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luonnosta johtuen tulisi olla si ir tomääräraha, jo t ta vuoden lopulla sat tuvista 
korjauksista makse t t ava t laskut voitaisiin suorit taa seuraavana vuonna. 

Tu tus tu t t uaan asiasta esi tet tyyn selvitykseen kaupunginval tuusto täy-
sin kaupunginhall i tuksen ehdotuksen mukaisesti pää t t i x ) , ettei kaupungin 
kiinteää omaisuut ta siitä lähtien palovakuutet taisi lukuun o t t ama t t a kuiten-
kin vaarayksiöitä, joiden omaisuusarvo oli 10 milj. markkaa suurempi, mu t t a 
e t tä kaupunki näistäkin kaupunginhall i tuksen harkinnan mukaan voi pitää 
omalla vastuullaan enintään 10 milj. markkaa; 

oikeuttaa kaupunginhall i tuksen poikkeamaan edellisessä ponnessa lau-
sutusta yleisestä periaatteesta, milloin hallitus erityisen suuren tai suhteelli-
sen pienen tu lenvaaran takia tai muusta syystä harkitsi siihen olevan aihetta; 

velvoit taa l au takunnan tai viraston, jolla oli kiinteää omaisuutta hoi-
de t tavanaan, aina aikanaan tekemään kaupunginhallitukselle esityksen t ä m ä n 
omaisuuden palovakuuttamisesta; 

pysyt tää edelleen voimassa jo o te tu t ainaiset palovakuutukset , joiden 
vakuutusmaksuis ta osa oli maksamat ta , ja suori t taa niistä vakuu tusmaksu t 
sopimusten mukaisesti; sekä 

merki tä vuoden 1933 talousarvioon 200,000 markan si ir tomäärärahan 
kaupunginhall i tuksen käytet täväksi sat tuvien tulipalojen aiheut tamien kor-
jausten suorittamiseen. 

5. Muut kaupungin kiinteää omaisuutta koskevat asiat. 

Vesijohdon uusiminen. Koska X kaupunginosan korttelien n:ot 274 ja 282 
luoteisrajaa pitkin kulkevassa kadussa olevan vesijohdon uusiminen siellä 
suori te t tujen katutöiden yhteydessä oli ka tsot tu vä l t tämät tömäksi , kaupun-
ginhallitus oli va l tuu t t anu t vesijohtolaitoksen panemaan työn käyntiin. Kau-
punginval tuusto hyväksy i 2 ) t ä m ä n toimenpiteen samalla pää t täen merkitä 
vuoden 1933 menosääntöön t ä t ä tarkoi tus ta var ten 190,000 markan määrä-
rahan, jonka vesijohtolaitos sai ennakolta käy t tää jo kuluvana vuonna. 

Määräraha vesi- ja viemärijohtoja varten. Sitten kun Oma asunto-osake-
yhtiö, joka omisti kaksitoista Käpylän kortteleissa n:ot860 ja 869 sijaitsevaa 
kahden perheen taloa, oli anonut , et tä kaupunki laskisi vesi- ja viemärijohdot, 
joihin yhtiö saattoi yhdistää kiinteistönsä, kaupunginval tuusto päät t i 3) 
osoittaa yleisten töiden pääluokkaan merkityistä käyt tövarois taan 54,000 
markkaa viemärijohdon laskemiseksi Tur jan- ja Marja tanteiden väliseen 
osaan Tursontietä sekä merkitä vuoden 1933 talousarvioon vesijohdon laske-
miseksi samaan tiehen 43,000 markan määrärahan, joka vesijohtolaitos oikeu-
tet t i in käy t t ämään ennakolta kuluvana vuonna. 

Määräraha kaasujohtoa varten. Koska Josafat in- ja S turenkatu jen tasoi-
tus Helsingin- ja Kirs t inkatu jen välillä oli edistynyt niin pitkälle, et tä kadu t 
kesän aikana voitiin päällystää, kaupunginval tuusto kaasujohtojen laskemi-
sesta kadun päällystämisen jälkeen aiheutuvien tuntuvien l isäkustannusten 
välttämiseksi pää t t i 4 ) merkitä vuoden 1933 talousarvioon 35,000 markan 
määrärahan kaasujohdon asentamiseksi Helsingin- ja Kirs t inkatujen väliseen 
osaan Sturenkatua ja samalla korttelin n:o 354 a länsipuolella olevaan ku jaan , 

x) Kvsto 16 p. marrask. 7 §. — 2) S:n 16 p. marrask. 12 §. — 3) S:n 4 p. 
toukok. 10 §. — 4 ) S:n 9 p. maalisk. 17 §. 
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minkä ohessa kaupungin teknillisten laitosten hallitus oikeutett i in käyt tä -
mään t ämä määräraha ennakolta kuluvana vuonna. ; 

Momenttireservilaitteen hankkiminen sähkölaitokseen. Kaupungin teknil-
listen laitosten hallituksen anomus n. s. momenttireservilaitteen hankkimi-
sesta sähkölaitokseen lähetett i in kaupunginhalli tukseen edelleen valmistel-
tavaksi. 

Sähkölaitoksen pääaseman ohjauslaitteen laajentaminen. Koska sähkö-
laitoksen laajennetun Töölön aseman 2) käyt tö edellytti myöskin pääaseman 
35 kV ohjauslai t teen laajentamista , kaupunginhall i tus oli o ikeut tanut kau-
pungin teknillisten laitosten hallituksen ryh tymään rakentamaan viimeksi 
maini tun aseman 5 kV kojeistorakennuksen viereen 35 kV kojeistoa var ten 
n. 2,400 m 3 käsi t tävää l isärakennusta sekä käy t t ämään uudisrakennuskus-
tannuksiin enintään 500,000 markkaa sähkölaitoksen Töölön asemaraken-
nuksen laajentamiseen vara tus ta määrärahasta , josta laajennusohjelman 
supistamisen 2) takia tuli j äämään säästöä. Tämä toimenpide hyväksytt i in 3). 

Sähkölaitoksen Töölön asemarakennus. Kaupunginval tuusto hyväksyi 4) 
sähkölaitoksen Töölön aseman lisärakennuksen piirustukset, joiden mukaan 
rakennus laajennettaisi in kolmikerroksiseksi, jolloin kahteen alempaan ker-
rokseen tulisivat sekä 35 kV et tä 5 kV ohjaus- ja suojuslai t teet ja kolmanteen 
vastedes kenties tarpeellinen akkumulaat tor ipar is to , mu t t a toistaiseksi ainoas-
taan kolme pienehköä asuinhuoneistoa aseman esimiestä ja päivystäj iä var-
ten. Sähkölaitoksen alkuperäiseen suunnitelmaan sisältyi nykyisen kone-
huoneenkin laajentaminen rakentamalla tont in kadunpuoleinen osa umpeen, 
mut t a vallitsevan lamakauden ja vaihtovir taan siirtymisen johdosta oli kat-
sottu sopivaksi toistaiseksi supistaa rakennussuunnitelmaa ja rakentaa vain 
suurjannitepuolen ohjaukseen t a rv i t t ava t laitteet, jolloin kustannukset , jotka 
a lkujaan oli arvioitu 2,800,000 markaksi , voitiin alentaa 1,600,000 markkaan. 
Kaupunginhal l i tus oli jo kesäkuun 22 p:nä oikeut tanut kaupungin teknillisten 
laitosten hallituksen aloi t tamaan laajennustyöt edellä maini t tu jen piirustus-
ten mukaisesti, joita kaupunginval tuusto silloin vielä ei ollut vahvis tanut , 
minkä toimenpiteen val tuusto hyväksyi 4 ) . 

