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Kaupungin vanhimman asukkaan, elokuun 24 p:nä kuolleen M. Anderssonin hautajai-
set päätettiin 1) järjestää kaupungin laskuun ja vainajan haudan ainainen kesä- ja talvi-
hoito antaa seurakuntain hautaustoimiston tehtäväksi; hoitomaksu, 13 000 mk, osoitet-
tiin suoritettavaksi kaupunginhallituksen yleisistä käyttövaroista, niitä ylittäen. 

2. Rahatointa koskevat asiat 

Tilinpäätökset. Kaupunginhallitus päätti 2) kunnallishallituksesta kaupungeissa joulu-
kuun 8 p:nä 1873 annetun asetuksen muuttamisesta toukokuun 18 p:nä 1934 annetun lain 
67 §:n mukaisesti omalta osaltaan hyväksyä rahatoimiston laatiman v:n 1945 tilinpää-
töksen. 

Kaupunginkamreerin esitys v:n 1945 tilinpäätöstöiden suorittamisesta liitoskunnissa 
sekä näihin osallistuvien henkilöiden palkkauksesta hyväksyttiin 3). 

Ab. M. G. Stenius yhtiön kaupungille siirtyneen omaisuuden tilinpito. Rahatoimiston 
esitys Ab. M. G. Stenius yhtiön siirtymisen johdosta kaupungin eri elinten hoitoon avat-
tujen aputilien kirjaamisesta ja niiden osoittaman ylijäämän, 4 361 284: 95 mk:n, merkit-
semisestä talousarvion ulkopuolisiin tuloihin, kuten säästöarviolaskelmaa tehtäessä oli 
arvioitu, hyväksyttiin4). 

Lainaprovisiot. Kaupunginhallitus päätti 5) myöntää talousarvion pääluokan Korot 
ja lainakustannukset lukuun Kurssitappiot, kustannukset ja poistot sisältyvästä määrä-
rahasta Provisiot ym. kulut 250 000 mk sijoitettavaksi Pohjoismaiden yhdyspankkiin 
Ab. Wilh. Bensow oy:n shekkitilille 1/ i %:n provisiona kaupungin uusien 5 % %:n obli-
gatioiden, määrältään 100 000 000 mk, sijoittamisesta. 

Lyhytaikainen luotto. Rahatoimenjohtajan ilmoitus kaupungin lyhytaikaisen luoton 
käyttämisestä merkittiin 6) tiedoksi, minkä ohessa päätettiin ilmoittaa teknillisten laitos-
ten hallitukselle, että tunnusteita sai kirjoittaa ainoastaan rahatoimenjohtajan kussakin 
tapauksessa antaman luvan perusteella. 

Uuden Obligation antaminen kuoletetun sijaan. Kaupunginhallitus päätt i7) Kansallis-
osakepankin notariaattiosaston tekemän anomuksen johdosta antaa uuden Obligation 
kaupungin v:n 1935 obligatiolainan kuoletetun obligation tilalle. 

Obligatioiden arvonta. V:n 1946 heinäkuun 1 p:nä arvottiin kaupungin v:n 1933 kol-
mannen 4 y2 %:n lainasta 56 obligatiota ä 10 000 mk ja 32 obligatiota ä 5 000 mk; loka-
kuun 1 p:nä 1935 ensimmäisestä 5 % %'n lainasta 18 obligatiota ä 25 000 mk, 124 obli-
gatiota ä 10 000 mk ja 1 obligatio ä 5 000 mk; joulukuun 2 p:nä v:n 1935 toisesta 5 y2 %:n 
lainasta 96 obligatiota ä 25 000 mk ja 122 obligatiota ä 10 000 mk; huhtikuun 26 p:nä 
v:n 1935 neljännestä 5 y2 %:n lainasta 99 obligatiota ä 10 000 mk ja 39 obligatiota ä 
5 000 mk; lokakuun 31 p:nä v:n 1935 neljännestä 5 y2 %:n lainasta 100 obligatiota ä 
10 000 mk ja 40 obligatiota ä 5 000 mk; elokuun 30 p:nä v:n 1935 viidennestä 5 %:n 
lainasta 42 obligatiota ä 50 000 mk; marraskuun 1 p:nä v:n 1936 4 y2 %:n lainasta 100 
obligatiota ä 1 000 Ruotsin kruunua; toukokuun 2 p:nä v:n 1936 toisesta 5 %:n lainasta 
83 obligatiota ä 25 000 mk, 20 obligatiota ä 10 000 mk ja 72 obligatiota ä 5 000 mk; 
toukokuun 2 p:nä v:n 1938 3 y2 %:n lainasta 141 obligatiota ä 5 000 Ruotsin kruunua ja 
95 obligatiota ä 1 000 Ruotsin kruunua; elokuun 30 p:nä v:n 1939 toisesta 5 %:n lainasta 5 
obligatiota ä 25 000 mk, 16 obligatiota ä 10 000 mk ja 18 obligatiota ä 5 000 mk; sekä syys-
kuun 30 p:nä v:n 1941 toisesta 6 %:n lainasta 23 obligatiota ä 100 000 mk, 57 obligatiota 
ä 50p)0 mk, 58 obligatiota ä 25 900 mk, 41 obligatiota ä 10 000 mk ja 47 obligatiota ä 
5 00Ö mk. Arvottavaksi määrätyn obligatiomäärän sijasta kaupunki lunasti seuraavat 
määrät kaupungin obligatiolainoihin kuuluvia obligatioita: v:n 1917 4 y2 %:n lainasta 38 
obligatiota ä 10 000 mk, 29 obligatiota ä 5 000 mk ja 37 obligatiota ä 1 000 mk; v:n 1933 
kolmannesta 4 y2 %:n lainasta 80 obligatiota ä 10 000 mk ja 16 obligatiota ä 5 000 mk; 
v:n 1934 ensimmäisestä 4 y2 %:n lainasta 5 obligatiota ä 10 000 mk ja 49 obligatiota ä 
5 000 mk; v:n 1934 toisesta 5 %:n lainasta 14 obligatiota ä 25 000 mk, 296 obligatiota 
ä 10 000 mk ja 25 obligatiota ä 5 000 mk; v:n 1934 kolmannesta 4 y2 %:n lainasta 14 

