
VII. Yleiset työt. 
Kaupungin yleisten töiden lautakunnan v:lta 1934 laatima ker-

tomus oli seuraavan sisältöinen: 
Kaupungin yleisten töiden lautakuntaan kuuluivat v. 1934 puheenjohta-

jana johtaja G. K. Bergman, varapuheenjohtajana professori O. A. Tarjanne 
sekä jäseninä pankinjohtaja T. Grotenfelt, vuorineuvos C. G. Herlitz, toimit-
t a j a J . E. Hut tunen, sähkötyöntekijä O. W. Oksanen ja insinööri T. R. Vähä-
kallio. Kaupunginhallituksen edustajana oli teknillinen johtaja E. Moring. 
Lautakunta kokoontui 49 kertaa ja käsitteli tällöin 1,017 asiaa. Lähetetty-
jen kirjeiden luku oli 341. Sihteerinä toimi varatuomari K. I. Nordberg. 

Vuoden aikana teetetyistä suurehkoista uudis- ja korjaustöistä tehdään 
selkoa rakennustoimiston eri osastojen toimintaa koskevissa selostuksissa. 

Lautakunnan alaisina olivat rakennustoimisto ja sen tilivirasto. 
Rakennustoimisto toimi kaupungininsinöörin johdolla ja jakautui kans-

liaan sekä 5 osastoon, nim. satamarakennus-, katurakennus- ja talorakennus-
osastoon, puisto-osastoon ja varasto-osastoon. Toimiston tilejä hoiti sen tili-
virasto. Lähetet tyjen kirjeiden luku oli 390. 

Työväki ja työpalkat. Seuraava taulukko osoittaa rakennustoimiston eri 
osastojen työntekijäin lukumäärän kunkin kuukauden lopussa: 
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Tammikuu . . . . 921 1,698 434 44 95 3,192 596 1,221 148 1,965 
Helmikuu 849 1,674 484 46 99 3,152 570 1,201 161 — 1,932 
Maaliskuu . . . . 752 1,495 593 59 102 3,001 476 1,094 146 — 1,716 
Huhtikuu 771 1,241 510 256 100 2,878 422 762 50 — 1,234 
Toukokuu 763 837 398 260 98 2,356 243 306 — — 549 
Kesäkuu 604 806 385 247 86 2,128 83 265 — — 348 
Heinäkuu 460 797 381 175 80 1,893 121 258 — — 379 
Elokuu 558 824 340 157 95 1,974 228 255 — — 483 
Syyskuu 570 836 290 122 99 1,917 259 249 94 — 602 
Lokakuu 562 809 308 63 84 1,826 361 315 230 — 906 
Marraskuu . . . . 597 846 335 42 79 1,899 419 501 265 — 1,185 
Joulukuu 611 964 315 83 95 2,068 428 689 234 48 1,399 

Vakinaisissa töissä suoritetut palkat perustuivat kaupunginvaltuuston 
toukokuun 27 p:nä 1931 vahvistamaan alimpien tuntipalkkojen tariffiin, muu-
tet tuina eräiden nimikkeiden kohdalla maaliskuun 1 p:stä 1934 alkaen val-
tuuston helmikuun 28 p:nä tekemän päätöksen mukaiseksi. 

Varatöissä suoritettiin kaupunginvaltuuston helmikuun 11 p:nä 1931 ja 
syyskuun 21 p:nä 1932 tekemien päätösten mukaiset palkat siten, että per-
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heellisten työnteki jä in tunt ipa lkka oli kivityöntekijöillä ja niihin verra t ta-
villa ammattilaisilla 5: 50 markkaa, rusnaaji l la 5 markkaa ja apureilla 4: 50 
markkaa; perheettömien työnteki jäin tunt ipa lka t olivat vastaavast i 4, 3:60 ja 
3:20 markkaa. Perheet tömien tun t ipa lka t korotet t i in maal iskuun alusta 60 
pennillä. 

Kesälomaa myönnett i in vuoden aikana 2,640 työntekijäl le yhteensä 
25,266 päivää seuraavasta yhdistelmästä lähemmin ilmenevin tavoin: 
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Yhteensä 727 464 | 1,162 287 2,640 25,266 

Tapaturmat. Tapaturmaisest i vahingoit tui 489 työnteki jää , joille sen 
perusteella suoritettiin vahingonkorvausta yhteensä 298,944: 45 markkaa . 
Invaliideiksi joutuneiden 10 työnteki jän puolesta maksett i in elinkorkorahas-
toon yhteensä 159,956: 80 markkaa . Tapa turmis ta aiheutuneet kustannukset 
nousivat yhteensä 458,901: 25 markkaan. Työnteki jä t olivat vakuu te tu t 
Tapaturmavakuutusosakeyht iö Kullervossa. 

Satamarakennusosaston henki lökuntaan kuuluivat satamarakennuspääl-
likkö, avustava satamarakennuspääll ikkö, 11 apulaisinsinööriä, 2 vaakits i jaa 
ja 2 p i i r tä jää . Kont tor i työs tä huolehti 4 toimistoapulaista. Lähe t t e jä oli 2. 
Eräs osaston insinööreistä opiskeli syksyllä geotekniikkaa ulkomaisissa kor-
keakouluissa täysin palkkaeduin. 

Suoranaista työn joh toa osaston työmailla hoiti vuoden alussa 17 raken-
nusmestaria, 12 apulais työnjohtajaa, 1 nosturien esimies ja 1 varastokir jur i . 
Vuoden aikana erosi 2 rakennusmestar ia ja 1 apula is työnjohta ja . 

Vakinaisissa töissä olevien työnteki jä in lukumäärä oli vuoden alussa 428, 
väheni sitten huht ikuussa 259:ään, l isääntyi 625:een kesäkuussa, m u t t a väheni 
syksyllä niin, et tä oli marraskuussa 156. Hert toniemen varatöissä oli t ammi-
kuussa 327 työnteki jää , m u t t a lukumäärä väheni vähitellen 83:een kesäkuussa; 
syksyllä työnteki jä in luku vaihteli 100—150:n välillä. Muissa varatöissä paitsi 
Laut tasaaren sillan töissä oli tammi—toukokuussa 120—350 miestä ja syys— 
joulukuussa70—180 miestä; kesäkuukausina sanotut työ t olivat pysähdyksissä. 
Laut tasaaren sillan työ t aloitettiin heinäkuussa 26-miehisellä työvoimalla, 
työnteki jäin lukumäärä oli suurin lokakuussa, jolloin työssä oli 133 miestä. 

Lautakunnal le esitettiin 183 asiaa, joista 85 koski uudistuksia ja 
rakennustöi tä ja 97 hallinnollisia tai henkilö- ja palkka-asioita. Lausunto ja 
annett i in m.m. sa tamalautakunnan suunnit te lemasta Länsisataman alueen 
aitaamisesta; satamaliiton suunnittelemista yhtenäisistä satamaosastojen ra-
kentamis-, kunnossapito- ja liikennöimismääräyksistä; asemakaavaosaston 
Länsisatamaan ja Laut tasaareen suunnit telemista Ruoholahden- ja Laut ta -
saarenkadun suuntaan kulkevista liikenneväylistä; Hietalahden telakan ton-
t is ta ja vuokrasopimuksesta; sekä Sörnäisten ranta t ien varrella olevalle Osuus-
tukkukaupan tontille ja Pääskylänkadun varrella olevalle Suomen osuuskaup-
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pojen keskuskunnan tontille johtavis ta rautat ierai teis ta . Esi tykset koskivat 
m.m. Laivarannan raiteiston jär jestelyä ja laiturin eteläpään takaisen alueen 
hiekalla t äy t t ämis tä , Ruoholahdenrannan ja tkamis ta ja raiteiden aset tamista 
sille, hiilivarastoalueiden vuokraamista Saukonrannalta, Lau t tasaa ren siltaa, 
Osakeyhtiö Alkoholiliike aktiebolagin Salmisaarella olevaa aluetta, Raha-
pa janrannan ja tkeen varastorakennusta , lentosatamien parannuksia, Sör-
näisten keskimmäiselle laiturille törmäyksestä johtuneiden vaurioiden kor-
vaamista, Kyläsaaren jär jestelyrai tei ta , Arabian radan painumisia, Her t to-
niemen radan l i i t tämistä Oulunkylän ra tap ihaan ja Vantaanjoen siltaa, Her t -
toniemen asema-aluetta ja vedensaantia, Hert toniemen radan jäljellä olevien 
töiden kustannuksia sekä satamanosturien kanna t tava i suu t ta ja uuden hinaa-
ja-aluksen hankintaa . Valt ionrautatei l tä ostettiin 20 vaihdet ta , sähkö-
teräskiskoja sidekiskoineen 2,500 m ja kivihiiltä 600 tonnia. Osasto oli edus-
t e t tuna valiokunnassa, jonka kaupunginhall i tus asetti t a rkas tamaan Van-
taan rautatiesillan suunnitelmia. Satamalautakunnalle , rakennustoimistolle, 
kaupunginhallitukselle y . m . viranomaisille annetti in useita lausuntoja. Kau-
pungin puolesta osasto valvoi Hietalahden telakan laajennustöi tä , jo tka pää-
piirteissään valmistuivat . 

Laiturien korjauksiin kuului, paitsi suojusparrustojen, puukansien ja 
kiinnityspatsaiden kunnossapitoa, Saukonrannan Melkinkadusta i tään olevan 
laiturin suojusparruston sekä Sörnäisten painolastilaiturin länsipään ja keski-
osan täydellinen uusiminen. Varsinaisen määrärahan lisäksi saatiin 10,000 
markkaa työpalkkojen korotusten määrärahasta . 