Taivallahden ruoppaustyöt. Hesperiankadulta Rajasaaren puhdistuslai-
tokselle rakennet tavan pääviemärin valmistavia töitä suoritettaessa oli Tai-
vallahden pehmeän pohjakerroksen ruoppaaminen 15 m:n levyiseltä alalta 
osoi t tautunut vä l t tämät tömäksi . Kaupunginhal l i tus oli sentähden oikeutta-
nut kaupungin yleisten töiden hallituksen ryh tymään maini t tuun työhön. 
Kaupunginval tuus to hyväksyi 5) t ämän toimenpiteen samalla määräten työn 
kustannukset , 30,000 markkaa , suori tet tavaksi yleisiä töitä varten varatuis ta 
val tuuston käyt tövarois ta . 

Makasiinirannan paaluarinan korjaus. Kaupungin yleisten töiden halli-
tus oikeutet t i in 6) y l i t tämään Ete läsa taman makasiinirannan paaluarinan 
kor jausmäärärahaa , joka oli osoi t tautunut r i i t tämät tömäksi tarkoitukseensa 
sen johdosta, e t tä kor jaustyö oli osoi t tautunut laajemmaksi kuin talousar-
viota järjesteltäessä oli o taksut tu . 

Ruoholahdenrannan laiturin korjaus. Yleisiä töi tä var ten varatuis ta käyt-
tövaroistaan kaupunginval tuusto myönsi 7) 60,000 markan määrärahan Ruo-
holahdenrannan laiturin korjaamiseen sen vioi tut tua sikäli, e t tä hiesua ja 

x) Kvsto 12 p. lokak. 13 § ja 26 p. lokak. 14 §. — 2) Ks. alemp. — 3) Kvsto 7 p. 
syysk. 25 §. — 4) S:n 7 p. syysk. 24 §. — 5 ) S:n 7 p. jouluk. 20 §. — 6) S:n 21 p. 
svysk. 8 §. — 7) S:n 16 p. marrask. 11 §. 
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hiekkaa oli huuhtoutunut pois laituriarkun etureunan alta, jolloin arkku oli 
hieman painunut. 

Lönnrotinkadun jatkeen noususilta. Kaupungin yleisten töiden hallitus 
oli ottanut uudelleen käsiteltäväkseen kysymyksen Lönnrotinkadun jatkee-
seen liittyvän noususillan sopivimmasta rakenteesta ja tällöin tullut siihen 
käsitykseen, että sillan pylväät oli perustettava paalutukselle ja rakennettava 
rautabetonista. Toimitetut koekaivut olivat näet osoittaneet, että täyte-
maata ja kiviä käsittävän pintakerroksen alla oli paksuudeltaan vaihteleva 
kerros pehmeää savea, minkä vuoksi täytteen kantokyky oli hyvin epävarma 
ja todennäköisesti tuli tapahtumaan painumia, jos noususillan pylväät perus-
tettiin suoraan täytteelle. Sillan pylväiden perustus oli senvuoksi ulotettava 
kallioperustaan saakka, mutta silloin ei ollut sopivaa käyttää puurakennetta, 
joka sitäpaitsi hallituksen käsityksen mukaan olisi ulkonäöltään epäedullinen. 
Rautarakenne taas tulisi erittäin kalliiksi ja suuri osa sen hinnasta menisi 
ulkomaille, minkä vuoksi hallitus piti sopivimpana, että sillan pylväät raken-
nettiin rautabetonista. Edelleen hallitus ehdotti, että itse sillan, sen kellarien 
yläpuolella olevan osan ja siltanousun kaide reunakivineen tehtäisiin kaut-
taaltaan yhtenäiseksi sekä että kaupunki kustantaisi myöskin yksityisten 
omistaman korttelin n:o 175 b puoleisen kaiteen; että kellarin kohdalla oleva 
sillan osa kokonaan kivettäisiin kaupungin kustannuksella; että sillan maa-
tuen ja Köydenpunojankadun välisellä osalla Lönnrotinkatua olevien kau-
pungin tonttien katuosuudet kivettäisiin ja varustettaisiin kaiteilla ja kau-
punki lisäksi kustantaisi yksityistenkin tontteihin kuuluvien katuosuuksien 
kaiteen tukilistat; että kellariosaston jalusta rakennettaisiin betonista, sivu-
seinät tiilistä ja lattiat betonista kivitäytteelle; että viemärikaivo järjestettäi-
siin kumpaankin lähinnä Ruoholahdenrantaa sijaitsevaan kellariosastoon sen 
varalta, että näitä kellareita käytettäisiin autosuojina; että Ruoholahden-
kadun puoleiseen kellarinseinään tehtäisiin kaksi ovea ja sähkölaitokselle 
luovutettuun kellariin kaksi laitoksen hankkimaa rautaovea; sekä että kel-
lariosan viereen korttelin n:o 175 a puolelle rakennettaisiin puuportaat, jota 
vastoin varsinaisen sillan ja noususillan kulmaan suunnitellut portaat jätet-
täisiin toistaiseksi rakentamatta. Sillan jäljellä olevien rakennustöiden kus-
tannukset hallitus oli laskenut 2,099,000 markaksi, joten, koska aikaisemmin 
osoitetusta määrärahasta oli käyt tämättä 1,499,000 markkaa, tarvittiin 
600,000 markan lisämääräraha. 

Myöntyen kaupungin yleibten töiden hallituksen esitykseen kaupungin-
valtuusto päät t i 2) , että Lönnrotinkadun noususilta rakennettaisiin rauta-
betonipilarien varaan; hyväksyä hallituksen esittämät täydennetyt piirus-
tukset; sekä osoittaa yleisiin töihin varatuista käyttövaroistaan pyydetyn 
lisämäärärahan, 600,000 markkaa. 

Edelleen kaupunginvaltuusto päätti 3), että Lönnrotinkadun jatke kort-
telien n:ot 175 a ja 175 b kohdalta samoinkuin sinne tuleva silta noususiltaa 
lukuunottamatta oli kivettävä I:ma nupukivillä. 

Ruoholahdenkadun leventäminen. Kiinteistölautakunta lausui, että kau-
pungin voidakseen rakentaa se Länsisatamaan johtava liikenneväylä, jota 
varten jo oli lunastettu4) Lapinlahdenkadun tontt i n:o 4 ja Malminkadun 
tontti n:o 9, täytyi hankkia omakseen yksityistä tontt imaata Ruoholahden-
kadunkin varrelta ja että lautakunta tämän johdosta oli neuvotellut asian-

x) Ks. v:n 1930 kert. s. 57 ja tämän kert. s. 168. — 2) Kvsto 13 p. huhtik. 
16 §. — 3) S:n 25 p. toukok. 9 §. — 4) Ks. v:n 1928 kert. s. 16. 
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omaisten tont inomistajain, nimittäin Aktiebolaget Gräsviksgatan 5 osake-
yhtiön. Mahogany osakeyhtiön, Länsikulma osakeyhtiön ja juutalaisen seura-
kunnan kanssa, jo tka omistivat vastaavast i IV kaupunginosan korttelin 
n:o 166 tont in n:o 15, korttelin n:o 167 tont in n:o 21 sekä korttelin n:o 166 
tont i t n:ot 1 a ja 14. Neuvot te lujen tuloksena oli ollut, e t tä eräät ensiksi mai-
nitun yhtiön osakkaat ta r jos iva t kaupungin lunastet tavaksi 67 yhtiön kaik-
kiaan 83 osakkeesta 30,000 markan yksikköhinnasta, mitä l au takunta arvioi-
tuaan kiinteistön piti kohtuullisena, jota vastoin muiden asianosaisten ton-
teistaan vaat ima hinta oli enemmän kuin kaksi kertaa lau takunnan arviomää-
rää suurempi. Lau takun ta ehdott i senvuoksi, e t tä myytäväks i t a r j o t u t Aktie-
bolaget Gräsviksgatan 5 osakeyhtiön osakkeet lunastettaisiin sekä et tä kau-
punki saadakseen hal tuunsa loput t a rv i t t avas ta alasta käyttäisi hyväkseen 
asemakaavalain myöntämää asemakaavaan otetun ka tumaan lunastamis-
oikeutta, joka astui voimaan heti kun asemakaava oli vahvis te t tu ja jota käy-
tet t i in pakkolunastuksen kau t t a siinä jär jestyksessä kuin maini tun lain 30 § 
ta rkemmin sääti. J o t t a tont t ien omis ta ja t eivät sinä aikana, jolloin asema-
kaavan vahvistaminen oli vireillä, voisi ryh tyä rakennustoimintaan tonteil-
laan ja siten vaikeut taa kysymyksen ratkaisua, kaupungilla oli oikeus val-
t ioneuvostolta hankkia kyseiselle alueelle uudisrakennuskielto, joka olisi voi-
massa, kunnes kaupunginval tuusto oli asian pää t t äny t , ei kui tenkaan kahta 
vuot ta kauemmin. Rakennuskiellon antamisen edellytyksenä oli, e t tä val-
tuustossa oli pantu vireille kysymys määrä tyn alueen asemakaavan muut ta -
misesta tai siihen kuuluvien asemakaavamääräys ten tai asemakaavantakais-
ten määräysten laatimisesta tai muut tamisesta . 