Khs 5 p. syysk. 2 496 § ja 19 p. jouluk. 3 586 § sekå khn jsto 12 p. syysk. 6 359 §, 16 p. 
lokak. 6 559 § ja 23 p. lokak. 6 598 §. — 2) Khs 28 p. maalisk. 1 035 §. — 3) S:n 24 p. tammik. 
265 §. — 4) S:n 31 p. tammik. 377 §. — 5) S:n 7 p. helmik. 479 §. —- 6) S:n 20 p. kesåk. 
1 957 §. — 7) S:n 31 p. tammik. 389 §. 
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obligätiota ä 100 000 mk; v:n 1935 ensimmäisestä 5 y2 %:n lainasta 10 obligatiota ä 
25 000 mk, 22 obligatiota ä 10 000 mk ja 28 obligatiota ä 5 000 mk; v:n 1935 toisesta 5 y2 
%:n lainasta 1 obligatio ä 25 000 mk ja 8 obligatiota ä 10 000 mk; v:n 1935 neljännestä 
5 y2 %:n lainasta 1 obligatio ä 10 000 mk ja 1 obligatio ä 5 000 mk; v:n 1936 toisesta 5 %:n 
lainasta 63 obligatiota ä 10 000 mk ja 11 obligatiota ä 5 000 mk; v:n 1937 ensimmäisestä 
4?% %:n lainasta 85 obligatiota ä 25 000 mk, 86 obligatiota ä 10 000 mk ja 85 obligatiota 
ä 5 000 mk; v:n 1938 toisesta 3 y2 %:n lainasta 78 obligatiota ä 5 000 Ruotsin kruunua ja 
50 obligatiota ä 1 000 Ruotsin kruunua; v:n 1939 ensimmäisestä 4 y2 %:n lainasta 57 
obligatiota ä 25 000 mk, 56 obligatiota ä 10 000 mk ja 57 obligatiota ä 5 000 mk; v:n 1939 
toisesta 5 %:n lainasta 70 obligatiota ä 25 000 mk, 50 obligatiota ä 10 000 mk ja 57 obli-
gatiota ä 5 000 mk; sekä v:n 1943 5 %:n lainasta 32 obligatiota ä 100 000 mk, 32 obligatio-
ta ä 50 000 mk ja 31 obligatiota ä 10 000 mk. 

Pienasuntolainan ottaminen. Merkittiin tiedoksi sosiaaliministeriön ilmoitus, että 
ministeriö oli heinäkuun 31 p:nä myöntänyt kaupungille Koskela nimiselle alueelle 26 
kaupunginosassa rakennettavaa 69 asuinrakennusta sekä 50 uiko- ja 3 saunarakennusta 
varten 34 450 000 mk:n pienasuntolainan seuraavin ehdoin: 

myönnetty pienasuntolaina on maksettava takaisin 25 vuoden kuluessa siten, että 
lainaa vuosittain kuoletetaan ensimmäisen 5 vuoden aikana 3 %:lla, seuraavan 5 vuoden 
aikana 3 y2 %:lla, sitä seuraavan 5 vuoden aikana 4 %:lla ja seuraavan 5 vuoden aikana 
4 y2 %:lla sekä viimeisten 5 vuoden aikana 5 %:lla lainan alkuperäisestä määrästä; 

jollei taloja, joita varten pienasuntolaina on myönnetty, ryhdytä rakentamaan 3 kuu 
kauden kuluessa heinäkuun 31 p:stä 1946 lukien tai jollei lainaa ole nostettu 3 kuukauden 
kuluessa siitä, kun talot, joita varten laina on myönnetty, ovat valmistuneet, voidaan lai-
nan myöntämistä koskeva päätös peruuttaa; 

