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2. Muut kaupungin kiinteää omaisuutta koskevat kysymykset. 

Sisäasiainministeriön vahvistamat asemakaavanmuutokset1). Kaupungin-
hallitukselle saapui ilmoitukset siitä, että sisäasiainministeriö oli vahvistanut 
seuraavia kortteleita koskevat asemakaavan muutosehdotukset: I kaupungin-
osan kortteleita n:ot 232) ja 45 3); II kaupunginosan korttelia n:o 33 4); III kau-
punginosan kortteleita n:ot 495), 516) ja 1957); IV kaupunginosan kortteleita 
n:ot 638), 63 ja 669), 72 10), 79 ja 80 n ) ; V kaupunginosan kortteleita n:ot 84 a 
ja 84b12); VI kaupunginosan korttelia n;o 23113); VII kaupunginosan korttelia 
n:o 105 14); X kaupunginosan tehdaskorttelia n:o 291 l5); XI kaupunginosan 
kortteleita n:ot 331 16>, 332 17), 335 18), 338 a 19), 338 b j a346 20), 339 21) ja 
343 22>; XII kaupunginosan kortteleita n:ot 388 23), 358 24) ja 361 25); XI I I 
kaupunginosan kortteleita n:ot 433 26) ja 44827); XIV kaupunginosan kort-
teleita n:ot 477 28), 498 ja 506 29); 499 30), 517 31) ja 525 32); sekä XXVI kau-
punginosan kortteleita n:ot 980—993 eli Koskelan omakotialuetta33). 

Raastuvanoikeuden hyväksymät tonttijaonmuutokset. Raastuvanoikeus 
ilmoitti suostuneensa seuraavia kortteleita koskeviin tonttijaonmuutoksiin; 
I kaupunginosan korttelia n:o 23 34); IV kaupunginosan korttelia n:o 79 35); 
V kaupunginosan korttelia n:o 84 a 36); IX kaupunginosan korttelia n:o 204 37); 
XI kaupunginosan kortteleita n:ot 331 38), 338 b ja 346 39) ja 339 40); XII I kau-
punginosan korttelia n:o 417 41); sekä XIV kaupunginosan kortteleita n:ot 
477,498, 499, 500, 504, 505, 507, 509, 512, 513 ja 518 41), 49842), 499 43) ja 
525 44). 

Viimeksi mainittuun kaupunginosaan kuuluvan stadionalueen muodos-
tusta koskevassa asiassa raastuvanoikeus ei pitänyt 45) tarpeellisena myöntää 
pyydettyä suostumusta. 

Arabian sekä eräiden Herttoniemen ja Malmin alueiden asemakaavat. 
Kiinteistölautakuntaa kehoitettiin 46) laatimaan Arabian alueen asemakaava, 
jonka ohessa lautakunnan tuli tässä yhteydessä laatia asemakaava myös 
Helsingin kaupungin omistamista Herttoniemellä j a Malmin aseman kohdalla 
sij aitsevista alueista mikäli tehdastontit olivat kysymyksessä. 

Omakotialueen järjestäminen Oulunkylään. Kaupunginhallitus päätti4 7) 
kehoittaa kiinteistölautakuntaa kiireellisesti laadituttamaan yhteistoimin 
vesijohtolaitoksen ja rakennustoimiston kanssa yleissuunnitelman Vantaan-
joen länsipuolella olevien alueiden asuttamisesta sekä niiden viemäri- ja vesi-
johtoverkostosta. 

!) Vrt. Kunnall. asetuskok. s. 238—256. —2) Khs 6 p. helmik. 294 §. —3) S:n 30 p. 
huhtik. 826 §. — 4) S:n 23 p. jouluk. 2,398 §. — 5) S:n 6 p. elok. 1,406 §. — 6) S:n 3 p. 
jouluk. 2,246 §. — 7) S:n 3 p. jouluk. 2,249 §. — 8) S:n 13 p. helmik. 334 §. —9) S:n 26 p. 
maalisk. 604 § —10) S:n 6 p. elok. 1,407 §.—n) S:n 3 p. syysk. 1,574 §.—12) S:n 26 p. maa-
lisk. 601 §. —13) S:n 3 p. jouluk. 2,250 §. — 14) S:n 26 p. maalisk. 602 § ja 3 p. jouluk. 
2,248 § — 15) S:n 4 p. kesåk. 1,122 §. — 16) S:n 14 p. toukok. 944 §. — 17) S:n 10 p. 
syysk. 1,624 §. —18) S:n 17 p. jouluk. 2,353 §. — 19) S:n 26 p. maalisk. 605 §. —20) S:n 
7 p. toukok. 900 §. — 21) S:n 26 p. maalisk. 606 §. —22) S:n 10 p. jouluk. 2,314 §. — 
23) S:n 29 p. lokak. 1,992 §. — 24) S:n 9 p. huhtik. 696 §. —25) S:n 14 p. toukok. 943 §. — 
26) S:n 16 p. tammik. 139 §. — 27) S:n 26 p. marrask. 2,214 §. — 28) S:n 13 p. helmik. 
336 §. — 29) S:n 16 p. tammik. 138 §. — 30) S:n 14 p. toukok. 957 § — 31) S:n 3 p. 
jouluk. 2,247 §. — 32) S:n 26 p. maalisk. 603 §. — 33) S:n 1 p. lokak. 1,779 §. — 
34) S:n 16 p. huhtik. 739 §. — 35) S:n 10 p. jouluk. 2,311 §. — 36) S:n 25 p. kesåk. 
1,256 §. — 37) S:n 8 p. lokak. 1,818 §. — 38) S:n 6 p. elok. 1,409 §. — 39) S:n 25 p. 
kesåk. 1,261 §. — 40) S:n 25 p. kesåk. 1,255 §. — 41) S:n 2 p. huhtik. 666 §. —42) S:n8p. 
lokak. 1,809 §. — 43) S:n 23 p. tammik. 171 §. — 44) S:n 8 p. lokak. 1,808 §. — 
45) S:n 27 p. helmik. 433. —46) S:n 20 p. elok. 1,509 § ja 27 p. elok. 1,538 — 47)S:n 
14 p. toukok. 953 §. f 
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Tammelundin rakennussuunnitelma. Uudenmaan läänin maaherralle pää-
tettiin lähettää Tammelund nimisen alueen rakennussuunnitelmaa koskeva 
lausunto. 

