
1. Kaupunginvaltu usto 

t iovaunujen rahastajat valit tavat istuimien 
kylmyyttä ja vetoisuutta. Näyt tää siltä,ettei-
vät kaupungissa käytössä olevat linja-autot ja 
raitiovaunut ole lämpöteknillisesti ilmastoon 
sopeutettuja, sillä leudommalla säällä sat tuu 
usein, et tä vaunut ovat hankalan kuumia, 
ja ovatpa matkusta ja t saaneet vammojakin 
istumapaikkojen alla sijaitsevista ylikuumen-
netuista pattereista. Liikennelaitoksen lauta-
kunta mainitsi, e t tä joukkokuljetukseen käy-
tettävien liikennevälineiden lämmityksen ja 
ilmanvaihdon ratkaiseminen on osoittautu-
nut erittäin vaikeaksi. Tämä koskee etenkin 
ääriolosuhteita niin talvella kuin kesälläkin. 
Liikennekalusto on pyrit ty varustamaan 
sellaisin lämmitys- ja ilmanvaihtolaittein, 

jotka vastaavat ainakin hankkimisajankolr 
dan kohtuullisia teknillisiä vaatimuksia. Ka" 
luston vanhetessa jäädään luonnollisesti jäi" 
keen kehityksen aiheuttamasta kasvavasta 
vaatimustasosta. Lisäksi heikkenee laittei-
den teho iän mukana. Hankinnoissa joudu-
taan yleensä turvautumaan erikoistilauksiin 
ja liikennelaitos on kehittänyt voimakkaasti 
uusimman kaluston lämmitys- ja ilmanvaih-
tolaitteita yhteistyössä autoja toimittaneiden 
koritehtaiden kanssa. Lautakunnan käsityk-
sen mukaan viimeksi hankit tujen linja-
autojen lämmitys ja ilmanvaihto täyt tävät 
sekä matkustajien että henkilökunnan vaati-
mukset. Valtuusto katsoi lausunnon riittä-
väksi selvitykseksi (12.2. 144 §, 15.10. 730 §). 

10, Muu liikeluonteinen toiminta 

Teurastamolaitos 

Eläkkeet ja hautausavut. Eläkkeiden yleis-
korotuksen johdosta ao. määräraha ei riit-
tänyt , minkä vuoksi valtuusto oikeutti teu-

rastamolaitoksen v:n 1968 talousarviossa 
määrätystä osoituksesta poiketen käyttä-
mään eläkkeisiin ja hautausavustuksiin 
354 800 mk (29.1. 86 §). 

11. Rahatointa koskevat asiat 

Ylimääräisen koron suorittaminen kaupun-
gin liikkeelle laskemille, indeksiin sidotuille 
kotimaisille obligaatiolainoille. Merkittiin tie-
doksi, että lääninhallitus oli 10.1. vahvistanut 
valtuuston päätöksen, joka koski 1% %:n 
ylimääräisen vuotuisen koron suorittamista 
1.1.1969 lukien kaupungin 1.12.1958, 
1.9.1959, 1.2.1961 ja 1.12.1966 liikkeelle 
laskemien obligaatioiden osalta (12.2. 107 §). 

Lainojen ottaminen. Kaupunginvaltuusto 
päätt i ot taa Postisäästöpankilta 1 mmk: n 
suuruisen lainan, joka on maksettava takai-
sin 30.11.1977 mennessä, jonka korko on 
enintään 5 prosenttiyksikköä yli Postisäästö-
pankin kulloinkin 6 kk:n irtisanomisen va-

rassa oleville talletuksille maksaman koron 
ja joka on molemmin puolin irtisanottavissa 
1 kk:n irtisanomisajoin, Postisäästöpankin 
20.3.1969 päivättyyn kirjeeseen liitetyssä 
velkakirjassa n:o 30143 tarkemmin mainituin 
ehdoin. Laina hyväksyttiin käytettäväksi 
satama- ja vesilaitoksen rakennusohjelmien 
rahoittamiseen. Lääninhallitus vahvisti pää-
töksen 29.5. (7.5. 311 §, 18.6. 449 §). 

Edelleen valtuusto päätt i ot taa valtiolta 
enintään 3 mmk:n suuruisen lainan, maksu-
aika pitempi kuin 5 v, omakotitalojen sekä 
henkilökohtaisten osake- ja lisälainojen välit-
tämiseksi asuntotuotantolaissa edellytetyin 
ehdoin (9.4. 280 §). 
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