pienasuntotalojen tulee, uhalla, että nyt myönnetty laina peritään takaisin, olla asutta-
vassa kunnossa viimeistään vuoden kuluessa siitä, kun rakennustyöt on aloitettu. Ilmoitus 
talojen valmistumisesta on välittömästi niiden valmistuttua toimitettava sosiaaliminis-
teriölle; 

myönnetty pienasuntolaina maksetaan kaupungille valtiokonttorista kaupungin 
antamaa velkakirjaa vastaan. Ennen lainan nostamista on kaupungin esitettävä valtio-
konttorille selvitys siitä, että kaupunki on oikeutettu ottamaan pitkäaikaisen lainan ja 
että rakennustyöt on määräajassa aloitettu sekä lisäksi sosiaaliministeriön suostumus lai-
nan tai sen osan nostamisesta. Viimeksi mainitussa tarkoituksessa on sosiaaliministeriölle 
toimitettava selvitys rakennustyön vaiheista ja rakennusyritykseen siihen mennessä sido-
tusta pääomamäärästä; 

pienasuntotalojen huoneistot on kaupungin annettava vuokralle huoneen vuokralauta-
kunnan välityksellä. 

Kulosaaren kunnalle myönnetyn lainan irtisanominen. Merkittiin 2) tiedoksi Pohjois-
maiden yhdyspankin ilmoitus, että ruotsalainen kulttuurirahasto oli irtisanonut Kulosaa-
ren kunnalle myöntämänsä 59 500 mk:n suuruisen lainan maksettavaksi kolmen kuukau-
den kuluttua. 

Helsingin perheasunnot oy. Kaupunginhallitus päätti 3) myöntää Helsingin perheasun-
not oy:lle 7 500 000 mk:n suuruisen tilapäisen luoton velkakirjaa vastaan siksi kunnes 
yhtiö sai kiinnityksensä vahvistetuiksi. Sittemmin päätettiin 4) Helsingin perheasunnot 
oy:lle myöntää kaupunginkassasta tilapäistä luottoa vielä 29 064 000 mk, josta 10 000 000 
mk oli annettava heti ja loppuerä myöhemmin, kuuden prosentin vuotuista korkoa vas-
taan ja ehdoin, että velka maksettiin takaisin vaadittaessa. 

Merkittiin 5) tiedoksi sosiaaliministeriön myöntäneen kaupungille 8 040 000 mk:n 
suuruisen perheenasuntolainan edelleen Helsingin perheasunnot oy:lle lainattavaksi. 

Kaupunginhallitus päätti 6) antaa edustajalleen Helsingin perheasunnot oy:n yhtiö-
kokouksessa määräyksen äänestää osakepääoman korotuksen puolesta. 

Maunulan pienasunnot oy:n lainat. Merkittiin 7) tiedoksi sosiaaliministeriön myöntä-
neen kaupungille edelleen Maunulan pienasunnot oy:lle lainattavaksi 46 620 000 mk:n 
suuruisen pienasuntolainan, joka oli maksettava takaisin 25 vuoden kuluessa. 

Khs 22 p. elok. 2 367 §. ks. tämän kert. I osan s. 18. — 2 ) Khs 7 p. helmik. 468 §. — 3) S:n 
4 p. heinäk. 2 090 §. — 4) S:n 19 p. jouluk. 3 592 §. — 5) S:n 27 p. jouluk. 3 652 §; ks. tämän 
kert. I osan s. 18. — fi) Khs 16 p. toukok. 1 580 §. — 7) S:n 4 p. huhtik. 1 104 §; ks. v:n 1945 kert. 
I osan s. 17. 
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Kaupunginhallitus p ä ä t t i m y ö n t ä ä kaupunginkassan käteisvaroista Maunulan pien-
asunnot oy:lle 26 300 000 mk:n suuruisen tilapäisluoton yhden kuukauden irtisanomis-
ajalla ja 6 % %:n koroin. 

Kaupunginhallitus päätti 2), hyväksyen maksutoimituksen, jolla Maunulan pienasun-
not oy. oli tunnustetta vastaan saanut nostaa 2 500 000 mk:n suuruisen erän sille myönne-
tystä pienasuntolainasta, oikeuttaa kiinteistötoimiston maksattamaan yhtiölle sille myön-
nettyä pienasuntolainaa toistaiseksi ilman kiinnitysvakuutta, kunnes yhtiö oli saanut 
vuokraoikeuden sille varattuihin Maunulan rakennussuunnitelma-alueen kortteleihin, 
yhtiön kaupungille antamaa, pienasuntolainaa koskevaa kaprokkivelkakirjaa vastaan. 

Merkittiin 3) tiedoksi sosiaaliministeriön myöntäneen kaupungille 41 765 000 mk:n 
suuruisen pienasuntolainan edelleen Maunulan pienasunnot oy:lle lainattavaksi. 

