
'24 1. Kaupunginvaltuusto 

päätti1) sallia ylittää poliisilaitoksen yleismenoihin sisältyvää määrärahaa Pidätettyjen 
henkilöiden ylläpito 77 000 mk. 

Seuraavia poliisilaitoksen v:n 1942 määrärahoja päätettiin 2) sallia ylittää alla maini-
tun verran: Kaupungin osuus poliisilaitoksen rahallisiin menoihin 1 672 213: 30 mk, 
Pidätettyjen henkilöiden ylläpito 59 931:40 mk ja Matka- ja kuljetuskustannukset 
17 375 mk, Lääkkeet ja sairaanhoitotarvikkeet 5 218: 10 mk sekä Sairaanhoitokustan-
nukset 7 000 mk. Kertomusvuoden sairashuoltomäärärahaa Sairaanhoitokustannukset 
päätettiin3) sallia ylittää 4 000 mk. 

Holhouslautakunta. Raastuvanoikeudelle annettavassa lausunnossa kaupunginval-
tuusto päätti 4) ehdottaa, että oikeusneuvos O. Möller määrättäisiin holhouslautakunnan 
puheenjohtaj aksi nelivuotiskaudeksi 1944—47. 

Holhouslautakunnan määrärahaa Kesälomasi jäiset päätettiin 5) sallia ylittää 1 733 mk. 
Henkikirjoittajan konttori. V:n 1942 määrärahaa henkikirjoittajalle päätettiin6) 

sallia ylittää 1 328: 20 mk. 
Huoneenvuokralautakunnat. Kaupunginvaltuusto päätti 7), että huoneen vuokralauta-

kuntain pöytäkirjanotteista peritään lunastuksena sama määrä kuin toimituskirjain 
lunastuksesta ja toimituspalkkioista kertomusvuoden syyskuun 17 p:nä annetussa ase-
tuksessa tarkoitetun, ensimmäiseen ryhmään kuuluvan viranomaisen pöytäkirjanotteista. 

Kaupunginvaltuusto epäsi 8) kaupunginhallituksen esityksen, että näitä palkkioita 
korottaen tammikuun 1 p:stä 1944 lukien suoritettaisiin huoneenvuokralautakuntien 
yhteiselle puheenjohtajalle 6 000 mk kuukaudessa, kahden vakinaisen lautakunnan pu-
heenjohtajalle 4 300 mk kuukaudessa sekä varapuheenjohtajille ja ylimääräisten lauta-
kuntien puheenjohtajille 375 mk kokoukselta. 

Huoneenvuokralautakunnat oikeutettiin9) ylittämään seuraavia v:n 1942 määrä-
rahojaan alla mainituin määrin: Tilapäistä työvoimaa 120 000 mk, Kesälomasijaiset 200 
mk, Vuokra 23 782: 50 mk, Painatus ja sidonta 4 000 mk sekä Tarverahat 30,000 mk. 

Valtuusto päätti10) sallia ylittää huoneen vuokralautakuntain kertomusvuoden määrä-
rahaa Palkkiot 383 800 mk ja Tilapäistä työvoimaa 174 980 mk. 

4. Liikennettä koskevat asiat 

Raitiotie ja omnibus oy. Kaupunginvaltuusto päätti11) oikeuttaa Raitiotie ja omni-
bus oy:n tasoittamaan matkalippujen hinnat siten, että kaikki hinnat, jotka päättyivät 
alle 50 p:n, alennettiin lähinnä alempaan täyteen markkamäärään ja hinnat, jotka päät-
tyivät 50 p:iin tai nousivat sen yli, korotettiin lähimpään täyteen markkamäärään. 

5. Palotointa koskevat asiat 

Nuohoustariffin korottaminen. Merkittiin12; tiedoksi kansanhuoltolautakunnan joulu-
kuun 29 p:nä 1942 vahvistaneen kaupunginvaltuuston päätöksen 13) Helsingin kaupungin 
nuohoustariffin perusmaksujen korottamisesta lokakuun 1 pistä 1942 lukien. Valtuusto 
päätti14) korottaa nuohoustariffin perusmaksut lokakuun 1 p:stä lukien toistaiseksi edel-
leen 6 %:lla eli siis yhteensä 38 %:lla. Maksujen korotukselle päätettiin hankkia kansan-
huoltolautakunnan vahvistus. 

Palolaitos. Palolaitoksen v:n 1942 määrärahaa Valaistus päätettiin sallia ylittää enin-
tään 10 000 mk15) sekä kertomusvuoden määrärahoja Kesälomasijaiset 45 207 mk16), 
Painatus ja sidonta 3 000 mk17), Tarverahat 12 950 mk18) ja Vakuutusmaksut 66 000 mk19). 

Pääpaloaseman autojen korjauspajan laajentamiseksi yleisten töiden lautakunta 
oikeutettiin 20) ylittämään kertomusvuoden talousarvion pääluokan Tuloa tuottamatto-
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