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vassaan lausunnossa kaupunginhallitus päätti 1) viitata omaan esityk-
seensä. 

Revisiotoimiston huomautus, ettei kaupunki ollut saanut mitään kor-
vausta tulo- ja omaisuusveron kannannasta v. 1937—40, koska valtioneu-
vosto sittemmin oli päättänyt korvata kaupungille tämän määrän, ei an-
tanut 2) kaupunginhallitukselle muuta toimenpiteen aihetta kuin että 
rahatoimistoa kehoitettiin huomioimaan vastedes talousarvion ulkopuolella 
tämäkin vuotuinen valtion korvaus. 

Koiravero. Helsingin sotakoirasuojeluskunnalle kaupunginhallitus, 
sen anottua vapautusta koiraveron suorittamisesta, päätti3) ilmoittaa, 
ettei kaupunginhallituksella lain mukaan ollut oikeutta suostua anomuk-
seen, mutta että se eri anomuksesta, joka sisälsi tarkat tiedot koirien luku-
määrästä, voi ottaa harkittavakseen kysymyksen avustuksen myöntämi-
sestä veron suorittamiseen, enintään 50 % veron määrästä, sekä tehdä 
valtiovarainministeriölle esityksen lain muuttamisesta. 

Kansaneläkevakuutusmaksujen kannanta. Merkittiin 4) tiedoksi, että 
valtioneuvosto lokakuun 10 p:nä 1940 oli myöntänyt kaupungille v:ksi 
1941 luvan suorittaa v:n 1939 ja 1940 kansaneläkevakuutusmaksujen 
määräämisen välittömästi kunnallisverojen taksoituksen jälkeen ja mai-
nittujen maksujen kannannan viimeistään neljännen kunnallisveroerän 
kannannan yhteydessä. 

Talousarvio. Kaupunginhallitus määräsi5) seuraavat jäsenensä edus-
tajikseen alla mainittuihin lautakuntiin v:n 1942 talousarviota käsitel-
täessä: jäsen Tulenheimon kiinteistölautakuntaan, jäsen Railon yleisten 
töiden lautakuntaan, jäsen Kivistön satamalautakuntaan ja jäsen Salo-
vaaran teknillisten laitosten hallitukseen. 

Ehdotus talousarvion laatimista koskevaksi kaikille kaupungin halli-
tuksille, lauta- ja johtokunnille sekä laitoksille lähetettäväksi kiertokir-
jeeksi hyväksyttiin6) ja talousarvioehdotuksen käsittely määrättiin6) 
tapahtuvaksi kolmessa lukemisessa. 

Kaupunginhallituksen talousarviokirjelmä hyväksyttiin 7). 
Talousarvion laatimisessa avustaneelle tilastotoimiston toimistoapulai-

selle L. E. Ruotsalaiselle päätettiin8) kaupunginkanslian tilapäisen työ-
voiman määrärahasta suorittaa kuukausipalkkaa 2,140 mk, mistä 440 mk 
kalliinajanlisäyksenä. 

Talousarvion laatimisessa suoritetusta ylityöstä päätettiin 9) maksaa 
26,009 mk. 

3. Oikeus- ja järjestystointa koskevat asiat 

Maistraatti. Merkittiin l0) tiedoksi Uudenmaan lääninhallituksen ilmoitus 
toimistoarkkitehti V. Tuukkasen määräämisestä kertomusvuoden tammi-
kuun 1 p:stä lukien kolmen vuoden ajaksi toimimaan Helsingin kaupungin 
maistraatin asiantuntevana lisäjäsenenä maistraatin käsitellessä asema-
kaava- ja rakennusasioita. 

!) Khs 30 p. jouluk. 2,718 §. — 2) S:n 19 p. kesäk. 1,616 §. — 3) S:n 13 p. 
helmik. 433 §. — 4) S:n 27 p. helmik. 524 §. — 5) S:n 28 p. elok. 1,972 §. — 
6) S:n 15 p. toukok. 1,234 § ja 30 p. lokak. 2,357 §. — 7) S:n 27 p. marrask. 
2,514 §. — 8) Khn jsto 11 p. syysk. 3,994 §. — 9) S:n 18 p. jouluk. 4,313 §. — 
10) Khs 30 p. tammik. 279 §. 
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Maistraatti oikeutettiin 1) ylittämään tilapäisen työvoiman määrä-
rahaansa ylimääräisen toimistoapulaisen palkkaamista /arten päättäen 
kehoittaa sitä kertomusvuoden lopussa tekemään esitys tarvittavan lisä-
määrärahan myöntämisestä. 