Tu tus tu t t uaan ki inteistölautakunnan esityksiin ja kaupunginhall i tuksen 
niistä antamiin lausuntoihin kaupunginval tuusto pää t t i x) 

lunastaa 67 Aktiebolaget Gräsviksgatan 5 osakeyhtiön osaketta 30,000 
markan yksikköhinnasta yhteensä 2.010,000 markasta , mistä 10% suoritet-
taisiin kauppaki r jaa allekirjoitettaessa, 20 % syyskuun 1 p:nä 1932 sekä 
loput 21,000 markan määräisillä velkakirjoilla, jo tka erääntyivät yhtäaikaa 
makset taviksi lokakuun 1 p:nä 1935; kauppahinnan maksamattomal le osalle 
oli suori te t tava korko, joka oli 1 % korkeampi erääntymispäivänä voimassa 
olevaa Suomen pankin alinta diskonttokorkoa ja erääntyi makset tavaksi 
puolivuosittain t ammikuun 1 p:nä ja heinäkuun 1 p:nä, ensimmäisen kerran 
kuitenkin vasta t ammikuun 1 p:nä 1933; 

s i toutua kaupungin puolesta kuukauden kulu t tua kauppaki r jan allekir-
joit tamisesta lunas tamaan loput edellä maini tun yhtiön 83 osakkeesta samasta 
hinnasta ja edellä mainituin ehdoin; 

e t tä myöhemmin lunas te t tava t osakkeet maksettaisiin lokakuun 1 p:na 
1935 makset tavaksi erääntyvillä velkakirjoilla; 

osoittaa sen 603,000 markan määrän, joka kuluvana vuonna tarvi t t i in 
osakkeiden maksamiseen, ennakkona kaupunginkassasta aikanaan merki t tä-
väksi vuoden 1933 talousarvioon; 

an taa kaupunginhallitukselle tehtäväksi ryh tyä korttelien n:ot 166 ja 167 
asemakaavan muut tamis ta tarkoi t tavi in toimenpiteisiin 2); sekä 

anoa valtioneuvostolta IV kaupunginosan korttelin n:o 167 tont t ia n:o 21 
sekä korttelin n:o 166 ton t te ja n:ot 1 a ja 14 koskevan rakennuskiellon anta-
mista olemaan voimassa asemakaavalain määräämin edellytyksin ja sen sää-
t ämän ajan. 

Kvsto 4 p. toukok. 7 ja 8 §; vrt. tämän kert. s. 197. — 2) Ks. tämän kert. s. 
6 ja 158. 
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Mechelininkatu. Kaupunginval tuus to pää t t i 1 ) anoa maistraat i l ta , e t tä 
Mechelininkadun leveys, jonka vahvis te tun asemakaavan mukaan tuli olla 
24 m, Kammion- ja Ra jasaa renka tu jen väliseltä osalta saisi olla ainoastaan 
20 m, minkä toistaiseksi katsott i in r i i t tävän, koska kyseinen osa ka tua kulki 
puistoalueen läpi ja a joradan leveys kuitenkin tuli olemaan 13 m. Val tuusto 
perusteli esitystään sillä, e t tä anot tu poikkeus vahvis te tus ta asemakaavasta 
vähentäisi kadun tasoi tuskustannuksia ja tekisi eräiden puistopuiden säi-
lyt tämisen mahdolliseksi. Si t temmin saapuneen i lmoituksen 2) mukaan 
mais t raa t t i toukokuun 7 p:nä oli myön tyny t kaupunginval tuuston edellä 
main i t tuun anomukseen. 

Töölöntorin järjestely. Ki inte is tölautakunta oli an tanu t laatia kolme 
vaihtoehtoista Töölöntorin jär jestelysuunnitelmaa. Ensimmäisen mukaan 
torille istutettaisiin kaksi riviä puita, toinen Tykistökadun jatkeen eteläreu-
naan ja toinen Sandelsinkadun jatkeen pohjoisreunaan. Toisen ehdotuksen 
mukaan näiden puurivien väliin järjestet täisi in is tutus leikki kenttineen. 
Kolmannessa ehdotuksessa tori oli j ä t e t ty kokonaan vapaaksi ja ainoastaan 
sen pohjoislaidalla olevan ja lkakäytävän reunaan oli suunnitel tu puurivi. 
Näistä ehdotuksista antamassaan lausunnossa kaupunginhall i tus huomaut t i , 
e t tä kysymys torin vastaisesta käytöstä vielä oli ra tka isemat ta , minkä vuoksi 
is tutusten y. m: laitteiden jär jes täminen sille ei ollut hyvin hark i t tua . Tämän 
huomioon ottaen kaupunginval tuusto päät t ikin 3), e t tä Töölöntorin jär jeste-
lyssä oli noudate t tava edellä maini t tua kolmat ta ehdotusta . 

Apollon- ja Minervankatujen varsilla olevien kaupungin katuosuuksien 
kunnostaminen. Kaupunginhal l i tus ilmoitti oikeuttaneensa kaupungin yleis-
ten töiden hallituksen an tamaan päällystää Apollonkadun tont t ien n:ot 9 ja 23 
sekä Minervankadun tont in 11:0 4 kohdalla olevat kaupungin ka tuosuudet 
konekivellä sekä panna kuntoon ja lkakäy tävä t samoilta kohdilta, koska 
mais t raat t i kadunkatselmuksessa oli todennut yksityisten tont inomista ja in 
heille kuuluvilla osilla edellä main i t tu ja ka tu j a suor i t taman kadunkiveyksen 
turmel tuvan, ellei kaupunki suor i t tanut työ tä omalta osaltaan, sekä koska 
kyseiset kadu t jo oli ava t tu liikenteelle ja niiden asemakaavalain mukaan 
sen johdosta tuli olla valmiiksi rakennetu t . 

Kaupunginval tuus to hyväksyi 4) t ämän toimenpiteen ja päät t i merki tä 
vuoden 1933 talousarvioon 104,000 markan määrärahan kyseisen ka tu työn 
kustantamiseksi sekä oikeuttaa rakennuskont tor in käy t t ämään nämä vara t 
tarkoitukseen jo kuluvana vuonna. 

