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otettaisiin käytäntöön vyöhyketariffin mukainen hinnoittelu, jonka kansanhuoltominis-
teriö puolestaan oli hyväksynyt. Kaupunginvaltuusto päätti1), että v:n 1946 alusta 
lukien ajomaksut omnibuslinjoilla n:ot 33, 35 ja 37 korotetaan siten, että matkasta 
Hakaniementorilta Herttoniemeen peritään 9 mk sekä matkasta Hevossalmeen, Deger-
öhön ja Marjaniemeen 12 mk sekä että kuukausiliput mainituilla linjoilla maksavat 
500 mk. 

Valtion virastoille myytävien raitiotievuosikorttien hinta pää te t t i in 2 ) v:n 1946 alusta 
lukien korottaa 3 600 mk:aan. 

Kaupungin vapauttaminen autovastuulain säätämästä vakuuttamisvelvollisuudesta. 
Merkittiin3) tiedoksi valtioneuvoston joulukuun 28 p:nä 1944 myöntäneen Helsingin 
kaupungille oikeuden saada edelleen viideksi vuodeksi autovastuulain 10 §:n 3 momentin 
nojalla vapautus tässä laissa säädetystä vakuuttamisvelvollisuudesta ehdoin, että Hel-
singin kaupunki sosiaaliministeriön vahvistamien perusteiden mukaisesti osallistui autc-
vastuulain 3 §:ssä säädettyyn vakuutusyhtiöiden yhteis vastuuseen. 

Vuokra-autotaksan korottaminen. Kaupunginvaltuusto päätti 4) esittää lausuntonaan 
maistraatille, että henkilövuokra-autotaksa korotettaisiin toistaiseksi siten, että taksa-
mittarin osoittamasta määrästä saatiin periä 200 %:n korotus kaikkina vuorokauden 
aikoina sekä että pienin aj omaksu oli 18 mk. Sittemmin merkittiin 5) tiedoksi maistraa-
tin päättäneen toukokuun 19 p:nä korottaa taksan valtuuston esittämin tavoin määräten 
sen astuvaksi voimaan toukokuun 20 p:stä lukien. 

Höyrylaiva J. L. Runebergin osto ja korjaus. Laivali ikennettä var ten kansanpuistoi-
hin päätettiin 6) ostaa J. L. Runeberg niminen laiva 2 500 000 mk:n hinnasta ja merkitä 
ostohinta ynnä laivan korjaukseen tarvittava 500 000 mk:n määräraha v:n 1946 talous-
arvioon, mutta saatiin nämä määrärahat käyttää jo kertomusvuonna. Samalla valtuusto 
päätti myöntää 700 000 mk yleisistä käyttövaroistaan, niitä ylittäen, laivan käyttö-
kustannuksiin kertomusvuonna. 

Koska laivan kuitenkin oli havaittu olevan täydellisen korjauksen tarpeessa valtuusto 
päätti7), että S/S J. L. Runeberg saadaan korjata 2 410 524 mk:ksi arvioiduilla kustan-
nuksilla, että kustannuksista merkitään 1 250 000 mk v:n 1946 talousarvioon ja loput 
v:n 1947 talousarvioon sekä että kaupunginhallitus oikeutetaan käyttämään v:n 1947 
talousarvioon otettavan määrärahan jo v. 1946. 

Avustuksen myöntäminen liikenneturvallisuusviikon järjestämistä varten. Yleisistä 
käyttövaroistaan kaupunginvaltuusto myönsi8) 200 000 mk:n avustuksen liikennetur-
vallisuusviikon järjestämistä varten. 

13. Satamaoloja koskevat asiat 
Satamalautakunta ja satamahallintotoimisto. Satamalautakunnan tehtävien laajen-

tuessa sen johdosta, että Helsingin makasiini oy:n toiminta kertomusvuoden alusta lu-
kien tultaisiin liittämään lautakunnan alaiseksi, kaupunginvaltuusto päätti9) muuttaa 
joulukuun 16 p:nä 1942 vahvistamaansa palkkiosääntöä siten, että satamalautakunnan 
puheenjohtajan palkkio kertomusvuoden alusta lukien korotettiin 21 000 mk:aan vuo-
dessa, sekä oikeuttaa satamalautakunnan tarkoitusta varten ylittämään satamalauta-
kunnan ja satamahallintotoimiston kertomusvuoden palkkiomäärärahaa 6 600 mk. 