Apulaiskirjaaja E. G. Jokinen2) oikeutettiin asumaan kaupungin ulko-
puolella enintään v:n 1942 loppuun. 

Maistraatti oikeutettiin3) Kesälomasi jäiset nimisen määrärahansa 
puitteissa vapaasti määräämään sinne otettavien viransijaisten palkkiot. 

Yleisten töiden pääluokkaan sisältyvistä käyttövaroistaan kaupungin-
hallitus myönsi 4) 6,000 mk maistraatin arkiston hyllyjen järjestelytöitä 
varten. 

Protestitietojen julkaiseminen. Ensimmäinen julkinen notaari oikeutet-
tiin 5) antamaan Kustannus oy. Liiketieto nimiselle yhtiölle luotto julkaisua 
varten samanlaiset tiedot toimitetuista vekseliprotesteista kuin annettiin 
Suomen luottolehdelle ja Kauppalehden protestilistalle, ollen kustakin 
julkaistusta protestista suoritettava 5 mk kaupunginkassaan. 

Ulosottolaitos. Toisen kaupunginvoudin konttorin ulosottoapulainen 
A. Leinonen oikeutettiin6) säädetyn eroamisiän saavutettuaan jäämään 
virkaansa v:n 1942 loppuun. 

Merkittiin 7) tiedoksi ilmoitukset toisen kaupunginvoudin konttorin 
ulosottoapulaisten V. H. Lindforsin ja A. H. Westmanin kaatumisesta so-
dassa vastaavasti heinäkuun 30 p:nä ja elokuun 19 p:nä. 

Toisen kaupunginvoudin konttorin ulosottoapulainen L. Falenius sekä 
toimistoapulaiset E. Viiala ja H. Hanemann oikeutettiin 8) asumaan kau-
pungin ulkopuolella v:n 1942 loppuun. 

Rakennustarkastuskonttori. Rakennustarkastuskonttorin vahtimestari V. 
Lindgren oikeutettiin 9) säädetyn eroamisiän saavutettuaan edelleen jää-
mään virkaansa kesäkuun 30 p:ään, jolloin viimeinen kuukausi laskettiin hä-
nen kesäloma-ajakseen. 

Raastuvanoikeus. Merkittiin10) tiedoksi yhteisen raastuvanoikeuden 
ilmoitus, että sen ylimääräisen IX osaston toinen jaosto ei toistaiseksi aloit-
taisi toimintaansa. 

Merkittiin 11) tiedoksi yhteisen raastuvanoikeuden ilmoitus kesälomien 
peruuttamisesta ynnä kesälomasi jäisille suoritettavista palkoista. 

Korkein hallinto-oikeus, johon oli valitettu Uudenmaan lääninhalli-
tuksen päätöksestä velvoittaa Helsingin kaupunki suorittamaan palkkaa 
virkasäännön mukaiselta irtisanoutumisajalta ent. rikosasiainnotaari A. 
Candolinille 12) kumosi helmikuun 11 p:nä lääninhallituksen mainitun pää-
töksen, mikä merkittiin 13) tiedoksi. 

Syyttäjistö. Kaupunginviskaalinviraston eräälle siivoojalle päätettiin14) 
sallia maksaa 48 mk:n suuruinen palkankorotus kuukaudessa helmikuun 1 
p:stä lukien. 