Hietalahden pohjoisranta päällystetti in asfalttiliuossepelillä ja tulli tar-
kastusrakennuksesta etelään oleva Ete lärannan osa ja varastorakennusten 
10 ja 11 välinen osa Rahapa j an ran t aa hiekka-asfaltilla. Työpalkkojen koro-
tus ten määrärahas ta saatiin 5,000 markkaa . Viimeksi maini tut työ t suoritti 
Osakeyhtiö Wetek aktiebolag. 

Ka ta j anokan viemäri n:o 20 siirrettiin lopullisesti varastorakennus n:o8:n 
luoteispuolelle. 

Kruunu vuoren selän kompassi tarkastuspoijun ankkuroinnin luj i t ta-
miseksi kaivett i in ankkurina toimiva betonimöhkäle liejuun ja peitettiin 
hiekalla. 

Rahapa jan rannan portt inostureihin muutet t i in uudet pyörät nosturikop-
pien alle, korjat t i in nostokoukku- ja sähkölait teita ja hankit t i in uusia nosto-
köysiä. Asianomaisella luvalla ylitetti in määräraha 20,000 markalla. 

Kaivopuiston kylpylän rannassa olevan höyrypursilai turin itäinen reuna 
varustet t i in kaiteella. Eräs Kaivopuiston länsirannalla olevista laitureista 
muutet t i in moottorivenelaituriksi Uunisaaren uimalaitokselle suuntau tuvaa 
liikennettä var ten. 

Rautat ierai te iden kunnossapitoon sisältyi Töölön tavara-asemalta Ka ta -
janokalle ulottuvalla satamaradalla, Hietalahdessa, Merisatamassa, Etelä-
satamassa ja Kata janokal la olevilla sivuraiteilla kor ja t tav ia kiveyksiä y.m. 
kaupungin suori tet tavia töi tä , joiden kustannukset nousivat 30,000 markkaan. 
Länsisataman ja Munkkisaaren raiteiden pölkkyjä vaihdett i in, kiskoja ja vaih-
teenosia uusitti in. V. 1933—34 naula tu t kaupungin teuras tamon ja Arabian 
teh taan raiteet tarkis tet t i in ja nostetti in. Pääasiassa viimeksi mainitun rai-
teen korottamiseen myönnett i in 160,000 markan l isämääräraha. 

Venepaikkojen kunnossapito supistui vähäisempiin korjauksiin, m u t t a 
koska määrärahaa oli vähennet ty se kuitenkin ylitett i in, 17,971: 55 markalla. 
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Rannal ta jäälle vieviä siltoja rakennett i in vain muutamiin kohtiin. Edul-
linen talvi aiheutt i t un tuvan määrärahan säästön. 

Ruoppauslai t teella ruopat t i in kaikkien suurten viemärien suiden edus-
ta t , lumenkaatopaikkojen kohdat sekä eräiden laiturien edustoja. Lisäksi 
ruopat t i in Ruoholahdenrannan edustalla olevan karin tienoo, Rahapa j an -
rannan uuden osan edusta, Ka ta j anokan itäosaan rakennet tavan rantapenke-
reen paikka sekä selkä Laut tasaaren sillan rakentamis ta varten; näiden ruop-
pausten kustannukset suoritettiin uudisrakennusten määrärahoista . Kiin-
teistötoimiston kansanpuisto-osaston laskuun ruopat t i in Naurissaaren sil-
lasta i tään rakennet tavan laiturin paikka. Kourakaivuri l la ruopat t i in Meri-
tullintorin edusta, Ka ta j anokan lentosatama, pohjoinen ja eteläinen vene-
satama, Länsisatamassa Laivarannan H varaston edusta sekä Hietalahden-
rannan i täpään varsi. Edelleen ruopat t i in Hietalahden allas, Lapinlahden 
ja Ruoholahdenrannan viemärien suiden tienoot sekä katurakennusosaston 
laskuun Rajasaaren uppojohdon tienoo. Pohjakiviä louhittiin Särkän poh-
joispuolella olevan karireimarin kohdalta ja Ruoholahdesta Laut tasaaren laut-
talai turin edustal ta. Ruoppaukset olivat käynnissä toukokuun 3 p:stä joulu-
kuun 2 p:ään, jolloin 183 työpäivän aikana ruopat t i in kaikkiaan 108,000 m 3 

eli n. 590 m3 päivässä. Ruopa tus ta määräs tä vietiin n. 60,000 m3 Suomen-
linnan edustalle. 

Mittaukset ja tu tk imukset kohdistuivat Laut tasaaren siltaan, Rahapa-
janrannan varastorakennukseen, Ruoholahdenrannan edustalla olevaan kariin 
sekä Ruoholahdenrannan laiturin jatkamiseen. Lisäksi mitat t i in ja t u t -
kittiin Hietalahden telakan varustuslai turin tienoita, pohjoista venesatamaa 
ja halkolaiturin tienoita. Sitä paitsi suoritettiin tont t imi t tauksia , kartoi-
tuksia, laiturien tarkastusmit tauksia , harauksia ja menoarvion laatimiseen 
tarvi t tavia mit tauksia . Työpalkkojen korotusten määrärahas ta saatiin 5,000 
markkaa . 

Työkalustoa kunnostet t i in kuten tavallisesti. Kourakaivuri n:o 1 kor-
jat t i in perusteellisesti ja puiset ruoppausproomut n:o 4 ja n:o 15 uusittiin. 
Työpalkkojen korotusten määrärahas ta saatiin 10,000 markkaa. 

Ka ta j anokan lentosatamassa uusittiin kaksi 20 m:n pituista laituriosaa. 
Erä i tä siellä suori te t tavia töi tä var ten myönnetystä l isämäärärahasta käy-
te t t i in 7,942: 05 markkaa . Kellosaaren lounaisrantaan rakennett i in 20 m:n 
pituinen laituri ja laiturin viereinen alue sepelöitiin. Kustannukset , 24,304: 45 
markkaa , suoritettiin Kellosaaren lentosataman määrärahas ta . 

Saukonrannan ja Laivarannan eteläosan valaistuslait teita kor ja t t i in ja 
täydennet t i in . 

Taivallahden purkauslai turi n:o 3 ja Merisataman purkauslai turi n:o 4 
uusittiin täydellisesti; edellisessä oli vain muutamien paalujen uusinta tar-
peellinen. Ruoholahden purkauslai turi n:o 3 uusittiin, vahvistet t i in ja suu-
rennetti in. Pitkänsillan kaakkoinen laituritaso uusittiin ja osa r an taa täy-
te t t i in . Hakaniemen laut ta la i tur i uusitt i in ja parannet t i in . 

Länsisataman uudisrakennustöitä tehti in pääasiallisesti menosäännön 
perusteluihin sisältyvän ohjelman mukaisesti. La ivarantaa ja tket t i in vielä 
70 m, joten laiturin pituus on 870 m, siitä kulman eteläpuolella 200 m. Vii-
meksi maini tun laituriosan ja Hietasaarenkadun päähän tehdyn kivipenke-
reen välinen vesialue täyte t t i in hiekalla. Hiekkaa kuljetet t i in jaaloilla 
10,084 m3, hinnan ollessa 14: 50—15 markkaa m3:ltä, j a hiekanpumppuamis-
alus Sydhavnilla 123,515 m3, hinnan ollessa 12 markkaa m3:ltä. Sydhavn 
nosti hiekkaa Ka ta j anokan laiturin varrelta, Meikin luota ja Santahaminan 
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länsipuolelta. Laivarannan rautat ierai te i ta ja tket t i in ja ne liitettiin Hieta-
saarenkadun yhdysraiteeseen. Raiteistoa muutet t i in kulman kohdalla siten, 
että liloinkin raide ulottui kulman ohi. Kiveys- ja asfaltoimistöitä suoritet-
tiin ohjelman mukaisesti. Lai tur in vesijohto asetettiin paikoilleen. Hieta-
saarenkadun rautat ierai te i ta ja tket t i in . Mi t taa janka tua pengerretti in Poik-
kikatu 4:n kohdalta länteen päin ja sepelöitiin korttelien n:ot 752 ja 755 var-
rella oleva osa. Poikkikatu 4:n länsipuolella oleva osaa Saukonkatua sepelöi-
tiin ja kadun rautat ierai te i ta ja tket t i in . Saukonranta kunnostet t i in täydel-
lisesti ja kortteli t n:ot 757 ja 760 vuokrat t i in heinäkuun 1 p:sta Helsingin 
makasiiniosakeyhtiölle ja merenkulkuhallitukselle. Korttel in n:o 760 tasoit-
tamiseen käytet t i in 995 m3 jaalahiekkaa ja 15,450 m 3 Sydhavnin pumppua-
maa hiekkaa. Melkinkadusta i tään olevan laituriosan suojusparruston uusi-
misen yhteydessä tasoitett i in sen kivialustaa. Korttel in nro 760 varrelle las-
kettiin rautat ierai teet , kiveys ja vesijohto. Poikkilaiturin alue kivettiin osaksi 
ja sepelöitiin osaksi. Helsingin makasiiniosakeyhtiön laskuun laitettiin nosturi-
raiteet korttelin n: o 760 varrelle sekä nostettiin Jaalalai tur in nosturiraiteet 
ja rakennett i in Laivapojankadun i täpään puolelle uuden autovaa 'an perus-
tus. Kort tel in n:o 247 varrella oleva Majakkakadun osa asfaltoitiin. Sau-
konrannan ja hiilisataman valaistuslaitteita uusittiin ja täydennet t i in ja 
Majakkakadulle ja Läntiselle Vaihdekadulle hankit t i in sähkövalaistus. Hel-
singin puhelinyhdistyksen tarpei ta silmälläpitäen kaivettiin kanavia Saukon-
ka tuun ja Majakkaka tuun . Menot nousivat vuoden aikana 5,163,779: 90 
markkaan. 

