
VII. Yleiset työt. 
Kaupungin yleisten töiden l au takunnan v:lta 1935 laat ima ker tomus 

oli seuraavan sisältöinen: 

Yleisten töiden lautakuntaan kuuluivat v. 1935 puheen joh ta jana joh ta j a 
G. K. Bergman, va rapuheen joh ta jana professori O. A. Tar janne sekä jäseninä 
oikeusneuvosmies K. E. Furuh je lm, pank in joh ta ja T. Grotenfelt, to imi t t a ja 
J . E. Hu t tunen , sähkötyönteki jä O. W. Oksanen ja insinööri T. R. Vähäkallio. 
Kaupunginhal l i tuksen edusta jana oli teknillinen joh ta ja , insinööri E. Moring. 
L a u t a k u n t a kokoontui 50 ker taa ja käsitteli kokouksissaan 1,030 asiaa. 
Lähe te t ty jen kirjelmien luku oli 340. Lau takunnan sihteerinä toimi vara tuo-
mari I. Nordberg. 

Vuoden aikana suoritetuista suuremmista uudis- ja korjaustöis tä t ehdään 
selkoa rakennustoimiston eri osastojen to imintaa koskevissa selostuksissa. 

Lau t akunnan alaisina olivat rakennustoimisto ja sen tilivirasto. 
Rakennustoimisto toimi kaupungininsinöörin johdolla j akau tuen kans-

liaan sekä 5 osastoon, nimit tä in satamarakennusosastoon, ka turakennus-
osastoon, talorakennusosastoon, puisto-osastoon ja varasto-osastoon. Toi-
miston t i lejä hoiti sen tilivirasto. Lähe te t ty jen kirjelmien luku oli 351. 

Työntekijät ja työpalkat. Seuraava taulukko osoittaa rakennustoimiston 
eri osastojen työnteki jä in lukumäärän kunkin kuukauden lopussa: 
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Tammikuu . . . . 636 984 214 47 99 1,980 445 434 153 1,032 
Helmikuu . . . . 723 1,113 253 49 JOO 2,238 509 572 169 1,250 
Maaliskuu 739 1,047 385 55 100 2,326 491 414 — 905 
Huhtikuu . . . . 653 851 309 361 99 2,273 349 — — 349 
Toukokuu . . . . 594 891 334 291 102 2,212 314 — — 314 
Kesäkuu 564 911 317 254 91 2,137 207 — — 207 
Heinäkuu . . . . 539 909 261 185 95 1,989 267 — — 267 
Elokuu 608 960 247 167 100 2,082 355 — — 355 
Syyskuu 591 969 211 144 109 2,024 365 — — 365 
Lokakuu . . . . 578 844 185 74 100 1,781 367 — — 367 
Marraskuu . . . . | 576 877 247 72 100 1,872 364 121 — 485 
Joulukuu | 470 803 204 35 | 93 1,605 294 265 — 559 

Vakinaisissa töissä suor i te tut t un t ipa lka t perus tu iva t kaupunginhal l i tuk-
sen joulukuun 28 p:nä 1934 vahvis tamiin tunt ipalkkoihin ollen palkat viimeksi 
maini tun vuoden palkkoihin verraten keskimäärin 50 penniä korkeammat . 
Niiden nimikkeiden kohdalla, joissa palkat olivat nousseet maaliskuun 1 p:stä 
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1934 alkaen, oli korotus kui tenkin vain 20 ta i 30 penniä. Joulukuun 4 p:nä 
1935 kaupuginval tuusto vahvist i v:n 1936 alusta lukien vakinaisissa töissä 
noudate t tavaks i kokonaan uusi tun palkkatar iff in. Tariffi in tuli tällöin se 
periaatteellinen muutos, e t tä kaupungin laitosten työpajoil le vahvis tet t i in 
yhtenäinen tariffi; mi tä muihin töihin tuli, sisälsi ainoastaan rakennustoimis-
ton tariff i täydellisen tunt ipa lkkojen luettelon, jo ta oli nouda te t t ava vastaa-
vast i myöskin puhtaanapi tola i toksen ja teknillisten laitosten alaisissa töissä, 
koska main i t tu jen laitosten tar i f f i t sisälsivät vain laitosten erikoisammatti-
työnteki jöi tä koskevat tunt ipa lka t . 

Varatöissä suoritett i in samat tun t ipa lka t kuin edellisenä vuonna maalis-
kuun 1 p:stä alkaen, nimit täin perheellisille 4: 50, 5 ja 5: 50 markkaa sen 
mukaan, oliko työnteki jä apuri, rusnaa ja ta i ammatt i la inen. Perheet tömien 
vara työnteki jä in vas taava t tun t ipa lka t olivat 3: 80, 4: 20 ja 4: 60 markkaa . 

Kesälomaa myönnet t i in vuoden aikana 1,950 työntekijäl le yhteensä 
21,494 päivää seuraavasta yhdistelmästä lähemmin ilmenevin tavoin: 
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954 
Yhteensä 388 190 1,014 358 1,950 21,494 

Tapaturmat. Tapaturmaisest i vahingoit tui 380 työnteki jää , joille t ä m ä n 
perusteella suoritett i in vahingonkorvausta yhteensä 322,812: 30 markkaa . 
Invaliideiksi joutuneiden 20 työntek i jän puolesta makset t i in elinkorkorahas-
toon yhteensä 342,796: 60 markkaa. Tapa turmis ta aiheutuneet kus tannukse t 
nousivat yhteensä 665,608: 90 markkaan. Työnteki jä t olivat v a k u u t e t u t 
Vakuutusosakeyht iö Pohjolassa. 

Satamarakennusosaston henki lökuntaan kuuluivat sa tamarakennuspääl-
likkö ja avus tava satamarakennuspääll ikkö, 10 muu ta insinööriä, 2 vaaki ts i jaa 
ja 2 p i i r tä jää . Vuoden aikana erosi 2 insinööriä ja 1 otett i in palvelukseen. 
Kir janpidos ta ja k i r jaamis työstä huolehti 4 toimistoapulaista. Asiapoikia oli 
2. Keväällä yksi osaston insinööreistä ja tkoi täysin palkkaeduin opiskeluaan 
ulkomaisessa korkeakoulussa. Satamarakennuspääl l ikkö ja kaupunginarkki-
teht i kävivä t tu tus tumassa Tukholman sa taman varastorakennuksi in. 

Suoranaista työn joh toa satamarakennusosaston työmailla hoiti 17 raken-
nusmestaria, 13 apula is työnjohta jaa , 1 nosturien esimies ja 1 varastokir jur i . 

Vakinaisissa töissä olevien työnteki jä in lukumäärä oli vuoden alussa 179, 
l isääntyi talvella vähitellen nousten touko-heinäkuussa 300:aan, vaihteli sit-
ten 200—250 välillä ja nousi vuoden lopussa 275:een. Hert toniemessä tehti in 
vara töi tä koko vuoden. Työnteki jöi tä oli vuoden alkupuoliskolla 70—120 ja 
loppupuoliskolla 180—270. Muista varatöis tä ainoastaan Laut tasaaren sillan 
rakentaminen oli käynnissä kesäkuukausina. Näissä varatöissä työnteki jä in 
lukumäärä oli vuoden alussa 300, l isääntyi maaliskuussa 437:ään, väheni 
toukokuussa 215:een, oli kesällä 90—140 sekä syksyllä 100—110. Työnteki-
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jäin lukumäärä oli suurimmillaan maaliskuussa, nimit täin 739, ja pienimmil-
lään elokuussa, jolloin työnteki jöi tä oli 539. 

Lautakunnal le esitettiin 192 asiaa, joista 101 koski uudistuksia ja raken-
nustöitä ja 91 hallinnollisia ta i henki lö- ja palkka-asioita. Lausunto ja annet-
tiin m.m. asioista, jo tka koskivat Stansvikin ti lan ostamista; Ka t a j anokan ja 
Sörnäisten keskusvankilan varrella olevien alueiden vaihtamis ta kaupungin ja 
valt ion kesken; Degerön- Uppbyn vesialueen jakoa; Aktiebolaget Parks tad-
Vanda-Puistokylä osakeyhtiön myön tämää oikeutta hiekanot topaikkaan; 
Pääskylänkadun varrella olevalle Suomen osuuskauppojen keskuskunnan 
tontille ja Sörnäisten ranta t ien varrella olevalle Osuustukkukaupan tontille 
johtavia rautat ierai te i ta ; Osakeyhtiö Alkoholiliike aktiebolagin I tämerenka-
dun varrella olevan tont in korkeussuhteita; mylly tont in jä r jes tämis tä Munkki-
saarelle; alueen varaamis ta sahalaitokselle Vantaanjoen suun varrelta; Meri-
sa taman käyt töä ; Kulosaaren sillan liikennöimistä 10 tonnin vuoroautoilla; 
Suomenlinnan ja K a t a j a n o k a n välistä jalankulkurei t t iä; Helsingin makasiini-
osakeyhtiön uu t t a Länsisa taman H-varas torakennusta ; R a h a p a j a n r a n n a n 
varastorakennusta; Ruoholahdenrannan ja tkamis ta ja sen rautat ierai te i ta ; 
sa tamaradan poikki suunnitel tua Runeberginkadun siltaa; alusten pumppu-
le tkujen ky tk in ten yhtenäis tämistä; ja kaupungin rauta te iden liikennöimi-
sen aiheut tamien vahinkojen korvaamista . Esi tykset koskivat m.m. Lau t t a -
saaren siltaa; Vantaanjoen ja Malmin tien poikki johtavia Hert toniemen radan 
siltoja; Munkkisaaren laituria; Lau t tasaarenrannan lai turin rakentamis ta 
varatöinä; Osakeyhtiö Alkoholiliike aktiebolagin Salmisaaren tont in louhi-
mista; L a s t a u t t a j a n k a d u n rautat ierai tei ta ; Merisataman länsiosan ran tamuu-
rin vierustan päällystämistä; s/s H 2:n hylyn säilyttämistä; sekä 500 tonnin 
kivihiil imäärän ja 150 tonnin asfal t t iemulsiomäärän ostamista. Satamalauta-
kunnalle annet t i in 41 lausuntoa satamien rakentamis- ja vuokrausasioissa 
sekä sitä paitsi lausuntoja kaupunginhallitukselle, rakennustoimistolle ja 
muille viranomaisille. 