Lainan myöntäminen Asunto-oy. Sturelle. Asunto-oy. Sturen, jonka talossa kaupunki 
omisti osakehuoneiston, jossa sijaitsi Vallilan haarakirjasto, päätettyä ottaa osakkailtaan 
lainaa kertomusvuoden aikana enintään kunkin huoneiston kolmen kuukauden vuokraa 
vastaavan erän, kaupunginhallitus päätti4) oikeuttaa rahatoimiston ennakkomenona 
suorittamaan Asunto-oy. Sturelle 22 761 mk korottomana lainana, mikä lainamäärä oli 
vietävä Vallilan haarakirjaston huoneiston vuokratilille, jolta rahatoimisto suoritti maa-
liskuun aikana 7 587 mk vuokrakirjalla yhtiön pankkitilille siten, että vuokrakirjaan kuu-
kauden nimen kohdalle merkittiin »Laina I» ja samansuuruisen määrän kesäkuussa merkit-
semällä vuokrakirjaan »Laina II» ynnä loput yhtiön myöhemmin ilmoittamana aikana. 

Lainan myöntäminen Asunto-oy. Sammatille. Asunto-oy. Sammatin ilmoitettua kanta-
vansa osakkailtaan kahden kuukauden vuokravastiketta vastaavan korottoman ja irti-
sanomattoman lainan kaupunginhallitus päätti5) myöntää käyttövaroistaan arvaamatto-
miin vuokriin ja vuokrankorotuksiin Asunto-oy. Sammatille kaupungin osakehuoneistojen 
osalta 47 580 mk korottomana ja irtisanomattomana lainana sekä kehoittaa rahatoimistoa 
suorittamaan lainasta yhtiön pankkitilille kesäkuun 30 p:ään mennessä puolet ja loput 
joulukuun 31 p:ään mennessä. 

Asunto-oy. Sammatin yhtiökokouksen päätettyä, että osakkaiden oli v:n 1946 tap-
pion peittämiseksi suoritettava yhtiölle korottomana ja irtisanomattomana lainana 30 mk 
m2:ltä, kaupunginhallitus päätti 6) mainittua tarkoitusta varten myöntää käyttövarois-
taan arvaamattomiin vuokriin ja vuokrankorotuksiin, niitä ylittäen, Asunto-oy. Samma-
tille 23 790 mk kaupungin osakehuoneistojen osalta sekä kehoittaa rahatoimistoa suoritta-
maan lainan yhtiön pankkitilille joulukuun 20 p:ään mennessä. 

Omakotilainat. Kaupunginhallitus teki joukon lainain välittämistä valtion omakoti-
lainarahastosta sekä tällaisten lainain siirtämistä myöhemmäksi koskevia päätöksiä 7). 

Kiinnityksen siirtämisestä myöhemmäksi tehtiin edellisten lisäksi joukko päätöksiä 8). 
Sosiaalisen asunnontuotanto oy:n laina-anomus. Kaupunginhallitus päätti 9) lähettää 

sosiaaliministeriölle puoltolauseineen Sosiaalisen asunnontuotanto oy:n anomuksen 
37 800 000 mk:n suuruisen asunto-osakeyhtiölainan myöntämisestä Asunto-oy. Sato 
n:o 14 Annalantie nimiselle yhtiölle. 

Asunto-oy. Savila bostads ab:n velan vakuuden käyttö. Asunto-oy. Savila bostads ab:n 
anomuksesta kaupunginhallitus päätti 10),fettä yhtiölle voidaan antaa kirjallinen vahvistus 
siitä, että kun yhtiön kaupungilta saama 322 028: 25 mk:n suuruinen lainamäärä on suori-
tettu kaupungille kokonaisuudessaan, kaupunki sitoutuu siviilivirkakunnan leski- ja orpo-
kassalta tiedustelemaan haluaako mainittu rahalaitos haltuunsa velan vakuutena olevan 
750 000 mk:n suuruisen velkakirjan. 

Lahjoitusrahastot. Helsingin kaupungin lahjoitusrahastojen varoista päätettiin myön-
tää seuraavat lainat: Sosiaaliselle asunnontuote oy. Asutukselle 1 280 000 mk:n suuruinen 
kiinnelaina lahjoitusrahastojen lainoista voimassa olevien määräysten mukaan n ) ; Osa-
keyhtiö Tunturilaaksonkatu n:o 11 yhtiölle 100 000 mk:n ja edelleen 200 000 mk:n suurui-