Eräiden korttelien korkeussuhteiden vahvistaminen. Kaupunginhallitus 
vahvisti kiinteistölautakunnan ehdottamat seuraavien korttelien korkeussuh-
teet: I kaupunginosan korttelin n:o 15 2); II kaupunginosan korttelien n:ot 39 a 
ja 39 b 3); V kaupunginosan korttelin n:o 84 a 4); XI kaupunginosan korttelien 
n:ot 304 5), 331 6), 338 a ja 339 7), 338 b 8) ja 3469); XII kaupunginosan kort-
telien n:ot 349 2), 358 10) ja 3616); XIV kaupunginosan korttelien n:ot 498 n ) , 
499, 500, 504, 505, 509, 512, 513 ja 518 12), 525 13) ja tähän kaupunginosaan 
samoin kuuluvan stadionalueen14) sekä XXVI kaupunginosan korttelien 
n:ot 980—983 15). 

Katuprofiilien vahvistaminen. Kaupunginhallitus vahvisti kiinteistölauta-
kunnan laadituttamat Sinebrychoffin alueen halki kulkevien katujen1 6) sekä 
Ensi linjan Helsinginkadun ja Eläintarhantien välisen17) ynnä Castrenin-
kadun ja Porthaninrinteen välisen18) osan katuprofiiliehdotukset. 

Yleisten töiden lautakunta oikeutettiin19) suorittamaan ensiksi mainitun 
Ensi linjan osan tasoitustyöt profiiliehdotuksen mukaisesti. 

Tehtaanpuiston järjestely. Kaupunginhallitus hyväksyi 20) kiinteistölauta-
kunnan laadituttaman Tehtaanpuiston järjestely ehdotuksen. 

Linja-autoaseman eteläpäässä olevan alueen järjestämistä koskeva ehdotus 
hyväksyttiin 21). 

Rakentamisoikeuden lisääminen. Asunto oy. Kasarminkatu 8 nimisen 
yhtiön anottua saada sisustaa omistamansa rakennuksen torniosan kaupun-
ginhallitus päätti 22)kehoittaa kiinteistölautakuntaa laadituttamaan anomuk-
sen mukaisen asemakaavan muutosehdotuksen, jolloin yhtiön oli sisustus-
oikeudesta maksettava kaupungille tavanomainen korvaus. 

Asunto oy. Tarkkampujankatu 12 nimisen yhtiön anottua Tarkk'ampu-
jankadun tontille n:o 12 rakentamansa rakennuksen ullakkokerroksen sisusta-
misoikeutta kaupunginhallitus päätti2 3) kehoittaa kiinteistölautakuntaa laa-
dituttamaan anomuksesta aiheutuvan asemakaavan muutosehdotuksen sekä 
arvioimaan kaupungille suoritettavan korvausmäärän suuruuden. 

Rakennuskielto. Merkittiin 24) tiedoksi sisäasiainministeriön ilmoitus IV 
kaupunginosan kortteleita n:ot 79 ja 157 koskevan rakennuskiellon anta-
misesta. 

Herttoniemen rautatie. Merkittiin25) tiedoksi valtioneuvoston päätös 
Herttoniemen rautatien rakentamista koskevan toimiluvan pidentämisestä, 
millä päätöksellä valtioneuvosto oli suostunut siihen, että mainitun radan 
rakennustyöt saatiin suorittaa loppuun viimeistään v:n 1937 loppuun men-
nessä, sekä samalla määrännyt radan valmistuttuaan luovutettavaksi ylei-
seen liikenteeseen. 

Khs 12 p. maalisk. 532 §. — 2) S:n 27 p. helmik. 437 §. — 3) S:n 20 p. helmik. 
375 §. — 4 ) S:n 14 p. toukok. 950 § ja 10 p. joul-uk. 2,312 §. — 5) S:n 23 p. tammik. 
174 §. — 6) g : n 3 p . s y y s k . 1,573 §. — 7) S:n 20 p. toukok. 1,000 §. — 8) S:n 25 p. 
kesåk. 1,265 §. — 9) S:n 25 p. kesåk. 1,264 §. — 10) S:n 25 p. kesåk. 1,266 §. — u ) S:n 
26 p. maalisk. 607 §. — 12) S:n 26 p. maalisk. 608 §. — 13) S:n 20 p. elok. 1,510 §. — 
14) S:n 20 p. toukok. 1,001 §. —15) S:n 5 p. marrask. 2,064 §. —16) S:n 14 p. toukok. 951 § 
ja 6 p. elok. 1,421 §. —17) S:n 23 p. tammik. 175 § ja 27 p. helmik. 438 §. — 18) S:n 12 p. 
maalisk. 537 §. — 19) S:n 23 p. tammik. 175 §. — 20) S:n 23 p. tammik. 177 § ja 26 p. 
marrask. 2,217 §. — 21) S:n 25 p. kesåk. 1,258 §. — 22) S:n 11 p. kesåk. 1,187 §. — 
23) S:n 29 p. lokak. 1,993 §. —24) S:n 5 p. marrask. 2,060§. —25) S:n 27 p. helmik. 444 §. 
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Yleisten töiden lautakunta oikeutettiin1) tekemään sopimus kyseiselle 
radalle tarvittavien kiskojen ostamisesta rakennustoimiston varastoon jo 
kertomusvuonna. 

Herttoniemen öljysatama. Uudenmaan läänin maaherran päätös Hertto-
niemen öljy satama-alueen rakennussuunnitelman ja rakennusjärjestyksen 
hyväksymisestä merkittiin 2) tiedoksi. 

Katajanokan laiturit. Sen jälkeen kun oli havaittu Katajanokan tavara-
suojien n:ot 8 ja 10 kohdalla olevien laiturinosien arkkujen hajonneen ja jat-
kuvaisesti vajoavan ja siirtyvän ulospäin sekä laiturin ,vioittuneen, tämä 
kaikki siinä määrin, että viat vaaransivat junaliikennettä, teknillinen johtaja 
kutsui koolle neuvottelukokouksen, joka päätti kehoittaa rakennustoimiston 
satamarakennusosaston päällikköä tekemään yleisten töiden lautakunnalle 
esityksen sen puheena olevassa asiassa tarpeellisiksi havaitsemista varokei-
noista; rautatiehallituksen ylijohtaja oli luvannut heti ryhtyä toimenpiteisiin 
rautatieliikenteen kieltämiseksi kyseisten tavarasuojien edustalla olevalla 
ulommalla raiteella, mistä kiellosta oli satamarakennusosaston toimesta tie-
doitettava vaaranalaisille kohdille asetettavilla kieltotauluilla. Kaupungin-
hallitus hyväksyi3) mainitut toimenpiteet. 