Eteläsatamassa olevan 25 tonnin nosturin korot tamista ei suori tet tu, 
koska nosturin rakenteen vanhanaikaisuus teki korottamisen hyödyn epävar-
maksi. Kuitenkin halutt i in kokeilla Hietalahden telakalle asennetun 75 
tonnin nosturin käyt tökelpoisuutta satamaliikenteessä, joten kaupungin-
val tuusto pää t t i siirtää määrärahan v:een 1935. 

Ka ta j anokan uudisrakennustöistä valmistui 145 m:n pituinen rauta-
ponttiseinälaituri, jossa tärkein työ oli rautabetoniar inan ja lai turimuurin 
teko. Laiturille asetettiin kaksi rauta t iera idet ta , sitä kivettiin 100 m ja avat-
tiin sitten väliaikaisesti liikenteelle. Laiturialue salaojitettiin ja Vesijohto 
asetettiin paikalleen. Laiturinosturin kiskon perustusta tehti in 250 m. 
Laiturialueen täyt teeksi käytet t i in hiekkaa, jo ta saatiin rakennet tavan varas-
torakennuksen peruskuopasta ja laiturin edustaa ruopattaessa; ruoppaus 
suoritettiin 8 m:n syvyyteen asti. S/S Sydhavn nosti hiekkaa 15,450 m3 j a pump-
pusi sen Saukonrannalle. Ka ta j anokan i täpään ranta-alue ruopat t i in tulevan 
rantavi ivan kohdalta n. 9 m:n syvyyteen ja kaivannon täyt teeksi käytet t i in 
n. 40,000 m3 hiekkaa. Vetoraiteesta pohj öiseen oleva katu tasoitet t i in j a K r u u -
nuvuorenkadun ja Linnankadun välinen osa siitä päällystetti in asfalttise-
pelillä ja ja tke itäisimmälle lumenkaatopaikalle sepelöitiin. Menot nousivat 
vuoden aikana 2,916,044: 10 markkaan. 

Vanhankaupungin selän länsirannan sa tamaradan j är j estelyraiteet 
rakennett i in, mu t t a avatt i in vain osaksi liikenteelle pohjan paikoittaisen 
huonouden tähden. Penkereen rakentaminen suoritetti in osittain vara työnä. 
Työpalkkojen korotusten määrärahas ta saatiin 15,000 markkaa . 

Ulkopaalullisia venepaikkoj a rakennett i in Taivallahteen ruutikellari-
alueen eteläpuolelle 50 ja samoin 50 Kaisaniemen ran taan Pitkänsil lan länsi-
puolelle. 

Laivastokadun uloimmille venepaikoille ja Käenku jan venepaikoille 
lyötiin ulkopaalut . 
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Täyt teen saanti lisääntyi. Täy te t t ä otettiin Taivallahteen, Hernesaarelle, 
Kaivopuiston ran taan , Siltavuorenrannalle, Sörnäisten ranta t ien ja Lauta-
ta rhankadun varrelle, keskusvankilan kohdalla olevalle rannalle, Kyläsaaren 
tien pohjoispuolelle ja työpa jan tienoille Toukolaan. Työpalkkojen korotus-
ten määrärahas ta saatiin 10,000 markkaa . 

Hert toniemen rakennustöi tä rakennett i in varatöinä. Vantaanjoen ran-
noille radan penkereisiin tuoti in t äy t e t t ä Tat tar isuon luona olevasta sora-
kuopasta. Penkerei tä korotett i in monin paikoin muuallakin, m.m. Malmin 
tiestä i tään oleva penger ja Porvoon tien eteläpuolella oleva penger korotetti in 
1.5—2 m yli tasausviivan ja täy t teenä käytet t i in Hert toniemestä tuo tua hiek-
kaa. Vantaan sillan paikan pohja tu tkimuksia täydennet t i in , Malmin tien 
varrelle kaivettiin sivuoja, Hert toniemen asema-alue tasoitett i in ja teille teh-
tiin ahtoki vip ohjat . Hert toniemen radan johdosta Oulunkylän asemalla teh-
t ävä t tarpeelliset työ t suori t t ivat val t ionrautat ie t kaupungin laskuun; näiden 
töiden kustannukset nousivat 98,566: 30 markkaan. Öljysataman väylä 
tu tk i t t i in tarkoin ja havait t i in n. 10 m:n syvyisen väylän teko mahdolliseksi 
suuremmit ta louhimisitta. Töihin käytet t i in 4,925,287: 45 markkaa; sitä paitsi 
katurakennusosasto käy t t i 1,377,446: 95 markkaa tien rakentamiseen 1). 

Varatöinä louhittiin ja tasoitett i in Salmisaaren eteläosa tammi- huhti-
kuussa. Kus tannukse t nousivat 565,000 markkaan. Kaupungin ja Osakeyhtiö 
Alkoholiliike aktiebolagin keväällä neuvotel tua Salmisaaren pohjoisosassa 
olevan korttelin myynnistä Alkoholiliikkeelle, edellytyksin, e t tä kaupunki 
suorittaisi alueen tasoi tustyöt , aloitettiin työ t mainitulla paikalla huht ikuun 
puolivälissä. Kesällä töi tä ei teh ty , mu t t a niitä ja tket t i in jälleen syyskuussa. 
Lokakuun alusta menot merkitt i in eri tilille. Yleisten satamavaratöiden tilille 
merkitt i in 608,000 markkaa . Talvella ja tket t i in Länsisataman korttelin n:o 
245 tasoi t tamista; kus tannukset olivat 336,000 markkaa. Keväällä syven-
nettiin Hieta lahdenrannan itäosan viereinen vesialue telakan laajentamisen 
yhteydessä 7 m:n syvyiseksi kustannusten noustessa 246,000 markkaan. Ke-
vättalvella hankit t i in myös t ä y t e t t ä Kyläsaaren j är j estelyraiteiston penkeree-
seen, jolloin kustannukset olivat 245,000 markkaa. 

Painolasti laiturin i täosaan jär jes te t t i in lannanlaivauspaikka. Tarkoi-
tus ta var ten myönnett i in 22,000 markkaa. 

Mustasaaren höyrypursi lai turi uusittiin kokonaisuudessaan; paalut lyö-
tiin vanhaan arkkuun. Työn suoritukseen myönnett i in 11,981:10 markkaa . 

Uunisaaren uimalaitoksella osasto suoritt i kaikenlaisia pienehköjä töitä, 
m.m. rakennett i in laitureita ja silta, tehti in tunneli aal lonmurtajan lävitse, 
peratt i in ran to ja ja pohjaa y.m. Kustannukset , jo tka nousivat 238,000 mark-
kaan, velottiin talorakennusosastolta. Hiekan vastaanot tamiskustannuksis ta , 
jo tka tekivät 11,135 markkaa , velotettiin kaupunginhall i tusta (kansanpuis-
tot) . 

K u n kaupunki oli pää t t äny t o t taa rakentaakseen Laut tasaaren sillan 
ja kaupunginhall i tus pää t t äny t huht ikuun 5 p:nä antaa sillan tuki iakenteiden, 
maatukien ja pilarien rakentamisen satamarakennusosaston tehtäväksi , aloi-
tet t i in työ t kesäkuun puolivälissä. Yleisestä vara työmäärärahas ta myön-
nettiin 2,000,000 markkaa . Sillan rautarakenteiden hankkimisen toimitt i 
urakalla Kone- ja siltarakennusosakeyhtiö. Urakkahinnan, 5,378,000 mark-
kaa, josta vuoden aikana käytet t i in 1,882,300 markkaa , kaupunginval tuusto 
pää t t i kesäkuun 13 p:nä ot taa v:n 1935 menosääntöön. Salmisaaren puoleinen 

Vrt. s. 20*. 
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maatuki sekä pilarit n:ot 1, 2 ja 7 rakennett i in melkein valmiiksi. Pilari n:olle 3, 
jonka perustana on kallio, ruopat t i in paikka ja valmistett i in arkkua, pilarien 
n:ojen 4 ja 5 paikoille laskettiin hiekkakerros sekä veistettiin jälkimmäisen 
pilarin arkkua, pilari n:on 6 paalutus tehti in ja arkku veistettiin. Laut tasaaren 
puoleisen maatuen perustus valmistett i in ja saaren penger rakennett i in vesi-
r a j aan asti louhikivestä ja hiekasta. Kus tannukse t nousivat 1,951,417: 35 
markkaan. 

Hinausalus H 2:n rungon Hietalahden telakalla edelleen säilyttämiseen 
myönnett i in 7,600 markkaa. 

Kulosaaren kar tanon alueelle Naurissaaren sillan itäpuolelle rakennett i in 
moottorivenelaituri kiinnityspaikkoineen. Kustannukset , 25,000 markkaa, 
merkitt i in Hert toniemen si ir tolapuutarhan tilille. 