Tavaststjernankadun kuntoonpaneminen. Samfundet Folkhälsan i svenska 
Finland nimisen yhdistyksen aloitettua rakennustyöt vasta ostamillaan XIV 
kaupunginosan korttelissa n:o 516 sijaitsevilla Tavas ts t je rnankadun tonteilla 
n:ot 7 b ja 7 c kaupunginhall i tus t ämän yhdistyksen anomuksesta oli 
o ikeut tanut rakennuskont tor in heti panemaan käynti in katu- ja viemäri-
johtotyöt Espoonkadun ja Minna Canthin kadun välisellä osalla maini t tua 
ka tua sekä vesijohto- ja kaasulaitoksen tarpeen mukaan jo kuluvana vuonna 
laskemaan vesi- ja kaasujohdot samaan katuun, 

Kaupunginval tuus to hyväksyi 5) nämä toimenpiteet ja päät t i merki tä 
vuoden 1933 menosääntöön 45,000 markan määrärahan vesijohdon laskemi-
seen Topeliuksenkadun ja Minna Canthin kadun väliseen osaan Tavas ts t je rnan-
katua; 17,000 markan määrärahan kaasujohdon laskemiseen Espoonkadun ja 

Kvsto 13 p*. huhtik. 13 §. — 2) S:n 25 p. toukok. 4 §. — 3) S:n 12 p. lokak. 
11 §. — 4) S:n 16 p. marrask. 9 §; ks. myös tämän kert. s. 170. — 5) Kvsto 7 p. jou-
luk. 19 §; ks. myös tämän kert. s. 171. 
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Minna Canthin kadun väliseen osaan Tavas ts t je rnankatua ; 256,000 markkaa 
Espoonkadun ja Minna Canthin kadun välisen Tavas t s t j e rnankadun osan 
tasoittamiseen; sekä 60,000 markkaa viemärijohdon laskemiseen Espoonkadun 
ja Minna Canthin kadun väliseen osaan Tavas ts t je rnankatua . 

Varatyöt1). Helsingin ammatillisen paikallisjärjestön työt tömyyskomitean 
anot tua , e t tä kaupunki järjestäisi lisää työansionmahdollisuuksia kunnan 
työttömille jäsenille, kaupunginval tuusto päät t i 2), e t tä seuraavat työ t saa-
tiin suorit taa: viemärin rakentaminen viemärinsuulta n:o 42 b Kyläsaareen, 
kustannukset 2,626,000 markkaa , Alppilan puhdistuslaitoksen laskujohdon 
uusiminen, 797,000 markkaa , sekä Humal is tonkadun viemärin uusiminen 
Turunt ien ja Topeliuksenkadun väliltä, 472,000 markkaa; myöntää tarpeelli-
set määrä raha t yleisiä töi tä varten varatuis ta käyt tövarois taan kaupungin-
hallituksen käytet täviksi , sekä va l tuu t taa kaupunginhall i tuksen pää t t ämään 
edellä maini t tu jen töiden aloittamisesta kesän aikana 3). 

Syksyn tullessa t i lanne kiristyi ja kävi tarpeelliseksi hankkia kaupungin 
toimesta toimeentulomahdollisuuksia suurille joukoille työt tömiä. Kau-
punginhallitus ilmoitti, et tä yleisiä varatöi tä var ten myönnetystä määrä-
rahasta oli k ä y t t ä m ä t t ä 2,090,000 markkaa , Her t toniemen töiden määrä-
rahasta 8,427,000 markkaa ja yleisiä töitä var ten varatuis ta kaupungin-
val tuuston käyt tövarois ta 1,186,000 markkaa sekä et tä kaupungin yleisten 
töiden hallitus oli laat inut luettelon töistä, jo tka sopivat suoritettaviksi 
varatöinä syksyn kuluessa. Näistä oli kaupunginhall i tuksen mielestä pan tava 
käynti in seuraavat: Vuorelantien, Arabiankadun, Kammion- ja Sandelsin-
katujen välisen Välskärinkadun osan sekä Kris t ianinkadun tasoitus; portai-
den rakentaminen Kristianinkadulle, eduskuntatalon pohjoispuolella olevan 
kallion tasoi t taminen, Tuusulankadun sekä Munkkiniemenkadusta pohjoi-
seen olevan Paciuksenkadun osan tasoitus, r t Puistotien leventäminen, kort-
telia rr.o 350 ympäröivien ka tu jen sekä Kesäkadun tasoitus, Porthauinr inteen 
leventäminen, Sairaalakadun tasoi t taminen puoleen leveyteensä, Arabian 
rautat.ieraiteen laskeminenBokvillan-nimisen huvilan alueen poikki, Majakka-
kadun tasoitus v. m. s. Länsisatamassa suoritet tavia töitä, työväenopiston 
tont in louhimistyöt sekä keskuspuistoalueen siistiminen. Näiden töiden 
kustannukset kaupungin yleisten töiden hallitus ot taen huomioon koko 
Paciuksenkadun tasoit tamisen oli arvioinut 11,515,195 markaksi , mistä 
5,914,300 markkaa käytettäisi in kuluvana vuonna, kun taas Hert toniemen 
töitä voitiin suorit taa 3,500,000 markalla. Edelleen kaupunginhall i tus ehdotti , 
e t tä yleisiä töitä var ten vara tuis ta val tuuston käyt tövarois ta jäljellä oleva 
osa, 1,186,000 markkaa, annettaisiin sen käyte t täväksi Humal is tonkadun 
laajentamiseen ja korottamiseen tont t ien n:ot 7 —11. kohdalta, Siltavuoren-
rannan ajotien kuntoonpanemiseen Pitkästäsil lasta i täänpäin, Työpa ja -
kadun tasoittamiseen korttelin n:o 282 kohdal ta sekä t ä m ä n korttelin länsi-
ra jaa pitkin kulkevan kadun tasoit tamiseen Työpaja- ja Lau ta t a rhanka tu -
jen väliltä, Hämeent ien leventämiseen korttelin n:o 542 kohdalta sekä Norden-
skiöldinkadun väliaikaiseen tasoittamiseen rai i ta t ienal ikäytävän kohdalta. 
Kaupunginhal l i tus oli sitten va l tuu t t anu t kaupungin yleisten töiden halli-
tuksen pane t t amaan käynti in kaksi viimeksi maini t tua työtä , koska kyseisillä 
kaduilla olevat raitio ti eraiteet oli kohdakkoin siirrettävä, ja anoi, e t tä kau-
punginval tuusto hyväksyisi t ämän toimenpiteen. Jos edellä selostettu syksyn 
vara töiden ohjelma hyväksyt t i in ja vuonna 1931 vahvis te tut työpalkat pysy-

Vrt. tämän kert. s. 72 ja 172. — 2) Kvsto 15 p. kesäk. 37 § ja kvston 
pain. asiakirj. n:o 10. — 3) Ks. tämän kert. s. 175. 
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tet t i in entisellään, voitiin töitä järjestää 1,105 miehelle syyskuussa, 1,400 mie-
helle lokakuussa, 1,840 miehelle marraskuussa ja 2,200 miehelle joulukuussa. 

Myöskin Helsingin ammatillinen paikallisjärjestö, Suomen kunnallis-
työntekijäin liitto sekä eräs työttömien kokouksessa valittu lähetystö olivat 
esittäneet käsityksensä työttömyyskysymyksestä ja sen lieventämistä vasta 
ja kaikki olleet sitä mieltä, että kaupungin varatöissä maksetut palkat olivat 
r i i t tämättömät. Tämän johdosta kaupungininsinööri lausui mielipiteenään, 
että kaupungin varatyöntekijät yleensä saivat toimeentulominimiä vastaa-
van palkan, ja samaa mieltä oli myöskin kaupungin yleisten töiden hallitus, 
joka samalla huomautti , että palkkain korottaminen vähentäisi kaupungin 
mahdollisuuksia järjestää työttömille ansiotyötä. Kulkulaitosten ja yleisten 
töiden ministeriön antamien ohjeiden mukaan palkan kaikissa valtion koko-
naan tai osaksi kustantamissa varatöissä tuli olla alempi asianomaisilla 
paikkakunnilla yleensä suoritettua sekatyöntekijän palkkaa siten, että vara-
töissä suoritetun palkan ja normaalipalkan välinen ero supistui sikäli kuin 
normaalipalkka aleni, ja kaupunginhallitus piti puolestaan luonnollisena, että 
kaupungin varatyöntekijöilleen suorittamien palkkojen yleensä ei tullut 
alittaa ministeriön vahvistamia. Helsingissä suoritettujen valtion varatöiden 
tuntipalkkoja ei kuitenkaan vielä ollut vahvistettu, minkä vuoksi kaupungin-
hallitus piti yleistä palkkain korottamista kaupungin vastaavissa töissä 
ennenaikaisena. Samalla hallitus ilmoitti, että n. 180 Helsingistä kotoisin 
olevaa työntekijää oli otettu valtion varatöihin eri seuduille Uudenmaan 
lääniä sekä että suunniteltiin uusia töitä, joihin vielä voitiin ottaa lisää 
työttömiä. 

