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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 §. 
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Rikostuomioiden toimeenpanijan konttorin kertomusvuoden lämmityskustannusten 
peittämiseen myönnettiin kaupunginhallituksen yleisistä käyttövaroista, niitä 
ylittäen, 15 000 mk. 

Helsinki—Malmin kaupunginvouti oikeutettiin 2) pitämään 5 000 mk:n suuruista 
ennakkokassaa ehdoin, että palkkoja maksettaessa otettiin huomioon voimassa olevat 
määräykset veroennakkojen ja kansaneläkevakuutusmaksujen pidättämisestä. 

Ulosottolaitoksen tarkkailuosaston huoneiston vuokran maksamiseen myönnettiin 3) 
33332 mk kaupunginhallituksen käyttövaroista arvaamattomiin vuokriin ja vuokran-
korotuksiin. 

Rakennustarkastuskonttori. Kaupunginhallituksen kehoitettua 4) rakennustarkastus-
konttoria tutkimaan, minkä vuoksi eräitä pommituksissa vaurioituneita taloja ei oltu 
ryhdytty korjaamaan, rakennustarkastuskonttori oli antanut asiasta selostuksensa, joka 
merkittiin 5) tiedoksi. 

Merkittiin 6) tiedoksi, että kansanhuoltoministeriö oli hyväksynyt kaupungin raken-
nusvalvontaan kuuluvien toimitusten taksan sekä oikeudesta rakentaa ulkonevia raken-
nusosia perittävät maksumäärät. 

Rakennusjärjestykset. Merkittiin 7) tiedoksi, että sisäasiainministeriö joulukuun 27 
p:nä 1945 oli vahvistanut kaupungin uuden rakennusjärjestyksen. 

Uudenmaan lääninhallituksen pyydettyä lausuntoa Munkkiniemen rakennusjärjes-
tysehdotuksesta kaupunginhallitus päätti8) ehdottaa, että asian annettaisiin raueta. 

Raastuvanoikeus. Raastuvanoikeus oikeutettiin 9) edelleenkin suorittamaan sen yh-
deksännellä ja kymmenennellä osastolla palveleville ylimääräisille kaupunginpalvelijoille 
33 palkkaluokan mukaiset palkkaedut. 

Vankikoppien rakentamista varten vanhaan raatihuoneeseen myönnettiin 10) yhteensä 
104 500: 50 mk yleisten töiden pääluokkaan sisältyvistä kaupunginhallituksen käyttö-
varoista, niitä ylittäen. 

Samoista käyttövaroista myönnettiin n ) JO 112: 70 mk istuntosalin sisustamista varten 
vanhassa raatihuoneessa. 

Kaupunginhallituksen v. 1945 myöntämän12) määrärahan lisäksi myönnettiin 13) 
talousarvion pääluokkaan Tuloa tuottamattomat pääomamenot sisältyvistä kaupungin-
hallituksen käyttövaroista 19 305: 10 mk vanhassa raatihuoneessa suoritettuja muutos-
töitä varten. 

Kaupunginviskaalinvirasto oikeutettiin 14) käyttämään tilapäisen työvoiman määrä-
rahaansa tilapäisen toimistoapulaisen palkkaamiseen. 

Poliisilaitos. Poliisilaitoksen anottua saada lisää vapaalippuja uimahallissa käyntejä 
varten kaupunginhallitus päätti15) ilmoittaa poliisilaitokselle, että sen käytettäväksi ei 
voitu asettaa useampia kuin 900 kylpyä vuodessa. 

Poliisilaitoksen kalustomäärärahasta myönnettiin 16) yhteensä 803 000 mk kaluston 
hankkimiseen poliisilaitokselle. 

Rahatoimistoa päätettiin 17) kehoittaa tarkistamaan poliisilaitoksen ylläpitokustan-
nuksista laaditun laskelman oikeellisuus ja sen jälkeen ennen heinäkuun loppua suoritta-
mäan valtiolle kaupungin osuus poliisilaitoksen v:n 1945 ylläpitokustannuksista, yhteensä 
34 122 804 mk. 