Laiturien kunnossapitoon kuului, paitsi suojaparrustojen ja puisten 
laiturien kunnossapitoa, pakkahuoneen laiturin, halkolaiturin ja Sörnäisten 
hii lenpurkauslaiturin suurenlaiset kor jaus työt . Rahapa j an rannan painumisen 
johdosta siirrettiin varas torakennus 7:n länsipuolella olevaa nosturin kiskoa. 

Lapinniemellä ja Jä tkäsaaressa ka tu j en kor jaukset a iheut t ivat tun tuv ia 
kustannuksia . Kalas ta ja tor i l ta Hernesaarelle joh tava tie päällystett i in asfalt-
tisepellyksellä. Merisataman itäosan ran tamuur in vierus päällystett i in n. 
metrin leveydeltä betonilla ja asfalttisepellyksellä. Lau ta t a rhankadun ja 
Sörnäisten vanhan pistolaiturin välinen tie kor ja t t i in . 

Lönnrotinsillan kulmauksen kulutuskansi uusitt i in. 
Vanhan pistolaiturin pohjoispuolelle asetett i in suurehko kiinnityspoiju, 

johon kiinnitet t i in uudet ankkur ike t ju t . 
R a h a p a j a n r a n n a n kappale tavaranostur in n:o 13 vioittuessa katkesi sen 

akseli ja puomi särkyi. Puomin s/s Polarista vasten pudotessa a iheu t tamat 
vauriot maksoivat kaupungille 2,360 markkaa ja puomin kor jaus 9,700 mark-
kaa. Tapauksen johdosta asennetti in kahteen nosturiin i tsestään toimiva 
sähköjarru niiden käsi jarrujen tilalle, jo tka asennetti in kaikkiin neljään 2x/2 
tonnin nosturiin v. 1928 sat tuneen samanlaisen onnet tomuuden ja v. 1931 
uhanneen onnet tomuuden jälkeen. 

Länsisataman, Lapinniemen sekä Sörnäisten ja Arabian välisten rau ta-
tieraiteiden kunnossapito vaat i suuret kustannukset . Valt ionrautateiden suo-
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r i t tamis ta sa tamaradan raiteiden korjauksis ta aiheutui kaupungille kiveys-
y.m. kustannuksia 27,000 markkaa . 

Venepaikkoja, joita oli 2,060, niistä 1,450 ulkopaalullista, var ten va ra t tu 
kunnossapi tomääräraha r i i t t i suotuisan talven ansiosta. 

Siltoja rannal ta jäälle rakennett i in vain muutami in paikkoihin. Ka t a j a -
nokalta Suomenlinnaan johtavaa j a lkakäy tävää ei voitu panna paikoilleen. 

Ruoppauslaitoksella ruopat t i in kaikkien suurten viemärien suiden edus-
t a t ja lumenkaatopaikkojen tienoot, eräiden laiturien vierustat , Hietalahden-
rannan ja Ruoholahdenrannan edustat , Sörnäisten sa tamaa Sompasaaren koil-
lispuolelta ja Nihdin luona olevan kompassintarkis tuspaalukon tienoo. Sitä 
paitsi ruopat t i in Laivarannan ja tkeen paikka, Rahapa j an rannan vierusta 
ja K a t a j a n o k a n i täpään rantapenkereen paikka, m u t t a näiden ruoppausten 
kus tannukse t merkit t i in uudisrakennustileille. Kourakaivuri l la ruopat t i in 
eräiden viemärien suiden tienoot ja La ivarannan ja tkeen ja Munkki-
saaren laiturin paikka. Kaisaniemen r an t ave t t ä syvennett i in käsivoimin 
ruopaten. Ruoppaus työ t olivat käynnissä huh t ikuun 29 p:stä joulukuun 14 
p:ään, jolloin 194 työpäivässä ruopat t i in kaikkiaan 90,000 m 3 eli n. 465 m 3 

päivässä. Ruopa t tu aines vietiin Suomenlinnan ulkopuolelle. Hinaukseen 
käyte t t i in a joi t ta in s/s Herculesta. 

Mittauksia ja tu tk imuksia suoritet t i in Laivarannan hiekkatäyt teen, 
Munkkisaaren laiturin, Hie ta lahdenrannan ja R a h a p a j a n r a n n a n vanhan osan 
seuduilla. 

Työkalustoa, kuten ruoppauslai tosta, p roomuja ja hinausaluksia kun-
nostett i in entiseen tapaan . Miehistön kul jet tamiseksi rakennet t i in moottori-
vene m/s H 2, johon otett i in v. 1930 hylä tyn m/s H 3:n paloöljymoottori . 
Puinen ruoppausproomu n:o 13 ja avoin ruoppausproomu n:o 16 uusitt i in täy-
dellisesti; jälkimmäiseen teht i in kansi. 

Yksi Ka ta j anokan lentosataman laituriosa uusitt i in ja kaikkien laituri-
osien kal tevuus tehti in muu t tuma t tomaks i ankkuroimalla. Radio vart i jal le 
kunnostet t i in toimistokoppi ja postikoppi kor ja t t i in . Kellosaarelle rakennet-
ti in laitureita te laradan varrelle ja sen viereiset maihintulolai turi t pidennet-
tiin. 

La ivarannan valaistuslait teet uuden H-varas ton varrella uusittiin. 
Samoin kunnostet t i in Sörnäisten keskimmäinen pistolaituri täydellisesti 

ja uusitt i in tällöin joukko laiturin uloimman osan paaluja ja vanha (Masutin) 
pistolaituri sekä uusitt i in e t tä vahvis tet t i in laiturin ja tkamisen yhteydessä. 

Mastokadusta i tään oleva osa Kruunuvuorenka tua päällystet t i in tope-
kalla ja lentosataman luona olevalta osaltaan asfalttiemulsiosepellyksellä. 
Saukonrannan konenupukivikiveystä levennett i in. Kalahall in viereisen rai-
teen itäpuolella olevalla pohjoisen la i tur ihaaran alueella ollut kent täkiveys 
korvat t i in konenupukivikiveyksellä. 

Länsisa taman uudisrakennustöi tä teht i in pääasiallisesti menosäännön 
perusteluihin sisältyvän ohjelman mukaisesti . La ivarannan kulmasta 200 m 
lounaaseen suunnitel tua poikittaislaituria ei kui tenkaan rakennet tu , koska 
osoit tautui edullisemmaksi j a tkaa La ivaran taa vielä 40 m ennen ja tkami-
sen keskeyt tämistä . J a t k e t t a var ten vara t t i in määräraha v:n 1936 meno-
arvioon ja ruoppaustöihin ryhdyt t i in jo syksyllä. Viimeksi rakennetun 
laituriosan takais ta aluet ta ei t äy t e t t y . Lai tur i rai teet rakennet t i in ja laituri 
päällystett i in konenupukivillä ja asfalttiemulsiosepellyksellä. Hietasaaren-
kadun raiteet jä ivät k i sko t tamat ta kiskojen puu t t een takia . Tarmonkadus ta 
etelään oleva Hie tasaarenkadun viemäri uusit t i in ja ja tke t t i in ohjelman mu-
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kaisesti. Myöskin vesijohtoa ja tket t i in . Mi t taa jankadun viemäri- ja vesi-
johto ja ja tke t t i in Melkinkadulta Poikkikadun 4:ään asti ja laskettiin johdot 
viimeksi maini tun kadun Saukonkadun ja Mi t taa jankadun väliselle osalle. 
Las t au t t a j ankadun rautat ierai teis to laajennet t i in Saukonrannan piir irata-
pihaksi. Raiteiden lukumäärä lisättiin neljästä kuudeksi, näistä kaksi pur-
kausraidet ta . Saukonrannan kiveystä levennettiin. Ruoholahdenrannan 
rakentamis ta ja tket t i in varatöiden yhteydessä 27 m. Menot nousivat vuoden 
aikana 2,378,574: 35 markkaan. 

Kalevankadun rait iotiepysäkin ja Ruoholahden höyrypursilaiturien 
välille teht i in ja lkakäytävä . 

K a t a j a n o k a n uudisrakennustöi tä ja tket t i in . Rahapa j an rannan kol-
mesta laituriraiteesta kiskotett i in kaksi ja laituri kivett i in konenupukivillä. 
K a t a j a n o k a n i täpään rannan t äy t t ämis t ä ja tket t i in v:n 1931 suunnitelman 
mukaisesti lentosataman puolelta louhokivillä ja i täisimmästä päästä raken-
nusjätteil lä ja maalla. Rakenne t t avan rantapenkereen alustaksi käyte t t i in 
Rahapa j an rannan pontt iseinälaiturin edestä ruopa t tua hiekkaa, missä vesi 
syvennett i in 9 m:ksi. Menot nousivat 497,263: 15 markkaan. 

Rahapa j an rannan varastorakennuksen perustustöihin ryhdyt t i in heti 
pi irustusten tu l tua hyväksytyiksi . Puupaa lu ja lyötiin rakennuksen pohjois-
osan kohdalle. Länsiosan kohdalla, jossa oli vanha kivitäyte, suoritetti in suu-
ria kaivutöi tä kahdella kaivinkoneella. Menot nousivat 171,600:15 markkaan. 

Sörnäisten vanhaa (Masutin) pistolaituria pidennett i in 13.5 m. Lai tur in 
päässä olevien alusten kiinnittämiseksi rakennet t i in laiturin pohjoispuolelle 
paalukko, jonka tukevuuden vahvistamiseksi laskettiin poh jaan hiekkaa 
ennen paalut tamis ta . 