Laiturisillan rakentaminen Eteläsatamaan. Södra Finlands fisktransport-
förening niminen yhdistys oli anonut yhdistetyn kulku- ja suojasillan raken-
tamista Eteläsataman ulompaan altaaseen kääntösillan kiinteiden jänteiden 
suuntaisesti ja niiden sisäpuolelle sekä että silta rakennettaisiin siten, että 
mainittuun altaaseen saapuvat alukset jo keväällä 1936 voisivat sitä käyttää. 
Kaupunginhallitus myönsi4) yleisten töiden pääluokkaan sisältyvistä käyttö-
varoistaan edellä mainittujen töiden suorittamiseen 37,000 markkaa yleisten 
töiden lautakunnan käytettäväksi. 

Fordin laituri. Kaupunginhallitus päätti5) hyväksyä yleisten töiden 
lautakunnan ehdotuksen kaupungille kuuluvan pahoin särkyneen n.s. Fordin 
laiturin hylkäämisestä ja sen uloimman myrskyn vioittaman osan purkami-
sesta n. 3 tn: n syvyystasolle. 

Hiilisatama. Yleisten töiden lautakunnan ilmoitus hiilisataman korttelin 
n:o 761 täyttämistöiden edistymisestä niin pitkälle, että sen n. 50 m:n pituinen 
osa Saukonkadun suunnassa voitiin antaa vuokralle lokakuun 1 p:nä, merkit-
tiin 6) tiedoksi. 

Eläintarhanlahden ranta-alue. Kaupunginhallitus hyväksyi7) kiinteistö-
lautakunnan ehdotuksen Eläintarhanlahden ranta-alueen osittaisesta täyt-
tämisestä siten, että Siltasaarenkärjen länsipuolelle suunniteltu täytealue 
jätetään täyttämättä. 

Jäänmurtaja Otso. Satamalautakunnan ilmoitettua että kaupungin uusi 
jäänmurtaja lasketaan vesille elokuun 12 p:nä sekä että lautakunta yksimieli-
sesti oli katsonut jäänmurtajan sopivimmaksi nimeksi Otso kaupunginhalli-
tus päätti 8) hyväksyä ehdotetun nimen. Kulkulaitosten ja yleisten töiden 
ministeriöltä päätettiin 9) hankkia lupa mainitulle laivalle asennettavien radio-
laitteiden pitämiseen ja käyttämiseen. 

Lentokenttä. Kaupunginhallitus päätti 10) ilmoittaa tie- ja vesiraken-
nushallitukselle, sen tehtyä maalentokentän rakentamista koskevan sopi-
muksen 6 §:ään viitaten tätä koskevan anomuksen, oikeuttavansa valtion 

Khs 8 p. lokak. 1,830 §. — 2) S:n 5 p. maalisk. 474 §. — 3) S:n 23 p. jouluk. 
2,405 §. — 4) S:n 30p. huhtik. 842 § ja 28 p. toukok. 1,088 §. —5) S:n 17 p. jouluk. 
2,359 §. — 6) S:n 1 p. lokak. 1,781 §. — 7) S:n 2 p. huhtik. 675 §. — 8) S:n 6 p. elok. 
1,395 §. — 9) S:n 26 p. marrask. 2,222 §. —10) S:n 8 p. lokak. 1,828 §. 
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rakentamaan maalentokentän vesijohtolaitosta varten tarvittavan pumppu-
huoneen ja vesijohdon ehdoin: että valtiolla on oikeus pysyttää puheena ole-
vat laitteet paikallaan ja ottaa korvauksetta vettä toistaiseksi kunnes kau-
punki mahdollisesti ryhtyy ottamaan vettä alueella olevasta lähteestä tai 
muulla tavoin jakamaan vettä paikkakunnalla, jolloin valtion on otettava 
vettä kaupungin verkostosta ja maksettava vedestä korvaus kaupungin hin-
noittelun mukaan; sekä että valtion on korvattava kysymykseen tulevien 
maa-alueiden vuokraajille vesijohdon rakentamisesta mahdollisesti koituva 
vahinko ja sovittava asiasta suoraan heidän kanssaan. Tämän päätöksensä 
kaupunginhallitus päätti alistaa kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi. 

Merkittiin tiedoksi tie- ja vesirakennushallituksen ilmoitus lento-
kentällä joulu—tammikuun aikana toimitettujen koekuormausten tulok-
sista sekä sen lähettämä kyseisen lentokentän kiitoteiden, niiden levennysten 
ja jatkeiden, hallintorakennuksen ja lentokonehallien edustan ja niiltä kiito-
teille johtavien yhdysteiden, kiitoteiden ja yhdysteiden väliin jäävien alueiden 
sekä autojen pysäköimispaikan rakennussuunnitelma, joka käsitti edellä mai-
nittujen lentokentän osien pituus- ja poikkileikkauspiirustukset sekä ensim-
mäiseen rakennusvaiheeseen sisältyvän päällystämis- ja vahvistamissuunni-
telman, niiden pohjatasauskartan sekä niiden pintatasauskartan, joita suun-
nitelmia tie- ja vesirakennushallitus oli määrännyt Uudenmaan piirin piiri-
insinöörin noudattamaan lentokentän rakennustyössä. 

Samoin merkittiin2) tiedoksi tie- ja vesirakennushallituksen lähettämä 
jäljennös kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriön syyskuun 16 p:nä vah-
vistamasta maalentokentän rakennusalueen salaojitus- ja viemäriverkko-
suunnitelmasta. 

Kaupunginhallitus päätti 3) antaa kiinteistötoimiston maatalousosaston 
tehtäväksi lentokentän rakentamista koskevan sopimuksen 5 §:n mukaisesti 
heti ryhtyä toimenpiteisiin lentokentän pohjoispuolella olevalla kukkulalla 
kasvavan metsikön poistamiseksi. 

Kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriö ilmoitti4) antamastaan mää-
räyksestä, että Aero oy:n tuli ottaa Helsingin lentoasema ja siellä harjoitet-
tava lentoliikenne kokonaisuudessaan hallinnollisesti ja liikenteellisesti hoi-
dettavakseen joulukuun 16 p:stä 1936 alkaen v:n 1937 loppuun. 