Kaupunginviskaali R. Selin oikeutettiin 15) asumaan kaupungin ulko-
puolella enintään v:n 1942 loppuun. 

x) Khs 19 p. kesäk. 1,608 §. — 2) Klm jsto 16 p. tammik. 3,063 §. — 3) S:n 
15 p. toukok. 3,567 §. — 4) Khs 28 p. elok. 1,963 §. — 5) S:n 8 p. toukok. 1,164 §. — 
6) S:n 25 p. syysk. 2,134 §. — 7) Khn jsto 14 p. elok. 3,878 § ja 28 p. elok. 3,918 §. — 
8) S:n 23 p. tammik. 3,079 §, 25 p. syysk. 4,021 § ja 20 p. marrask. 4,219 §. — 
9) Khs 6 td. maalisk. 609 § ja 15 p. toukok. 1,225 §. —10) Khn jsto 3 p. heinäk. 
3,771 §. - - u) S:n 3 p. heinäk. 3,770 §. — 12) Ks. v:n 1940 kert. s. 124. — 13) Khs 3 
p. huhtik. 844 §. —14) S:n 24 p. huhtik. 1,025 §. —15) Khn jsto 20 p. maalisk. 3,310 §. 
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Poliisilaitos. Kaupunginhallituksen käyttövaroista kalliinajanlisäyksiin 
palkannauttijoille myönnettiin 4,440 mk:n suuruinen lisäys poliisilaitok-
sen sairashuoltomäarärahaan Tilapäistä työvoimaa kalliinaj anlisäyksen 
suorittamiseksi poliisilaitoksen lääkintöapulaiselle. 

Poliisilaitoksen kanslian siivooja A. I. Kähkönen oikeutettiin 2) sää-
detyn eroamisiän saavutettuaan jäämään toimeensa yhdeksi vuodeksi kesä-
kuun 14 p:stä lukien. 

Merkittiin3) tiedoksi sisäasiainministeriön päätös, että ne kaupungit, 
joihin oli siirretty Viipurin, Sortavalan, Käkisalmen ja Hangon kaupunkien 
poliisilaitosten toimenhaltijoita, olivat velvolliset säädetyllä tavalla osallis-
tumaan näiden toimenhaltijain palkkaukseen ja niihin muihin heistä val-
tiolle aiheutuneisiin rahallisiin menoihin, jotka oli merkitty poliisilaitoksen 
tileihin. 

Rahatoimistoa päätettiin 4) kehoittaa maksamaan valtiolle poliisilai-
toksen v:n 1939 ylläpitokustannuksista johtuvan 10,480: 35 mk:n suuruisen 
lisälaskun määrä. 

Rahatoimistoa päätettiin 5) kehoittaa maksamaan valtiolle kaupungin 
osuus poliisilaitoksen v:n 1940 menoista, yhteensä 7,512,792: 15 mk. 

Poliisilaitoksen määrärahasta Kalusto päätettiin 6) määrätä laitokselle 
maksettavaksi kaluston korjauttamista ja hankkimista sekä makuu vaat-
teiden hankkimista varten pidätetyille henkilöille yhteensä 37,500 mk. 

Kaupunginhallitus päätti 7) suostua poliisimestarin esitykseen, että 
pidätetyille henkilöille annettavan ruoka-aterian hinta heinäkuun 1 p:stä 
lukien korotettaisiin 3: 25 mk:sta 4 mk:aan. 

Kaupunginhallitus päätti 8), että merimieskatselmusmiehen hallussa 
ollut Etelärannan talon n:o 10 huoneisto kesäkuun 1 p:stä lukien luovutetaan 
poliisilaitoksen osoite- ja tiedonantotoimiston käyttöön, myöntäen samalla 
tämän huoneiston kertomusvuoden tilitysvuokran suorittamiseen 4,270 mk 
käyttövaroistaan arvaamattomiin vuokriin ja vuokrankorotuksiin. Sa-
moista käyttövaroista myönnettiin lisäksi Eurantien talossa n:ot 8—10 
olevan V poliisiaseman vuokrankorotuksen suorittamiseen 3,500 mk 9), 
Toukolan poliisivartioaseman vuokrankorotuksen suorittamiseen 2,100 mk10) 
VI poliisiaseman autotallin vuokran maksamiseen 3,600 mk :11) ja poliisi-
laitoksen liikennetoimiston tilitysvuokran maksamiseen 4,068 mk 12). 