Kaupunginhallitus oli keskittänyt esityksensä kahdeksaan ponteen, jotka 
kaupunginvaltuusto lisäten niihin erinäisten työntekijäryhmän palkkain 
korottamista koskevan kohdan hyväksyi1) sanamuodoltaan seuraavina: 

kaupunginhallituksen ehdottamat uudet työt on suoritettava varatöinä; 
kaupunginhallitus saa määrätä jokaisen työn aloittamisen ajankohdan ja 

laajuuden; 
kaupunginhallitus saa tähän tarkoitukseen käytettäväkseen 2,090,000 

markkaa yleisiä varatöitä varten myönnettyjä kaupunginvaltuuston käyttö-
varoja; 

kaupunginhallitus saa lisäksi edellä mainittujen töiden kustantamiseen 
kaupunginkassasta 3,000,000 markan suuruisen ennakkomäärän, joka sit-
temmin merkitään vuoden 1933 talousarvioon; 

kaupunginhallitus saa ehdotettujen viiden ylimääräisen työn kustanta-
miseen käytettäväkseen yleisiä töitä varten varatuista kaupunginvaltuuston 
käyttövaroista jäljellä olevan määrän, 1,186,000 markkaa; 

kaupunginhallituksen toimenpide, että Hämeentien leventäminen kort-
telin n:o 542 kohdalta ja Nordenskiöldinkadun tasoittaminen oli pantu alulle, 
hyväksyttiin; 

valtioneuvostolta oli anottava, että valtio helpottaakseen pääkaupungin 
vaikeata työttömyystilannetta järjestäisi mahdollisimman paljon töitä 
Helsingistä kotoisin oleville työttömille; sekä 

kaupungin varatöissä suoritetun tuntipalkan tuli lokakuun 1 p:stä lukien, 
jos työntekijä oli huoltovelvollinen, olla 5: 50 markkaa kivityöläisille ja 
heihin verrattaville ammattityöntekijöille, 5 markkaa rusnaajille ja 4:50 mark-
kaa apureille. 

Kvsto 21 p. syysk. 5 §. 
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Helsingin ammatillisen paikallisjärjestön, Suomen kunnantyönteki jä in 
liiton ja työt tömien lähetystön es i t tämät vaat imukset eivät antaneet kau-
punginvaltuustolle aihetta muihin toimenpiteisiin. 

Uudet maantiet. Lokakuun 5:ntenä päivätyssä kirjelmässä kulkulaitos-
ten ja yleisten töiden ministeriö ilmoitti, e t tä hallituksen esitykseen lisä-
määrärahain myöntämisestä työ t tömyyden lieventämiseksi käynti in pantavia 
ylimääräisiä töi tä var ten sisältyi paitsi 3,400,000 markan määrärahaa Tuo-
marinkylästä Vantaanjoen yli Helsingin p i tä jän kau t t a Hyry lään suunni-
te l tua maant ie tä var ten 5,000,000 markan määrä Helsingin—Turun maantien 
ensimmäisen, Vihtiin asti u lo t tuvan osan rakentamis ta varten. Samalla 
ministeriö tiedusteli, aikoiko kaupunki rakentaa osuutensa ensiksi maini tusta 
t iestä niin ajoissa, e t tä se oli valmiina samaan aikaan kuin valtion osuus, sekä 
jälkimmäisen tien suhteen, sitoutuiko kaupunki uuden Porvoon tien valmistu-
miseen mennessä r aken tamaan Sörnäisten rannan ja Kulosaaren välille 
uuden, liikenteen vaat imuksia vas taavan sillan sekä tekemään lopullisen 
sopimuksen, jonka mukaan kaupunki omalla kustannuksel laan rakentaisi 
alueelleen suunnitel tuun Jorvaksen tiehen l i i t tyvän uuden tien. 

Tuomarinkyläs tä pohjoiseen olevaa t ietä koskeva kysymys oli ra tkais tu 
toisessa yhteydessä 1 ) , Kulosaaren ja mantereen välisen sil tayhteyden sekä 
Jorvaksen tiehen l i i te t tävän uuden tien suhteen taas kaupunginval tuusto 
pää t t i 2) i lmoittaa ministeriölle, et tä Helsingin kaupunki sitoutui heti ryhty-
mään sellaisiin toimenpiteisiin, jo tka tekivät mahdolliseksi esteet tömän liiken-
teen Porvoosta Kulosaaren poikki Helsinkiin kulkevalla maantiellä, jolloin 
suunnitellut s i l lanparannustyöt suoritettaisiin vuoden 1934 loppuun mennessä 
edellyttäen, e t tä valtio heti aloitti maini tun, 6.5 m leveän tien rakentamisen, 
jonka otaksutt i in valmistuvan 2—3 vuoden kuluessa; sekä e t tä kaupunki 
sitoutui omalla kustannuksel laan j a tkamaan ka tu verkostoaan Pikku-Huopa-
lahden i t ä ran taan vas tapää tä sitä Munkkiniemen alueen kohtaa, josta tie 
aiottiin rakentaa Kuusi- ja Leht isaar ten kau t t a Jorvaksen rautatiepysäkille. 

Katsoen siihen, e t tä hallitus suunnitellessaan Helsingin tienoille järjes-
te t täv iä varatöi tä toistaiseksi ei ollut lopullisesti pää t t äny t , missä niitä sopi-
vimmin voitiin aloittaa, kaupunginval tuusto pää t t i l i i t tää vastaukseensa 
pöytäk i r jaan otetun, t ä t ä kysymystä koskevan selvityksen. 

Helsingin—Hyrylän maantie. Tie- ja vesirakennushalli tus oli l ähe t tänyt 
kaupunginhallitukselle Helsingin—Hyrylän maantien rakennussuunnitelman 
pyytäen siitä sen lausuntoa sekä tiedustellen, oliko kaupunki halukas ja mihin 
mennessä omalla kustannuksel laan raken tamaan alueelleen tulevan osan 
tiestä sekä suostuiko kaupunki maksamaan puolet t iesuunnitelmaan sisäl-
tyvän Vantaanjoen sillan rakennuskustannuksis ta . Tämän johdosta kiinteistö-
l au takun ta huomaut t i 3), e t tä rakennussuunni te lman mukaan ehdotet tu 
uusi tie alkoi Pakinkylän ja Tuomarinkylän ra ja l ta , kun taas l au takunta oli 
sitä mieltä, et tä suunnitelman tuli käsi t tää myöskin Käpylän ylimenosillalta 
Oulunkylän ja Pakinkylän kau t t a Tuomarinkylään vievä tien osa, jo t ta 
t ämäkin aikanaan voitaisiin julistaa maantieksi . Tämä edellytti kuitenkin, 
e t tä maan omistaja luovut t i t ietä var ten tarpeellisen maan, mu t t a t ämän 
ehdon t äy t t äminen tuskin tuo t t i kaupungille vaikeuksia, koska jo oli ryh-
dy t ty toimenpiteisiin tarpeellisten maa-alueiden hankkimiseksi ja nämä niin 
pian kuin ne olivat joutuneet kaupungin ha l tuun voitiin luovut taa maan-