Katajanokan lentosatama. Talorakennusosastoa kehoitettiin5) suoritta-
maan Katajanokan lentosatamassa erinäiset siviili-ilmailun valvojan esittä-
mät maalaus- ja siistimistyöt. 

Vesiposti. Hyväksyen kiinteistölautakunnan Eläinsuojelu-seuran ano-
muksen johdosta laatiman ehdotuksen vesipostin järjestämisestä Kauppa-
torille kaupunginhallitus päätti6), että kiinteistötoimiston käytettävänä ole-
vasta kauppahallien, kioskien ja torien korjausmäärärahasta sai käyttää 
mainittuun tarkoitukseen 4,000 markkaa. 

Elannon suihkukaivo. Kaupunginhallitus oikeutti7) Osuusliike Elannon 
toistaiseksi saamaan korvauksetta Turuntien tontin n:o 40 edustalle järjestet-
tävän suihkukaivon käyttöä varten tarvittavan veden. 

Jakelujohdoii asentaminen. Kaupunginhallitus myönsi 8) teknillisten lai-
tosten pääluokan lukuun Kaasulaitos sisältyvistä käyttövaroistaan 36,000 

Khs 14 p. toukok. 967 § ja 27 p. elok. 1,549 S. — 2) S:n 15 p. lokak. 1,884 §. — 
3) S:n 23 p. jouluk. 2,402 §. —«) S:n 10 p. jouluk. 2,329 §. — 5) S:n 30 p. huhtik. 845 § 
ja khn jsto 9 p. heinäk. 3,711 §. — 6) Khs 29 p. lokak. 2,010 §. — 7) S:n 12 p. marrask. 
2,113 §. — 8) S:n 26 p. maalisk. 618 §. 



Il. Kaupunginhallitus. 121 

markkaa kaasunjakelujohdon asentamista varten Paciuksenkadun Munkki-
niemen- ja Lääkärinkadun väliseen osaan. 

Teurastamo. Kaupungin teurastamon rakennustoimikunnan ja pääura-
koitsijan, Yleinen rakennus oy:n asettaman välimiesoikeuden tuomio jolla 
urakoitsija oli määrätty suorittamaan erinäisiä korjaustöitä vaikka osa raken-
nustoimikunnan esittämistä vaatimuksista oli hylätty, päätettiin2) saattaa 
yleisten töiden lautakunnan ja teurastamolautakunnan tietoon, minkä ohessa 
yleisten töiden lautakunnalle annettiin tehtäväksi valvoa, että urakoitsija 
suoritti tehtäväkseen määrätyt korjaustyöt; näiden kustannusten suuruudesta 
päätettiin pyytää yleisten töiden lautakunnalta lausuntoa. 

Sittemmin kaupunginhallitus päätti 3) tehdä kaupunginvaltuustolle esi-
tyksen teurastamon tuuletushallissa olevan rautatieraiteen uudistamisesta 
sekä tarkastuskaivosta VI saniteettiteurastamoon ja vaunujen puhdistuspai-
kalle johtavan viemärin uudistamisesta pääurakoitsijan suoritettavien kor-
jaustöiden yhteydessä sekä vastaavasti 50,000 markan ja 132,000 markan mer-
kitsemisestä v:n 1937 talousarvioon näitä töitä varten. Teurastamon raken-
nustoimikunta oikeutettiin panemaan kummatkin edellä mainitut työt käyn-
tiin välittömästi paraillaan käynnissä olevien korjaustöiden yhteydessä, jol-
loin töiden suorittamiseen tarvittavat varat oli maksettava ennakkona kau-
punginkassasta. 

Teurastamon rakennustoimikunta ilmoitti lopullisesti hyväksyneensä 
pääurakoitsijan suorittamat välimiestuomioistuimen määräämät korjaustyöt 
sekä huolehtineensa välien selvittelystä kaupungin ja erinäisten urakoitsijoi-
den välillä, lukuunottamatta erästä insuliittieristystä koskevaa hankintaa, 
jonka takuuaika päättyi vasta n. 11/2 vuoden kuluttua, pyytäen toimikunta 
vapautusta tehtävästään. Kaupunginhallitus katsoi4) ettei anomus antanut 
aihetta muihin toimenpiteisiin, kuin että asiasta oli ilmoitettava kaupungin-
valtuuston asettamille katselmusmiehille heidän tehtävänsä loppuunsaatta-
mista varten, minkä jälkeen vasta rakennustoimikunnan vapauttaminen teh-
tävästään saattoi tulla kysymykseen. 

Yleisten töiden lautakunnalle annettiin5) tehtäväksi tutkia teurastamon 
jäähdytyslaitoksen ilmajäähdyttäjiin ilmestyneiden vuotojen syitä sekä ryh-
tyä toimenpiteisiin niiden poistamiseksi. 

Koska edellisen tutkimuksen yhteydessä olisi syytä tutkia, voitaisiinko 
samalla muuttaa jäähdyttämön käyttöjärjestelmää kokonaisuudessaan entistä 
taloudellisemmaksi ja monipuolisemmaksi, teurastamolautakunta esitti kään-
tymistä jonkun pätevän ulkomaisen asiantuntijan, esim. Ruotsin puheena ole-
vassa suhteessa ehkä monipuolisimman teurastamon, Norrköpingin kaupun-
gin teurastamon, johtajan L. Rasmussonin, puoleen. Esitys päätettiin 6) kui-
tenkin ottaa harkittavaksi vasta kun professori H. Kyrklund ja Helsingin 
kaupungin teurastamon johtaja tohtori H. Tallqvist olivat suorittaneet asiaan 
läheisesti liittyvää kalan tukkukaupan ja kalanjäähdyttämön järjestämistä 
kaupunkiin koskevan tutkimuksen 7). 

Kaupunginvaltuuston myönnettyä varat 8) eräiden muutostöiden suorit-
tamiseen teurastamon jäähdyttämössä teurastamolautakunta pyysi kaupun-
ginhallituksen myötävaikutusta siihen, että kaupunginarkkitehdille ja lämpö-
teknikolle annettaisiin tehtäväksi avustaa lautakuntaa työselityksen laatimi-

Vrt. v:n 1934 kert. s. 113, v:n 1935 kert. s. 191 ja tämän kert. s. 32. —2) Khs 23 
p. tammik. 185 §. —3) S:n 6 p. elok. 1,439 §. —4) S:n 8 p. lokak. 1,838 §. — 5) S:n 23 
p. tammik. 187 §. — 6) S:n 26 p. maalisk. 627 §. —7) Vrt. tämän kert. s. 175. —8) Ks. 
tämän kert. s. 27. 