Yleisten töiden pääluokkaan sisältyvistä käyttövaroistaan kaupungin-
hallitus myönsi arkistotilan järjestämiseen poliisilaitoksen liikennetoimis-
tolle 29,700 mk 13), poliisilaitoksen rikospoliisiosaston huoneiston korjaami-
seen 3,942: 40 mk14), vaatekomeroiden järjestämiseen poliisilaitoksen auto-
osaston miehistölle Sofiankadun 3: een 14,500 mk 15), poliisilaitoksen keskus-
osaston mukavuuslaitoksen muutostöihin 18,200 mk 16), erinäisten muutos-
töiden toimeenpanoon poliisilaitoksen osoite- ja tiedonantotoimiston huo-
neistossa 28,100 mk 17) sekä erinäisten töiden suorittamiseen poliisilaitok-
selle luovutetussa ratsastushallin tallissa 25,000 mk 18). 

!) Khs 25 p. syysk. 2,154 §. — 2) S:n 20 p. maalisk. 733 §. — 3) S:n 20 p. 
helmik. 475 — 4) Khn jsto 29 p. toukok. 3,640 §. — 5) S:n 20 p. maalisk. 
3,308 §. — 6) S:n 10 p. huhtik. 3,409 §, 24 p. heinäk. 3,831 §, 6 p. marrask. 
4,164 § ja 4 p. jouluk. 4,257 §. — 7) S:n 7 p. elok. 3,863 §. — 8) Khs 20 p. 
maalisk. 743 §. — 9) S:n 30 p. tammik. 284 §. — 10) Khn jsto 6 p. maalisk. 3,277 §. — 

Khs 16 p. tammik. 156 § ja 5 p. kesäk. 1,455 §. — 12) S:n 14 p. elok.1,866 — 
13) S:n 14 p. elok. 1,866 §, — 14) Khn jsto 18 p. syysk. 4,009 §. — 15) Khs 6 p. 
maalisk. 637 § ja 16 o. lokak. 2,252 §. — 16) S:n i4 p. elok. 1,875 §. — 17V S:n 
12 p. kesäk. 1,554 §. — 18) S:n 16 p. tammik. 155 §. 
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Kaupunginhallitus päätti 1), että poliisilaitoksen löytötavaratoimis-
toon saatiin järjestää ilmanvaihtoventtiili käyttämällä pääluokkaan Kiin-
teistöt sisältyvää poliisitalojen korjausmäärärahaa. 

Sen johdosta, että poliisilaitoksen rikospoliisiosasto saisi käytettäväk-
seen kuusi kuulusteluhuonetta poliisilaitoksen tallirakennuksen toisesta 
kerroksesta luovuttaen tällöin puolestaan laitoksen talousosaston käytet-
täväksi sen huoneiston vieressä olevan huoneen, kävisi välttämättömäksi 
rakentaa väliovi ja suorittaa eräitä mainittujen huoneiden kunnostamis-
töitä, mitkä kaupunginhallitus oikeutti 2) yleisten töiden lautakunnan suo-
rittamaan, ollen lasku niistä aikanaan esitettävä kaupunginhallitukselle. 

Yleisten töiden lautakunta oikeutettiin3) suorittamaan eräät poliisi-
mestarin anomat muutostyöt poliisitalon auto-osastolla sekä entisen talli-
rakennuksen pajassa ja puusepän työhuoneessa kiinteistölautakunnan puol-
tamassa laajuudessa. Ensiksi mainittua lautakuntaa päätettiin samalla 
kehoittaa aikanaan tekemään esitys tarpeellisen määrärahan myöntämi-
sestä tarkoitukseen. 

Ratakadun 10:ssä olevan II poliisiaseman talon lämpöjohtokattilan 
uusimiseksi yleisten töiden lautakunta oikeutettiin 4) ylittämään pääluokan 
Tuloa tuottamattomat pääomamenot lukuun Talorakennukset mainittua 
tarkoitusta varten merkittyä määrärahaa, joka oli osoittautunut riittä-
mättömäksi, 10,000 mk; kaupunginvaltuustolle päätettiin aikanaan tehdä 
esitys tämän toimenpiteen hyväksymisestä. 

Rakennustoimistoa päätettiin 5) kehoittaa heti ryhtymään toimenpitei-
siin eräiden väliseinäin teettämiseksi poliisilaitoksen Sofiankadun 4:ssä 
ja Aleksanterinkadun 22—24:ssä oleviin taloihin. 