Käyttövaroistaan arvaamattomiin vuokriin ja vuokrankorotuksiin, niitä ylittäen, 
kaupunginhallitus myönsi38) yhteensä 584 224 mk erään stadionin huoneiston vuokräami-
seen poliisilaitokselle sekä eräiden poliisilaitoksen entisten huoneistojen vuokrien ja vuok-
rankorotusten suorittamiseen kertomusvuonna. 

Merkittiin 19) tiedoksi, että liikkuvan poliisikomennuskunnan miehistön majoittamista 

*) Khs 5 p. syysk. 2 493 §. —2) S:n 8 p. elok. 2 318 §.—3) S:n 17p.lokak. 2 906 §.—4) Ks. 
v:n 1945-kert. I osan s. 241. —- 5) Khs 10 p. tammik. 161 §. — 6) S:n 21 p. maalisk. 950 
ks. kunnall. asetuskok. s. 97. — 7) Khs 3 p. tammik. 42 §. — 8) S:n 18 p. huhtik. 1 288 §. 
9) S:n 27 p. jouluk. 3 630 §. —10) S:n 31 p. tammik. 400 § ja 31 p. lokak. 3 085 §. — " ) S:n 
31 p. lokak. 3 088 §. — 12) Ks. v:n 1945 kert. I osan s. 157. — 13) Khs 28 p. helmik. 761 §. — 
14) S:n 17 p. tammik. 197 §. — 15) S:n 21 p. helmik. 530 §. — 16) S:n 28 p. helmik. 736 § ja 
28 p. maalisk. 1 020 §. — 17) S:n 23 p. toukok. 1 665 §. — 18) S:n 3 p. tammik. 28 §, 17 p. 
tammik. 215 §, 21 p. helmik. 526 §, 14 p. maalisk. 870 § 9 p. toukok. 1 499 §, 16 p. toukok. 
1 573 §, 29 p. toukok. 1 744 §, 20 p. kesåk. 1 963 §, 31 p. lokak. 3 091 §, 7 p. marrask. 3 148 
ja 3 154 § sekå khn jsto 6 p. maalisk. 5 441 §, 4 p. heinåk. 6 150 § ja 12 p. syysk. 6 365 §. — 
19) S:n 10 p. lokak. 2 860 §. 
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Fabianinkadun 7:een koskeva Ab. Stevedoring oy:n ja kaupungin välinen suullinen sopi-
mus oli lakannut elokuun 31 p:nä ja että tätä tarkoitusta varten myönnetystä 50 000 
mk:n* suuruisesta määrärahasta oli käytetty 49 984 mk. 

Kaupunginhallitus p ä ä t t i a n t a a yleisten töiden lautakunnan tehtäväksi laatia pii-
rustukset ja kustannusarvion Oulunkylän poliisilaitokselle vuokratun huoneiston muutos-
töitä varten poliisilaitoksen ohjeiden mukaisesti. 