Hert toniemen rakennustöi tä ja tke t t i in varatöinä. Vantaanjoen sillan 
penkereet korotuksineen valmistuivat . Sillan rakentamiseen ryhdyt t i in sen 
jälkeen kun sillan jänneväleistä ja rakenteesta oli sovit tu val t ionrautateiden 
kanssa. Silta, johon kuului 4 18 m:n pi tuista pa lkki jännet tä ja keskellä oleva 
54 m:n pituinen rist ikkojänne, perustet t i in rautabetonipaaluille, joiden jun t -
taamiseen lainatt i in höyry jun t t a val t ionrautatei l tä . Maatuet ja pilarit raken-
nett i in melkein valmiiksi; maa tuk i I:stä, samoin pilareista, puu t tu i kolme 
kivikerrosta. Pää jän teen telinesillan alaosa rakennett i in. Maatukien takaiset 
osat pengertä vahvistet t i in paalutuksella. Sillan rautarakenteiden hankin ta 
annet t i in Kone ja silta osakeyhtiölle. Malmin tien yli joh tava silta, jonka mo-
lemmissa jänteissä vapaa väli sillan suunnassa on 11.79 m, rakennet t i in melkein 
valmiiksi. Sillan maa tue t ja pilarit teht i in betonista ja verhott i in kivellä ala-
reunasta t ien puolelta, lisäksi verhott i in ku lmat kivellä miehen korkeudelta. 
Sil tarakenteena on betoni laat ta rautapalkkeineen (7 kpl. IP 70 ja 2 kpl. IP 80). 
Sivuilla on lista haka tus ta kivestä, kai teet ovat raudas ta ja niiden pilarit 
maatuil la kiveä. Sillalla on sorastus raiteelle. Muuten suoritett i in vain pie-
nempiä parannus- ja kunnossapitotöitä. Menot nousivat vuoden aikana 
5,939,698 markkaan. 

Pieniä aluksia var ten rakennet t i in Nihdin eteläpuolelle kompassintar-
kastuspaalukko. 

Säästöpankinrannan venelaituri puret t i in ja uusi laituri rakennet t i in 
73 veneelle. 

Kaisaniemen ran taan jär jes te t t i in 50 uu t t a veneen kiinnityspaikkaa. 
Veden syventämiseksi nostett i in pohjas ta suuri määrä kiilakiveä. 

Salmisaaren salmen, Sörnäisten ranta t ien ja Her t toniemen laiturin vene-
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paikoille lyötiin ulkopaalut . Salmisaaren salmen laiturin juureen tehdylle 
alustalle rakennett i in talorakennusosaston toimesta vartiokoppi. 

Täyt teen tuont i rannoille oli a joi t ta in vilkasta. Täy te t t ä otett i in Herne-
saarelle, kaasulaitoksen rantaan , keskusvankilan kohdalla olevalle rannalle, 
Kyläsaaren tien pohjoispuolelle, t yöpa jan tienoille Toukolaan, Länsisata-
maan Hie ta lahdenkadun eteläpäähän ja Saukonrannan länsipäähän sekä 
Kata janokal le lentosataman pohjoispuolelle. 

Satamavaratöinä louhittiin Ruoholahdenrannan edustalla ollut kari 
syvyyteen 6 m, laiturin jatkamiseksi veistett i in 15 m:n pituinen arkku ja pohja 
ruopat t i in sekä tasoitett i in. Kus tannukse t olivat 739,485 markkaa. 

Helsinginniemen nousupengertä ja tket t i in i täänpäin, muurien yläosa 
tasoitet t i in sekä reunustet t i in puisella kaiteella, yläpinta tasoitet t i in ja soras-
tet t i in . LTrsinin uimalaitoksen purkamisen jälkeen jääneet a rkut kivi täyttei-
neen purett i in, uloimmat 4 m:n syvyyteen. Laivur inkadun länsipuolella ollut 
varastoalue tasoitet t i in ja siistittiin. Kus tannukse t nousivat 221,907: 90 
markkaan. 

Edellisenä vuonna aloitettu Hieta lahdenrannan i täpään edustan pohjan 
tasoi tustyö lopetettiin. Kus tannukse t olivat 15,772 markkaa. 

Fredr ikinkadusta länteen olevaan Sa tamaradan leikkaukseen rakennet-
ti in tukimuuria Etel. Rau ta t i ekadun reunaan. Työhön, jota ei vielä suori-
t e t tu loppuun, käytet t i in 30,902: 30 markkaa. 

Laut tasaaren sillan etelänpuoleisen Lau t tasaa renrannan rakentamiseksi 
suori tet t i in tu tk imuks ia sillan vieressä olevalla osalla ja käyte t t i in niihin 
2,932: 80 markkaa . 

Laut tasaaren sillan rautarakenteisi in varat t i in määräraha ka tu jen ja 
teiden määrärahojen yhteyteen. Silta valmistui sikäli, e t tä se voitiin ava ta 
liikenteelle. Läppäsillan koneisto ja sähkölait teet eivät kui tenkaan vuoden 
päät tyessä olleet vielä lopullisessa kunnossa ja sillan peitemaalaus puut tu i 
joko osaksi tai kokonaan. Vuoden aikana maksett i in urakkahinnasta , 
5,378,000 markasta , vain toinen erä. Kaikkiaan oli vuoden lopussa makset tu 
3,764,000 markkaa. 

Yleisten varatöiden määrärahas ta suoritett i in seuraavat työt : Osakeyhtiö 
Alkoholiliike aktiebolagin Salmisaaren tont in ja sen viereisen Tallberginkadun 
puoliskon louhinta suoritetti in loppuun lukuuno t t ama t t a syvennystä kah ta 
rauta t iera idet ta varten, joiden paikka oli vielä määräämätön . Louhimis-, 
t äy t tämis - ja ruoppaustöihin käytet t i in 1,884,451: 15 markkaa. Laut tasaaren 
sillan alusrakenne ja penkereet valmistuivat ja sillan kansi tehtiin. Silta avat-
ti in väliaikaisesti liikenteelle joulukuun 20 p:nä 1935. Vuoden aikana käy-
te t t i in varoja 3,862,005:45 markkaa. Syksyllä 1934 aloitettu Kaivopuiston 
ran tamuur in rakentaminen kylpylän laiturista i täänpäin saatiin valmiiksi ja 
käyte t t i in t ähän varoja 10,583: 20 markkaa . I tämerenkadun reunamuuria 
uusit t i in j a lkakäy tävän asfaltoimista var ten. Työ jäi kesken vuoden päät -
tyessä. Kus tannukse t nousivat 36,056: 85 markkaan. Hert toniemen ja Kulo-
saaren kar tanon rajalla olevaan lahteen tehti in u imaranta läheisen siirtola-
puu ta rhan viljelijöille. Vanhoja paaluja ja kiviä peratt i in, por taa t rakennet-
tiin kalliolle, tehti in kulkutie pitkin kall iorantaa sekä peitetti in lahden pohja 
hiekalla. Kus tannukse t nousivat 12,596: 15 markkaan ja veloitettiin niistä 
kiinteistötoimiston kansanpuisto-osastoa. 

Uunisaaren uimalaitoksen rantoja perat t i in ja hiekoitettiin. Tarkoi tuk-
seen käyte t t i in kaupunginhall i tuksen toukokuun 23 p:nä 1935 myön tämät 
15,000 markkaa . 
Kunnall. kert. 1935. 2* 
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Erään henkisten työt tömien ryhmään kuuluvan henkilön palkkaamiseen 
lokakuun 18 p:stä joulukuun 31 p:ään käyte t t i in 3,100 markkaa . 

Munkkisaaren laiturin rakentamiseen kaupunginval tuusto myönsi vuok-
ratessaan sieltä alueen myllytontiksi, 2,000,000 markkaa , josta määräs tä 
puolet sai käy t t ää ker tomusvuonna. Töiden alet tua jär jes te t t i in rauta t ie -
raitei ta ja suoritetti in louhimista veden syvyyden saamiseksi 9 m:ksi. Varoja 
käyte t t i in 189,024: 55 markkaa. 

Hinausalus H 2:n rungon edelleen säilyttämiseksi Hietalahden telakalla 
vuoden loppuun myönnet t i in 4,800 markkaa . 

V:sta 1934 si i r tynyt 230,000 markan määräraha Ete läsa taman 25 tonnin 
nosturin korottamiseksi palautet t i in main i t tuna vuonna tu tkimuksi in käy-
t e t t yä 765 markkaa lukuunot tamat ta . 

V. 1930 ja 1931 myönnetyis tä Kellosaaren lentosataman määrärahois ta 
siirtyi 986,614: 09 markkaa , minkä määrän kaupunginval tuusto pää t t i joulu-
kuun 5 p:nä 1934 vara ta Tat tar isuon lentokentän rakentamiseen. 

Muiden viranomaisten sekä yksityisten laskuun suoritetti in tö i tä 
691,391: 15 markan arvosta. Näistä töistä maini t takoon Uunisaarella t ehdy t 
työ t ja teuras tamon raiteiden kunnossapi totyöt talorakennusosaston laskuun, 
satamanosturien käy t tö satamahall intotoimiston laskuun, Saukonrannan 
nosturien raiteiden kunnossapito, nosturien raiteiden rakentaminen Laiva-
rannan uuden H-varas ton varrelle, eräät raide- ja joh to työt siellä sekä J ä t k ä -
saaren puisten varastorakennusten laiturien kor jaus Helsingin makasiini-
osakeyhtiön laskuun, vesi johtokaivannot Hie tasaarenkatuun, Mi t t aa janka-
tuun ja PoikkikadunIV:ään vesijohtolaitoksen laskuun, Kulosaaren sillan kun-
nossapito kaupunginhall i tuksen laskuun sekä Hietaniemen ja Pihla jasaaren 
poi ju jen y.m. laskeminen ja nostaminen kansanpuistojen laskuun. Korvauk-
sina laitureille ja silloille aiheutuneista vaurioista, näihin lue t tuna s/s Majan 
törmäyksestä Sörnäisten keskimmäiselle pistolaiturille v. 1934 a iheutunut 
vaurio, saatiin 118,767: 85 markkaa. 

Laskuun suori te t tujen töiden yleiskulujen korvauksena laskutet t i in 
46,682: 30 markkaa . Sekalaiset tulot nousivat 2,020 markkaan . 

Katurakennusosasto. Osaston henkilökunnan muodost ivat ka turakennus-
päällikkö, avustava katurakennuspääll ikkö, toimistoinsinööri, 10 apulais-
insinööriä, 1 kemisti, 1 laborantt i , 3 vaakitsi jaa, 5 pi i r tä jää sekä 9 toimisto-
apulaista. Suoranaisesta työnjohdos ta osaston työmailla huolehti 42 raken-
nusmestaria, 17 apula is työnjohta jaa , 3 konemestaria ja 7 koneenkäyt tä jää . 