Merivartiolaitoksen esikunta oikeutettiin 6) 1,100 mk:n korvauksin käyt-
tämään Sofiankadun talossa n:o 4 olevaa poliisilaitoksen voimistelusalia 
merivartiolaitoksen peruskurssin voimistelutuntien pitoon tammikuun 27 
p:n ja huhtikuun 31 p:n välisenä aikana maanantaisin ja keskiviikkoisin 
i l o 10—12 oikeuksin käyttää lämmintä suihkua. 

Poliisilaitokselle myönnettiin 7) oikeus korvauksetta leikata Munkki-
niemen ja Laajalahden rannoilla kasvavaa meriheinää kuivikkeeksi ratsas-
tavan osastonsa hevosille. 

Koska lumen sulaminen suuresti oli alkanut vaikeuttaa liikenneoloja 
kaupungin kaduilla, kaupunginhallitus päätti 8) pyytää poliisilaitosta 
osoittamaan yksityisille talonomistajille kehoituksen toimenpiteisiin ryhty-
misestä näiden katuosuuksien talvipuhtaanapidon tehostamiseksi. 

Henkikirjoittajan konttori. Käyttövaroistaan arvaamattomiin vuokriin 
ja vuokrankorotuksiin kaupunginhallitus myönsi9) 2,100 mk henkikirjoit-
tajan konttorin vuokrankorotuksen suorittamiseen. 

Sotapalvelukseen kutsuttujen huoneenvuokravelkojen järjestely. Valtio-
neuvosto oli marraskuun 7 p:nä 1940 päättänyt myöntää avustusta huo-
neenvuokravelkojen järjestelyyn, joka kohdistui v:n 1939 lokakuun 12 
p:n jälkeen sotapalveluksessa olleiden reserviläisten ja nostomiesten sekä 
heidän perheidensä vuokrasuhteissa sotapalveluksen aikana syntyneisiin 
vuokravelkoihin m.m. edellyttäen, että vuokranantaja puolestaan alensi 
vuokravelkaa yhdellä kolmanneksella. Tämän johdosta kaupunginhallitus 

!) Khn jsto 9 p. lokak. 4,076 §. — 2) Khs 17 p. huhtik. 996 §. — 3) S:n 23 
p. toukok. 1,304 §. — 4) S:n 24 p. heinäk. 1,827 § .— 5) S:n 19 p. kesäk. 1,601 §. — 
6) S:n 13 p. helmik. 418 — 7) S:n 27 p. helmik. 537 §. — 8) S:n 6 p. maalisk. 
634 §. — 9) Khn jsto 27 p. helmik. 3,232 §. 
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päätti 1) oikeuttaa kiinteistötoimiston maatalousosaston ja talo-osaston 
kaupungin puolesta täyttämään ja allekirjoittamaan niiden hoidossa ole-
vissa rakennuksissa asuvien vuokravelkain järjestelyä koskevat kysely-
kaavakkeet ja niissä sitoutumaan yhden kolmanneksen suuruiseen vuokran-
alennukseen edellyttäen että vuokralainen ja valtio yhdessä suorittivat 
kaksi kolmannesta vuokravelasta ja että Kaupungin vastaavalta ajalta ehkä. 
jo myöntämä vuokravelan alennus otettiin huomioon. Edellä mainitun pää-
töksensä selventämiseksi kaupunginhallitus sittemmin päätti 2), ettei se 
koske sellaisia henkilöitä, jotka sotapalveluksessa olonsa aikana ovat naut-
tineet säännöllisiä palkkatulo jaan. 