Talousarvion yleisten töiden pääluokkaan sisältyvistä käyttövaroistaan kaupungin-
hallitus päätti, niitä ylittäen, myöntää huoneiston järjestämiseen poliisilaitoksen ratsia-
osastoa varten, kuulusteluhuoneiden lisäämiseen ym. muutostöitä varten Sofiankadun 
4:ssä 156 700 mk2); tiskin rakentamiseen Aleksanterinkadun 22—24:ssä olevaan poliisi-
laitoksen kansliaan 42 000 mk 3); Pohj. Esplanaadikadun 5:ssä olevan poliisilaitoksen pas-
sitoimiston huoneiston muutostöihin 30 000 mk4); Etelärannan 10:ssä olevassa poliisi-
laitoksen liikennetoimiston huoneistossa suoritettujen muutostöiden kustannuksiin 
13 207: 10 mk 5); kuulusteluhuoneen ym. rakentamisesta Runeberginkadun 63:n poliisi-
taloon johtuneisiin kustannuksiin 71 796: 25 mk 6); kuulusteluhuoneen järjestämiseen III 
poliisipiiriin taloon 14 400 mk ja Hietaniemen poliisipiirin rikosryhmän huoneen jakami-
seen kahdeksi huoneeksi ja eteiseksi 33 500 mk 7); poliisilaitoksen pajassa sattuneiden 
palovaurioiden korjaamiseen 37 000 mk 8); kuulusteluhuoneen järjestämisestä rikos-
poliisiosastoa varten Sofiankadun 4:ään aiheutuneisiin kustannuksiin 170 572: 70 mk 9); 
Vallilan poliisiaseman lämpökennojen lisäämiseen 105 000 mk 10);Suomenlinnan poliisi-
vartiokonttorin muutos- ja korjaustöihin 193 000 mk n ) ; Haagan ja Lauttasaaren polii-
siasemien huoneistojen korjaustöihin 93 650 mk 12); Oulunkylän poliisiaseman muutos- ja 
korjaustöihin 430 000 mk13); Malmin poliisiaseman korjaustöihin 591 700 mk 14); Hert-
toniemen poliisivartiokonttorin kunnostamiseen 654 800 mk 15);hätävaloj en asentamiseen 
Hietaniemenkadun 4:ssä olevaan poliisilaitoksen autotalliin 8 000 mk 16); sekä poliisita-
loissa olevien väestönsuojien purkamiseen 173 200 mk 17). 

Kiinteistöjen pääluokkaan sisältyvistä käyttövaroistaan kaupunginhallitus myönsi18) 
20 000 mk yleisten töiden lautakunnan käytettäväksi puulieden ja pesupöydän järjestä-
mistä varten poliisilaitoksen naisten tarkastajan ja siivoojan huoneeseen Runebergin-
kadun 63:ssa. 

Poliisijärjestys. Merkittiin 19) tiedoksi Suomen kaupunkiliiton kiertokirje, joka koski 
poliisijärjestyksen muuttamista kokoushuoneistojen sähkö valaistusta koskevalta osalta. 

Koirien valvonnan tehostaminen. Helsingin työvalmiusnaiset yhdistyksen esityksen joh-
dosta, joka koski toimenpiteisiin ryhtymistä koirien aiheuttaman epäsiisteyden poistami-
seksi, kaupunginhallitus päätti 20) kirjelmitse tehdä poliisilaitokselle esityksen koirien 
valvonnan tehostamisesta. 

Huoneenvuokralautakunnat. Huoneenvuokralautakuntien palveluksessa oli ollut 8 
ylimääräistä virastotyöntekijää, joiden palkat valtio ja kaupunki olivat suorittaneet 
yhteisesti. Kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriön työvoima-asiain osaston ilmoitet-
tua, että v:n 1946 alusta lukien huoneenvuokralautakuntien palvelukseen ei voitu enää 
palkata ylimääräisiä virastotyöntekijöitä valtion varoilla, kaupunginhallitus päätti 21) 
oikeuttaa huoneenvuokralautakunnat lisäämään tammikuun 1 p:stä 1946 lukien 27 
palkkaluokan mukaisesti tilapäisen työvoiman määrärahasta palkattavien asuntotarkas-
tajien lukumäärän kahdeksalla, jotta mainitut virastotyöntekijät voitaisiin edelleenkin 
pitää lautakuntien palveluksessa. 

Huoneenvuokralautakunnat oikeutettiin 22) palkkaamaan tilapäisen työvoiman määrä-
rahastaan Haagan—Pitäjänmäen ja Oulunkylän—Pakilan alatoimistojaan varten yhden 
tarkastajan kumpaankin 27 palkkaluokan mukaisin palkkaeduin sekä myös kumpaankin 
yhden sihteerin 18 palkkaluokan mukaisin palkkaeduin sekä yhden toimistoapulaisen 
39 ja yhden 41 palkkaluokan mukaisin palkkaeduin. 