Khs 28 p. marrask. 3 396 §. — 2 ) S:n 4 p. heinäk. 2 092 §. — 3 ) S:n 27 p. jouluk. 3 651 §.— 
4) S:n 21 p. maalisk. 979 §. — 5) S:n 11 p. huhtik. 1213 §. —6)S:n 21 p. marrask. 3 331 §.— 
7) S:n] 28 p. maalisk. 1 027 ja 1 028 §, 29 p. toukok. i 732 ja 1 733 §, 25 p. heinäk. 2 197 
ja 2 198 §, 8 p. elok. 2 314 §, 29 p. elok. 2 469 §, 19 p. syysk. 2 671 §, 3 p. lokak. 2 758 §, 7 p. 
marrask. 3 144 § ja 12 p. jouluk. 3 551 §. — 8) S:n 1 p. elok. 2 269 ja 2 270 §, 24 p. lokak. 
2 974 §, 7 p. marrask. 3 146 ja 3 147 § ja sekä khn jsto 30 p. tammik. 5 206 §, 22 p. toukok. 
5 898 §, 26 p. kesäk. 6 104 §, 4 p. heinäk. 6 128 ja 6 145 §, 11 p. heinäk. 6 167 §, 23 p. lokak. 
6 604 § ja 11 p.jouluk. 6 853 §. —9) S:n 26 p. syysk. 2 717 §. — 10) S:n 22 p. elok. 2 366 § .—")S:n 
18 p. huhtik. 1 276 §. 
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nen lisälaina ehdoin, että sen vakuudeksi saatiin hakea kiinnitys yhtiön omistamaan taloon 
ja tonttiin heti yhtiölle jo myönnetyn 1 250 000 mk:n kiinnityslainan jälkeen, minkä ohessa 
korkokannaksi päätettiin vahvistaa säästöpankkien ensiluokkaisista kiinnityslainoista 
ottama korko, ei kuitenkaan alle 5 % %, irtisanomisajaksi 6 kuukautta ja koronmaksu-
päiviksi kesäkuun 30:s ja joulukuun 30:s insinööri A. Nordströmille 150 000 mk:n 
lisälaina ehdoin, että kiinnitysvakuuden yläraja oli enintään 660 000 mk sekä muutoin 
samoin koronmaksuehdoin kuin edellä2); Föreningen för Helsingfors gästhem och natt-
härbärgen yhdistykselle 200 000 mk:n suuruinen laina kiinnitettyjä velkakirjoja vastaan 
yhteensä 1 000 000 mk:n arvosta, joita vastaan yhdistyksellä oli ennestään 550 000 mk:n 
laina sekä muutoin samoin koronmaksuehdoin kuin edellä 3); sekä autonkuljettaja G. 
Levanderille 125 000 mk:n suuruinen laina ensisijaista kiinnitystä vastaan hänen ja hänen 
vaimonsa Viikin latokartanon kylässä yhteisesti omistamaan Päivärinne nimiseen tilaan 
RN 44 4). 

Suomenkielisten kansakoulujen johtokunnan esityksestä kaupunginhallitus päätti 
antaa rahatoimiston hoitoon Kallion kansakoulun opettajien keskuudessa kerätyt 2 280 
mk liitettäväksi Hanna Paqvalénin stipendirahastoon sen kartuttamiseksi5), teollisuus-
neuvos L. Kuoppamäen 3 328 mk:n suuruisen muistorahaston, jonka korkovarat oli 
luovutettava suomenkielisten kansakoulujen johtokunnan käytettäväksi Haagan suo-
menkielisen kansakoulun kurssin suorittaneille kehoituspalkintoina jaettaviksi 6), Munk-
kiniemen kansakoululle aikanaan lahjoitetut 15 Oy. Valistuksen osaketta, joista saatavat 
osingot oli vuosittain luovutettava suomenkielisten kansakoulujen johtokunnalle jaetta-
viksi Munkkiniemen kansakoulun VI luokan kurssin suorittaneille oppilaille7), sekä 
Oulunkylän suomenkielisen kansakoulun rahastot, joiden korot niinikään oli jaettava 
suomenkielisten kansakoulujen johtokunnan välityksellä8). 

Neiti O. Ärtin testamentti. Kaupunginhallitus päätti 9) periaatteessa hyväksyä 
O. Ärtin perillisten tekemän tarjouksen yhteistyöstä O. Ärtin tekemän uuden testamentin 
kumoamiseksi ja antaa kaupunginlakimiehen tehtäväksi laatia ehdotuksen lopulliseksi 
sopimukseksi kaupungin ja mainittujen perillisten kesken. 

Lykkäys eräiden maksujen suorittamisessa myönnettiin erinäisin ehdoin Asunto-oy. 
Hauholle 10), Osuuskunta Urlus nimiselle yhtiölle 11) ja Asunto-osuuskunta Nelikulmalle12). 

Osakkeiden osto. Kaupunginhallitus päätti13) hyväksyä toimenpiteen, jolla viisi Oy. 
Lapinlahdenkatu 27:n osaketta, jotka olivat olleet rekisteröityinä kiinteistötoimiston ent. 
päällikön J. W. Andersinin nimiin ja avonaisella siirrolla varustettuina rahatoimiston 
hallussa, oli rekisteröity kaupungin nimiin. 

Merkittiin 14) tiedoksi valtiovarainministeriön päätös tammikuun 22 p:ltä 1946, jolla 
Kiljavannummen keuhkotautiparantola oy:n osakkeenomistajat oli vapautettu velvolli-
suudesta säädetyllä tavalla ilmoittaa yhtiön antamat osakekirjat. 

Kaupunginhallitus päätti15) lunastaa neiti B. Palmroosin omistamat 5 Helsingin 
makasiini oy:n osaketta 1 000 mk:n hinnasta kappaleelta. 