!) Ks. tämän kert. s. 34. — 2) Kvsto 26 p. lokak. 7 §. — 3) Kvston pain. 
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t ien rakentamis ta var ten. Edelleen l au takun ta huomaut t i , e t tä Tuomarin-
kylän ete lärajan ja Vantaanjoen välinen tie vastedes tuli olemaan kaupungin-
asemakaavaan sisältyvää ka tumaa ta , mikä oli o te t tava huomioon sitä raken-
nettaessa. Kaupunk i oli jo r aken tanu t miltei valmiiksi Mäkelänkadun, joka 
oli t ämän maant ien ja tke, Käpylän rauta t ienyl ikäytävään saakka, ja rau ta-
tiehallitus oli puolestaan luvannut rakentaa maini tun yl ikäytävän sekä tien 
ja tkeen rautat ienalueen poikki. Rautat ienalueen ja kaupungin ra j an välisen 
tien taas kaupunki rakentaisi Oulunkylän ja Pakinkylän välisen tienosan 
yhteydessä. Niin ollen l au takun ta katsoi kaupungin voivan suostua raken-
t a m a a n myöskin t ieasetuksen 15 §:ssä, johon tie- ja vesirakennushallitus 
kir jelmässään oli v i i tannut , edellytetyn maantien jatkeen siltä osalta, jolta 
se sijaitsi kaupungin alueella, Tuomarinkylän kau t t a kulkevan osan kuiten-
kin ainoastaan edellyttäen, e t tä valtio suoritti puolet työkustannuksis ta 
Tielain määräysten mukaisesti Oulunkylän kun ta ja Helsingin maalaiskunta 
oikeastaan olivat velvolliset suor i t tamaan t a rv i t t avan t iemaan lunastamisesta 
a iheutuvat kustannukset , m u t t a ot taen huomioon sen suuren hyödyn, joka 
kaupungilla tuli olemaan uudesta t iestä, ki inteis tölautakunta katsoi voivansa 
puoltaa sitä, e t tä kaupunki korvaukset ta luovuttaisi tarpeelliset maa-alueet. 
Vantaanjoen sillan rakennuskus tannusten suorittamiseen l au takun ta ei 
ka tsonut kaupungilla olevan mi tään syytä ot taa osaa. Tuomarinkylän 
kau t t a kulkevaa t ietä var ten l au takunta oli an t anu t asemakaavaosastonsa 
laatia ehdotuksen, jonka mukaan edellä maini t tu silta tulisi si jai tsemaan 
n. 400 m tie- ja vesirakennushalli tuksen ehdot taman paikan alapuolella, 
paikassa, missä Vantaanjoen rannoilla yleensä epäedulliset ja epävarmat 
perustussuhteet oli tode t tu erit täin suotuisiksi. Sillan paikan muut taminen 
aiheuttaisi t ietenkin muutoksen itse tienkin suuntaan, mikä kui tenkaan ei 
merkinnyt paljoa, koska maasto oli edullista. Sitävastoin oli o te t tava huo-
mioon, e t tä silta tuli s i jai tsemaan juuri siinä kohdassa, missä Imat ran voima-
laitoksen voimajohto kulki Vantaanjoen poikki, minkä takia johto oli luji-
t e t t ava ja varus te t tava erinäisillä varmuuslait tei l la. 

Hyväksyen ki inteis tölautakunnan asiasta es i t tämät ehdotukset kaupun-
ginvaltuusto p ä ä t t i 2 ) i lmoittaa tie- ja vesirakennushallitukselle 

et tä jos Helsingin—Hyrylän maant iesuunni te lmaan sisällytettiin Käpy-
län pysäkin kohdalta Oulunkylän ja Helsingin maalaiskunnan Pakinkylän 
kau t t a kulkeva tie, kaupunki suostui korvaukset ta luovut tamaan sitä var ten 
t a rv i t t avan t iemaan; 

e t tä kaupunki si toutui vuosina 1932 ja 1933 varatöinä r akennu t t amaan 
Tuomarinkylän kau t t a kulkevan tienosan edellyttäen, e t tä valtio suoritti 
puolet työkustannuksis ta , n. 613,500 markkaa; 

e t tä kaupunki suostui korvaukset ta luovut tamaan t ähän tarkoitukseen 
t a rv i t t avan t iemaan; 

e t tä kaupunki ei suostunut osallistumaan Vantaanjoen yli vievän sillan 
rakennuskustannuksi in; sekä 

e t tä kaupunki hyväksyi asemakaavaosaston laat iman, t ien suuntaa 
koskevan ehdotuksen sekä siihen l i i t tyvät profiil iehdotukset ehdoin, e t tä valtio 
vastasi kaikista sillan kohdalla olevan voimajohdon luj i t tamisesta ja mahdolli-
sesta siirtämisestä aiheutuvista kustannuksis ta . 

Sit temmin kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriö oli vaa t inut , e t tä 
kaupunki itse omalla kustannuksel laan rakentaisi omistamalleen alueelle 

!) Ks. tämän kert. s. 35. — 2) Kvsto 15 p. kesäk. 8 §. 
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rau ta t ienyl ikäytävän ja Vantaanjoen välille tulevan osan t ietä. Tämän joh-
dosta kaupunginval tuusto muut t i x) edellä maini t tua päätös tään siten, e t tä 
kaupungin omistamien maiden halki kulkeva osa t iestä oli rakennet tava 
vara työnä kokonaan kaupungin kustannuksella. 

Marjaniemeen vievä tie. Osakeyhtiö Marjaniemen huvi layhdyskunnan 
ase t tama tiekomitea oli anonut , e t tä Helsingin kaupunki rakentaisi tien 
Marjaniemestä uudelle Helsingin—Porvoon maantielle sekä luovuttaisi t ietä 
var ten t a rv i t t avan maan, sekä i lmoi t tanut yht iön suostuvan täs tä korvauk-
seksi luovut tamaan kaupungille n. 25,000 m2 käs i t tävän maapals tan yhdys-
kunnan alueelta. Tämän johdosta kaupunginval tuusto p ä ä t t i 2 ) rakennut taa 
puheena olevan tien pääasiallisesti kiinteistötoimiston asemakaavaosaston 
laat iman suunnitelman mukaisesti ja vuoden 1933 vara työohje lman puit-
teissa edellyttäen, e t tä tarpeellinen t iemaa luovutet t i in kaupungille maksu t ta 
sekä e t tä Marjaniemen huvi layhdyskunta niinikään maksu t ta luovutt i kar t -
t a an ta rkemmin merki tyn 25,000 m2:n laajuisen maa-alueen. 

Turun maantien oikaiseminen. Uudenmaan läänin maaherra oli pyy täny t 
kaupunginval tuuston lausuntoa Huopalahden kunnanva l tuu te t tu jen ano-
muksesta, e t tä ryhdyttäis i in toimenpiteisiin Helsingin ja Turun välisen maan-
tien oikaisemiseksi siten, e t tä se kulkisi pitkin suunnitel tua Län t . puistotietä. 
Sieltä Helsingin kaupunki mahdollisesti halusi ja tkaa tien oikaisemista kau-
punkiin päin, jolloin tie kokonaan kulkisi kaupungin omistamien maiden 
halki, joista kuitenkin lähinnä Haagaa sijaitseva alue kunnallisessa suhteessa 
kuului Huopalahden kuntaan . Kunnanva l tuus to huomaut t i tässä yhteydessä, 
e t tä se ryhty i tien siirtämiseen ainoastaan edellyttäen, e t tä kaupunki luo-
vu t t i sitä var ten tarpeellisen maan Huopalahden kunnan ta rv i t semat ta 
vas ta ta tielaissa mainituista korvauksista. 