!) Khs 3 p. tammik. 28 §. — 2) S:n 21 p. marrask. 3 332 §. — 3) S:n 29 p. elok. 2 475 §. — 4) S;n 
7 p. helmik. 490 §. — 5) S:n 31 p. lokak. 3 087 §. — 6) S:n 31 p. lokak. 3 090 §. — 7 ) S:n 21 p. 
helmik. 557 § ja 12 p. syy sk. 2 574 §. —8) S:n 11 p. huhtik. 1 192 §. — 9) S:n 31 p. lokak. 3 089 §.— 
10) S:n 19 p. jouluk. 3 603 §. — S:n 9 p. toukok. 1 501 — 12) S:n 22 p. elok. 2 375 §. — 
13) S:n 24 p. tammik. 276 § ja 23 p. toukok. 1 684 §. — 14) S:n 28 p. maalisk. 1 039 § ja 9 p. 
toukok. 1 500 §. — 15) S:n 24 k. tammik. 277 § ja 29 p. elok. 2 474 §. — 16) S:n 28 p. helmik. 
749 §. — 17) S:n 21 p. marrasp. 3 329 §. — 18) S:n 20 p. kesäk. 1 983 §. — 19) S:n 23 p. tou-
kok. 1 667 §. —20) S:n 20 p. kesäk. 1 987 §. — 21) S:n 10 p. tammik. 134 §. —- 22) S:n 10 p. 
tammik. 134 § ja 31 p. tammik. 370 §. 
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Huoneen vuokralautakuntien toimistoapulaisten palkkaedut vahvistettiin x). 
Kaupunginhallituksen tutkittavakseen alistama huoneenvuokralautakuntien keskus-

lautakunnan päätös haaste- ja katselmuspalkkioiden vahvistamisesta hyväksyttiin2). 
Kerho- ja julkisten huoneistojen sekä stadionin ja puolustuslaitoksen hallussa olevien 

rakennusten tarkastuksista aiheutuneet ylityökorvaukset, 9 080 mk, osoitettiin 3) suori-
tettaviksi huoneenvuokralautakuntien tilapäisen työvoiman määrärahasta. 

Huoneenvuokralautakunnat oikeutettiin 4) palkkaamaan tilapäisen työvoiman määrä-
rahastaan kolmen kuukauden ajaksi neljä tarkastajaa kesähuvilain tarkastuksen suoritta-
mista varten 9 490 mk:n kuukausipalkoin. 

Kaupunginhallitus päätti5) kehoittaa huoneenvuokralautakuntia toimittamaan kau-
pungin alueella olevien huoneiden laskennan lautakuntien esittämässä muodossa ja oikeut-
taa lautakunnat käyttämään tilapäisen työvoiman määrärahastaan laskentatyötä varten 
tarvittavien toimistoapulaisten palkkaamiseen 17 505 mk. Lautakuntien sittemmin lähet-
tämä tilasto kaupungin alueella olevien asuin- ja liikehuoneistojen sekä niihin kuuluvien 
huoneiden lukumäärästä merkittiin 6) tiedoksi. 

Kaupunginhallitus päätti 7) peruuttaa ns. asunnottomien toimikunnalle antamansa 
valtuuden edustajien lähettämiseen huoneenvuokralautakuntien kokouksiin maaliskuun 
1 p:stä lukien sekä lakkauttaa samasta ajankohdasta lukien kokouspalkkioiden maksa-
misen kaupungin varoista ns. asunnottomien toimikunnan nimeämille edustajille huoneen-
vuokralautakunnissa. 

Kaupunginhallituksen käyttövaroista arvaamattomiin vuokriin ja vuokrankorotuksiin 
myönnettiin 6 615 mk 8) huoneenvuokralautakuntien Haagassa olevan toimistohuoneis-
ton vuokran suorittamiseen, 7 054 mk 9) Oulunkylän—Pakilan toimiston vuokran suo-
rittamiseen ja 9 600 mk 10) Malmilta huoneenvuokralautakuntien käytettäväksi vuokra-
tun varastorakennuksen vuokran suorittamiseen. 