122. II. Kaupunginhallitus. 

sessa kuivailmajäähdytysjärjestelmän käytäntöönottamista varten kyseisen 
jäähdyttämön eräällä osastolla sekä urakkatarjousten tarkastamisessa ja työn 
valvonnassa. Kaupunginhallitus p ä ä t t i k e h o i t t a a yleisten töiden lautakun-
taa antamaan mainituille viranhaltijoille määräyksen avustaa teurastamo-
lautakuntaa sen pyytämällä tavalla, minkä lisäksi lautakunta oikeutettiin 
käyttämään apunaan ulkopuolisiakin asiantuntijoita. 

Saatuaan kaupunginarkkitehdin ja lämpöteknikon laatimat teurastamon 
jäähdyttämössä toimeenpantavien muutostöiden työselityksen ja urakkasopi-
musehdotuksen ja erikoisliikkeiltä työtarjouksia teurastamolautakunta esitti 
anomuksen töiden aloittamisesta sekä että kaupunginhallitus antaisi raken-
nustoimistolle määräyksen suorittaa muutostöiden aiheuttamat rakennustyöt. 
Kaupunginhallitus päätt i2) lähettää professori H. Kyrklundilta tämän joh-
dosta pyydetyn lausunnon teurastamolautakunnalle sekä oikeuttaa lautakun-
nan aloittamaan puheena olevat muutostyöt, ellei sen mielestä asiaa lausun-
nossa esitettyjen näkökohtien johdosta vielä olisi tutkittava. Samalla kau-
punginhallitus päätti kehoittaa yleisten töiden lautakuntaa antamaan teu-
rastamolautakunnan tilauksesta rakennustoimistolle tehtäväksi suorittaa 
muutostöiden aiheuttamat rakennustyöt. 

Kaupunginhallitus päätti3) pyynnöstä antaa rakennustoimiston talo-
rakennusosastolle tehtäväksi antaa teurastamon jäähdytyslaitteiden vikoja 
tutkimaan asettamalleen komitealle4) teknillistä apua jäähdytyshuoneiden 
välikattorakenteiden tutkimisessa. 

Teurastamon toisen kompressorikoneen korjaamista koskeva teurasta-
mon jäähdytyskoneiston hankkijan kirjelmä päätettiin5) saattaa teurastamo-
lautakunnan tietoon. 

Teurastamolautakunta oikeutettiin 6) vetämään sähkökaapelin teurasta-
mon alueella olevien pohjavesikaivojen sähköpumppuihin käyttäen teurasta-
mon määrärahaa Yleisten laitteiden kunnossapito. 

Teurastamon semptaliinikattojen pikaista tervaamista koskevan teuras-
tamon rakennustoimikunnan kirjelmän johdosta kaupunginhallitus päätt i7) 
kehoittaa yleisten töiden lautakuntaa suorittamaan siinä mainitut korjaus-
työt käyttäen tarkoitukseen kiinteistöjen pääluokkaan sisältyvää teurasta-
mon rakennusten vuosikorjausten määrärahaa. 

Kaupungin omissa ja sen käytettävinä olevissa taloissa suoritetut korjaus-
ja muutostyöt. Yleisten töiden pääluokkaan sisältyvistä käyttövaroistaan kau-
punginhallitus osoitti 2.200 markkaa ensimmäisen kaupunginvoudin kontto-
rin entisen huoneiston korjaamiseen 8); 11,300 markkaa erinäisten muutostöi-
den suorittamiseen terveydenhoitolautakunnan huoneistossa 9); 30,000 mark-
kaa Marian sairaalan lastenosaston laajentamiseen10); 23,700 markkaa eräiden 
muutos- ja korjaustöiden suorittamiseen Kivelän sairaalan liinavaatevaras-
tossa u ) ; 2,265 markkaa uusien kannatusköysien hankkimiseen tuberkuloosi-
sairaalan hisseihin12); 2,000 markkaa köyhäinhoitoviraston keskuskanslialle 
vuokrattavan lisähuoneiston yhdistämiseen oviaukolla entiseen kansliahuo-
neistoon 13); 7,430 markkaa kunnalliskodin hissin korjaamiseen 14); 88,030 
markkaa Ryttylän koulukodin sähköjohtojen korjaamiseen ja 28,500 mark-

Khs 26 p. maalisk. 619 §. — 2) S:n 18 p. kesäk. 1.228 §. — 3) S:n 22 p. 
lokak. 1,974 §. — 4) Vrt. tämän kert. s. 227. — 5) Khs 26 p. marrask. 2,225 §. — 
6) S:n 8 p. lokak. 1,835 §. — 7) S:n 6 p. elok. 1,440 §. — 8) S:n 28 p. toukok. 1,083 §. — 
9) S:n 16 p. tammik. 151 §. — 10) S:n 5 p. maalisk. 481 §; vrt. myös v:n 1934 kert. s. 24 
ja v:n 1935 kert. s. 22. — Khs 11 p. kesäk. 1,196 §. — 12) S:n 6 p. helmik. 308 §. — 
13) S:n 18 p. kesäk. 1,209 §. — 14) S:n 12 p. maalisk. 515 §. 
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kaa niiden päälinjan erään osan muuttamiseen maakaape l iks i2 ,900 mark-
kaa eräiden täydennystöiden suorittamiseen suomenkielisen työväenopiston 
opistorakennuksessa2); 9,000 markkaa teurastamon kahden huoneiston yhdis-
tämiseen 3); 14,000 markkaa Hietalahden hallin varustamiseen vesialtaalla 4); 
10,700 markkaa Eteläsataman matkustajapaviljongin pohjoispuolella olevan 
katoksen purkamiseen sekä paviljongin eteläpuolella olevan paviljongin va-
rustamiseen riippukouruilla vesisuppilöineen5); sekä 6,100 markkaa keskus-
keittolan sähköjohtojen y.m. uusimiseen 6). 