Vakinaisissa töissä olevien työnteki jä in lukumäärä oli suurin elokuussa, 
981 miestä, ja pienin tammikuussa, 509 miestä. Varatyönteki jä in lukumäärä 
oli suurin maaliskuussa, 587 miestä. 

K a t u j e n ja yleisten paikkojen kor jaus ta ja kunnossapitoa var ten va ra t -
tiin menoarvioon 750,000 markkaa , jonka lisäksi myöhemmin myönnet t i in 
24,000 markkaa työpalkkojen korottamiseksi. Kus tannukse t nousivat 
773,965: 60 markkaan, josta määräs tä käyte t t i in kiveyksiin 182,191: 80 mark -
kaa, sepelöimiseen 367,378: 75 markkaa, käytävi in 89,238: 10 markkaa , 
painuneiden ka tu jen korjauksiin ja tasoituksiin 23,919:75 markkaa sekä 
työnjohtoon ja sekalaisiin menoihin 111,237: 20 markkaa . 

Teiden korjaukseen myönnet t i in 1,600,000 markkaa sekä 51,000 markkaa 
l isämäärärahana. Korjaustöi tä , uudelleen sepelöimistä ja asfaltoimista suo-
ri tet t i in yhteensä 187,346 m2 kus tannusten noustessa 1,647,126: 65 markkaan . 

Maantiejatkeiden kunnossapi tokustannukset , joihin valtio osallistuu 
vuosi t tain määrä t tävä l lä erällä, nousivat 50,983: 70 markkaan. 
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Mäkelänkadulla suori tetut maant ie ja tkeiden parannukset a iheut t ivat 
18,017: 65 markan kustannukset . 

Sopimuksiin perustuva yksityisten osuuksien kunnossapito Hämeen-
tiellä maksoi 15,929: 25 markkaa , kaupungin katuosuuksien viereiset kai teet 
132,058: 80 markkaa , katukilpien uudistus 13,928: 25 markkaa , mi t taukse t ja 
tu tk imukse t 99,631: 35 markkaa , uudet korokkeet ja l i ikennemerkit 33,233:75 
markkaa , kent täk iv ika tu j en asfaltointi 162,504: 50 markkaa , kulkutaut isai-
raalan teiden kunnostaminen 11,685: 25 markkaa , Vallilan ka tu jen ja käy tä -
vien parannukset 58,988: 60 markkaa , Käpylän ka tu jen ja käytävien paran-
nukset 67,701: 50 markkaa , Lammassaaren teiden kunnostaminen 19,982: 15 
markkaa sekä Vantaanjoen Pukinmäen sillan kor jaus 105,719: 95 markkaa . 

Uudistöistä maini t takoon seuraavat työkus tannus ten noustessa alla 
maini t tuihin määriin: Topeliuksenkadun ja Turunt ien välisen Stenbäckin-
kadun osan pohjoisen j a lkakäy tävän päällystäminen 79,883: 35 markkaan; 
Pääskylänkadun ja lkakäytävän päällystäminen Pääskylänpuist ikon kohdalla 
5,182: 20 markkaan; Merisatamarannan ajotien ja eteläisen käy tävän päällys-
täminen Neitsytpolun ja Kapteeninkadun väliseltä osalta 154,921: 85 mark-
kaan; t äy t emaan vas taanot to 50,028: 80 markkaan; Pohj . Hesper iankadun 
tasoitus korttel in n:o 484 kohdalla 316,875: 10 markkaan; Kivelänkadun 
tasoitus 247,857: 95 markkaan; Her tan- ja Pasi lankadun risteyksessä olevan 
aukion tasoitus 138,948: 95 markkaan, v:een 1936 siirrettiin 28,051: 05 mark-
kaa; Turunt ien lopputasoitus 24 m:n leveyteen Kuusit ien ja Tilkan sillan 
väliltä 504,288:75 markkaan , v:een 1936 siirrettiin 159,711:25 markkaa; 
Turunt ien lopputasoitus 16 m:n leveyteen Tilkan sillan ja Ruskeasuon vanhan 
tien väliseltä osalta 574,026: 15 markkaan , v:een 1936 siirrettiin 38,973: 85 
markkaa; Reijolan lastenkodin pohjoispuolitse kulkeva Turunt ien ja Haagan 
kauppalan Läntisen puistotien välinen yhdyst ie 584,561: 40 markkaan , v:een 
1936 siirrettiin 85,438: 60 markkaa; Myllytien tasoitus tont in n:o 3 kohdalla 
54,237: 20 markkaan; stadionin yhteydessä rakennet tavien kent t ien tasoitus-
töiden ja tkaminen 1,027,398: 65 markkaan; sekä ratsastust ie Mechelinin- ja 
Nordenskiöldinkadulle 171,530: 30 markkaan . 

Kus tannukse t niistä uusista kaduista, joi ta var ten oli määräraha meno-
arviossa, nousivat vuoden aikana 3,909,740: 65 markkaan . Ka tu jen , teiden 
ja yleisten paikkain korjauksi in ja kunnossapitoon käyte t t i in 3,211,456: 95 
markkaa , joten siis ka tu jen , teiden ja yleisten paikkain kokonaiskustannukset 
nousivat vuoden aikana kaikkiaan 7,121,197: 60 markkaan . 

Kanavien ja viemärien korjaus- ja kunnossapi tokustannukset nousivat 
747,258: 15 markkaan jakau tuen seuraaviin osiin: johdot 360,691: 30 mark-
kaa, syöksykaivot 253,047: 60 markkaa , o ja t 21,816: 25 markkaa sekä työn-
johto ja sekalaiset menot 111,703 markkaa . Väl t t ämät tömiä viemäriverkon 
täydennystö i tä suoritett i in useissa eri paikoissa kaupunkia kus tannus ten 
noustessa yhteensä 204,266 markkaan . Viemäreiden huuhteluvesikustannuk-
set olivat 7,877: 80 markkaa . Savilan ja Alppilan puhdistuslaitosten käyt tö-
jä hoi tokustannukset tekivät 190,511: 35 markkaa , Nikkilän sairaalan vie-
märiveden puhdistuslaitoksen vas taava t kus tannukse t 19,840: 70 markkaa ja 
Kyläsaaren puhdistuslaitoksen 454,973 markkaa . 

Alppilan puhdistuslai toksen puhdistusteho oli hyvä. Laitoksen koko-
naispuhdistusteho oli, mi t a t tuna 5 vuorokauden biokemiallisen hapenkulutuk-
sen mukaan , vuoden aikana keskimäärin 86 %. 

Savilan puhdistuslaitos oli Savilan uuden pumppulai toksen rakennus-
töiden takia käynnissä vain osan vuo t t a häir iytyen käy t tö tänäkin aikana 



20* VII. Yleiset työt. 

rakennustöiden johdosta. Puhdistusteho oli huono. Vuoden aikana revitt i in 
puhdistuslaitos ja vanhan puhdistuslaitoksen viemäröimisalueen koko lika-
vesimäärä pumpa taan nykyisin Rajasaaren uuteen puhdistuslaitokseen. 

Myöskin Nikkilän sairaalan vanha viemäriveden puhdistuslaitos revit-
t i in vuoden aikana ja korvat t i in uudella bioloogisella suodattimella varuste-
tul la puhdistuslaitoksella, joka kykenee puhdis tamaan sairaalan koko lika-
vesimäärän. Laitos valmistui vuoden lopussa ja sen puhdistusteho oli erit-
t ä in hyvä. 

Kyläsaaren puhdistuslaitoksessa puhdistet t i in vuoden aikana 2,542,114 
m 3 viemärivettä, mistä määräs tä bioloogisesti puhdistet t i in 1,759,200 m3 ja 
loput mekaanisesti . Biolooginen kokonaispuhdistusteho, mi t a t t una 5 vuoro-
kauden biokemiallisen hapenkulutuksen mukaan, oli keskimäärin 95 % ja 
mekaaninen puhdistusteho 28 %. Paras puhdistusteho vuoden aikana oli 
99.6 % ja paras puhdistustulos 1 mg li tralta 5 vuorokauden biokemiallisen 
hapenkulutuksen mukaan puhdistetussa vedessä. Keskimäärin oli vuoden 
aikana puhdis te tun veden 5 vuorokauden biokemiallinen hapenkulutus 
16 mg li tralta. Laitoksen kokonaisvoimankulutus oli 648,941 kwt. Koko-
naiskäyt tökustannukset , kemistin palkka siihen luet tuna, korkoja ja kuole-
tuksia huomioimatta , olivat 20 penniä vesikuutiometriä ja vuo t ta kohden 
vas ta ten 9: 15 markkaa vuodessa laitoksen toimialueella asuvaa henkilöä 
kohden, jolloin myös teollisuuslaitoksista tulevan likaveden puhdis tuskustan-
nukset on jae t tu asukaslukumäärän osalle. Kustannuksis ta tulee n. puolet 
mekaanisen puhdistuksen ja puolet bioloogisen puhdistuksen osalle. 

Laitoksen kaasuntuo tan to oli vuoden aikana 125,391 m 3 metaanikaasua, 
mikä vastaa n. 190,000 m 3 kaasulaitoksen kaasua. Sen jälkeen kun uusi 
lietesäiliö otett i in käytäntöön, on kaasuntuo tan to enemmän kuin kaksin-
ker ta i s tunut ollen joulukuussa 21,166 m 3 metaanikaasua. Lietelavoille joh-
dett i in 13,768 m 3 l ietettä, jonka t i lavuus kuivatessa pienentyi n. neljänteen 
osaan. Ku iva t tua l ietettä kul jetet t i in osaksi kaupungin omille istutuksille, 
osaksi yksityisille maanviljelijöille ja puutarhureille, yhteensä 3,422 m3. 
Hiekan erott imesta poistetti in 49.8 m3 hiekkaa ja välpistä 26.i m3 välppä-
jä t te i tä . 

