hallussa oleviin panttivelkakirjoihin, määrältään yhteensä 
1,575,000 mk. 

Omakotilainat. Kaupunginhallitus teki joukon lainain välittämistä 
valtion omakotilainarahastosta sekä tälläisten lainain siirtämistä myö-
hemmäksi koskevia päätöksiä 5). 

Kiinnityksen siirtämisestä myöhemmäksi tehtiin edellisten lisäksi joukko 
päätöksiä 6). 

Akordisofiimukset. Asunto oy. Helsinginkatu 10:n7) ja asutustilallinen 
J. Pulkkasen8) tekemiin akordianomuksiin päätettiin suostua. 

Lykkäys eräiden maksujen suorittamisessa myönnettiin Suomalainen 
ooppera oy:lle 9), työnjohtaja V. Veneskoskelle10), rakennusmestari S. 
Tulenheimolle11), rouva L. Limmoselle12), Asunto oy. Sturenkatu 23:lle13), 
vahtimestari O. Kiviselle14), Asunto-osuuskunta Nelikulmalle15), Bostads 
ab. Åbovägen 55 nimiselle yhtiölle 16), Asunto oy. Töölönkatu 19:lle 17), 
konemestari J . E. Pietilälle 18), rehtori R. Ilmonille 19), Asunto-osuuskunta 
Käpylälle 20), Asunto oy. Turuntie 112:lle 21), Helsingin makasiini oy:lle 22) 
ja liikemies E. Toivoselle 23). 

Myöhästymiskorko määrättiin yleensä maksettavaksi 6 %:n mukaan, 
myöskin vesi ja puhtaanapitomaksujen 24) osalta. 

Gammelstadens ungdomsförening niminen nuorisoliitto vapautettiin 25) 
suorittamasta 315: 20 mk:n suuruista erääntynyttä vesimaksun korkoa. 

Khs 27 p. jouluk. 2,498 §. — 2) Khn jsto 12 p. maalisk. 3,546 §. — 3) Khs 9 p. 
helmik. 118 §. — 4) S:n 31 p. lokak. 2,019 §. — 5) Khn jsto 3 p. toukok. 3,711 § sekä 
khs 13 p. kesäk. 1,052 §, 1 p. elok. 1,355 §, 8 p. elok. 1,408 ja 1,409 §, 22 p. 
elok. 1,518 §, 12 p. syysk. 1,643 §, 14 p. marrask. 2,166 §, 21 p. marrask. 2,209 §, 
28 p. marrask. 2,266 §, 12 p. jouluk. 2,401 § ja 19 p. jouluk. 2,443 §. — 6) Khn 
jsto 23 p. toukok. 3,767 §, 4 p. heinäk. 3,961 §, 24 p. lokak. 4,269 §, 21 p. mar-
rask. 4,339 § ja 12 p. jouluk. 4,411 ja 4,412 §. — 7) Khs 21 p. maalisk. 411 §.— 
8) S:n 30 p. huhtik. 702 §. — 9) S:n 16 p. helmik. 194 §. — 10) S:n 29 p. maalisk. 
440 § ja 6 p. syysk. 1,588 §. — X1) S:n 18 p. huhtik. 558 §. — 12) S:n 18 p. huhtik. 
561 §. — i3) S : n 3 0 p> h u h t i k 6 9 7 § _ i4) S : n 9 p toukok. 741 §. — 15) S:n 6 p. 
kesäk. 973 §. — ") S:n 4 p. heinäk. 1,222 §. — 17) S:n 11 p. heinäk. 1,263 §. — 
18) S:n 8 p. elok. 1,419 §. — 19) S:n 6 p. syysk. 1,589 §. — 20) S:n 24 p. lokak. 
1,971 §. — 2i) S : n 1 7 p l o k a k 1 9 0 0 __ 22) S : n 28 p. marrask. 2,270 §. — 
23) S:n 27 p. jouluk. 2,494 §. — 24) S:n 23 p. toukok. 865 §. — 25) S:n 3 p. lokak. 
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Kaupungille tehty lahjoitus. Ulkoasiainministeriön ilmoitus, että se 
oli postisiirtotilinsä kautta maksanut kaupunginhallitukselle Seinen depar-
tementin Helsingin kaupungille lahjoittamat 500,000 Ranskan frangia eli 
467,500 mk, merkittiin tiedoksi päättäen lähettää kiitoskirjelmä Sei-
nen departementin valtuuston presidentille R. Bosille. 