Merkittiin3) tiedoksi sosiaaliministeriön kiertokirje, jossa ministeriä 
antoi ohjeet reserviläisten ja nostomiesten sotapalveluksessaoloaikana syn-
tyneiden huoneen vuokravelko j en j är j estely toimenpiteiden asteittaisesta 
lopettamisesta, ollen mainittujen ohjeiden mukaisesti niiden reserviläisten 
ja nostomiesten, jotka olivat vapautuneet sotapalveluksesta viimeistään 
kertomusvuoden tammikuun 31 p:nä, jätettävä järjestelykaavakkeet asian-
omaiselle järjestelylautakunnalle tai muulle viranomaiselle viimeistään 
saman vuoden helmikuun 15 p:nä. Kun järjestelyn alaisiksi alistetut asiat 
oli käsitelty, tuli vuokramaksujen järjestelylautakuntien lopettaa toimin-
tansa. Koska sotapalveluksessa kuitenkin tuli myöhemminkin olemaan 
jonkun verran nostomiehiä, oli kaupungin- tai kauppalanhallituKsella oikeus 
ottaa heidän vuokra velkansa järjesteltäväkseen, mikäli järjestelykaaväk-
keet oli jätetty niiden käsiteltäväksi ennen kertomusvuoden lokakuun 1 
p:ää. Helsingin kaupungissa voi kuitenkin erityinen vuokramaksujen jär-
jestelylautakunta edelleen käsitellä ennen mainittua päivää sotapalveluk-
seen joutuneiden nostomiesten vuokravelkoja, mikäli näissä tapauksissa 
järjestelykaavakkeet jätettiin lautakunnalle ennen mainittua päivää. 

Sittemmin sosiaaliministeriö hyväksyi4) kaupunginhallituksen edellä 
olevan johdosta ministeriölle tekemän esityksen III, IV ja V järjestely-
lautakunnan toiminnan lakkauttamisesta helmikuun 1 p:stä lukien sekä 
I ja II järjestelylautakunnan niin pian kuin niille ennen helmikuun 15 p:ää 
jätettävät järjestelykaavakkeet oli loppuunkäsitelty. Toimintaan jäi tämän 
jälkeen enää vain VI järjestelylautakunta, joka käsitteli sotapalveluksessa 
edelleen olevien nostomiesten vuokravelkoja. 

Huoneenvuokralautakunnat. V huoneenvuokralautakunnan puheenjoh-
taja A. Wennerqvist määrättiin5) toistaiseksi hoitamaan myöskin I 
huoneenvuokralautakunnan ja III huoneen vuokralautakunnan puheen-
johtajan tehtäviä. 

I huoneenvuokralautakunnan väliaikaiseksi varapuheenjohtajaksi mää-
rättiin6) poliisilaitoksen rikospoliisiosaston apulaispäällikkö J. B. Tako-
lander, II ja IV huoneenvuokralautakunnan yhteiseksi väliaikaiseksi vara-
puheenjohtajaksi kaupunginhallituksen asiamiesosaston asiamies E. Elfven-
gren sekä III ja V huoneenvuokralautakunnan yhteisiksi väliaikaisiksi 
varapuheenjohtajiksi rakennustoimiston sihteeri H. E. Arvidson ja laki-
tieteenkandidaatti A. Sandström. 

Huoneen vuokralautakuntien yleissihteerille K.-H. Molinille päätettiin 7) 
suorittaa 800 mk:n kuukausipalkka kesäkuun 20 p:stä lukien sekä 1,000 

Khs 9 p. tammik. 102 §. — 2) S:n 15 p. toukok. 1,245 §. - - 3) S:n 6 p. 
helmik. 351 §. — 4) S:n 27 p. helmik. 531 §, 13 p. maalisk. 684 § ja 20 p. maa-
lisk. 742 §. — «) S:n 27 p. kesäk. 1,668 § ja 17 p. heinäk. 1,772 §. — ·) S:n 17 
p. heinäk. 1,772 §. — S:n 31 p. heinäk. 1,852 §. 
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mk:n kertakaikkinen korvaus lautakuntien toimenhaltijain sotapalveluk-
seen kutsumisista aiheutuneen työruuhkan selvittämisestä, kummatkin 
liuoneenvuokralautakuntain palkkiomäärärahasta. 

Kaupunginhallitus päätti sallia huoneen vuokralautakuntien neljän 
toimistoapulaisen palkkain korottamisen siten, että yhden palkka korotet-
tiin enintään 2,300 mk:aan ja muiden palkat enintään 2,000 mk:aan. 