Vuoden aikana laadit t i in ja jä te t t i in yleisten töiden lautakunnalle seikka-
peräinen selostus laitoksen koko to iminta-a jas ta sekä siellä suori te t tujen ko-
keiden ja tu tk imusten tuloksista. Laitos t ä y t t i hyvin tehtävänsä ja siellä 
suori te tut kokeet ovat suureksi hyödyksi vastaisia laitoksia suunniteltaessa. 
Ra jasaaren laitoksen vuoden vaihteessa va lmis tu t tua suoritett i in huomat-
t ava Kyläsaaren tu tk imusohje lman uudestaanjär jes te ly silmälläpitäen eri-
koisesti laitoksen kemistille erikoistutkimuksiin va ra t t avaa aikaa ra jo i t ta-
malla laitoksessa säännöllisesti suor i te t tavat tu tk imus työ t vä l t t ämä t tömään 
laitoksen hoitoon ja tehokkaan käytön valvontaan. 

Vuoden aikana suoritetuista tu tkimuksis ta maini t takoon edelleenkin 
j a t k u v a t kokeilut erinäisillä viemäriputkien liitoksilla. Samoin suoritetaan 
kokei ta viemärikanavan tehokkaan salaojituksen aikaansaamiseksi sekä ka-
navien täyt tämiseksi kapealla pystysuoralla sorakerroksella katupäällystei-
den vahingoit tumisen vält tämiseksi roudan vaikutuksesta kanavien koh-
dalla. 

Ra jasaaren mekaanisen puhdistuslaitoksen, Savilan pumppuaseman, 
Kyläsaaren uuden lietesäiliön ja Nikkilän puhdistuslaitoksen työpiirustusten 
laadinta suoritetti in loppuun. Tervasaaren puhdistuslai tosta ja kokooja-
joh toa var ten laadit t i in alustava ehdotus. Viemäriverkon laajentamissuun-
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nitelmia teht i in tarvi t tavissa kohdin ja vanhan viemäriverkon laskemista 
ja tket t i in siinä määrin kuin aikaa on r i i t tänyt . 

Vuoden aikana suoritetuista suuremmista viemäriverkon uudistus- j a 
täydennystöis tä maini t takoon seuraavat kus tannusten noustessa alla maini t -
tuihin määriin: Pengerkadun viemärin pidentäminen tont in n:o 21 kohdalla 
44,876: 40 markkaan, kuivatus johto kort tel ista n:o 438 Mechelininkadun ko-
kooja johtoon 73,349: 70 markkaan, Käpylänt ien viemäri Pohjo lankadun j a 
kunnalliskodin portin väliseltä osalta 394,626: 55 markkaan , viemäri kun-
nalliskodin sikalasta Käpyläntiel le 139,002:10 markkaan, viemäri teurastus-
laitoksen pohjoisrajaa pitkin 400,258: 85 markkaan , uusi lietesäiliö Kylä-
saarelle 1,639,842: 10 markkaan ja putkival imon siirtämisen aloi t taminen 
Käpyläs tä Sörnäisten ranta t ien tontille n:o 6 korttelissa n:o 283 231,684:20 
markkaan, jolloin 179,315: 80 markkaa siirtyi v:een 1936. Lisäksi suoritet-
tiin erinäisiä pienempiä viemäriverkon täydennyksiä , joista aiheutui kus tan-
nuksia yhteensä 401,663: 30 markkaa . 

Nikkilän sairaalaan rakennett i in uusi viemäriveden puhdistuslaitos kus-
tannus ten noustessa 2,172,999: 85 markkaan, Savilan pumppuasema saatiin 
lopullisesti valmiiksi 1,097,587: 45 markan sekä Rajasaaren mekaaninen puh-
distuslaitos käyttövalmiiseen kuntoon 7,358,315: 15 markan kustannuksin 
81,684: 85 markan siirtyessä v:een 1936 jälkimmäisen lopputöitä varten. 

Uusien katurakennustöiden yhteydessä rakennet t i in viemäri johdot seu-
raaviin katuihin kus tannusten noustessa alla mainit tuihin määriin: Pohj . 
Hesper iankadun korttelin n:o 484 kohdalle 379,305: 05 markkaan, Kivelän-
ka tuun 64,611: 15 markkaan , Kuusit ien ja Tilkan sillan väliseen osaan Tu-
runt ien länsipuolta 274,881:55 markkaan, Tilkan sillan ja Ruskeasuon vanhan 
tien väliseen Turunt ien osaan 550,895: 65 markkaan sekä Reijolan lastenko-
din pohjoispuolitse kulkevaan Turunt ien ja Haagan kauppalan Läntisen 
puistotien väliseen yhdyst ien osaan 305,387: 90 markkaan. 

Vuoden kuluessa suori te t tujen uusien viemäri johtojen ja puhdistuslaitos-
ten yhteenlasketut kustannukset , Savilan pumppuaseman ja putkivalimon siir-
rosta aiheutaneet menot mukaanluet tu ina , nousivat 15,973,378:60 markkaan , 
sekä kanavien ja viemäreiden korjaus- ja kunnossapi tokustannukset ja puh-
distuslaitosten käyt tö- j a hoi tokustannukset 1,624,727 markkaan. Puhdistuslai-
tosten ja putkival imon vuokra oli 111,300 markkaa. Viemäreiden ja puhdistus-
laitosten kokonaiskustannukset tekivät siis kaikkiaan 17,709,405:60 markkaa . 

Urheilukentt ien korjauksia ja kunnossapitoa suoritettiin menoarviossa 
va ra t t u j en määrärahojen mukaisesti. Kus tannukse t nousivat seuraaviin 
määriin: Elä intarhan, Kallion, Haapaniemen, Käpylän, Väinämöisenkadun 
j a Annalan urhei lukentät 164,483:45 markkaan, Alppilan hiihtomäen kun-
nossapito 6,185: 30 markkaan, hiihtomäkien rakentaminen ja kunnossapito 
14,180 markkaan , kelkkamäkien rakentaminen ja kunnossapito 110,197: 25 
markkaan , Kaisaniemen verkkopallokentt ien kunnossapito 13,085: 55 mark-
kaan, maaluis t inratojen jär jes täminen ja kunnossapito 151,221: 30 mark-
kaan, Must ikkamaan juhlakentän kunnossapito 5,394: 25 markkaan, pesä-
pallokenttien kunnossapito 9,732: 15 markkaan, Hesperian pesäpallokentän 
pylväät yleisön eristämistä var ten 4,225: 85 markkaan, Haapaniemen urheilu-
kentän pylväät yleisön eristämistä var ten 3,715: 05 markkaan, Humal lahden 
uimalaitokselle joh tavan tien kunnostaminen 4,240: 50 markkaan, Eläin-
t a rhan urheilukentän erinäiset työ t 27,109: 70 markkaan, urheilukenttien 
vesipostit 97,991:30 markkaan sekä Annalan urheilukentän juoksura ta 
33,628: 15 markkaan. 
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Seuraavat uudis työt suoritett i in kus tannus ten noustessa alla maini t tui-
hin määriin: Kaisaniemen urhei lukentän tasoitus 177,000 markkaan, Vilhon-
vuoren puistikon kent t ien ja teiden lopputasoitus sekä Hämeent ie l tä johta-
vien portaiden kaiteet 97,532: 25 markkaan , urhei lukentän rakentaminen 
Pasilan länsipuolelle 37,259: 80 markkaan, Käpylän raviradalle rakennet ta-
van pallokentän ensimmäinen rakennusvaihe 109,597: 50 markkaan sekä 
Vallilan leikkikentän rakentaminen 82,454: 50 markkaan. 

Työt tömyyden lieventämiseksi suoritett i in vuoden aikana alla maini tu t 
työ t kus tannus ten ollessa seuraavat: ojien ka ivanta Puodinkylässä 154,144: 65 
markkaa, metsän raivaus Hert toniemessä 128,046: 05 markkaa, Talin siirtola-
puu ta rhan työ t 186,936: 75 markkaa, Kumpulant ien työ t 1,540,061: 30 mark-
kaa, Koskelantien työ t 286,493: 20 markkaa , Toukolantien t yö t 764,300: 05 
markkaa , Kallion korttelin n:o 327 leikkikenttä 86,840: 10 markkaa, Meri-
kadun kokoojajohto 199,809: 25 markkaa , Lääkär inkadun ja Valpurintien 
välisen Turunt ien viemäri 480,889: 55 markkaa , Por thaninr inteen tasoitus 
99,000: 40 markkaa , Taivaskallion omakotialueen työ t 199,579: 80 markkaa 
sekä Käpylän omakotialueen työ t 198,547: 70 markkaa . 

Pai ts i edellä main i t tu ja menoarvioon sisältyviä ta i erikoisesta määräyk-
sestä t eh ty j ä töitä, suoritett i in myös töi tä kaupungin muille laitoksille ja 
yksityisille talonomistajille. Kus tannukse t näistä töistä nousivat 2,377,397: 30 
markkaan. 

Talo rakennus osasto. Talorakennusosaston henkilökuntaan kuuluivat 
kaupunginarkki teht i , avustava kaupunginarkki teht i , 6 arkkitehtia, 1 ylimää-
räinen arkki teht i kesäkuun 1 p:stä lukien, 2 pi i r tä jää, 1 k i r j anp i tä jä ja 4 toi-
mistoapulaista. Suoranaisesta työnjohdosta osaston työmailla huolehti 14 
rakennusmestar ia . 

Työvoima vaihteli ollen 283 työnteki jää t ammikuun ensimmäisellä ja 
219 joulukuun viimeisellä viikolla sekä suurin viikolla huht ikuun 7 p:stä 
13 p:ään, jolloin palveluksessa oli 411 työnteki jää . Työvoiman viikkokeski-
määrä koko vuodelta oli 278 työnteki jää . 

Kaupungin omistamien rakennusten ja talojen kor jaus ta ja kunnossa-
pitoa var ten oli menoarviossa va ra t tu yhteensä 4,720,110 markkaa, johon 
määrään lisättiin työläispalkkojen korottamiseen vara tus ta määrärahas ta 
95,000 markkaa sekä menoarviossa huomioimat ta j ä t e t t y j ä ylimääräisiä töi tä 
var ten 115,600 markkaa, joten siis käyte t tävissä olevia varoja oli kaikkiaan 
4,930,710 markkaa. Kus tannukse t nousivat 4,658,505: 90 markkaan, sääs-
töksi jäi 272,204: 10 markkaa . Verrat ta in suuren säästön aiheut t i osittain se, 
e t tä vanhassa raatihuoneessa, kansakoulussa Hämeent ien 80:ssä sekä teu-
rastamossa suoritettaviksi a io t tu jen muutosrakennustöiden vuoksi teht i in 
mainituissa rakennuksissa vain vä l t t ämä t tömimmät kor jaus työt . 