Yleisten töiden pääluokkaan sisältyvistä kaupunginhallituksen käyttövaroista myön-
nettiin, niitä ylittäen, yhteensä 83 250 mk n ) huoneenvuokralautakuntien huoneistossa 
suoritettavia muutostöitä varten sekä 25 200 mk 12) Oulunkylän—Pakilan alatoimiston 
huoneiston korjaustöitä varten. 

Alueliitoksen huoneenvuokralautakunnille aiheuttamien kustannusten peittämiseen 
myönnettiin13) yhteensä 1 986 102 mk tarkoitusta varten merkityistä kaupunginhalli-
tuksen käyttövaroista. 

Sosiaaliministeriö oli pyytänyt kaupunginhallitukselta lausuntoa siitä, kumpaako alla 
mainituista vaihtoehdoista oli noudatettava siinä tapauksessa, että määrättyyn huoneis-
toon valittu vuokralaisperhe ei ottanut vastaan asuntoa: 

vaihtoehto 1: ellei huoneiston haltija kahden viikon kuluessa saa aikaan sopimusta 
jonkun kortistossa olevan kanssa, osoitetaan ali vuokralaisperhe lautakunnan toimesta; 

vaihtoehto 2: lautakunta osoittaa virallisesti asunnon enintään kolmelle huoneiston 
haltijan valitsemalle perheelle; ellei mikään näistä ota asuntoa vastaan, voi asunnon haltija 
vielä kahden viikon aikana itse vapaasti valita alivuokralaisensa; ellei hän sitä tee, määrää 
lautakunta asukkaat. 

Kaupunginhallitus päätti14) esittää lausuntonaan, että se piti nykyistä järjestelmää 
parempana kuin kumpaakaan ehdotetuista sekä että mikäli jompikumpi välttämättä tuli 
kysymykseen, oli ensimmäinen vaihtoehto onnistuneempi. 

Sen jälkeen kun oli määrätty, että Saksan kansalaisten omistamat osakehuoneistot 
oli elokuun 25 p:ään mennessä tyhjennettävä ja luovutettava Neuvostoliiton käytettä-
viksi, kaupunginhallitus päätti 15),että täten häädettyjen asukkaiden majoitusta varten 
varataan Erottajan kalliosuoja, josta kansanhuoltotoimiston korttikanslia tulee siirty-
mään pois, että majoituskorvaukseksi määrätään 20 mk henkilöä kohden vuorokaudelta; 
että tavarain varastoimista varten luovutetaan varastotilaa Malmin ampumaradalta; 
että tavarain siirto toimitetaan liikennelaitoksen autoilla; että asianomaisten on itsensä 

2) Khs 7 p. helmik. 462 §. — 2) S:n 14 p. maalisk. 839 § ja 28 p. maalisk. 1 018 §. — 3) S:n 
10 p. lokak. 2 833 §. — 4) S:n 29 p. toukok. 1 725 §. — 5) S:n 19 p. syysk. 2 663 §. — 6) S:n 
24 p. lokak. 2 960 §. — 7 ) S:n 28 p. helmik. 734 §; ks. v:n 1945 kert. I osan s. 160. — 8) Khs 7 p. 
maalisk. 807 §. —- 9) S:n 21 p. helmik. 525 § ja khn jsto 30 p. lokak. 6 647 §. — 10) Khs 14 p. 
maalisk. 868 §. — S:n 7 p. helmik. 452 §, 11 p. huhtik. 1 191 § ja 31 p. lokak. 3 076 §. — 
12) S:n 19 p. syysk. 2 660 §. —3 3) S:n 8 p. elok. 2 305 § ja 10 p. lokak. 2 834 §. —1 4) S:n 16 p. 
toukok. 1 553 §. — 15) S:n 8 p. elok. 2 312 S. 
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huolehdittava tavarainsa pakkaamisesta sekä; että tästä aiheutuvia kustannuksia koskeva 
.lasku lähetetään lääninhallitukselle. 