Osittain kaupunginvaltuustolta saamiensa valtuutuksien nojalla kaupun-
ginhallitus oikeutti 2) huoneenvuokralautakunnat ylittämään määräraho-
jaan Paliddot 372,054: 85 mk, Tilapäistä työvoimaa 30,000 mk, Vuokra 
18,145: 15 mk, Siivoaminen 300 mk, Painatus ja sidonta 23,500 mk sekä 
Tarverahat 21,000 mk. Lisäksi kaupunginhallitus päätti oikeuttaa huoneen-
vuokralautakunnat siirtämään 10,000 mk niiden tilapäisen työvoiman tililtä 
niiden palkkiotilille sekä esittää kaupunginvaltuustolle, että huoneenvuokra-
lautakunnat oikeutettaisiin ylittämään alkuperäisellä palkkiotilillä olevaa 
ja sille myöhemmin myönnettyjä määrärahoja 175,000 mk eli käyttämään 
tarkoitukseen kaikkiaan enintään 700,000 mk. 

4. Liikennettä koskevat asiat 

Yhteenajovaurioiden korvaaminen. Rakennustoimiston autonkuljettajan 
N. V. Linolan ajaessa kaupungin omistamaa kuorma-autoa oli tapahtunut 
yhteenajo tämän vaunun ja raitiotievaunun välillä, jotka tällöin vahingoit-
tuivat siinä määrin, että raastuvanoikeus oli tuominnut autonkuljettaja 
Linolan yhteensä 200 mk:n päiväsakkoon sekä velvoittanut hänet maksa-
maan Raitiotie ja omnibus oy:lle korjauskuluja 2,500 mk ja kaupungille 
6,499: 90 mk 5 %:n vuotuisine korkoineen samoin kuin korvaamaan eräät 
oikeudenkäyntikulut yhteensä 150 mk:lla. Kaupunginhallitus päätti3) 
tällöin vapauttaa autonkuljettaja Linolan maksamasta Raitiotie ja omni-
bus oy:lle kuuluvaa korvausta sekä 2/3 kaupungille kuuluvasta korvaukses-
ta, jääden hänen maksettavakseen siis 1/3 eli 2,166:60 mk; kaupungin 
rasitukseksi näin ollen jäävä 6,833: 30 mk:n määrä myönnettiin kaupun-
ginhallituksen yleisistä käyttövaroista. Edellä mainittu 2,166:60 mk:n 
määrä päätettiin4) autonkuljettaja Linolan vaikeutuneeseen toimeentu-
loon katsoen periä häneltä verohuoltotoimiston välityksellä n. 8 kuukauden 
kuluessa 75 mk:n suuruisin viikkoerin ilman korkoa. 

Nuorempi palokorpraali V. Laakkonen, jonka ajama palokunnan sairas-
vaunu jäätyneellä tiellä oli päässyt liukumaan aiheuttaen yhteenajon, 
vapautettiin 5) suorittamasta raastuvanoikeuden helmikuun 26 p:nä hänen 
maksettavakseen tuomitsemaa 3,173: 20 mk:n korvausta. 

Autohiilien hinnat. Merkittiin6) tiedoksi metsähallituksen hiilitoimiston 
ilmoitus autohiilien hinnoista. 

Raitiotie ja omnibus oy. Kaupunginhallitus päätti 7), että enintään 
20,000,000 mk kaupungin käteisvaroja saatiin sijoittaa Raitiotie ja omni-
bus oy:n käytettäväksi. 

Merkittiin 8) tiedoksi Raitiotie ja omnibus oy:n hyväksyneen kaupungin-
hallituksen päätöksen v:n 1942 \irranhankinnassa noudatettavista lasku-

x) Khs 25 p. syvsk. 2,133 §. — 2) S:n 29 p. toukok. 1,381 §, 17 p. heinäk. 
1,773 §, 31 p. heinäk. 1,851 § ja 4 p. jouluk. 2,547 §. — 3) S:n 30 p. taminik. 
294 §. — 4) S:n 27 p. helmik. 553 §. — 5) S:n 27 p. maalisk. 829 §. — 6) S:n 
18 p' jouluk. 2,695 §. — 7) S:n 9 p. tammik. 90 §. — 8) S:n 30 p. tammik. 290 §. 