Puhelinvaihde- sekä koneisto- ja paristohuoneen järjestämiseksi Sofian-
kadun taloon n:o 4 kaupunginhallitus osoitti7) kaupunginkassasta yleisten 
töiden lautakunnan käytettäväksi heti 21,200 markkaa päättäen aikanaan 
tehdä kaupunginvaltuustolle esityksen8) edellä mainittujen käyttövarainsa 
ylittämisestä mainitun menon peittämiseksi. 

Samojen varain ylityksenä kaupunginhallitus myönsi9) 25,000 markan 
suuruisen määrärahan keskuskeittolan ruokasalin permannon korjaamiseksi 
päättäen aikanaan tehdä kaupunginvaltuustolle esityksen8) mainitun ylityk-
sen hyväksymisestä. 

Rakennustoimistoa päätettiin10) kehoittaa rakentamaan puhelinkaapit 
kaupunginvoudinkonttorin uuteen huoneistoon sekä korjaamaan siellä oleva 
holvi käyttäen tähän Pohj. Esplanaadikadun talon nro 5 korjausmäärärahoja. 

Kaupunginvoudinkonttorin anottua, että sille luovutettavan uuden huo-
neiston rakennusohjelmaan tehtäisiin seinään kiinnitettyjen toimistopöytien 
ja suojaseinien järjestämistä koskeva muutos kaupunginhallitus oikeutti11) 
rakennustoimiston talorakennusosaston suorittamaan ohjelman muutoksesta 
aiheutuvan työn. 

Rakennustoimisto oikeutettiin12) poliisitaloissa paraillaan suoritettavien 
muutostöiden yhteydessä tekemään poliisikomentajan virkahuoneeseen johta-
viin portaisiin piirustuksesta n:o 113 ilmenevä muutos käyttäen tähän 18,100 
markkaa poliisilaitoksen rakennusten korjausmäärärahasta. 

Kaupunginhallitus hyväksyi13) eräät sielullisesti sairaiden vastaanotto-
aseman muutostyöt suoritettaviksi vuosikorjausmäärärahoilla joko v. 1936 
tai 1937. 

Rakennustoimistolle annettiin 14) tehtäväksi ensi tilassa suorittaa Kaisa-
niemenkadun 3:ssa olevan kouluhammasklinikan huoneiston tarpeelliset kor-
jaustyöt päättäen aikanaan tehdä kaupunginvaltuustolle esitys erinäisten 
rakennusten korjaus- y.m. määrärahan Erinäiset korjaukset ylittämisestä 
tätä varten 63,500 markkaa. 

Köyhäinhoitolautakunta oli anonut 50,000 markan myöntämistä käytet-
täväksi tarpeellisten työaineiden ostoon ja paikallisen työnjohdon palkkaami-
seen Tervalammen työlaitoksen rakennusten korjaus- ja pieniä muutostöitä 
suoritettaessa sekä alaa tuntevan rakennusmestarin ja huoltorakennuksiin 
perehtyneen ammattimiehen väliaikaista palkkaamista varten ynnä laitoksen 
väliaikaisen johtajan oikeuttamiseen pienehköjen juoksevien menojen suorit-
tamiseksi pitämään 5,000 markan suuruista käteiskassaa. Kaupunginhallitus 
päätti 15)suostua tehtyihin esityksiin ja myöntää lautakunnalle anotut 50,000 
markkaa ennakkona kaupunginkassasta. 

Khs 16 p. huhtik. 731 §. — 2) S:n 4 p. kesäk. 1,134 §. —3) S:n 16 p. tammik. 
151 §. — 4) S:n 6 p. helmik. 292§. — 5) S:n 23 p. huhtik. 795 §. —6) S:n 22 p. lokak. 
1,962 §. — 7) S:n 16 p. heinäk. 1,365 §. — 8) Ks. tämän kert. s. 52. — 9) Khs 20 p. elok. 
1,508 §. —10) S:n 7 p. toukok. 901 § ja 5 p. marrask. 2,053 §. — n ) S:n 9 p. huhtik. 705 §.— 
12) S:n-16 p. heinäk. 1,369 §. —13) S:n 5 p. marrask. 2,077 §. —14) S:n 27 p. elok. 
1,554 §. — «) S : n 1 6 p> huhtik. 732 §. 
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Yleisten töiden lautakunta oikeutettiin T) aloittamaan Nikkilän sairaalan 
uuden pesulaitoksen rakennustyöt sekä lämpö- ja voimakeskuksen laajennus-
työt, joiden pääpiirustukset ja kustannusarvion kaupunginvaltuusto jo oli 
hyväksynyt2). 

Kaupunginhallitus suostui 3) lastensuojelulautakunnan esitykseen Ryt-
tylän ammattikoulurakennuksen perushankintoja varten tuloa tuottamatto-
mien pääomamenojen pääluokkaan merkityn määrärahan siirtämisestä lauta-
kunnan käytettäväksi sekä sen oikeuttamisesta käyttämään hankittavien 
koneiden hinnasta säästyvän erän lastunerottaj an ynnä siihen kuuluvien 
johtotorvien hankkimiseen sekä koneiden päikoilleenasentamiskustannuksiin 
ja erinäisten lämpö-ja sähkölaitteiden täydentämiseen. 

Yleisten töiden lautakunnan ehdotus erinäisten muutostöiden suoritta-
misesta Toivolan koulukodissa päätettiin 4) hyväksyä. 

Rakennustoimisto oikeutettiin5) osittain muuttamaan Katariinankadun 
talossa n:o 1 toimeenpantavien sisustustöiden ohjelmaa. 

Kiinteistölautakunta oikeutettiin 6) ylittämään kansanpuistojen korjaus-
määrärahaa 25.000 markkaa Korkeasaaren eläintarhan valvojan rakennuk-
sen korjaustöiden suorittamiseksi sekä päätettiin aikanaan tehdä kaupungin-
valtuustolle esitys 7) lisämäärärahan myöntämisestä mainitun menon peittä-
miseksi. 

Erottajan, Rautatientorin ja Hakaniementorin virvoitusjuomakioski-
kauppiaat oikeutettiin 8) itse omalla kustannuksellaan kaupunginarkkitehdin 
annettavien tarkkojen määräysten mukaisesti varustamaan käyttämänsä 
kioskit kaupunginarkkitehdin joka suhteessa, muotoonsa, väriinsä y.m. näh-
den, hyväksyttävillä markiiseilla. 