Maaherralle antamassaan vastauksessa kaupunginval tuusto puolsi 3) 
Turun maant ien oikaisemista ta rkoi t tavaa Huopalahden kunnanva l tuu te t tu -
jen anomusta sekä ilmoitti kaupungin suostuvan korvaukset ta luovut tamaan 
tien rakentamiseen t a rv i t t avan maan omistamastaan entisen Böölen tilan 
lohkosta vastedes vahvis te t tavan suunnitelman mukaisesti, jolloin kuitenkin 
Huopalahden kunnan tuli vas ta ta niistä kustannuksis ta , jo tka voivat aiheutua 
siitä, e t tä t ietyö panti in alulle, ennenkuin t iemaata koskevat vuokrasopi-
mukset. olivat pää t tynee t , ja vuokraaji l le sen johdosta oli makse t tava kor-
vausta vuokraoikeuden menettämisestä. 

Lauttasaaren ja Salmisaaren välinen siltayhteys. Laut tasaaren taa javäk i -
sen yhdyskunnan anot tua Uudenmaan läänin maaherra l ta lupaa hakemus-
asiakirjoihin l i i te t tyjen piirustusten mukaisen sillan rakentamiseen Lau t t a -
saaren ja Salmisaaren välille ja sen jälkeen kun t ämän johdosta oli to imi te t tu 
asetuksen mukainen katselmus ja asiaa harrastavia kehoitet tu tekemään ne 
muis tutukset , joihin he mahdollisesti katsoivat olevan syytä sekä meren-
kulkuhallitus, maataloushall i tus, rautat iehall i tus, metsähalli tus ja tie- ja vesi-
rakennushall i tus olivat antaneet kysymyksestä lausuntonsa, maaherra oli 
l ähe t tänyt kaikki asiassa kertyneet as iakir ja t kaupungin viranomaisille pyy-
täen niiden lausuntoa. Asia oli sen jälkeen al is tet tu kaupungin ammat t i -
viranomaisten sekä kaupunginhall i tuksen valmisteltavaksi, ja nämä olivat 
pääpiirtein yhtyneet niihin ehdotuksiin, jo tka edellä maini tun katselmuksen 
to imi t ta ja , Uudenmaan tie- ja vesirakennuspiirin ylimääräinen insinööri Y. A. 
Jyränkö, sekä tie- ja vesirakennushalli tus olivat esit täneet, ja hyväksyen 

Kvsto 12 p. lokak. 4 §. — 2);S:n 7 p. jouluk. 35 §. — 3 ) S:n 9 p. maal sk. 7 §. 
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asiaa valmistelleiden viranomaisten es i t tämät näkökohdat kaupunginval tuusto 
p ä ä t t i x ) ehdot taa kyseisen anomuksen hyväksyt täväks i edellyttäen 

e t tä varsinaisen sillan pi tuus tuli olemaan vähin tään 340 m, mille välille 
sai rakentaa 7 siltapilaria, joiden mi t tasuhtee t kävivät ilmi anomukseen liite-
tys tä sillan pituusleikkaus- ja asemapiirroksesta, kun taas loppuosan n. 420 m 
leveästä salmesta sai sulkea sillan kumpaankin päähän rakennettavil la maa-
tukimuureil la ja niihin liittyvillä penkereillä; 

e t tä silta merili ikennettä var ten varustet t i in n. s. läppäsillalla sul jet ta-
valla ja avat taval la aukolla, jonka vapaan leveyden tuli olla vähintään 25.o m 
ja vedensyvyyden vähin tään 8.o m keskivedenpinnasta N. N. -f- O.o :sta lukien 
ja jonka tuli sijaita 30.o m länteen siitä kohdasta, mihin se oli merki t ty ano-
mukseen l i i te t tyyn siltapiirrokseen eli 103.5—78.5 m Salmisaareen suunnitel-
lusta laiturista; 

e t tä silta varustet t i in yhdellä n. 52.o m pitkällä kiinteällä siltajänteellä, 
jossa sillan alimpien rakenneosien etäisyys keskivedenpinnasta ainakin 12.o m:n 
välimatkalla oli vähintään lO.o m; 

et tä sillan l i ikkuvan osan avaaminen ja sulkeminen t apah tu i konevoi-
malla, e t tä läppäsilta säännöllisissä oloissa oli sul je t tuna, niin et tä maantie-
liikenne sillalla saattoi esteettä t apah tua , m u t t a e t tä se v i ipymät tä ja kor-
vaukset ta avat t i in merili ikennettä varten, niin e t tä tälle aiheutui mahdolli-
s imman vähän hai t taa ja a janhukkaa , mitä var ten sillan omistajan tuli pur-
jehduskauden ajaksi o t taa ja vuorokauden umpeensa pitää paikalla r i i t tävä 
miehistö; 

et tä sillan omistaja velvoitetti in sillan liikkuvassa aukossa t apah tuvan 
liikenteen helpottamiseksi ja turvaamiseksi r aken tamaan ja p i tämään kun-
nossa sillan molemmilla puolilla, läppäsillan aukon kummallakin puolen Hel-
singin kaupungin viranomaisten määräämissä paikoissa näiden viranomaisten 
määräys ten mukaisesti r akenne t tu ja n ippupaaluja (duc d'albeja) ja johtimia 
tarpeellinen määrä; 

e t tä sillan omistaja huolehti jään särkemisestä ja poistamisesta silta-
aukoista, kun se laivaliikenteen takia oli tarpeellista; 

että sillan omistaja pur jehduskauden aikana auringon laskun ja nousun 
välisenä aikana piti sillan aukot siten merki t ty inä kuin kanavia ja kääntö-
siltoja koskevissa laeissa ja asetuksissa oli säädet ty tai vastedes säädettiin; 

et tä sillan omistaja varust i sillan merkinanto-, varoitus- ja suojalaitteilla, 
jo tka takas ivat tien liikenteen turvallisuuden; 

e t tä ennenkuin sillan rakentamiseen ryhdyt t i in , tehti in Helsingin kau-
pungin viranomaisten kanssa sopimus sillan yhdistämisestä Helsingin kau-
pungin katuverkkoon; 

e t tä sillan raken ta ja rakennusaikana avoveden aikana piti avoinna väy-
län, joka oli väh in tään 25.o m leveä ja 8.o m syvä sekä korkeudeltaan esteetön, 
sellaisessa paikassa, ettei siitä ollut ha i t taa sillan pohjoispuolella olevalle 
Laut tasaaren selälle suuntautuval le meriliikenteelle, sekä meren ollessa jää-
tyneenä huolehti siitä, e t tä sillan rakennustyö ei es tänyt eikä vaa ran tanu t 
jäitse t apah tuvaa liikennettä; 

e t tä haki ja oli velvollinen asianomaisille täysin korvaamaan kaiken sil-
lan rakentamisesta mahdollisesti a iheutuvan vahingon ja haitan; sekä 

e t tä kaupungin viranomaiset oikeutetti in ennen töiden alkamista tar-

Kvsto 4 p. toukok. 5 §. 
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kas tamaan ja hyväksymään sillan piirustukset sekä teknilliseltä e t tä kauneus-
näkökannal ta katsoen. 

Si t temmin ilmoitettiin Uudenmaan läänin maaherran syyskuun 5 p:nä 
antamal laan päätöksel lä 1 ) myöntäneen Laut tasaaren taajaväkisel le yhdys-
kunnalle luvan sillan rakentamiseen Laut tasaaren ja Salmisaaren välille 
yhdyskunnan esittämien piirustusten mukaan ja edellä mainituin, kaupungin-
val tuuston aset tamin ehdoin, kuitenkin oikeuttaen tie- ja vesirakennushalli-
tuksen yksissä neuvoin Helsingin kaupungin viranomaisten kanssa, ennen-
kuin töitä sai aloittaa, t a rkas t amaan ja hyväksymään laadi tut piirustukset 
sekä teknilliseltä e t tä kauneusnäkökannal ta katsoen ja edellyttäen, e t tä 
puu tavaran ui t to sai korvaukset ta t apah tua siihen kulloinkin parai ten sopi-
van aukon kau t t a , ollen sillan omistajan rakennet tava ja p idet tävä kunnossa 
ne lait teet, jotka mahdollisesti tarvi t t i in sillan suojelemiseksi laut tauksen 
a iheut tamal ta vahingolta. 