Kaupunginhallitus päätti16) kehoittaa rahatoimistoa suorittamaan Maunulan pienasun-
not oy:n osakepääoman korotusta 17) vastaavista 370 osakkeesta maksuna 3 700 000 mk. 

Arvopostin häviäminen. Kaupunginhallitus päätti18) jättää asiamiesosaston tehtäväksi 
kaupungin etujen jatkuvan valvonnan Snellmaninkadun postitoimistoon tehdyssä 
murrossa kaupungille tulevan arvopostin häviämistä koskevassa asiassa. 

Setelinvaihto. Eräät kaupungin palveluksessa olevat henkilöt olivat anoneet kaupungil-
ta korvausta sen johdosta, että he nostaessaan v:n 1945 joulukuun lopussa palkkansa oli-
vat saaneet 1 000 mk:n ja 500 mk:n seteleitä ja täten joutuneet menettämään osan ansios-
taan v:n 1945 ja 1946 vaihteessa toimeenpannussa set elin vaihdossa. Kaupunginhallitus 
päätti19) tällöin oikeuttaa rahatoimiston vaihtamaan mainitut setelit ja setelinpuolikkaat 
uusiin seteleihin sekä oheenliittäen alkuperäiset anomukset anoa valtiovarainministeriöltä 
saada vaihtaa kaupungin täten vastaanottamat vanhat setelit käypiin seteleihin. 

Khs 2 p. toukok. 1 420 § ja 28 p. marrask. 3 377 §. — 2 ) S:n 5 p. jouluk. 3 449 §.—-3)S:n 
12 p. jouluk. 3 543 §. — 4) S:n 27 p. jouluk. 3 638 §. — 5) S:n 16 p. toukok. 1 599 § . - - 6 ) S:n 
4 p. huhtik. 1 129 §. — 7) S:n 25 p. huhtik. 1 358 §. —8) S:n 1 p. elok. 2 296 §. —9) S:n 14 p. 
marrask. 3 194 §; ks. myös tämän kert. I osan s. 79. —10) Khs 7 p. helmik. 471 § . — n ) S:n 17 p. 
lokak. 2 919 §.v — 12)"S:n 31 p. tammik. 371 §. — 13) S:n 3 p. tammik 43 §. — 14) S:n 7 p. 
helmik. 519 §. — 15) S:n 29 p. toukok. 1 734 §. — 16) S:n 17 p. lokak. 2 930 §. — 17) Ks. tämän 
kert. I osan s. 18. — 18) Khs 1 p. elok. 2 267 §. — 19) S:n 31 p. tammik. 393 §. 
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Helsingin makasiini oy:n maksettava toinen omaisuudenluovutusvero. Valtiovarain-
ministeriön määrättyä, että Helsingin makasiini oy:n maksettava toinen omaisuuden-
luovutusvero oli suoritettava rahana eikä osakkeina ja ilmoitettua, että ministeriö tuli 
myöhemmin määräämään minkä suuruisena, milloin ja missä järjestyksessä veronmaksun 
tuli tapahtua, kaupunginhallitus p ä ä t t i j ä t t ä ä asiamiesosaston tehtäväksi asian jatku-
van valvonnan ja hoidon. 

Veronlisäystaulukkojen painattaminen. Veronmaksun myöhästymisen johdosta kan-
nettavan veronlisäyksen muututtua joulukuun 30 p:nä 1943 annetun lain perusteella 
rahatoimisto oli painattanut uudet veronlisäystaulukot rahatoimiston ja kaupunginvoudin 
konttorin tarpeita varten, sopinut valtiovarainministeriön kanssa valtion osallistumisesta 
mainittujen taulukkojen painatus- ym. kuluihin sekä hankkinut lisäksi muiltakin tahoilta 
ennakkotilauksia. Hyväksyen rahatoimiston asiassa suorittamat toimenpiteet kaupun-
ginhallitus päätti 2), että kustannukset mainittujen taulukkojen laatimisesta ja painatta-
misesta saatiin siirtää painatustöiden valvojan varastotilille, jolle myös taulukkojen myyn-
nistä kertyvät varat oli tilitettävä. 

Talin taimiston verotus. Kaupunginhallitus päätti3) tyytyä Uudenmaan lääninhalli-
tuksen syyskuun 4 p:nä 1945 antamaan päätökseen, jolla Talin taimiston v:lta 1943 mak-
settaviksi määrättyjä veroja koskeva kaupungin valitus oli hylätty. 

Kunnallisverotus. Siihen katsoen, että taksoituksen mukaisten veroäyrien lukumäärä 
oli arvioitu n. 173 370 000:ksi, kaupunginhallitus päätti 4) alustavasti vahvistaa veroäyrin 
suuruudeksi kertomusvuonna 9 mk sekä määrätä kannantapäiviksi syys-, loka- ja marras-
kuun 1—10 päivät jolloin kussakin kannannassa perittäisiin 3 mk äyriltä. Verotusvalmis-
teluviraston ilmoitettua5) sittemmin, että veroäyrien lukumäärä olikin 172 596 658, 
kaupunginhallitus vahvisti 6) lopullisesti v:n 1946 veroäyrin hinnan 9 mk:ksi. 