Kaupungin myydessä korttelin n:o 781 Osakeyhtiö Alkoholiliike aktie-
bolagille sitoutui se samalla tasoi t tamaan alueen määrä t tyyn korkeuteen ja 
louhimaan osan sen viereistä t aso i t t amatonta Tallberginkatua. Louhi t tava 
kalliomäärä laskettiin 80,400 m3:ksi, josta vuoden aikana louhittiin 39,200 m3 . 
Louhi t tua kiveä käytet t i in Laut tasaaren sillan rakentamiseen, Hietasaaren-
kadun ja Mi t taa jankadun pengertämiseen sekä murskat t i in osaksi sepeliksi. 
Satamavaratöiden tililtä makset tu jen kustannusten lisäksi aiheutui suori-
te tus ta työstä 1,048,302: 10 markan meno, joka maksetti in yleisiä varatöi tä 
var ten vara tus ta määrärahasta . 

Kaivopuiston kylpylästä i tään olevan t äy te tyn ranta-alueen saatua istu-
tuksensa, rakennett i in ran tamuur i valmiiksi kylpylän rannassa olevaan laitu-
riin asti. Kustannukset , 19,010: 05 markkaa , suoritettiin yleisiä varatöi tä 
var ten vara tus ta määrärahasta . 

Kulosaaren sillalle rakennett i in toinen vartiokoppi i tään päin suuntau-
tuvaa liikennettä var ten ja sillan ja Sörnäisten satamarai teen välinen jalka-
käy tävä levennettiin ja kunnostet t i in. Kus tannukse t nousivat 21,656: 55 
markkaan, mikä merkitt i in kaupunginhalli tuksen tiliin. 

Vuotien ja nahkojen säilyttämiseen vara tun Rahapa jan rannan varasto-
rakennuksen n:o 11 i täisimmän osan permannoksi laskettiin hiekka-asfaltt i-
kerros. Työ maksoi 19,800:80 markkaa ja sen suoritt i Osakeyhtiö Wetek 
aktiebolag. 

Satamaradan kohdalla olleet Runeberginkadun vesi- ja kaasujohdot 
muutet t i in , jo t t a r a t a saataisiin kaksiraiteiseksi sekä voitaisiin alentaa tä l tä 
kohdin. Val taj ohtoj en ohella jär jestet t i in vara johdot sa tamaradan alitse 
13 m valtajohdoista i tään. Kanavien louhinnan, muurien y.m. sekä val ta johto-
jen kustannukset nousivat 450,000 markkaan. Kaasu- ja vesijohtolaitos kus-
tansivat vara j ohtoj en pu tke t ja aset t ivat ne paikoilleen. 

Muiden viranomaisten sekä yksityisten laskuun suoritetti in töitä 
867,574: 40 markan arvosta. 

Työvälineiden vuokrina, korvauksena laitureille aiheutuneiden vaurioi-
den korjaamisesta ja veneiden talteenotoista sekä suori te t tujen töiden yleis-
menojen korvauksena osasto sai tuloja 78,640: 80 markkaa. 

Katurakennusosasto. Osaston henkilökunnan muodost ivat katurakennus-
päällikkö, avustava katurakennuspääll ikkö, 9 apulaisinsinööriä, 3 vaakitsi jaa, 
5 pi i r tä jää, 1 kemisti, 1 laborantt i ja 9 toimistoapulaista. Suoranaisesta työn-
johdosta osaston työmailla huolehtii 49 rakennusmestaria , 6 apulaistyön-
joh ta jaa sekä konemestari. 

Vakinaisissa töissä olevien työnteki jäin lukumäärä oli suurin syyskuussa, 
nim. 595 miestä, ja pienin joulukuussa, jolloin se oli 261 miestä. Varatyön-
Kunnall. hert. 1934. 2* 



18* VII. Yleiset työt. 

tekijäin lukumäärä oli suurin maaliskuussa, jolloin osaston töissä oli 1,210 
miestä. 

K a t u j e n ja yleisten paikkain kor jausta- ja kunnossapitoa var ten oli 
menoarviossa määrärahoja yhteensä 748,000 markkaa , m u t t a myönnett i in 
myöhemmin edellisen lisäksi 50,000 markkaa. Kustannukset nousivat 
765,584: 45 markkaan jakautuen seuraaviin eriin: ka tukor jaukse t 539,398: 65 
markkaan, kaiteet 114,827:75 markkaan, kuorma-ajur iasemat 2,774:25 
markkaan, katukilpien uudistus 13,383 markkaan sekä mi t taukset ja tu tk i -
mukset 95,200: 80 markkaan. 

Katukor jauskus tannukse t , 539,398:65 markkaa , j akautu iva t seuraa-
vasti: kiveyksiin 196,532: 15 markkaa , sepelöimiseen 199,302: 60 markkaa , 
käytäviin 34,960: 90 markkaa, painuneiden ka tu jen koroittamiseen ja tasoit-
tamiseen 17,772:40 markkaa sekä työnjohtoon ja sekalaisiin menoihin 
90,830: 60 markkaa. 

Uudistustöistä mainit takoon seuraavat työkustannusten noustessa alla 
mainit tuihin määriin: Aleksanterinkatu l :n käytävä 11,048: 50 markkaan, 
Kasarmintor in hallin edessä olevan kolmion päällystäminen 102,111:40 
markkaan, Kapteeninpuist ikon käytävä 9,212 markkaan, Merikatu 19—21:n 
ja Laivur inkatu 1—3—5:n käytävä 18,888: 40 markkaan, Por thaninkatu 8:n 
käytävä 7,349: 25 markkaan, Rahapa jankadun puiston puoleisen sivun rauta-
kaide 6,058: 70 markkaan, eräiden Vallilan ka tu jen lopullinen kunnostami-
nen 99,551: 05 markkaan, kent täkiv ikatu jen asfaltoiminen 140,691: 80 mark-
kaan, t äy temaan vastaanot to 48,530: 50 markkaan, uudet korokkeet ja 
liikennemerkit 40,246: 80 markkaan, Fabianin- ja Liisankadun välisen Kaisa-
niemenkadun osan leventäminen 205,397:15 markkaan, Poh j . H e s p e r i a n - j a 
Linnankoskenkadun välisen Mechelininkadun osan tasoitus ja puuis tutukset 
817,228 markkaan, jolloin v:teen 1935 siirrettiin 517,772 markkaa, Stenbäckin-
ja Munkkiniemenkadun välisen Topeliuksenkadun osan tasoitus ja asfaltt i-
sepelöiminen 286,641: 70 markkaan, Vilhonvuoreii puistikon teiden j a Hämeen-
tien ja portaiden välisen istutuksen lai tanta sekä puistikon itäpuolella olevan 
tien tasoitus 225,572: 95 markkaan, Sturenkadun ja Kumpulant ien välisen 
Mäkelänkadun osan lounaispuolen tasoitus ja puuis tutukset 894,179: 65 mark-
kaan, Vuorelankadun asfalttisepelöiminen 50,926: 15 markkaan sekä Töölön-
torin hiekoittaminen 65,174 markkaan . 

Uusien ka tu jen kustannukset nousivat vuoden aikana 3,028,808 mark-
kaan ja yhteenlasketut korjaus- ja kunnossapi tokustannukset 765,584: 45 
markkaan. K a t u j en j a yleisten paikkain kokonaiskustannukset vuoden aikana 
olivat näin ollen 3,794,392: 45 markkaa . 

Kanavien ja viemärien korjaus- ja kunnossapitokustannukset nousivat 
743,860:80 markkaan jakautuen seuraavasti: johdot 394,968:05 markkaa, 
syöksykaivot 222,611: 15 markkaa , ojat 27,142:05 markkaa sekä työnjohto 
ja sekalaiset menot 99,139: 55 markkaa . Väl t tämät tömiä viemäriverkon täy-
dennystöitä suoritettiin useissa eri paikoissa kaupunkia yhteenlasket tujen 
kustannusten ollessa 198,461 markkaa; viemärien huuhteluvesikustannukset 
nousivat 9,864: 90 markkaan. Savilan ja Alppilan puhdistuslaitosten käyt tö-
jä hoi tokustannukset olivat 192,422:40 markkaa, Nikkilän sairaalan puhdistus-
laitoksen vas taavat kustannukset 6,150 markkaa ja Kyläsaaren puhdistuslai-
toksen 383,008:15 markkaa. 

Alppilan puhdistuslaitoksen puhdistusteho oli hyvä. Laitoksen kokonais-
puhdistusteho oli, mi t a t tuna 5 vrk:n biokemiallisen hapenkulutuksen mukaan, 
vuoden aikana keskimäärin 85 %. 
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Savilan puhdistuslaitoksen puhdistusteho oli huono, johtuen osittain lai-
toksen suuresta ylikuormituksesta, osittain siitä, e t tä Savilan uuden pumppu-
laitoksen rakentaminen pakot t i häir i tsemään laitoksen toimintaa. Rakennus-
töiden takia suoritettiin kemialliset tu tk imukse t vain osana vuot ta , jolloin 
kokonaispuhdistusteho oli 5 vuorokauden biokemiallisen hapenkulutuksen 
mukaan keskimäärin 60 %; on kuitenkin huomat tava , et tä l ikavesimäärästä 
n. 75 % juoksee täysin puhdis tamat tomana Töölönlahteen. Tämä epäkohta 
kor jau tuu kuitenkin uuden pumppulaitoksen käytäntöön tu l tua . Savilan 
puhdistuslaitoksen voimankulutus oli 38,619 kwt . 