Palkkion myöntäminen M. G. Stenius oy:n prokuristille. Kaupungin-
hallitus oikeutti 2) M. G. Stenius oy:n johtokunnan suorittamaan yhtiön 
varoista kaupunginkamreeri P. J. Björkille palkkiona siitä tarkastus- ja 
tutkimustyöstä, minkä hän yhtiön prokuristina oli suorittanut kaupungin 
ja yhtiön entisten osakkaiden välien selvittämiseksi, 3,000 mk huhtikuulta 
ja toukokuulta 1939 sekä 1,000 mk kuukaudessa kesäkuun 1 p:stä 1939 
lukien kertomusvuoden loppuun eli yhteensä 25,000 mk. 

Raitiotie ja omnibus oy:n osakkeiden lunastaminen. Kaupunginhalli-
tus päätti3) lunastaa kaikki yksityisten hallussa olevat Raitiotie ja omni-
bus oy:n osakkeet, mikäli niitä oli saatavissa, 6,860 mk:n hinnasta kappa-
leelta sekä merkitä tätä tarkoitusta varten 171,500 mk:n suuruisen,määrä-
rahan v:n 1941 talousarvioon. 

Postisiirtoliikkeen käytäntöönotto. Kaupunginhallitus päätti4) peri-
aatteellisesti hyväksyä postisiirtoliikkeen käytäntöönottamisen soveltu-
vin osin kaupungin rahaliikkeessä kehoittaen rahatoimistoa käyttämään 
sitä mahdollisimman suuressa laajuudessa sekä tekemään tarpeen vaa-
tiessa sitä koskevia esityksiä. 

Kunnallisverotus. Kaupungin kassavaratilanteen vahvistamiseksi sekä 
tilaisuuden tarjoamiseksi veronmaksajille suorittaa kertomusvuoden verot 
ennakolta useammissa erissä, kaupunginhallitus päätti5) periaatteelli-
sesti ja siten, että ennakolta maksetuista veroista suoritettiin n. 6 %:n 
korko, hyväksyä kunnallisverojen ennakolta perimisessä noudatettavaksi 
seuraavat suuntaviivat: 

Verojen suorittamisesta annetaan kuitti tai muu maksua osoittava 
todiste, jota seuraavassa nimitetään vero todisteeksi. 

Verotodisteet annetaan määrätyille juriidisille tai fyysillisille henki-
löille, joiden nimi siis esiintyy todisteessa. Todisteiden ostajista pidetään 
luetteloa. 

Todisteenostaja voi siirtää todisteen toiselle, mutta siirto on, ollakseen 
pätevä, ilmoitettava rahatoimistolle. 

Verotodisteet ovat käytettävissä vain v:n 1940 kunnallisverojen suo-
rituksessa. 

Verotodisteista suoritetaan korkoa siten, että niitä myytäessä annetaan 
alennusta riippuen siitä, miten kauan ennen veronkantoa todiste lunaste-
taan. 

Verotodisteet kirjoitetaan 100, 500 ja 1,000 mk:n määrille, ja ne numeroi-
daan kukin sarja erikseen. 

Kaupunginhallitus valtuutti6) yleisjaostonsa ryhtymään tarpeellisiin 
toimenpiteisiin asiassa. 

Kaupunginhallitus oikeutti 7) rahatoimiston myymään yleisölle kerto-
musvuonna liikeeseen laskettujen veronmaksutodisteiden asemesta Suomen 
markoiksi konvertatun v:n 1935 kolmannen kruunulainan obligatioita, 
joissa, kun niitä käytettiin maksuvälineenä kunnallisveroja suoritettaessa, 

!) Khs 28 p. marrask. 2,258 §. — 2) S:n 19 p. jouluk. 2,459 §. — 3) S:n 19 p. 
syysk. 1,684 §. — 4) Khn jsto 10 p. lokak. 4,227 §. — 5) Khs 16 p. helmik. 166 §. — 
6) S:n 16 p. helmik. 166 §. — 7) S:n 12 p. jouluk. 2,403 §. 
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tuli olla veronmaksu vuoden lokakuun 2 p:n jälkeen erääntyvät korko-
kupongit. 