Kaupunginhallitus päätti 1), että ne Oulunkylän Myllyhaan .21 :ssä ja Torppamäen 
10 a:ssä sijaitsevat huoneet, jotka oli kunnostettu huoneen vuokralautakuntien osoitta-
mien lapsiperheiden tilapäistä majoitusta varten, vuokrataan kiinteistötoimiston talo-
osaston esittämästä vuokramaksusta; mikäli vuokralainen kuitenkin kieltäytyy ottamasta 
vastaan huoneen vuokralautakunnan hänelle muualta osoittamaa huoneistoa ja haluaa 
edelleen asua kyseessä olevista rakennuksista saamassaan huoneessa, on häneltä perittävä 
50 %:lla korotettu vuokramaksu kieltäytymisestä lähtien. 

Henkikirjoitus. Henkikirjoituksen toimittamista ja liitosalueiden jakamista henki-
kirjoituspiireihin koskevat Uudenmaan lääninhallituksen kuulutukset samoin kuin sisä-
asiainministeriön kiertokirje henkikirjoitusilmoitusten lähettämisestä henkikirjoittajalle 
merkittiin2) tiedoksi. 

4. Palotointa koskevat asiat 

Kadonneista vaate- ja varusesineistä perittävät korvausmaksut. Kaupunginhallitus 
päätti 3) vahvistaa seuraavat palolautakunnan ehdottamat kadonneista vaate- ja varus-
esineistä perittävät korotetut korvausmaksut, kuitenkin siten, että palolautakunnalla 
oli oikeus päättää, milloin esineiden laatuun katsoen oli perittävä alempia maksuja: 

Korvaus-
Vaate- tai varusesine maksu, mk 
Vormutakki 2 850: — 
Vormuhousut 1 300: — 
Mantteli 4 000: — 
Lyhyt päällystakki 4 000: — 
Turkki, päällystön ja alipäällystön 5 500: — 

» miehistön 4 500: — 
Turkislakki 500: — 
Kesälakki 300: — 
Kesätakki, päällystön ja alipäällystön 2 850: — 
Kesäpusero 1 000:— 
Kesähousut 500: — 
Sadetakki, päällystön 3 500: — 

» puolipitkä 1 500: — 
» pitkä 1 800: — 

Pyyheliina 200: — 
Makuuhuopa 1 000: — 
Voimistelukengät 300: — 
Voimistelupaita 150: — 
Voimisteluhousut 450: — 
Naamari 1 000: — 

Vaate- tai varusesine 
Korvaus-

maksu, jnk 
Naamarikotelo 1 000 
Saappaat 2 000 
Vyö, päällystön 500 

» muiden 300 
Kumisaappaat 1 500 
Rukkaset 230 
Villapaita 600 
Villatakki 600 
Villamyssy (päänsuojus) 100 
Suojapuku 1 000 
Suoj atakki 500 
Suojahousut 400 
Syylingit 50 
Lakana 800 
Tyynynpäällinen 200 
Tyyny 300 
Palokypärä 350 
Palovyö 1 600 
Palokirves 250 

Maksut palokunnan antamasta avustuksesta. Kaupunginhallitus vahvisti 3) 
palolautakunnan ehdottamat korotetut maksut annetusta avustuksesta: 

seuraavat 

Pulmoottoriavustus ja auton kuljetus Mk 
Ensimmäiseltä tunnilta 300 
Kultakin seuraavalta tunnilta 50 

Happikojeen laina 
Vuorokaudelta 100 
+ hapen kulutuksesta kulloinkin voimassa oleva tehtaan hinta erillisenä laskettuna 

Oven avaus tai muu avustus, jossa tikapuita käytetään 
Mieheltä ilman autoa, tunnilta 60 
Autonkuljetuksesta, tunnilta 150 
Konetikapuuavustus, kerralta 600 

Veden pumppaaminen moottoriruiskun avulla, työtunnilta 500 

Khs 31 p. lokak. 3 105 §. — 2) S:n 3 p. tammik. 12 ja 13 §, 28 p. marrask. 3 368 §, 5 p. 
jouluk. 3 429 § ja 12 p. jouluk. 3 536 §. — 3) S:n 31 p. lokak. 3 116 §; ks. v:n 1943 kert. I 
osan s. 109. 