Kyläsaaren puhdistuslaitoksessa puhdistett i in vuoden aikana 2,005,906 m 3 

viemärivet tä , josta 1,479,564 m 3 puhdistett i in biologisesti ja loput mekaani-
sesti. Kokonaispuhdistusteho oli edellä mainitun biokemiallisen tu tkimuksen 
mukaan keskimäärin 95 % ja mekaaninen puhdistusteho 35 %. Parhain vuo-
den aikana saavute t tu puhdistusteho oli 99.9% ja puhdis te tun veden bioke-
miallinen hapenkulutus oli parhaimmassa puhdistustuloksessa 1 mg litralta 
5 vuorokaudessa. Keskimäärin oli vuoden aikana puhdis te tun veden 5 vuo-
rokauden biokemiallinen hapenkulu tus 23 mg l i t ral ta . Toukokuun lopulla 
tapahtuneen Kallion alueen laitokseen yhdistämisen jälkeen oli laitos huo-
mat tavas t i yl ikuormitet tu ja puhdistusteho huononi. Laitoksen kokonais-
voimankulutus oli 408,110 kwt . Laitoksen kaasuntuotanto oli vuoden aikana 
99,302 m3 metaanikaasua, vastaten n. 150,000 m3 kaasulaitoksen kaasua. 
Lie t teentuotanto oli 3,539 m3 ku iva t tua lietettä, jonka osittain kaupunki ja 
osittain yksityiset käy t t ivä t lannoitusaineena. 

Laitoksessa on teh ty tutkimuksia ja kokeita jo yli 2 1/2 vuot ta edullisim-
pien puhdis tustapojen selvillesaamiseksi. Näin pitkäaikaiset tu tkimustulok-
set, jolloin vesimäärä ja sen laatu eht ivät suuresti vaihdella, ovat jo jokseen-
kin täydellisiä ja luotet tavia. Katuosasto laatiikin parhaillaan yhteenvetoa 
tu tk imusten tuloksista. 

Paitsi niitä kemiallisia tutkimuksia , joita suoritettiin Kyläsaaren labora-
toorissa, jatkoi lääketieteenlisensiaatti W. Lojander vuoden alkupuolella lai-
toksen bakteriologisia tu tkimuksia . Tutkimusten tulokset julkaisi tohtori 
Loj ander tutkielmassaan Untersuchungen über die Reinigung der Abwässer 
mittels Relebtschlammethode1) . Tutkimusten mukaan oli laitoksen bak-
teriologinen puhdistusteho vet tä normaalisesti puhdistet taessa 98—99 %. 
Paras tode t tu bakteriologinen puhdistusteho oli yli 99.9 %. 

Käpylän putki valimolla ja tket t i in v. 1933 aloi te t tuja kokeita sopivim-
man betonin eristysaineen määräämiseksi. Tutkimusten suori t tamista hoiti 
insinööri H. V. Rah tu , joka julkaisi tulokset Suomen kunnallisteknillisen 
yhdistyksen julkaisussa v. 1934 Muutamia betonin tiiveys- ja kestävyys-
tutkimuksia nimisenä kirjoi telmana. 

Rajasaaren ja Nikkilän puhdistuslaitosten sekä Savilan pumppulai toksen 
yksityiskohtaisten piirustusten laadintaa ja tket t i in . Sitä paitsi laaditt i in 
suunnitelma lietesäiliöiden rakentamis ta var ten Kyläsaareen ja tehti in sum-
mit tainen kustannusarvio Merisatamaan rakennet tavas ta puhdistuslaitok-
sesta. Viemäriverkon laajennussuunnitelmia laaditt i in tarvi t tavissa kohdin ja 
ja tket t i in vanhan viemäriverkon uudelleen laskemista mikäli aikaa riitt i . 

Vuoden kuluessa suoritettiin m. m. seuraavat suuret viemäriverkon 
uudistus- ja täydennystyöt , joiden kustannukset nousivat alla mainit tuihin 
määriin: Helsingin- ja Kaar lenkadun välisen Kallion urheilukentän alaisen 

x) Ks. julk. Duodecim, Ser. A. Tom. XVII, Fasc, 2. 1934. 
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viemärin uusiminen 177,885: 55 markkaan, Porvoonkadun viemäri Flemingin-
kadus ta 33 m länteen 29,126: 60 markkaan sekä Käpylän pohjoisosan viemä-
rien yhdistäminen Kyläsaaren kokoojaj ohtoon 334,031: 70 markkaan. 

Uusien katurakennustöiden yhteydessä rakennett i in viemäreitä alla mai-
ni t tuihin katuihin kustannusten ollessa seuraavat: Poh j . Hesperiankadun ja 
Kammionkadun väliseen Mechelininkadun osaan 391,639:70 markkaa , Valpu-
rintien ja Paciuksenkadun väliseen Munkkiniemenkadun osaan 101,975: 15 
markkaa , Munkkiniemenkadun ja Munkkiniemen vanhan tien väliseen Paciuk-
senkadun osaan 95,106 markkaa ja Salmentien ja Kuor taneenkadun väliseen 
Mäkelänkadun osaan 75,741: 35 markkaa. Savilan pumppulai toksen ja paine-
johdon rakennuskustannukset nousivat 4,999,931: 20 markkaan. Ede l l ämai -
n i t tu jen töiden yhteenlasketut kustannukset nousivat 6,205,437:25 markkaan, 
kanavien ja viemärien korjaus- ja kunnossapi tokustannukset sekä puhdistus-
laitosten käyt tö- ja hoi tokustannukset 1,533,767: 25 markkaan; yhteensä 
siis 7,739,204: 50 markkaa . 

Teiden kor j austa, sepelöimistä j a pinta-asfaltoimista suoritettiin 164,754 m2 

kustannusten ollessa 1,298,194: 75 markkaa. Maantienjatkeiden kunnossa-
pitoon, johon valtio osallistui määrätyl lä osalla, käytet t i in vuoden aikana 
29,457:10 markkaa. Maantienjatkeiden parannuksia ei vuoden kuluessa suo-
r i te t tu , joten 20,000 markan määräraha palautui kaupunginkassaan. 

Teiden uudistustöistä maini t takoon seuraavat t yö t kustannuksineen: 
Tilkan silta Turuntiellä 1,378,987: 80 markkaa , silta ei valmis tunut kuiten-
kaan lopullisesti ja v:een 1935 siirrettiin 68,012: 20 markkaa, rumpu Kumpu-
lan puroa var ten 358,075: 80 markkaa, I t . Puistotien ja kylpylän väliset 
ran ta t ie t ja is tutukset Kaivopuistossa 229,494: 75 markkaa , v:een 1935 siirret-
tiin 61,505: 25 markkaa sekä It . Puistotien leventäminen 73,068: 25 markkaa . 

Urheilukenttien korjauksia ja kunnossapitoa suoritettiin menoarviossa 
va ra t tu j en määrärahojen mukaisesti. Kus tannukse t olivat seuraavat: Eläin-
ta rhan , Kallion, Haapaniemen ja Käpylän urheilukenttien sekä raviradan 
kunnossapito 148,767: 90 markkaa , Kaisaniemen verkkopallokenttien kun-
nossapito 14,873: 65 markkaa , Alppilan hi ihtomäen kunnossapito 16,481: 95 
markkaa, hi ihtomäkien rakentaminen ja kunnossapito 28,978: 95 markkaa, 
kelkkamäkien rakentaminen ja kunnossapito 113,542 markkaa , maaluistin-
ra tojen kunnostaminen ja kunnossapito 131,190:60 markkaa, Mustikkamaan 
juhlakentän kunnossapito 836 markkaa sekä pesäpallokenttien kunnossa-
pito 9,865: 80 markkaa . 

Seuraavat uudistyöt suoritettiin alla mainituin kustannuksin: Elä in tarhan 
urheilukentän vesiposteja, puhdistuskaivo suihkua var ten sekä ajotie kentän 
eteläpuolelle 94,802: 70 markkaa , Kampin kentän kunnostaminen 22,931 
markkaa ja Yäinämöisenkadun urheilukentän sorastus 63,725:20 markkaa. 

Työt tömyyden lieventämiseksi olivat ker tomusvuonna seuraavat kadut 
y.m. paikat kallionlouhinta-, tasoitus- ja viemäritöiden alaisina: Turuntie , 
Toukolantie, Laut tasaarent ie , Koskelantie, Josafa t inka tu , Kirs t inkatu , K u m -
pulantie, Suvilahden kokoojajohto, Viikin—Herttoniemen tie, Mäkelänkatu, 
Paciuksenkatu, Merikadun kokoojajohto, stadionin yhteyteen kuuluvat työt , 
Ra jasaaren kokoojajohto, Rajasaaren puhdistuslaitos, Käpylän kokoojajohto, 
Kaar lenkatu , Kris t ianinkatu ja Hämeentie . Lisäksi suoritettiin o jankaivuuta 
Puodinkylässä sekä metsänpuhdis tus ta Hert toniemessä. Kus tannukse t näistä 
ylimääräisistä töistä nousivat 16,258,057: 05 markkaan. 

Yllä maini t tu jen menoarvioon o te t tu jen tai eri määräyksestä suori tet tu-
jen töiden lisäksi suoritettiin töitä kaupungin muille laitoksille sekä yksityi-
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sille talonomistajille. Sellaisten töiden kustannukset olivat 2,115,694:80 
markkaa. 

Talorakennusosaston henkilökuntaan kuuluivat kaupunginarkkitehti, 
avustava kaupunginarkkiteht i , 6 avustavaa arkkitehtiä, 2 pi i r tä jää , 1 ki r jan-
p i tä jä ja 4 toimistoapulaista. Suoranaisesta työnjohdosta osaston työmailla 
huolehti 14 rakennusmestar ia . 