Kaupunginhallitus hyväksyi9) periaatteellisesti Helsingin makasiini oy:n 
vtn Lähteen y.m. aloitteen 10) johdosta tekemän oleskelu-, pukeutumis- ja 
pesuhuoneiden järjestämistä kaupungin satamissa työskenteleville koskevan 
tarjouksen jääden asian lopullinen ratkaisu yksityiskohtaisten neuvottelujen 
varaan. 

Yleisten töiden lautakuntaa päätettiin11) kehoittaa saattamaan Toukolan 
korttelissa n:o 3 sijaitsevalla tontilla n:o 2 oleva ulkohuonerakennus ja tonttia 
ympäröivä aita tontilla syyskuun 22 p:nä 1933 toimitetun katselmuksen 
edellyttämään kuntoon käyttäen Toukolan tietä varten sen käytettäviksi 
varattuja varatyömäärärahoja. 

Maistraatilta päätettiin anoa vuoden lykkäystä sen ennen lokakuun 1 p:ää 
suoritettaviksi määräämissä Kasarmikadun talon n:o 21 julkisivujen maalaa-
misessa 12), kehoittaen yleisten töiden lautakuntaa merkitsemään v:n 1937 
talousarvioehdotukseensa 14,000 markan määräraha tämän työn suoritusta 
varten, sekä Rahapajanrannan varastorakennusten n:ot 8 ja 9 korjaustöissä13). 
Maistraatti suostui14) sittemmin anomuksiin. 

Tulipalon -vahingoittamien rakennusten korjaaminen. Palovakuuttamat-
toman kiinteän omaisuuden korjaamiseen tulipalon sattuessa varatuista 
käyttövaroistaan kaupunginhallitus myönsi seuraavissa rakennuksissa sattu-
neiden tulipalojen aiheuttamien vahinkojen korjaamiseen alla mainitut raha-

Khs 16 p. heinäk. 1,386 §. — 2) Ks. tämän kert. s. 25. — 3) Khs 13 p. helmik. 
317 §. — 4) S:n 10 p. syysk. 1,621 — 5) S:n 23 p. tammik. 172 §; vrt. myös v:n 1935 
kert. s. 22. — 6) Khs 6 p. elok. 1,425 §. — 7) Ks. tämän kert. s. 27. — 8) Khs 16 p. 
heinäk. 1,356 §. — 9) S:n 11 p. kesäk. 1,193 §. — 10) Ks. tämän kert. s. 24. — n ) Khs 
20 p. elok. 1,516 §. — 12) S:n 17 p. syysk. 1,607 §. — 13) S:n 29 p. lokak. 2,004 §. — 
14) S:n 22 p. lokak. 1,949 § ja 12 p. marrask. 2,114 §. 
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määrät: Marian sairaalan kirurgisen osaston sairaspavilj ongissa 944 mark-
kaa 1); korttelissa n:o 178 olevassa tehdasrakennuksessa 5,942: 55 markkaa 2); 
sekä Munkkisaaressa olevassa tehdasrakennuksessa 237,700 markkaa 3). 

Viimeksi mainitun tehdasrakennuksen kahden palomuurin korottami-
seksi kaupunginhallitus päätti 3) sallia ylittää yleisten töiden pääluokkaan 
.sisältyviä käyttövaroj aan 6,700 markkaa. 

Sittemmin hyväksyttiin4) kiinteistölautakunnan toimenpiteet myydä 
edellä mainitun palaneen Munkkisaaren tehdasrakennuksen vesikaton romu-
pelti 75 markan kauppahinnasta ja maksaa tämä rahamäärä kaupunginkas-
saan merkiten se kirjoihin tilille Palovakuuttamattoman kiinteän omaisuu-
den korjaamiseen tulipalon sattuessa kaupunginhallituksen käytettäväksi. 

Rakennusten purkaminen ja myynti. Kiinteistölautakunta oikeutettiin5) 
myymään purettaviksi ja poiskuljetettaviksi korttelissa n:o 498 olevat raken-
nukset sekä Munkkisaarella oleva vajarakennus n:o 10. 

Kiinteistölautakunta oikeutettiin 6) huolehtimaan Kulosaaren kartanon 
navettarakennuksen purkamisesta. 

Rakennuspiirustuksia koskevat päätökset. Sisäasiainministeriön hyväksyt-
täviksi päätettiin 7) alistaa Mariankadun taloa n:o 3, jossa oli poliisilaitoksen 
I piirin asema, koskevat korjauspiirustukset. Ministeriö hyväksyi8) kesäkuun 
25 p:nä suunnitelman sen kirjelmään liittyvistä piirustuksista tarkemmin 
ilmenevällä tavalla. 

Merkittiin9) tiedoksi ilmoitus, että sisäasiainministeriö heinäkuun 8 p:nä 
oli hyväksynyt poliisilaitoksen passitoimiston Pohj. Esplanaadikadun talossa 
n:o 5 olevan uuden huoneiston suunnitelman laaditusta pohjapiirustuksesta 
ilmenevin tavoin. 

Lääkintöhallitus hyväksyi10) kaupunginvaltuuston vahvistamat Nikkilän 
sairaalan lämpö- ja voimakeskuksen laajentamisen sekä sen uuden pesulaitok-
sen pääpiirustukset ja kustannusarvion, mikä merkittiin tiedoksi. 

Kaupunginhallitus suostui n ) köyhäinhoitolautakunnan esitykseen, että 
Tervalammen työlaitoksen uusien maatalousrakennusten piirustusten laati-
minen saataisiin antaa oikeusministeriön arkkitehdin U. Sjöholmin tehtä-
väksi. 

Kaupunginhallitus hyväksyi12) puolestaan Katajanokan uuden varasto-
rakennuksen pääpiirustukset 13,060,000 markkaan päättyvine kustannus-
arvioineen päättäen pyytää tullihallitukselta lausuntoa piirustuksista. 

Kaupunginhallitus hyväksyi 13) Helsingin V yhteiskoulun talo oy;n 
esittämät yhtiön koulutalon piirustukset ja kustannusarvion sekä määräsi 
kaupungin kiinnitysvakuuden etuoikeuden olemaan 3,120,000 markan suu-
ruisten kiinnitysten jälkeen, 

Tervalammen työlaitosta koskeva selvitys. Kaupunginhallitus päätti14) 
kehoittaa rakennustoimiston talorakennusosastoa valtionavun anomista var-
ten Tervalammen työlaitokselle hankkimaan köyhäinhoidon toimitusjohtajan 
pyytämän mainittua laitosta koskevan selvityksen. 