Uudis- ja muutosrakennustöihin oli käytet tävissä yhteensä 9,531,710 
markan suuruinen talousarviomääräraha, johon lisättiin 253,000 markkaa 
työläispalkkojen korottamiseen vara tus ta määrärahas ta , joten käytet tävissä 
oleva määräraha uudistöitä var ten nousi kaikkiaan 9,784,710 markkaan . 
Kus tannukse t tekivät 9,456,783: 25 markkaa . Säästöstä, 327,926: 75 mar-
kasta, siirrettiin v:een 1936 suor i t tamat tomia töi tä var ten 211,982: 60 mark-
kaa ja kaupunginkassaan palautet t i in 115,944: 15 markkaa. 

V:sta 1934 siirrettiin 80,000 markkaa Kivelän sairaalan Mechelininkadun 
puoleista u u t t a a i taa var ten sekä 3,500,000 markkaa naisten työkotipavil-
j onkia var ten eli yhteensä 3,580,000 markkaa . Aitaa var ten va ra t tu määrä-
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raha käytet t i in , m u t t a työkotipavil j onkia var ten va ra t tu määräraha siirret-
tiin seuraavaan vuoteen. 

Vuoden kuluessa suoritett i in sitä paitsi töitä, osaksi ennakolta v:n 1936 
menoarviosta myönnetyil lä varoilla, osaksi kaupunginval tuuston ta i kau-
punginhalli tuksen käyttövaroil la yhteensä 2,275,468: 85 markalla. Näitä 
var ten käyte t tävissä olevasta määrärahas ta säästyi 13,189: 65 markkaa . 

Paitsi edellä main i t tu ja , osaston käyte t täväks i annetuilla määrärahoilla 
suor i te t tu ja töitä, suoritett i in töi tä toisten kunnallisten laitosten ja viran-
omaisten laskuun yhteensä 193,838: 45 markalla, jo tka työ t tuo t t iva t toi-
mistolle voi t toa 324: 20 markkaa . 

Talorakennusosaston v. 1935 suorit tamien töiden kokonaiskustannuk-
set nousivat 16,664,596:45 markkaan. Määrärahoista säästyi kaikkiaan 
401,662: 10 markkaa . 

Seuraavat suurehkot uudisrakennustyöt loppuunsuori tet t i in vuoden ku-
luessa alla maini tuin kustannuksin: 

Teuras tamon vuotavaras torakennus 882,250: 55 markalla määrä rahan 
oltua 855,000 markkaa eli, työläispalkkojen korottamiseen vara tus ta määrä-
rahas ta saatu 66,000 markkaa mukaanluet tuna , 921,000 markalla, säästöksi 
jä i 38,749: 45 markkaa ; entisen Turun kasarmin alueella olevan kiviraken-
nuksen huoneiston sisustaminen linja-autoliikennöimiseen 1,014,780: 95 mar-
kan kustannuksin käyte t tävissä olleiden varojen oltua 1,039,710 markkaa , 
jo ten säästöksi jäi 24,929: 05 markkaa; Kivelän sairaalan hallinto- ja asuin-
rakennus, jonka määrärahas ta , 8,940,000 markasta , 13,137: 50 markkaa sääs-
ty i kus tannus ten noustessa 8,926,862: 50 markkaan eli, rakennuksen kuu-
tiosisällyksen ollessa 30,061.5 m3, 296: 95 markkaan m3:ä kohden lukuunot ta -
m a t t a sairaspaviljongin ja asuin- ja hall intorakennuksen välisen yhdyskäy-
tävän , alueen tasoi t tamisen sekä osittaisen aitaamisen a iheut tamia kus tan-
nuksia, jo tka nousivat erikseen 394,000 markkaan; ja Korkeasaaren leijona-
suoja, jonka määrärahas ta , 500,000 markasta , 9,173: 10 markkaa jäi sääs-
töksi kus tannus ten noustessa 490,826: 90 markkaan. 

Ry t ty l än koulukodin ammat t iopetusrakennus valmistui melkein lopul-
lisesti t i i l ikat toa sekä eräitä pienehköjä tasoitustöi tä lukuuno t t amat ta . 

Talorakennusosastolla käsiteltiin vuoden kuluessa 426 diaariin vietyä 
asiaa, joista annet t i in lausuntoja, osaksi yleisten töiden lautakunnalle, osaksi 
kaupunginhalli tukselle j a muille viranomaisille. Laadi tuis ta uudis- j a muutos-
rakennusten piirustuksista on main i t tava seuraavassa luetel tujen yr i tysten 
pää- ja työpiirustukset: Nikkilän sairaalan puhdistusaseman, Savilan muun-
ta ja-aseman, teuras tamon vuotavaras ton, Väinämöisenkadun urhei lukentän 
paviljongin, Länsisa taman sa tamavaht ikojun, Korkeasaaren leijonasuojan, 
Hämeent ien 80:ssä olevan kansakoulun uudesti- ja l isärakentamisen, l inja-
autoaseman, sekä Kata r i inankadun l:ssä olevan talon muutostöiden; sekä 
seuraavat piirustusehdotukset: K a t a j a n o k a n makasiinirakennuksen, Hämeen-
tien 80:ssä olevan kansakoulun uudesti- ja lisärakentamisen, kanateuras ta-
mon, Merisataman kanahall in, vesilinnan, Helenankadun 2:ssa olevan talon 
uudest irakentamisen, Mariankadun 2:ssa olevan talon uudestirakentamisen, 
Nikkilän sairaalan kone- ja kat t i lahuoneen sekä pesulaitoksen laajentamisen 
j a l lunisaaren uimalaitoksen katsojaparvekkeen ja hyppytelineen. 

Lämpöteknikko. Lämpöteknikon valvontaan kuului vuoden lopussa 54 
laitosta, joissa oli yhteensä 161 kat t i laa ja niiden tul ipinta 3,695 m2. Vuo-
den kuluessa katt i loiden luku lisääntyi 3:11a ja tul ipinta 21 m2:llä l inja-auto-
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aseman laitosta lukuunot tamat ta , jossa oli kaksi 14 m2 :n suuruista kat t i laa . 
Laa tunsa puolesta ka t t i la t j akau tu iva t seuraavasti: 

T u 1 i p i n t a , m27 
keskimäärin 

Höyrykattilat, työpaine 0.5 kg/cm2. ., 
Korkeapainekat t i la t 
Matalapainekat t i la t 

Luku. 

18 
83 

yhteensä. 

1 , 1 2 6 
1 , 4 7 9 

katt i laa 
kohden. 

6 2 . 6 
1 7 . 8 

Lämminvesikattilat 
Yhteensä 101 

60 
2,605 
1,090 I8.2 

Kaikkiaan 1 6 1 3 , 6 9 5 — 

Laitosten kor jaus ta ja kunnossapitoa var ten myönnet t i in kaksi määrä-
rahaa, yhteensä 312,000 markkaa, mistä määräs tä säästyi 15,779: 10 markkaa . 

Vuoden kuluessa suoritetuista suurehkoista lämpö- ja vesi johtotöistä 
maini t takoon seuraavat: Kyläsaaren puhdistuslaitoksen lämpöj ohtotöitä 
valvott i in ja lopputarkastus suoritettiin; samoin Rajasaaren puhdistuslaitok-
sen lämpöj ohtotöitä valvotti in; l inja-autoaseman, Korkeasaaren leijonasuo-
jan ja Ry t ty l än koulukodin lämpö- ja vesijohtotöitä var ten laaditt i in han-
kintaohjelma ja työselitys, t a r joukse t tarkastet t i in , töitä valvott i in ja loppu-
tarkas tus suoritettiin; Kivelän sairaalan lämpö- ja vesijohtotöitä valvott i in 
ja lopputarkas tus suoritettiin; sekä Hämeent ien 80:ssä olevan kansakoulun 
lämpö- ja vesijohtotöitä ja Kata r i inankadun l :n lämpöj ohtotöitä var ten laa-
dittiin työselitys ja hankintaohjelma sekä ta r joukse t tarkastet t i in . Lisäksi 
suoritetti in useita alustavia suunnitelmia ja kustannusarvioi ta . 

Keskuslämmityslai tosten polt toainekulutuksista laadi t tu tilasto osoittaa 
sanotun kulutuksen olleen kaikkiaan 14,625.3 tonnia koksiksi redusoituna 
merkiten n. 1,761 tonnin lisäystä edelliseen vuoteen verraten. Ominaisläm-
m ö n t a r v e oliv. 1934 3,401 kaloria vuodessa ja v. 1935 3,806 kaloria vuodessa, 
mikä vas taa 11.9%:n polttoaineen lisäystä eli tonneissa n. 1,505 tonnia. Uusien 
rakennusten a iheut tama luonnollinen lisäys oli n. 600 tonnia, joten polt to-
aineen kulutus oli pienempi kuin mitä ominaislämmön lisäys edellytti. 

Puisto-osasto. Osaston henkilökuntaan kuului kaupunginpuutarhur i , 
avustava kaupunginpuutarhur i ja toimistoapulainen. Työnjohta j i s ta toimi 
1 vanhempi ja 3 nuorempaa kuukausipalkoin sekä 4 tuntipalkoin. Uudis-
töissä oli 2 t i lapäistä työn joh ta jaa . Lisäksi oli osaston palveluksessa kasvi-
huoneen puutarhur i , taimiston puutarhur i , talonmies, 19 puistovahtia sekä 
5—8 puutarhahar joi t te l i jaa . 

Työnteki jäin lukumäärä oli suurin toukokuussa, 372, ja pienin joulu-
kuun lopussa, 35. Työnteki jä in keskimääräinen luku viikossa oli 145. 