Osastolla käsiteltiin vuoden kuluessa 503 diaariin vietyä asiaa, joista an-
netti in lausuntoja , osaksi Helsingin kaupungin yleisten töiden lautakunnalle, 
osaksi kaupunginhallitukselle ta i muille laitoksille. Sen lisäksi laaditti in uudis-
ja muutosrakennusten piirustuksia, joista maini t takoon seuraavat: Kivelän 
sairaalan hallinto- ja asuinrakennuksen, teuras tamon varanavetan , Korkea-
vuorenkadun 39:ssä tehtävien muutostöiden ja Kumpulan si i r tolapuutarhan 
paviljongin pää- ja työpiirustukset sekä piirustusehdotuksia m.m. Savilan 
puhdistusasemaa varten, Käpylän hiekkavajaa , Marian sairaalan rakennuk-
sen n:o 9:n muutossuunnitelmaa, Annalan ja Väinämöisenkadun urheilukent-
tien pukeutumispavil jonkia, Rajasaaren puhdistusaseman kone- ja pumppu-
huonet ta , kortteliin n:o 506 suunnitel tua Töölön paloasemaa, Ry t ty l än koulu-
kodin työpajarakennus ta , Korkeasaaren leijonasuojaa, Hakaniementor in 
Virastorakennusta j a ent . Turun kasarmin tontille suunnitellun l inja-auto-
aseman sisustamista verten. 

Työvoima vaihteli ollen 372 työnteki jää t ammikuun ensimmäisellä vii-
kolla ja 321 joulukuun viimeisellä viikolla ja oli suurin eli 607 työnteki jää 
huht ikuun 1 j a 7 p:n välisellä viikolla. Työvoiman viikko keskimäärä oli koko 
vuoden aikana 406 työnteki jää . 

Kus tannukse t työnteki jä in kesälomista nousivat 131,643: 10 markkaan, 
sairasavut 67,379: 90 markkaan. Hautausavus tuks ina maksett i in 3,000 mark-
kaa. I tsenäisyydenpäivän vietosta aiheutuneet työnteki jä in palkat tekivät 
18,639:35 markkaa . 

Kaupungin omistamien rakennusten ja talojen kor jaus ta ja kunnossa-
pitoa var ten oli menoarviossa vara t tu yhteensä 4,109,160 markan suuruinen 
määräraha , kustannukset nousivat 3,839,413: 10 markkaan , säästöä oli siis 
269,746: 90 markkaa . 

Uudis- j a muutosrakennustöihin oli käytet tävissä yhteensä 16,157,400 
markkaa , josta 2,800,000 markkaa erikoisen rakennustoimikunnan hoi tamaa 
uuden teuras tamon rakennustyötä var ten. Osaston käyte t täväks i jäi siis 
13,357,400 markkaa . Lisäksi tuli v:sta 1933 siirretyt 883,590: 95 markkaa , 
joten osaston toimesta ker tomusvuonna tee te t täviä töi tä var ten oli kaikkiaan 
14,240,990:95 markkaa . Kus tannukse t nousivat 13,043,007:45 markkaan. 
1,197,983: 50 markan suuruiseen säästöön sisältyy 80,000 markkaa , mikä 
siirrettiin v:een 1935 suor i t tamat tomia töi tä var ten. Uudis- j a muutosraken-
nuksiin v a r a t t u j a määrärahoja säästyi siis 1,117,983: 50 markkaa . 

V:sta 1933 siirrettiin jo ennen maini tun Marian sairaalan pesulaitoksen 
uusimista var ten myönnetyn 75,000 markan lisäksi 3,500,000 markkaa 
kunnalliskodin yhteyteen rakennet tavaa naisten työkotipavil j onkia var ten 
eli yhteensä siis 3,575,000 markkaa . Pesulai tosta var ten myönnet ty määrä-
raha käytet t i in , m u t t a työkotipavil j onkia var ten myönnet ty määräraha siir-
rett i in seuraavaan vuoteen. 

Vuoden kuluessa suoritettiin sitä paitsi töi tä , osaksi ennakolta v:n 1935 
menoarviosta myönnetyillä määrärahoilla, osaksi kaupunginval tuuston tai 
kaupunginhall i tuksen käyttövaroilla, yhteensä 4,958,711:85 markalla. 

*) Tähän sisältyy Kivelän sairaalan hallintorakennusta varten 3,321,063:90 markkaa. 
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Käytet tävissä olevasta määrärahas ta palautet t i in 46,233: 15 markkaa sääs-
tönä kaupunginkassaan. 

Pai ts i yllä main i t tu ja , osaston käyte t täväks i osoitetuilla määrärahoil la 
suor i te t tu ja töitä, suoritettiin töi tä toisten kunnallisten laitosten ja viran-
omaisten laskuun yhteensä 252,985: 10 markalla, jo tka työ t tuo t t iva t toimis-
tolle voit toa 86: 75 markkaa. 

Talorakennusosaston v. 1934 suorit tamien töiden kokonaiskustannukset 
nousivat 22,169,117:50 markkaan. Säästöä kaikista töistä kar t tu i 1,434,050:30 
markkaa. 

Seuraavat suurehkot uudisrakennustyöt loppuunsuoritett i in vuoden 
kuluessa: 

Kallion paloaseman uudis- ja lisärakennustöiden kustannukset nousivat 
3,915,291: 45 markkaan, joten määrärahas ta , 3,918,000 markasta , jäi säästöä 
2,708: 55 markkaa . 

Nikkilän sairaalan asuinrakennusta var ten oli myönnet ty 4,017,900 
markkaa , kus tannukset nousivat 3,555,958: 70 markkaan, joihin sisältyy 
102,776: 90 markkaa kulvertin rakentamiseksi vesi- ja lämpöjohtoputkien 
vetämistä var ten rakennusten ulkopuolelle. Rakennuksen kuutiosisällys 
on 13,950 m3, joten kustannukset nousivat 254: 91 markkaan m3:ltä johtokul-
ver t t i mukaan luet tuna. Verraten suuri säästö, 461,941: 30 markkaa , johtui 
siitä, e t tä osa urakkatöis tä ja rakennustarpeis ta kuten vesi-, lämpöjohto- ja 
maalaustyöt sekä muuritiili t tu l ivat halvemmiksi kuin kustannusarviossa 
laskettiin. 

Kansakoulun rakennut tamiseen Fleminginkadun tontille n:o 22—24, 
kortteliin n:o 351, oli myönnet ty 12,372,500 markkaa, josta 11,490,000 mark-
kaa rakennusta var ten ja 882,500 markkaa alueen tasoi t tamista , pengermälle 
tulevia muureja , ulkoportai ta y.m. var ten. Rakennuksen kustannukset nousi-
vat 10,811,122:45 markkaan ja tasoitus- y.m. kustannukset 920,471:30 
markkaan eli yhteensä 11,731,593: 75 markkaan. Rakennuksen kuutiosisäl-
lys on 43,600 m3, joten kus tannukset nousivat m3:ä kohden 247: 96 markkaan. 
Tasoi tuskustannukset mukaan laskettuina nousivat kustannukset m3:ä koh-
den 269: 07 markkaan. Säästö, 640,906: 25 markkaa , aiheutui samoista syistä 
kuin edellisessä rakennuksessa. 

Kivelän sairaalan hallinto- ja asuinrakennus muurat t i in syksyllä; sisus-
tus työ t j a tku iva t vuoden vaihteessa. 

Lämpöteknikko. Lämpöteknikon valvontaan kuului vuoden lopussa 52 
laitosta, joissa oli yhteensä 158 kat t i laa ja niissä tul ipinta 3,674 m2. Kunnal-
liskodissa ja useimmissa sairaaloissa olevat monet katt i lalaitokset on tässä 
laskettu vain yhdeksi laitokseksi. Vuoden kuluessa kattiloiden luku lisääntyi 
7:llä ja tul ipinta 140 m2:llä 

Laatunsa puolesta kat t i la t j akautu iva t höyry- ja lämminvesikatti loihin 
ja höyrykat t i la t edelleen korkea- ja matalapainekatt i loihin, joissa työpaine 
oli 0.5 kg/cm2 . Korkeapainekatt i loi ta oli 18, niissä tul ipinta 1,126 m2, matala-
painekatti loita 83 ja tul ipinta 1,479 m2 sekä lämminvesikatti loita 57, joiden 
tul ipinta 1,069 m2. Katt i loiden tul ipinnan keskisuuruus oli vastaavast i 62.5 m2, 
17.8 m2 ja 18 .8 m2. 

Laitosten kor jaus ta ja kunnossapitoa var ten oli myönnet ty 295,800 
markkaa , josta jäi säästöä 440: 25 markkaa . 

Vuoden kuluessa suoritetuista suurehkoista töistä mainit takoon seuraavat: 
Kallion paloasemalla, Nikkilän sairaalan henkilökunnan rakennuksessa ja 

Fleminginkadun tontille n:o 22—24 rakennetussa Aleksis Kiven koulussa suo-
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ri tett i in asennustöiden valvonta ja pidettiin lopputarkastus. Kivelän sairaa-
lan hallintorakennukseen laaditt i in työselitys lämpö- ja vesijohtoja var ten, 
suoritettiin ta r jous ten hankinta ja niiden tarkas tus . 

Edellisen lisäksi suoritettiin useita alustavia suunnitelmia ja kustannus-
arvioita. 