Valtiovarainministeriön tiedusteluun, minkä veroäyrihinnan mukaan kaupungille olisi 
pidätettävä kunnallisveron ennakkoa v:n 1947 tulosta, kaupunginhallitus päätti7) ilmoit-
taa arvioineensa hinnan tulevan olemaan n. 11 mk. 

Kaupunginhallitus päätti 8) lähettää n. 500 suurveronmaksajalle kiertokirjeen, joka 
koski mahdollisuuksia suorittaa ennakolta myös syys- ja marraskuun aikana erääntyvät 
kunnallisverojen loppuosat. 

Kaupunginhallitus päätti 9) korottaa pankeille tulevat palkkiot kaupungin verojen ja 
maksujen perimisessä kertomusvuoden heinäkuun 1 p:stä lukien 3 mk:aan kannettua 
erää kohden sekä oikeuttaa rahatoimiston ylittämään määrärahaansa Pankkien^ kannanta-
provisiot sekä samoin vesijohtolaitoksen, kaasulaitoksen ja sähkölaitoksen ylittämään 
vastaavia määrärahojaan. 

Kunnallisverojen kannantaa kertomusvuonna koskeva rahatoimenjohtajan selostus 
merkittiin 10) tiedoksi. 

Kunnallisverojen ennakkoperintää koskeva Kaupunkiliiton raha-asiainneuvoston kier-
tokirje marraskuun 23 p:ltä 1946 merkittiin n ) tiedoksi. 

Kaupunginhallitus päätti12), että v:n 1947 kunnallisverojen ennakkokannanta niiden 
verovelvollisten osalta, joilla oli tuloja kiinteistöstä, liikkeestä, elinkeinosta tai ammatista 
taikka muita tuloja, joista veronpidätystä ei toimitettu, suoritetaan helmi-, touko- ja elo-
kuussa kunkin kuukauden 10—20 päivinä siten, että helmikuussa kannetaan 4 mk vero-
äyriä kohden sekä touko- ja elokuussa kummallakin kerralla 3 mk veroäyriä kohden. 

Kaupunginhallitus päätti 13)myöntää v:n 1945 yleisistä käyttövaroistaan, niitä ylittäen, 
82 169: 70 mk kunnallisverojen kannannan mainostuksesta v. 1945 aiheutuneisiin menoi-
hin, minkä ohessa päätettiin, että kunnallisverojen kannantaa oli myöskin kertomusvuon-
na mainostettava samoin kuin v. 1945. 

Talousarvio. Ehdotus talousarvion laatimista koskevaksi kiertokirjeeksi hyväksyt-
tiin ja päätettiin 14) lähettää kaikille kaupungin hallituksille, johtokunnille ja lautakunnille. 

V:n 1947 talousarvioehdotuksen käsittely määrättiin15) tapahtuvaksi kolmessa luke-
misessa, minkä ohessa päätettiin, että kaupunginhallituksen jäsenille oli vastaisuudessa 

Khs 25 p. heinäk. 2 210 §. — 2) S:n 24 p. lokak. 2 968 §. — 3 ) S:n 31 p. tammik. 394 §.— 
4) S:n 5 p. heinäk. 2 132 §. — 5) S:n 25 p. heinäk. 2 200 §. — 6) S:n 5 p. syysk. 2 503 §. — 
7) S:n 25 p. lokak. 3 024 §. — 8) S:n 20 p. kesäk. 1 960 — 9) S:n 5 p. syysk. 2 504 §. — 10) S:n 
16 p. toukok. 1 566 § ja 21 p. marrask. 3 320 §. — n ) S:n 12 p. jouluk. 3 544 §. — 12) S:n 19 p. 
jouluk. 3 591 §. — 13) S:n 7 p. helmik. 475 §. — ]4) S:n 16 p. toukok. 1 564 §. — 15) S:n 24 p. 
lokak. 3 022 §. 
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painetun talousarvioehdotuksen ohella jo ensimmäiseen lukemiseen jaettava taulukko, 
joka osoitti eri pääluokkien ja osastojen loppusummat. 

Korvauksina talousarvion laatimisessa suoritetusta ylityöstä myönnettiin kanslia-
sihteeri A. I. L. Danielsonille 30 000 mk, apulaiskamreeri E. J. Jernströmille 15 000 mk, 
notaari R. O. Parviaiselle 4 800 mk, toimistoapulaiselle M. I. Hukkataipaleelle 12 000 mk 
ja toimistoapulaiselle A. Lylylle 2 500 mk. 

Satamalaitoksen talousarvioasetelma. Kaupunginhallituksen asettaman 2) komitean 
laatima ehdotus satamalaitoksen talousarvioasetelman muuttamisesta hyväksyttiin 3). 

3. Oikeus- ja järjestystointa koskevat asiat 

Kunnallisvaalit. Kaupunginhallitus päätti4) myöntää maistraatille tilitystä vastaan 
ennakkona kaupunginkassasta 50 000 mk kunnallisvaalien vaaliluettelon laatimistöitä 
varten. 