Puistojen kevätpuhdis tus aloitettiin huht ikuun lopulla ja nurmikent t ien 
kylväminen saman kuun 27 p:nä. Kukkasipulei ta is tutet t i in 19 eri puistik-
koon, kaikkiaan 22,867 kpl., joista huomat t ava osa oli vanhoja , edellisen vuo-
den sipuleita. Kevät is tutuksissa käyte t t i in suuri määrä osittain lasin alla 
j oudu te t tu j a orvokkeja, kaunokaisia, lemmikkejä ja kevätesikkoja. Kesä-
kukis ta eniten k ä y t e t t y j ä olivat begonia semperflorens laadut ja fuksiat . 
Runkomaisia fuksioita is tutet t i in puistoihin 389 kpl. Kesäkukkasten taimia 
is tutet t i in yhteensä 58,206 kpl. Kukkakasve ja is tutet t i in seuraaviin paik-
koihin: Aleksanteri II:n patsaalle, Caloniuksen- ja Runeberginkadun kul-
maukseen, desinfioimismajalan luo, Eiran puistikkoon, Engelinaukiolle, Ero t -
tajalle, Runeberginesplanaadiin, Hankk i j an edustalle, läntisen hau tausmaan 
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18 haudalle, Hesperianesplanaadiin, Hietarannalle, Kaisaniemen puistoon, 
kaivohuoneen edustalle, Ka t a j anokan puistikkoon, kaupunginpuutarhaan , 
kirurgisen sairaalan puistikkoon, Kivelän sairaalan puistikkoon, Koulupuis-
tikkoon, krematorion luo, kulkutaut isa i raalan alueelle, Lönnrotinpuist ikkoon, 
Marian sairaalan alueelle, Pu i jonkadun puistikkoon, Ritari talonpuist ikkoon, 
Vanhassakaupungissa olevalle Hans van Sandenin haudalle, saksalaisen kir-
kon ympärille, Siltavuorenrannalle, Snellmanin puistikkoon, Sofianlehdon 
pikkulastenkodin alueelle, Säätytalonpuist ikkoon, t a lv ipuuta rhan edustalle, 
tuberkuloosisairaalan alueelle,Tähtitorninmäelle, Ullanlinnan kylpylai toksen 
luo, Ullanpuistikkoon, Vanhan kirkon puistoon sekä Malminkadun varasto-
pihan alueelle. 

Monivuotisia kukkia is tutet t i in 14 eri puistikkoon yhteensä 5,489 kpl. 
Marian sairaalan alueelle is tutet t i in uusi perennaryhmä. Muut perennan 
ta imet käyte t t i in vanhojen ryhmien uusimiseen. 

I s tu t e t tu j a kukkasipuleja, kesäkukkia ja perennakasveja oli yhteensä 
86,560 ja niiden hinta arvioitiin 214,750: 80 markaksi . Koristepuita ja -pen-
saita is tutet t i in 6,452 kpl., arvoltaan 183,835: 50 markkaa . Uusia paikkoja, 
mihin pui ta ja pensaita is tutet t i in, olivat Hietaniemenkatu, Kallion palo-
aseman tienoo, Kammionka tu , Maurinkadun pohjoispää, Mechelininkatu, 
Merisatama, Meritullinkadun pohjoispää, Mäkelänkatu, Mäntymäen rinne, 
Topeliuksenkadun kansakoulun tienoo, tuberkuloosisairaalan eteläosa, Turun-
tien ja Arkadiankadun kolmio, Vilhonvuoren pohjoisosa sekä Väinämöisen-
ja Hietaniemenkadun kolmio. Kuusis ta is tutet t i in pensasaita Talin taimis-
ton ympärille, pajuis ta mul ta ta rhan sivulle sekä orapihlajista Meritullin-
kadun pohjoispäähän ja Liisanpuistikkoon. 

Puisto- ja kujannepuihin pesiytyneitä tuholaisia hävi tet t i in myrkky-
nesteillä. Tarkoi tus ta var ten hankit t i in Tanskasta 5 hevosvoiman bensiini-
moottoriruisku, johon kuului 500 li tran vetoinen nestesäiliö sekä 2 letkua. 
Kevätruiskutuksessa käyte t t i in carbosol myrkky ainet ta 800 litraa ja öljy-
carbosta 300 l i traa ja kesäruiskutuksessa 300 li traa rikaa ja 20 li traa nikotiini-
sulfaat t ia . Kasvihuoneissa tuhot t i in tuholaisia ruiskut tamalla myrkkyainei ta 
sekä savustamalla. 

Heikinkadun uusimisen johdosta siirrettiin keväällä kaikki Heikinpuis-
ton lehmukset pois paikoiltaan. Puis ta sijoitettiin 39 messuhallin läheisyy-
teen, 46 Koskelantien koillispäähän, 31 Kaivopuistoon, 22 Käpylän paloase-
malle, 9 kunnalliskodin alueelle, 5 Telakanpuistikkoon, 1 Pohjoisrantaan ja 
20 Talin taimistoon. Ruotsalaisen tea t ter in uudisrakennuksen tieltä siirret-
t i in samoin taimistoon 1 jalava ja 11 lehmusta. Syksyllä ja tket t i in edelleen 
Heikinkadun lehmusten siirtämistä ja sijoitettiin tällöin kadun ja lkakäytä-
vien reunoihin 78 puuta . Kahden puun siirtäminen samoin kuin maini tun 
kadun keskellä olevien nurmikaistaleiden lopullinen kunnostaminen ja kas-
vien i s tu t taminen jä ivä t seuraavaan kevääseeen. Vuoden lopussa Simon-
kadun i t äpää tä alennettaessa alennetti in myös samalla puita . 

Vuoden kuluessa maalaute t t i in 353 puistosohvaa, uusia teetet t i in 60 kpl., 
niistä 50 n.s. koivusohvaa. Vuoden lopussa oli puistosohvia yhteensä 1,516. 
Lasten hiekkalaatikolta oli leikkikentillä 72. Is tutusten suojaksi pan tua 
rauta lanka-a i taa oli 49,273 m ja rautaisia ai tapylväi tä 19,184. 

Ruokamul taa ajet t i in puistoihin urakka-a jona 11,760 m3, tunt ipalkal la 
Hert toniemestä 468 m3, Reijolan taimiston poikki rakenne t tavan kadun pai-
kal ta 407 autokuormall ista sekä Turunt ien ja Nordenskiöldinkadun kulmauk-
sesta n. 200 m 3 eli yhteensä 13,000 m3. 
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Talvipuutarhaa hoidettiin samaan t apaan kuin ennenkin, kukkivia kasveja 
vaihdett i in; suuret kameliat leikattiin kukinnan jälkeen huhtikuussa. Kaupun-
ginpuutarhan alueella uusitt i in vanhaa vesijohtoa n. 70 m. Kevät ta lves ta 
kivett i in Alppilan l intulammikkojen poh ja t ja reunat laattakivellä; l innut 
siirrettiin lammikoihin toukokuun alussa ja tuoti in takaisin marraskuussa. 

Helmikuun 5 p:nä koristeltiin Runebergin pa tsaan ympärys havupyl-
väillä ja tulipadoilla sekä Lönnrotin patsaan edusta Kalevalanpäivänä. 
Toukokuun 12 p:nä koristeltiin Snellmanin pa tsaan tienoo ruukkukasveil la. 
Lisäksi annett i in kaupunginpuutarhur in tehtäväksi huolehtia vuosit tain 
huht ikuun 12 p:nä Vanhan kirkon puistoon pys ty te t ty jen sankaripatsaiden 
koristamisesta sekä juhlavalais tun joulukuusen pystyt tämises tä Eestin va-
paussodassa kaatuneiden sankarien haudalle, kuten oli t apana suomalaisten 
ja saksalaisten sankarihaudoilla. 

Reijolan taimistosta siirrettiin Talin taimistoon pensaita sekä pistokas-
ja kylvötaimia yhteensä 16,176 kpl. Talin taimilavoissa oli syksyllä jalostuk-
sia ja kylvöksiä yhteensä 1,087 kpl., puumaisia pistokkaita 3,140, perennain 
pistokkaita 3,200, avomaalle kou luu te t tu ja perennoja 3,464 ja pistokkaita 
12,385. Reijolan taimistossa oli ta imia yhteensä 12,182. 

Puisto-osaston varsinaiset menot olivat yhteensä 2,999,430: 90 markkaa, 
josta puistojen is tutusten ja kunnossapidon osalle tuli 1,508,264: 80 mark-
kaa. Viimeksi maini tu t kus tannukset j akau tu iva t seuraavasti: 

Kaupunginpuutarha 
Kasvihuoneet 
Kaivopuisto 
Tähtitorninvuori 
Kaisaniemi 
Kappeliesplanaadi,Runeber-

ginesplanaadi, Teatteri-
esplanaadi 

Engelinaukio 
Talvipuutarhan edustalla 

olevat pengermät 
Vanhan kirkon puisto . . . . 
Eläintarha 
Hakasalmen ja Hesperian 

puisto 
Eiran puistikko 
Punanotko 
Hietaranta 
Hesperianesplanaadi 
Katajanokan puistikot . . . . 
Kirurgisen sairaalan istu-

tukset 
Haudat 
Runebergin, Lönnrotin ja 

Snellmanin patsaiden ko-
ristaminen 

Kallion kirkon istutukset . . 
Runebergin patsaan istutuk-

set 
Liisanpuistikko 
Kallion urheilukenttä 
Kangasalantien leikkikenttä 
Puutarhakadun puistikko. . 
Käpylän urheilukenttä . . . . 
Mechelininkadun istutukset 

75 
60 

Smk. 