Satamalautakunta oli huomauttanut, että Helsingin makasiini oy:n toiminnan liit-
täminen satamahallintoon oli aiheuttanut sen, että satamalaitoksen jo ennestäänkin 
laaja kannanta-ja maksutoiminta oli yhä lisääntynyt, joten laskujen ja maksumääräysten 
suorittaminen ei enää sujunut joustavasti vallitsevan järjestelmän mukaan eli rahatoi-
mistoa käyttäen vaan olisi asian parantamiseksi satamalaitokselle perustettava · oma 
kassa- ja tililaitos. Koska tätä toimenpidettä ei voitaisi lykätä siksi kunnes satamalauta-
kunnalle ja sen alaisille laitoksille saataisiin uudet johtosäännöt, lautakunta esitti, että 
satamalautakunnan johtosäännön 7 §:n toinen momentti muutettaisiin kuulumaan seu-
raavasti: »Satamahallinnon ja satamahallintotoimiston kassa- ja tilivirastona on satama-
kannantaosasto», sekä että satamahallintotoimiston johtosäännön 17 ja 18 §;iin tehtäisiin 

Kvsto 19 p. joulu k. 749 §. — S:n 19 p. jouluk. 748 §. — 3) S:n 17 p. tammik. 18 §. — 4) S:n 
21 p. maali sk. 160 §. — 5) S:n 13 p. kesäk. 365 §; ks. Kunnall. asetuskok. s /44 . — 6) Kvsto 11 p. huh-
tik. 248 §. — 7) S:n 10 p. lokak. 591 §. — 9) S:n 21 p. maalisk. 176 §. — 9) S:n 17 p. tammik. 25 §. 
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satamakamreerin, apulaissatamakamreerin ja pääkirjanpitäjän tehtävien hoitamista 
koskevat muutokset ja lisäykset. Valtuusto hyväksyi satamalautakunnan ehdotta-
mat muutokset satamalautakunnan ja satamahallintotoimiston johtosääntöihin. 

Satama- ja liikennemaksut. Kaupunginvaltuusto päätti 2), että sisäasiainministeriön 
vahvistaman tariffin, jonka mukaan aluksista kannetaan satamamaksuja Helsingin 
kaupungissa, 1, 2, 3 ja 4 §:ssä määrätyt maksut samoin kuin ministeriön vahvistamassa 
Helsingin kaupungin liikennemaksutaksassa tarkemmin määrätyt maksut kannetaan 
v. 1946 ja 1947 200 %:n korotuksin. Päätös alistettiin valtioneuvoston tutkittavaksi ja 
vahvistettavaksi. 

Sotamain määrärahat. V:n 1944 satamakannantamäärärahaa Automaattipuhelimet 
päätettiin 3) sallia ylittää 3 537 mk. 

Kertomusvuoden satamalautakunnan ja satamahallintotoimiston määrärahoja Va-
laistus ja Tarverahat päätettiin 4) sallia ylittää vastaavasti 1 000 mk ja 10 000 mk sekä 
satamaliikennemäärärahoja Moottoriveneiden käyttökulut ja Vedenkulutus vastaavasti 
20 000 mk ja 150 000 mk. 

Satamajäänsärkijähinaaja Turso. Kaupunginvaltuusto päätti 5), että Neuvostolii-
tolle sotakorvaussuorituksena luovutetusta satamajäänsärkijähinaaja Tursosta sotakor-
vausteollisuuden valtuuskunnalta saatu korvaus, 25 028 652: 75 mk, samoin kuin Tur-
soon aikoinaan tilatuista, mutta rakentamisen yhteydessä toimittamatta jääneistä vara-
osista Wärtsilä-yhtymä oy:n Hietalahden telakalta saatu korvaus, 149 845 mk, otetaan 
huomioon v:n 1946 talousarviossa tulona ja vastaava määrä pääomamenona, joka jää 
valtuuston käytettäväksi uuden satamajäänsärkijähinaajan hankkimiseksi. 