Kaupunginhallituksen yleisistä käyttövaroista, niitä ylittäen, myönnettiin 5) maistraa-
tin käytettäväksi 15 000 mk vaalihuoneistona v. 1945 käytetyn Helsingin viidennen yh-
teiskoulun huoneiston vuokran suorittamiseen. 

Maistraatti. Yleisten töiden pääluokkaan sisältyvistä kaupunginhallituksen käyttö-
varoista myönnettiin 6), niitä ylittäen, 154 000 mk yleisten töiden lautakunnan käytettä-
väksi maistraatin huoneistossa toimeenpantavia muutostöitä varten. 

Ulosottolaitos. Lainvalmistelukunnan laadittua ehdotuksen Helsingin kaupungin 
kaupunginvouteja koskevaksi asetukseksi 7), jonka mukaan kaupungissa tulisi olemaan 
viisi kaupunginvoutia ja jota ehdotusta maistraatti ja kaupunginhallitus olivat puolta-
neet, valtiovarainministeriön virastoasiain valtuutettu oli antanut ehdotuksesta lausun-
tonsa. Lausunnossa mainittiin, että uusi järjestelmä ei näyttänyt tarkoituksenmukaiselta, 
koska sen mukaan asiain hoito tulisi hajoitettavaksi, sen sijaan, että olisi pyrittävä keskit-
tämään asiain valvonta ja töiden järjestely tapahtuvaksi yhdessä pisteessä,sekä että ase-
tusehdotuksen mukaisesta hajoittamisesta koituisi kaupungille lisämenoja uuden konttori-
henkilökunnan palkkojen muodossa. Maistraatti oli tällöin huomauttanut lausunnossaan, 
että virastoasiain valtuutetun lausunto perustui siihen käsitykseen, että olisi kysymyksessä 
ulosottotoimen hajoittaminen. Kysymys oli kuitenkin ainoastaan kahden jo n. 30 vuoden 
ajan tilapäisen määräyksen nojalla toimineen ylimääräisen ulosottomiehen viran asetta-
misesta vakinaiselle kannalle ensimmäisen kaupunginvoudin konttorissa ja mikäli toisen 
kaupunginvoudin konttorista oli kysymys, n. 20 vuotta sitten perustetun avustavan kau-
punginvoudin viran ja 3 ulosottomiehen viran vahvistamisesta asetuksella, mihin toimen-
piteeseen olisi ollut ryhdyttävä jo silloin kun virat perustettiin elikkä siis vain vallitse-
vien olojen vahvistamisesta asetuksella. Kaupunginhallitus päätti 8) saattaa maistraatin 
asiasta antaman lausunnon oikeusministeriön tietoon. 

Kaupunginhallituksen yleisistä käyttövaroista myönnettiin 9) 14 526: 50 mk ensim-
mäisen kaupunginvoudin konttorin muutosta uuteen huoneistoon aiheutuneiden kustan-
nusten peittämiseen. 

Käyttövaroistaan arvaamattomiin vuokriin ja vuokrankorotuksiin kaupunginhallitus 
myönsi 10) 44 753 mk ensimmäisen kaupunginvoudin konttorin huoneiston vuokran suo-
rittamiseen. 

Kaupunginhallitus päätti n ) kirjelmitse pyytää valtionarkistolta, että toisen kaupun-
ginvoudin konttorin arkistossa säilytettyjen kuittien ja tilitysreversaalien kaksoiskappa-
leet saataisiin seuloa viiden vuoden vanhenemisajan umpeenkuluttua. 

Kaupunginhallituksen yleisistä käyttövaroista myönnettiin 12) 5 655 mk toisen kau-
punginvoudin konttorin muutosta Siltasaarenkadun 3:een aiheutuneiden kustannusten 
peittämiseen. 

Käyttövaroistaan arvaamattomiin vuokriin ja vuokrankorotuksiin kaupunginhallitus 
myönsi13) 33 075 mk toisen kaupunginvoudin konttorin vuokran suorittamiseen. 

!) KhsM9 p. jouluk. 3 594 §. — 2) Ks. v:n 1915 kert. I osan s. 142 ja 271 sekä tämän kert. 
I osan s. 153. — 3) Khs 29 p. toukok. 1 726 §. — 4) S:n 12 p. jouluk. 3 534 §. — 6) S:n 17 p. lo-
kak. 2 910 §. — 6) S:n 4 p. huhtik. 1 099 §. — 7 ) Ks. v:n 1942 kert. I osan s. 25 sekä v:n 1945 
I osan s. 42 ja 157. —- 8) Khs 28 p. maalisk. 1 019 §. — 9) S:n 23 p. toukok. 1 664 S§. — 
10) S:n 2 p. toukok. 1 435 §. — «) S:n 12 p. jouluk. 3 540 §. —12) S:n 16 p. toukok. 1 548 §. — 
19 S:n 2 p. toukok. 1 435 §. 