184 ,088 
137 ,616 
121 ,370 

72,354 
69,292 

67,382: 40 
51,930: — 

85 39,927 
33 ,495 
33 ,878 

28 ,152 
25,215 
24 ,440 
23 ,635 
22 ,776 
20 ,388 

18,775: — 
14,985: — 

14,088: 75 
12,710: — 

12,465 
11,210 
10,540 
10,010 

9,960 
9 ,650 
9,520 

Ullanpuistikko 
Ensi-sairaalan puistikko . . 
Hauhontien puistikot 
Telakanpuistikko 
Mäkelänkadun istutukset . . 
Säätytalonpuistikko 
Siltavuorenranta 
Vuorimiehenpuistikko . . . . 
Johanneksen kirkon istutuk-

set 
Torkkelinpuistikko 
Meritori 
Aleksis Kiven kadun istu-

tukset 
Suomen pankin istutukset.. 
Runeberginkadun leikki-

kenttä 
Kallion kirjastotalon istu-

tukset 
Nervanderinpuistikko . . . . 
Ateneumin istutukset . . . . 
Lapinlahdenpuistikko . . . . 
Turuntien puuistutukset . . 
Ruoholahdenpuistikko . . . . 
Porthanin- ja Pengerkadun 

välinen istutus 
Turuntien j a Arkadiankadun 

kolmioistutukset 
Koulupuistikko 
Puijonkadun puistikko 
Ritaritalonpuistikko 
Annalan urheilukenttä . . . . 
Haapaniemen urheilukenttä 
D agmarinkadun leikkikenttä 
Kolmikulma 

Smk, 

9,417 
8,970 
8,970 
8,930 
8,890 
8,830 
8,725 
8,520 

8,290 
8,285 
7,820 

7,603: 
7,400: -

6,815: — 

6,610 
6,055 
6,020 
6,020 
5,755 
5 ,240 

4 ,750: — 

4,705 
4 ,540 
4 ,518 
4 ,495 
4 ,435 
4 ,390 
4 ,240 
4 ,240 
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Smk. 

Keuruuntien i s tu tukset . . . . 4,120: — 
Lönnrotinpuistikko 3,852: 50 
Aleksanteri II:n patsaan is-

tutukset 3,790: — 
Pääskylänpuistikko 3,650:50 
Paulantien leikkikenttä.. . . 3,545: — 
Urheilukadun istutukset . . 3,495: — 
Porvoonkadun puistikot . . 3,285: — 
Simonkadun kujanne . . . . 3,260: — 
Apollonpuistikko 3,240: — 
Museokadun leikkikenttä . . 2,890: — 
Kasarmitorin istutukset . . 2,625: — 
Saksalaisen kirkon istutuk-

set 2,625:— 
Kapteeninpuistikko 2,545: — 
Caloniuksen- ja Runebergin-

kadun kulmaistutus . . . . 2,535: — 
Perhonkadun leikkikenttä.. 2,530: — 
Agricolanpuistikko 2,480: — 
Sirkuspuistikko 2,350: — 
Franzeninkadun istutukset 2,335: — 
Teknillisen korkeakoulun 

sähköteknillisen laitoksen 
istutukset 2,240: — 

Pohjolankadun istutukset.. 2,225: — 
Fredrikinkadun pohjoispään 

istutukset 2,185: — 

Smk. 
Teknillisen korkeakoulun is-

tutukset 2,060: — 
Agricolankujan puistikko . . 1,870: — 
Arkadian- ja Runeberginka-

dun kulmaus 1,845: — 
Kotkankadun istutukset . . 1,706: 55 
Meritullinkadun pohjois-

pään istutukset 1,610: —• 
Fredrikintori 1,385: — 
Helsingin- ja Vaasankadun 

kolmio 1,100: — 
Hämeentien runkopuut . . 965: — 
Kinnekulle 890: — 
Heikinkatu 795: — 
Arkadian-jaPohj. Rautatie-

kadun kulmaistutukset . . 735: — 
Konservatorion viereinen 

rinne 620: —-
Topeliuksenkadun puuistu-

tukset 590: — 
Aadolfinrinne 460: — 
Hankkijan edusta 405: — 
Ammattienedistämislaitok-

toksen edusta 230: — 
Bulevardin puuistutukset . . 230: — 
Sekalaista 145,632: 90 

Yhteensä 1,508,264: 80 

Varsinaisiin menoihin lisättiin talousarvion uuden asetelman mukaan 
seuraavat uudet tilit: Kaupunginpuuta rhan rakennukset Eläintarhassa, nii-
den vuokra; Lasten kiikut ja Alppilan l intulammikot, niiden ylläpito. Työn-
teki jäin palkkojen nousun johdosta myönnet t i in varsinaisten menojen tileille 
99,000 markan l isämääräraha. 

Tuloa tuo t t amat tomi in pääomamenoihin sisältyvät seuraavat puistojen 
uudistyöt : Runebergin- ja Mechelininkadun välisen Hesperianesplanaadin 
osan tasoitus, Merisataman istutustöiden ja tkaminen, Tehtaanpuis ton kun-
toonpanotöiden ja Topeliuksenpuiston perustamistöiden aloitus, Hietanie-
men-, Arkadian- ja Väinämöisenkadun ra jo i t t aman kolmion is tutukset , tu-
berkuloosisairaalan alueen käy tävä ja tenniskent tä , Kaisaniemen pohjois-
osan alueiden kunnostaminen, Hietaniemenkadun ja hau tausmaan muurin 
r a jo i t t aman nurmikkokaistaleen kunnostaminen, Vilhonvuoren pohjoisrinteen 
perustustöiden ja tkaminen y.m. Työläispalkkojen korottamiseen vara tus ta 
määrärahas ta myönnet t i in uudistöitä var ten 51,000 markan l isämääräraha. 

Katurakennusosaston laskuun suoritetti in m.m. seuraavat t yö t alla 
maini tuin kustannuksin: Heikinpuiston lehmusten siirrot ja Simonkadun pui-
den alentaminen 177,930: 85 markkaa, Mäkelänkadun lehmusten is tutus ja 
nurmikkokaistaleiden kylväminen 22,256: 45 markkaa , samoin Mechelinin-
kadun 30,776 markkaa sekä stadionille johtavien teiden vierustojen kunnos-
taminen ja pensasistutukset 8,922: 20 markkaa. 

Talorakennusosaston t i lauksesta suoritett i in is tutustöi tä Kivelän sairaa-
lan uuden hall intorakennuksen luona 40,648: 25 markan kustannuksin, To-
peliuksenkadun kansakoulun pihamaalla 21,260: 50 markan sekä Rau ta -
lammintien varrella 4,824: 50 markan kustannuksin. 

Ulkopuolella varsinaisen menosäännön suoritetti in suuren lehmuksen 
siirto Snellmanin koulun pihamaalla sekä puiden siirto Ruotsalaisen teat ter in 
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luona j a Kaisaniemen koulun pihamaalla. Heikinkatu koristetti in joulukuussa 
havupylväillä ja tulipadoilla, mihin tarkoitukseen käyte t t i in 12,949: 90 mark-
kaa kaupunginhall i tuksen myöntämiä varoja; samoista varoista suoritetti in 
osaston tarpei ta var ten vara tun 5,000 m3:n mul tamäärän tuo t tokus tannukse t . 

Kaupunginpuuta rhas ta myyti in taimia, kukkasia, pensaita y.m. sekä 
vuokrat t i in kasveja juhlatilaisuuksiin, josta kertyi tuloja yhteensä 72,114: 30 
markkaa . 

Vuoden lopulla to imite tun luettelon mukaan oli kaupunginpuuta rhan 
kasvihuoneessa ja ta lvipuutarhassa olevien kasvien, avomaalla kasva te t t a -
vien perennain ja molempien taimistojen koristepuiden ja -pensaiden yhtei-
nen arvo 466,838: 50 markkaa. 

Varasto-osasto. Osaston henkilökuntaan kuuluivat varastonpääll ikkö, 
varas toki r janpi tä jä ja 4 toimistoapulaista. Päävarastossa oli varas tonhoi ta ja 
ja 1 toimistoapulainen sekä konepajassa 1 insinööri ja 4 toimistoapulaista. 

Osaston t eh tävänä oli hoitaa Malminkadun 5:ssä sijaitsevaa päävaras toa 
sekä Ruoholahdessa ja Hakaniemessä sijaitsevia varas toja samoin kuin Tou-
kolassa sijaitsevaa konepajaa kuin myös huolehtia rakennustoimiston tarve-
aineiden ja kaluston hankinnoista ja hoidosta. 

. Vuoden kuluessa rakennustoimiston eri osastot sekä kaupungin m u u t 
virastot ja yksityiset henkilöt käy t t ivä t konepajaa rahassa arvioi tuna seu-
raavassa laajuudessa: 

Smk. 
Varasto-osasto 1,366,757: 05 
Katurakennusosasto 967,360: 85 
Satamarakennusosasto 367,532: 70 
Talorakennusosasto 413,092:35 
Puisto-osasto 108,448: 15 
Tilivirasto 108: 35 
Muut kaupungin laitokset 338,004: 65 
Yksityiset 50,757: 20 

Yhteensä 3,612,061: 30 

Varastoi tujen rakennustarpeiden arvo oli t ammikuun 1 p:nä 1935 
3,538,719: 54 markkaa. Vuoden kuluessa ostettiin tarveainei ta 10,027,048: 30 
markalla ja käyte t t i in 10,440,432: 19 markan arvosta, joten v:een 1936 siir-
t y v ä n varaston arvo oli 3,125,335: 65 markkaa . Er i ku lu t ta j ien käy t tämien 
tarveaineiden raha-arvo oli seuraava: katurakennusosaston 6,950,617: 20 
markkaa, satamarakennusosaston 2,570,676: 05 markkaa, talorakennusosas-
ton 478,301:90 markkaa, konepajan 175,468:80 markkaa, puisto-osaston 
46,236: 35 markkaa, varasto-osaston 109,990: 09 markkaa, rakennustoimis-
ton 21,880 markkaa, muiden kaupungin laitosten 30,387: 75 markkaa sekä 
yksityisten 56,874: 05 markkaa . 

Tilivirasto. Tiliviraston henkilökunnan muodost ivat kamreeri, 2 ki r jan-
p i tä jää ja 3 toimistoapulaista. 

Tilitodistuksia oli vuoden aikana 22,403, laskutuksia 1,456 ja l ähe te t ty jä 
kirjelmiä 1,503. Kir janpi toer iä oli yhteensä 35,801. 

Tiliviraston käteiskassan rahanvaihto oli vuoden aikana 6,541,839: 25 
markkaa . Viraston määrä raha t olivat yhteensä 242,180 markkaa ja menot 
236,807: 20 markkaa, joten säästöä jäi 5,465: 75 markkaa määrärahojen yli-
tyksen ollessa 92: 95 markkaa. 