Keskuslämmityslai tosten polt toainekulutuksesta laadi t tu tilasto osoittaa, 
e t tä v. 1934 kulutet t i in kaikkiaan 12,864 tonnia koksiksi redusoituna. Edel-
liseen vuoteen verraten osoittaa tilasto 390 tonnin eli 3 %:n vähennystä 
siitä huolimatta , et tä kattiloiden tul ipinta suureni n. 4 %. Tämä aiheutuu 
harvinaisen pienestä ominaislämmöntarpeesta, joka oli 3,401 kcal/v; edelli-
senä vuonna se oli 4,206 kcal/v. 

Puisto-osasto. Osaston henkilökuntaan kuului kaupunginpuutarhur i , 
avus tava kaupunginpuutarhur i j a toimistoapulainen. Työnjohta j ia oli 7, 
joiden lisäksi osaston palveluksessa oli kasvihuoneenpuutarhuri , talonmies, 
19 puis tovart i jaa ja 8 harjoi t te l i jaa . 

Työntekijäin lukumäärä oli keskimäärin 134 ollen suurimmillaan touko-
kuussa, 333, ja pienimmillään joulukuussa, 35. Varatyönteki jöi tä oli joulu-
kuussa 50, jo tka käänsivät Kaisaniemen vanhoja nurmikent t iä vapaa-
muurar in hau tapa tsaan ja ravintolan viereisellä alueella sekä Kaivopuiston 
nurmikot Ullanlinnan kylpylaitoksen ja korttelin n:o 203 välisellä kentällä. 
Kus tannukse t nousivat 33,252 markkaan. 

Kukkakasve ja istutet t i in seuraaviin paikkoihin: Aleksanteri II :n pat -
saalle, Caloniuksen- ja Runeberginkadun kulmaan, desinfioimismajalan edus-
talle, Eiran puistikkoon, Engelinaukiolle, Runeberginesplanaadiin, Hankki-
jan edustalle, 18 läntisen hautausmaan haudalle, Hesperianesplanaadiin, 
Hie tarantaan , Kaisaniemen puistoon, Kaivopuistoon, Ka ta j anokan puistik-
koon, kirurgisen sairaalan puistikkoon, Kivelän sairaalan puistikkoon, Koulu-
puistikkoon, krematorion luo, kulkutautisairaalan alueelle, Marian sairaalan 
puistikkoon, Puijontien puistikkoon, Puu ta rhakadun puistikkoon, Ritari-
talonpuistikkoon, Vanhassakaupungissa olevalle Hans van Sandenin haudalle, 
saksalaisen kirkon luo, Snellmanin patsaalle, Sofianlehdon pikkulastenkodin 
puistikkoon, Säätytalonpuistikkoon, Tähtitorninvuorelle, Ullanlinnan kylpy-
laitoksen edustalle, Vanhankirkon puistoon, ta lv ipuutarhan edustalle, kau-
punginpuutarhaan, tuberkuloosisairaalan alueelle, Vesilinnanmäelle, Edel-
feltintien ja Franzeninkadun varrelle, Aleksis Kiven koulun edustalle, Kumpu-
lan koulupuutarhaan, Punanotkonpuis toon, Ruusulaan ja Siltavuorenran-
nalle. 

Kukkasipuleja , kesäkukkia ja monivuotisia kasveja istutett i in yhteensä 
78,825 kpl., joiden hinta arvioitiin 188,540: 60 markaksi. 

Koristepuita ja -pensaita istutet t i in vuoden kuluessa 6,217 kpl. Niiden 
hinta arvioitiin 127,843: 40 markaksi. Ent is ten istutuspaikkojen ohella istutet-
tiin puita ja pensaita seuraaviin uusiin paikkoihin: Aleksis Kiven kadulle, 
Teatteriesplanaadin mukavuuslaitoksen vierustalle, hautausmaan muurin vie-
rustalle Hie tarantaan , Hels ingin- ja Vaasankadun kolmioon, Hesperianespla-
naadiin, Kaar lenkadun pohjoispäässä olevalle rinteelle, Kaisaniemen ranta-
tien vierustalle, Kaivopuistoon Ullanlinnan kylpylai toksen viereiselle ran ta -
alueelle, Aleksis Kiven koululle, Mechelininkadulle Hesperiankadusta pohjoi-
seen päin, Sturenkadun pohjoispuolella olevalle Mäkelänkadun osalle, Kulo-
maan si i r tolapuutarhaan, Siltavuorenrannalle sekä S tenbäckin- ja Lääkär in-
kadun väliselle Turunt ien osalle. Huoma t t ava määrä koristepuita ja -pensaita 
käytet t i in puistoissa myös ennen i s tu te t tu jen puiden ja pensaiden kunnosta-
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miseen. Tähän tarkoitukseen käytet t i in tililtä Puiden is tut taminen kau-
punginhalli tuksen määräyksen mukaan 10,000 markkaa. 

Vanhojen nurmikent t ien kylvömullaksi varat t i in keväällä n. 350 m3 

ruokamul taa . Puistoihin saatiin ruokamul ta kaupungin omilta alueilta Her t -
toniemen sa tamaradan varrel ta . Ainoastaan pieni määrä ostettiin. 

Talv ipuutarha oli edelleen suosiossa. M.m. ensimmäisenä pääsiäispäi-
vänä laskettiin siellä käyneen 3,096 henkilöä. 

Puisto-osaston varasto, joka oli useita vuosia It . Kaivopuistossa n. s. 
pantturimakasiinissa, siirrettiin makasiinin purkamisen johdosta Munkkisaa-
ren rakennukseen n: o 2. 

Kevätkesällä sovittiin puisto-osaston hoitoon siirrettäväksi teknillisen 
korkeakoulun sähkölaboratorion edustalla olevat Albert inkadun puoleiset 
is tutukset . Vuotuinen korvaus is tutusten hoidosta oli 1,500 markkaa . 

Tuholaishyönteisten tor jumiseksi ruiskutet t i in puisto- ja ku jannepuu t 
kevättalvella hankitulla Ulster-ruiskulla huht ikuun 16 p:n ja toukokuun 5 p:n 
sekä elokuun 3 p:n ja 17 p:n välisinä aikoina. Samassa tarkoituksessa ruis-
kutet t i in ja savutet t i in kasvihuoneissa entiseen t apaan . 

Puisto-osaston vakinaisiin menoihin tuli lisää kaksi uu t t a menoerää, 
nim. eduskuntatalon is tutukset 12,800 markkaa ja kasvien tuhola is tor junta 
50,000 markkaa . 

Kor jaus- ja kunnossapitomenot nousivat 2,259,707: 05 markkaan , josta 
Puis to t ja is tutukset tilille tuli 1,159,862: 70 markkaa . Viimeksi main i tu t 
kus tannukset j akau tu iva t seuraavasti: 
Kaupunginpuutarha 
Kasvihuoneet 
Kaivopuisto 
Kappeliesplanaadi, Rune-

berginesplanaadi,Teatteri-
esplanaadi 

Tähtitorninvuori 
Kaisaniemi 
Engelinaukio 
Talvipuutarhan edustalla 

olevat pengermät 
Vanhankirkon puisto 
Eläintarha 
Eiran puistikko 
Punanotko 
Hakasalmen ja Hesperian 

puisto 
Heikinpuisto 
Katajanokan puistikot 
Hietaranta 
Hauhontien puistikot 
Käpylän urheilukentän ist. 
Haudat 
Kallion urheilukentän istu-

tukset 
Kallion kirkon istutukset . . 
Kirurgisen sairaal.istutukset 
Johanneksen kirkon ist. . . 
Urheilukadun istutukset . . 
Kangasalantien leikkikenttä 
Vuorimiehenpuistikko 
Mäkelänkadun istutukset . . 
Säätytalonpuistikko 
Puutarhankadun puistikko . 

125,614: 25 
131,826: — 

70.462: 90 

60,287: : 60 
51,526: : — 
51,107: : 20 
36,818: 50 

33,536 15 
31,190 — 

29,790 30 
23,519 — 

22,065 — 

18,345 
16,194 20 
14,692 50 
14,530 — 

13,476 85 
12,295 — 

12,106 — 

10,670 
9,345 — 

9,030 — 

7,830 — 

7,745 — 

7,165 — 

6,920 — 

6,910 — 

6,780 — 

6,675 — 

Runebergin, Lönnrotin ja 
Snellmanin patsaiden ko-
ristaminen 6,513 

Hesperianesplanaadi 6,252 
Keuruuntien istutukset . . . . 6,005 
Ensi-sairaalan puistikko . . . 5,915 
Puijonkadun puistikko . . . . 5,625 
Nervanderinpuistikko 5,567 
Runebergin patsaan istut. . . 5,545 
Haapaniemen urheilukentän 

istutukset 5,445 
Torkkelinpuistikko 5,425 
Kallion kirjastotalon istutus 5,420 
Mechelininkadun istutukset 4,925 
Koulupuistikko 4,795 
Turuntien j a Arkadiankadun 

kolmioistutukset 4,690 
Lönnrotinpuistikko 4.655 
Ateneumin istutukset 4,575 
Liifcanpuistikko 4.570 
Suomen pankin istutukset . 4,563 
Runebergink:n leikkikenttä 4,340 
Ullanpuistikko 4,290 
Pohjolankadun istutukset . . 4,230 
Ritaritalonpuistikko 4,220 
Ruoholahdenpuistikko . . . . 4,090 
Telakanpuistikko 4,025 
Kolmikulma 3,715 
Aleksis Kiven kadun is tut . . . 3,565 
Museokadun leikkikenttä . . . 3.445 
Teknillisen korkeakoulun 

puistikko 3,380 
Franzeninkadun istutus . . . 3,350 
Dagmarinkadun leikkikenttä 3,215 