Kyläsaaren puhdistuslaitos. Kaupungin yleisten töiden hallitus ilmoitti, 
e t tä Kyläsaaren puhdistuslaitoksen töistä vielä oli jäljellä teräshiontaa, 
kaivutöi tä viemäri- ja kaasujohto ja var ten, lietelava sekä täy t tämis - ja tasoi-
tustöi tä , ja et tä hallitus oli arvioinut näiden töiden tulevan maksamaan vas-
taavast i 140,000 markkaa , 160,000 markkaa, 50,000 markkaa ja 150,000 
markkaa eli yhteensä 500,000 markkaa edellyttäen, et tä ne suoritetti in vara-
töinä. Edelleen hallitus ilmoitti neuvotelleensa Yleinen insinööritoimisto 
osakeyhtiön kanssa Kyläsaaren viemäriveden biologiseen puhdistukseen tar -
v i t t avan koneiston hankinnasta t ämän toiminimen tekemän ja val tuuston 
periaatteellisesti hyväksymän tar jouksen pohjalla. Neuvot te lujen tuloksena 
oli ollut, e t tä toiminimi oli l ähe t täny t koneiston piirustukset ja rakennus-
konttori s i t temmin näiden mukaisesti suor i t tanut laitoksen betonityöt . Lon-
toolainen toiminimi Activated Sludge Ltd , jota Osakeyhtiö Yleinen insinööri-
toimisto edusti Suomessa, oli sen jälkeen omalla vastuullaan valmis tanut 
kyseisen koneiston, joka ta r jo t t i in kaupungille 169,260 Tanskan kruunun 
hinnasta eli n. 2,134,000 markas ta ehdoin, e t tä ensimmäinen erä, 42,315 
kruunua, suoritetti in lokakuun 1 p:nä 1933, toinen erä, 84,630 kruunua, 
t ammikuun 1 p:nä 1934 ja loput, 42,315 kruunua, t ammikuun 1 p:nä 1935 
sekä e t tä maksamat ta oleville erille suoritett i in 7 %:n mukainen korko 
t i lauspäivän ja maksupäivien väliseltä a ja l ta . 

Asiaa esiteltäessä kaupunginval tuusto pää t t i 2 ) oikeuttaa kaupungin yleis-
ten töiden hallituksen suor i tu t tamaan Kyläsaaren puhdistuslaitoksen edellä 
maini tu t työ t varatöinä sekä hyväksyä edellä selostetun laitoksen koneiston 
hankintasopimuksen ja sen maksuehdot , kui tenkin pidät täen kaupungille 
oikeuden hinnan suorittamiseen joko kokonaan tai osaksi ennen main i t tu ja 
määräaikoja . 

Oulunkylän urheilukenttä. Ki inteis tölautakunta lähett i Oulunkylän 
urheilupuiston yleissuunnitelman, joka Oulunkylän kunnalle urheilukentäksi 
vuokra tun 3) alueen lisäksi käsitt i siihen ra jo i t tuva t alueet, joille l au takunta 
oli suunnitel lut har joi tus -, leikki- ja verkkopallokenttiä, kaikkiaan 6.5 ha, 
sekä esitti, e t tä kaupunginval tuusto hyväksyisi suunnitelman. Kaupungin 
yleisten töiden hallituksen täs tä esityksestä antamassaan lausunnossa huo-
maute t tua , e t tä ehdotet tu Oulunkylän urheilupuisto oli suunnitel tu niin laa-

!) Kvsto 12 p. lokak. 6 §. — 2) S:n 10 p. helmik. 15 §. — 3) Ks. v:n 1930 kert. 
s. 198. 
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jaksi, e t tä se täysin tyydy t t i urheilua harras tavan yleisön tarpeen senkin 
varal ta , e t tä Oulunkylän kunta yhdistettäisiin Helsinkiin, mu t t a e t tä suun-
nitelman toteut tamisesta aiheutuisi ylen runsaast i kustannuksia , n. 4,040,000 
markkaa , minkä vuoksi kysymystä oli perinpohjaisesti hark i t tava , kaupun-
ginvaltuusto päät t i ainoastaan vara ta ki inteis tölautakunnan ehdot taman 
alueen urheilupuiston tarpeisiin. 

Vallilan siirtolapuutarhan laajentaminen. Ki inteis tölautakunta oli ilmoit-
t anu t , e t tä Vallilan s i i r tolapuutarhan palstain kysyntä oli ollut huomat t avan 
suuri, minkä takia puutarha-alueen eteläosakin olisi kunnoste t tava . Työstä 
a iheutuvat kus tannukset oli arvioitu 265,000 markaksi , minkä määrän kau-
punginval tuusto osoit t i2) yleisiä töitä var ten varatuis ta käyt tövarois taan. 

Pakinkylän uimaranta. Kaupunginval tuus ton p ä ä t e t t y ä 3 ) luovut taa 
erään Vantaanjoen ranta-alueen yleiseksi vene- ja uimapaikaksi sekä annet-
tua rakentaa tien tälle alueelle Pakinkylän yhdyskunnan val tuusto oli ano-
nut, e t tä u imaranta pantaisiin kuntoon kesäksi ja tie rakennettaisiin edellä 
maini tul ta jo valmiiksi rakennetul ta t ieltä Pakinkylän n. s. kunnantielle. 
Tämän johdosta kaupunginval tuus to p ä ä t t i 4 ) kesän aikana panet taa kuntoon 
kyseisen u imarannan sekä myöntää t ähän tarkoitukseen tarpeellisen määrä-
rahan, 18,500 markkaa , Ki inteä omaisuus nimiseen pääluokkaan merkityistä 
käyt tövarois taan. Sit temmin myönnet t i in 5) samaan tarkoitukseen 2,11.8 mar-
kan l isämääräraha edellä main i t tuun pääluokkaan merki t ty jen val tuuston 
käyt tövarojen ylityksenä. 

B. Kaupungin irtainta omaisuutta ja rahatointa 
koskevat asiat. 

Kaupungin vuoden 1931 tilit ja tilinpäätös. Kaupungin vuoden 1931 
t i l inpäätöksen yhdistelmä oli seuraava: 

Tulot. 
Säästö vuodesta 1930 Smk 86,449,569:70 
Tuloja talousarvion mukaan » 576,821,802: — 
Määrärahoja sääs tynyt » 33,488,481:36 
Tuloja yli arvion » 21,589,105:82 
Talousarvioon merki t semät tömät tu lot » 5,031,476: 73 

Yhteensä Smk 723,380,435: 61 
Menot. 

Määrärahoja talousarvion mukaan Smk 614,821,802: — 
Määrärahoja y l i te t ty » 9,520,936: 91 
Tulovajaukset » 20,914,812:56 
Talousarvioon merki t semät tömät menot » 18,073,512:22 

Yhteensä Smk 663,331,063: 69 

Säästyneitä lainavaroja Smk 1,520,268:50 
Tilierotus vuoteen 1932, säästöä » 58,529,103:42 

Yhteensä Smk 723,380,435: 61 
x) Kvsto 13 p. huhtik. 14 §. — 2) S:n 7 p. syysk. 22 §. — 3 ) Ks. v:n 1930 kert. 

s. 11. — Kvsto 23 p. maalisk. 12 §. — 5 ) S:n 16 p. marrask. 11 §. 