Eteläsataman pohjoisen venealtaan laiturin uusiminen. Kaupung inva l tuus to p ä ä t t i 6 ) 
merkitä v:n 1946 talousarvioon 399 315 mk:n suuruisen lisämäärärahan Eteläsataman 
pohjoisen venealtaan ulko-osan eteläisen laiturin uudistamiseen ja rautatiesillan maatuen 
korjaamiseen oikeuttaen yleisten töiden lautakunnan käyttämään määrärahan jo kerto-
musvuonna. 

Yleisen talletusmakasiinin perustaminen Helsingin kaupunkiin. Merki t t i in 7 ) t iedoksi, 
että kauppa- ja teollisuusministeriö, myöntyen kaupunginvaltuuston anomukseen, oli 
joulukuun 21 p:nä 1944 päättänyt myöntää kaupungille luvan perustaa kaupunkiin ylei-
sen talletusmakasiinin, jolla on oikeus antaa sellaisia talletustodistuksia ja varrantteja 
kuin syyskuun 30 p:nä 1892 annetussa asetuksessa on säädetty sekä erinäisin pienehköin 
muodollisin muutoksin vahvistanut toistaiseksi noudatettavaksi Helsingin kaupungin 
yleistä talletusmakasiinia varten laaditun ohjesäännön. 

14. Teurastamoa, kalasatamaa ja elintarvikekeskusta koskevat asiat 

Teurastamo ja kalasatama 

Teurastamon taksat. Kaupunginvaltuusto hyväksyi8) teurastamolautakunnan laati-
mat ehdotukset korotetuksi taksaksi maksujen laskemiseksi Helsingin kaupungin teu-
rastamon käyttämisestä ja taksaksi tarkastusmaksujen laskemiseksi Helsingin kaupungin 
lihantarkastamolla. CJudenmaan lääninhallitus vahvisti marraskuun 22 p:nä valtuus-
ton päätöksen 9). 

Samoin valtuusto hyväksyi10) seuraavien taksojen korottamista koskevat teurasta-
molautakunnan ehdotukset: taksan maksujen laskemiseksi Helsingin kaupungin teurasta-
mon jäähdytyslaitoksen käyttämisestä, taksan Helsingin kaupungin teurastamon li-
hantukkumyyntihallin halli-, myynti- ym. maksujen laskemiseksi, taksan maksujen 
laskemiseksi suolipesimön ja navetan käyttämisestä sekä elävän karjan ja lihan punni-
tuksesta Helsingin kaupungin teurastamolla samoin kuin taksan maksujen laskemiseksi 
siipikarjateurastamon käyttämisestä. Kansanhuoltoministeriö vahvisti u ) marraskuun 
14 p:nä mainitut taksat. 

!) Kvsto 7 p. helmik. 78 §; ks. Kunnall. asetuskok. s. 13 ja 14. — 2) Kvsto 27 p. marrask. 698 §; 
ks. Kunnall. asetuskok. s. 232. — 3) Kvsto 28 p. helmik. 144 §. — 4) S:n 29 p. elok. 520 § ja 19 p. 
syysk. 573 §. — 5) S:n 29 p. elok. 505 § ja 31 p. lokak. 644 §. — 6) S:n 7 p. helmik. 80 §. — 7) S:n 
17 p. tammik. 21 §; ks. v:n 1944 kert. s. 53 ja 183. — 8) Kvsto 10 p. lokak. 597 §; ks. Kunnall. ase-
tuskok. s. 202. — 9) Kvsto 19 p. jouluk. 738 §. — 10) S:n 10 p. lokak. 598 §; ks. Kunnall. asetus-
kok. s. 203—-205. — «) Kvsto 19 p. jouluk. 737 §. 