70 
60 

60 
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Meritori 3,130: — 
Saksalaisen kirkon istutukset 3,085: — 
Aleksanteri II:n patsaan is-

tutukset 3,070: — 
Simonkadun kujanne 2,945: — 
Lapinlahdenpuistikko 2,740: — 
Apollonpuistikko 2,680: — 
Annalan urheilukentän istut. 2,650: — 
Agricolanpuis tikko 2^515: — 
Fredrikinkadun pohjoispään 

istutukset .. 2,510: — 
Viidennen linjan puistikko . 2,490: — 
Sirkuspuistikko 2,380: — 
Porthanin- ja Pengerkadun 

välinen istutus 2,375: — 
Bulevardin puuistutukset . . 2,365: — 
Caloniuksen- ja Runebergin-

kadun kulmaistutus . . . . 2,275: — 
Perhonkadun leikkikenttä . 2,050: — 
Paulantien leikkikenttä . . . . 1,990: — 
Turuntien puuistutukset . . . 1,980: 20 
Kapteeninpuistikko 1,860: — 
Hankkijan edusta 1,615: — 
Fredrikintori 1,610: — 

Arkadian- ja Runeberginka-
dun kulmaus 

Hämeentien runkopuut 
Kotkankadun istutukset . . 
Pääskylänpuistikko 
Kasarmintorin istutukset . . 
Ammattienedistämislaitok-

sen edusta 
Porvoonkadun puistikot . . . 
Kinnekulle 
Hernesaarenkadun istut. . . 
Aadolfinrinne 
Arkadian- ja Pohj.Rautatie-

kadun kulmaistutukset . . 
Topeliuksenkadun puuistut. 
Meritullinkadun pohjoispään 

istutukset 
Tekn. korkeak. sähkötekn. 

laitoksen istutukset . . . . 
Pietarinkadun kastanjat . . 
Perämiehenkadun istutukset 
Sekalaista 

1,590 
1,555 
1,475 
1,315 
1,260 

970 
880 
865 
810 
795 

635: 
545: 

460: — 

300 
230 
225 

112,833 
Yhteensä 1,159,862 

15 
70 

Uudistöihin käy te ty t vara t j akautu iva t seuraavasti: uusien puistosoh-
vien osto 49,950 markkaa , osastolla oli puistosohvia vuoden lopussa kaikkiaan 
1,460 kpl., Turunt ien ja Runeberginkadun välisten Poh j . ja Etel . Hesperian-
ka tu jen is tutusten lopullinen kunnostaminen 127,000 markkaa , ja samojen 
ka tu jen Runebergin- ja Mechelininkadun välillä olevien jatkeiden perusta-
mistyöt 199,864: 20 markkaa , Aleksis Kiven kadun puuis tutukset Sturen- ja 
Kotkankadun välisellä osalla 12,253: 30 markkaa Floran puuta rhan taakse 
rakennet tu uusi mul ta ta rha , t iet , salaojitus ja aitaus 20,000 markkaa , jolloin 
Mäntymäellä ollut entinen mul ta ta rha hävitet t i in, Por thanin- ja Pengerkadun 
väliselle istutukselle rakennet tu kesävesijohto 15,834:65 markkaa , myönnet ty 
määräraha oli 15,000 markkaa, Runeberginkadun leikkikentän kesävesijohto 
20,410: 20 markkaa , mikä ylit t i 5,410: 20 markalla määrärahan , kaupungin-
puu ta rhan lava tarhaa ympäröivien teiden tervaus 12,886 markkaa , Talin 
kar tanon alueelle tulevan taimiston perustamistöiden kustannuksia 55,000 
markkaa , Hie ta ran taa ra jo i t t avan hautausmaan muurin vierustan kunnosta-
minen ja puiden ja villiviinin is tutus sinne 24,965: 50 markkaa , Stenbäckin-
ja Lääkär inkadun välisen Turunt ien osan lehmusten is tutus 20,208: 20 mark-
kaa, Merisataman is tu tus työt 15,000 markkaa , puisto Siltavuorenrannalle 
99,994: 20 markkaa sekä Helsingin- ja Vaasankadun kolmion is tutukset 
9,500 markkaa . 

Varsinaisen menosäännön ulkopuolella suoritettiin Väinämöisenkadun 
ja krematorion välisen alueen puhdistus, jo ta var ten kaupunginhall i tus myönsi 
käyt tövarois taan 30,000 markkaa . 

Kiintestötoimiston laskuun ja tket t i in edellisen vuoden syksyllä aloi-
t e t t u j a perustamistöi tä lähellä Hert toniemen kar tanon r a j a a sijaitsevassa 
Kulomaan si ir tolapuutarhassa. Kus tannukse t nousivat 388,459: 55 mark-
kaan. 

Talorakennusosaston laskuun suoritetti in Aleksis Kiven koulun, Kallion 
paloaseman ja Rauta lammint ien is tutusten perustamis- ja i s tu tus työt , joiden 
kustannukset nousivat vastaavast i 234,902: 30, 22,556: 20 ja 5,862: 75 mark-
kaan. 
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Katurakennusosaston tiliin suoritetti in is tutustöi tä Kaisaniemessä 
19,711:30 markalla, I t . Kaivopuiston 3:ssa 352:50 markalla, Mechelininkadulla 
4,632: 50 markalla, Mäkelänkadulla 732 markalla ja Kaivopuistossa Ullan-
linnan luona 5,944: 80 markalla. 

Kus tannukse t kesälomista nousivat 22,465: 50 markkaan ja sairasavusta 
13,443:45 markkaan. I tsenäisyydenpäivänä maksetut työnteki jä in palkat nou-
sivat 2,895: 40 markkaan. 

Kaupunginpuutarhas ta myyti in kuten ennenkin yli jäänei tä taimia, 
kukkasia, pensaita y.m. sekä vuokrat t i in kasveja juhlatilaisuuksiin. Näistä 
ka r t tu i tu loja yhteensä 74,269: 30 markkaa . 

Vuoden lopulla to imite tun luetteloinnin mukaan oli kaupunginpuutarhan 
kasvihuoneissa ja ta lvipuutarhassa olevien kasvien, avomaalle kasvatet tavien 
perennain ja taimiston, koristepuiden ja pensaiden arvo yhteensä 401,245 
markkaa . 

Varasto-osaston henkilökuntaan kuului varastonpäällikkö, k i r janpi tä jä ja 
3 toimistoapulaista. Päävarastol la oli varas tonhoi ta ja ja toimistoapulainen 
sekä konepajassa insinööri ja 3 toimistoapulaista. 

Osaston t eh tävänä oli hoitaa Malminkadun 5:ssä sijaitsevaa päävarastoa, 
Ruoholahden ja Hakaniemen varastoja , Toukolassa sijaitsevaa konepajaa 
sekä rakennustoimiston tarveaineiden, työkoneiden ja -välineiden ja kalus-
ton hankinnat . 

Toimiston eri osastot ja yksityiset käy t t ivä t konepajoja vuoden aikana 
seuraavasta yhdistelmästä ilmenevällä tavalla: 

Tarveaineita, Työkustannuksia, Yhteensä. 
Smk. Smk. Smk. 

Varasto-osasto 428,450: 90 473,238: 80 901,689: 70 
Katurakennusosas to 447,803:55 588,511:90 1,036,315:45 
Satamarakennusosasto 239,435: 70 397,114: 75 636,550: 45 
Talorakennusosasto 207,262:55 299,771:60 507,034:15 
Puisto-osasto 48,794:90 70,641:85 119,436 75 
Kansliaosasto — 441: 50 441: 50 
Muut kaupungin laitokset . . . . 117,117:40 105,998:75 223,116:15 
Yksityiset 1,687: 55 11,199: 55 12,887: 10 

Yhteensä 1,490,552: 55 1,946,918: 70 3,437,471: 25 

Varastoi tujen rakennustarpeiden arvo oli t ammikuun 1 p:nä 1934 
2,729,486: 94 markkaa . Vuoden kuluessa ostettiin tarveaineita 8,392,336: 20 
markalla ja käytet t i in 7,583,103: 60 markalla, joten säästö v:een 1935 oli 
3,538,719: 54 markkaa . Tarveaineiden käyt tö jakau tu i seuraavasti: katu-
rakennusosasto 5,531,722: 40 markkaa , satamarakennusosasto 982,607: 75 
markkaa , talorakennusosasto 662,478: 10 markkaa , konepaja t 280,319: 70 
markkaa , puisto-osasto 28,583: 95 markkaa , kansliaosasto 36,517: 80 markkaa , 
muut kaupungin laitokset 35,679: 20 markkaa sekä yksityiset 25,194: 70 
markkaa. 

Tilivi; aston henkilökunnan muodost ivat kamreeri, k i r j anp i tä jä , avustava 
k i r j anp i t ä j ä ja 3 toimistoapulaista . 

Tili todistuksia oli vuoden aikana 21,641, laskutuksia 1,207 ja lähe te t ty jä 
kir jelmiä 1,433. Kir janpi toer iä oli yhteensä 33,370. 

Tiliviraston käteiskassan liikevaihto oli ker tomusvuonna 6,135,585: 65 
markkaa . Viraston määrä raha t olivat yhteensä 239,636 markkaa menojen 
ollessa 233,332: 80 markkaa , joten säästöä jäi 6,303: 20 markkaa . 