Rahatoimenjohtaja o i k e u t e t t i i n m ä ä r ä ä m ä ä n kertomusvuoden kun-
nallisveron eri osien kantoajat sitä silmälläpitäen, että kanto tapahtuisi 
pääasiallisesti samoina aikoina kuin edellisenä vuonna. 

Verotusvalmisteluviraston ilmoitettua taksoituslautakunnan laskeneen 
veroäyrien lukumäärän kertomusvuonna toimitettavassa kunnallisvero-
tuksessa 43,700,439:ksi, kaupunginhallitus määräsi 2) äyriltä maksetta-
van veromäärän alustavasti 8: 50 mk:ksi, josta määrästä ensimmäisessä 
kannannassa perittäisiin 2: 50 mk ja muissa 2 mk. Sitten kun oli saatu 
tietää tutkijalautakunnan alentaneen edellä mainitun veroäyrimäärän 
43,413,230:ksi, kaupunginhallitus lopullisesti vahvisti3) veroäyrin suu-
ruutta koskevan päätöksensä. 

Kaupunginhallitus hyväksyi4) Mankan kartano oy:if tarjoaman va-
kuuden yhtiön kunnallisverojen suorittamiseksi. 

Talousarvio. Seuraavat kaupunginhallituksen jäsenet määrättiin5) 
asianomaisen apulaiskaupunginjohtajan ohella osallistumaan alla mai-
nittujen lautakuntain, johtokuntain ja hallitusten v:n 1941 talousarvion 
käsittely kokouksiin: jäsen von Schantz kiinteistölautakunnan, jäsen 
Nybergh yleisten töiden lautakunnan, jäsen Salovaara teknillisten laitosten 
hallituksen ja jäsen Räisänen satamalautakunnan kokouksiin. 

Ehdotus talousarvion laatimista koskevaksi kaikille kaupungin halli-
tuksille, lauta- ja johtokunnille sekä laitoksille lähetettäväksi kierto-
kirjeeksi hyväksyttiin6). 

Talousarvioehdotuksen käsittely määrättiin 7) tapahtuvaksi kolmessa 
lukemisessa. 

Talousarvion laatimisessa suoritetusta ylityöstä päätettiin 8) maksaa 
18,000 mk. 

3. Oikeus- ja järjestystointa koskevat asiat 

Maistraatti. Maistraatille ja kiinteistölautakunnalle päätettiin 9) il-
moittaa, että asemakaava-arkkitehti B. Brunila oli vapautettu maistraa-
tin lisäjäsenen toimesta ja hänen tilalleen v:ksi 1940 määrätty toimisto-
arkkitehti V. Tuukkanen. 

Kaupunginpalvelija A. Welin oikeutettiin10) asumaan kaupungin ulko-
puolella v:n 1941 loppuun. 

Kaupunginhallitus päätti11) kaupunginvaltuustolle puoltaa maistraatin 
kesälomasijaisten määrärahan ylittämistä 2,225 mk sekä oikeuttaa mais-
traatin vapaasti määräämään viransijaisten kesälomapalkkiot, mikäli 
nykyistä määrärahaa ei ylitetty. Lisäksi maistraatti oikeutettiin 12) ylit-
tämään samaa määrärahaa 500 mk kesälomasi jäisen palkkaamiseksi 
kahdeksi viikoksi kaupunginpalvelija V. Gillbergille, päättäen aikanaan 
tehdä valtuustolle esitys vastaavan lisämäärärahan myöntämisestä. 

*) Khs 16 p. toukok. 798 §. — 2) S:n 4 p. heinäk. 1,223 §. — 3) S:n 26 p. 
syysk. 1,711 §. — 4) S:n 14 p. marrask. 2,159 §. — 5) S:n 15 p. elok. 1,463 §.— 
6) S:n 16 p. toukok. 797 §. — 7) S:n 31 p. lokak. 2,072 a §. — 8) Khn jsto 12 p. 
jouluk. 4,410 §. — 9) S:n 19 p. tammik. 3,190 §. — 10) S:n 26 p. syysk. 4,161 §. — 

Khs 8 p. elok. 1,400 §. — 12) S:n 11 p. heinäk. 1,254 §. 