!) Khn jsto 31 p. maalisk. 3,340 § ja khs 9 p. huhtik. 694 §. — 2) Khs 2 p. huhtik. 
668 §. — 3) S:n 12 p. marrask. 2,104 §. — 4) Khn jsto 17 p. marrask. 4,060 §. — 5) Khs 
30 p. tammik. 221 § ja 14 p. toukok. 945 §. — 6) S:n 10 p. jouluk. 2,316 §. — 7) S:n 28 p. 
toukok. 1,076 §. — 8) S:n 16 p. heinäk. 1,353 §. — 9) S:n 16 p. heinäk. 1,378 §. — 
10) S:n 16 p. heinäk. 1,384 ja 1,385 §; vrt. myös tämän kert. s. 26. — Khs 6 p. elok. 
1,404 §. — 12) S:n 6 p. helmik. 301 §. — 13) S:n 23 p. huhtik. 791 §. — 14) S:n 29 p. 
lokak. 1,983 §. 4 
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Tuberkuloottisten miesten asuntola. Kaupunginhallitus hyväksyi1) tuber-
kuloosihuoltotyön järjestelykomitean 2) ehdotuksen Hangonkadun 4—6rssa 
olevan tuberkuloottisten perheiden asuntotalon muuttamisesta kodittomien 
tuberkuloottisten miesten asuntolaksi päättäen kehoittaa kiinteistölauta 
kuntaa suorittamaan talossa tarvittavat muutostyöt ja terveydenhoitolauta-
kuntaa sisustamaan näin muutetun asuntotalon 47 tuberkuloottisen mies-
potilaan asuntolaksi. Kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi päätettiin sa-
malla esittää tämä päätös sekä että sen toimeenpanemisesta aiheutuvien 
käyttömenojen suorittamiseksi saataisiin ylittää talousarviota 3). 

Siirtolapuutarhamajat. Kaupunginhallituksen alistettua4) tutkittavak-
seen kiinteistölautakunnan päätöksen5) hylätä Herttoniemen siirtolapuu-
tarhayhdistyksen anomuksen, joka koski suljetun kuistin rakentamista avoi-
men sijasta siirtolapuutarhamajöihin, kiinteistölautakunta ilmoitti 6) päättä-
neensä myöntää Herttoniemen siirtolapuutarhaviljelijöille oikeuden säilyttää 
jo rakentamansa lasikuistit sekä rakentaa uusia ehdoin, että jo olevat lasi-
ruudut muutettiin siirtolapuutarhan rakennustarkastajan määräysten mukai-
sesti ja uusien rakentamisessa noudatettiin hänen antamiaan määräyksiä, eli 
että kuistien ikkunoissa oli oleva samanlaiset lasit kuin majain ikkunoissa, 
sekä että kuistien ympärille keväällä 1937 istutettiin runsaasti villiviinintai-
mia. 

Mukavuuslaitokset. Kiinteistölautakuntaa päätettiin 7) kehoittaa laadi-
tuttamaan suunnitelma uusien käymälöiden rakentamisesta kaupunkiin. 

Kaupunginhallitus päätti8), että Väinämöisenkadun kentälle rakennet-
taisiin vesiklosetti ja suihkulaitteet kiinteistölautakunnan laadituttaman 
ehdotuksen mukaisesti, sekä että kanavan kaivaminen, täyttö ja sullominen 
saatiin suorittaa köyhäinhoidollisiin varatöihin tililtä Erinäisiä avustustöitä 
kaupunginhallituksen käytettäväksi osoitetuilla varoilla enintään 24,000 mar-
kan määrään; toimenpiteelle oli hankittava kaupunginvaltuuston suostu-
mus 9). 

Merisatamassa oleva vanha mukavuuslaitos päätettiin 10) poistaa ennen 
toukokuun 1 p:ää 1937. 

Palovakuutukset. Kaupunginhallitus päätti ^ oikeuttaa kiinteistölauta-
kunnan harkintansa mukaan jättämään palovakuuttamatta sellaiset palo-
vakuutusyksiköt, joiden arvo ei ylittänyt 25*000 markkaa, minkä lisäksi lauta-
kunnalle annettiin tehtäväksi sopia vakuutuksista Suomen maalaisten keski-
näisen palovakuutusyhtiön tekemän tarjouksen pohjalla. 

Kaupunginhallitus päätti 12),että kiinteistöt Helenankatu 2 ja Katariinan-
katu 1, vanha raatihuone, Hämeentien 80:ssä oleva kansakoulu ja Hernesaa-
renkadun tontille n:o 6 puhtaanapitolaitosta varten rakennettu hiekkavaja 
jätetään palovakuuttamatta, mutta että Uunisaaren merikylpylän uudis-
rakennukset, hyppy teline, katsojaparveke ja käännöslava palovakuutetaan 
tammikuun 1 p:stä 1937 alkaen. 

Merkittiin13) tiedoksi kiinteistölautakunnan ilmoitus Ryttylän koulu-
kodin uuden ammattiopetusrakennuksen vakuuttamisesta 1,200.000 markan 
määrästä Suomen maalaisten keskinäisessä palovakuutusyhtiössä. 

Khs 6 p. elok. 1,433 §. —2) Vrt. v:n 1934 kert. s. 220, — 3) Ks. tämän kert. 
s. 23. — 4) Khs 18 p. kesäk. 1,200 §. — 5) Vrt. tämän kert. s. 266. — 6) Khs 16 p. 
heinäk. 1,375 §. — 7) S:n 18 p. kesäk. 1,218 §. —8) S:n 6 p. elok. 1,419 §. — 9) Ks. 
tämän kert. s. 33. — 10) Khs. 24 p. syysk. 1,720 §. — n ) S:n 25 p. kesäk. 1,250 §. — 
12) S:n 22 p. lokak. 1,943 § ja 26 p. marrask. 2,212 §. — 13) S:n 23 p. tammik. 162 §. 
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Metsän myynti. Oikeutettuaan x) lastensuojelulautakunnan sanomaleh-
dissä ilmoittamaan myytäväksi Ryttylän, Bengtsärin ja Toivoniemen tiloilla 
olevaa hakkuukelpoista metsää kaupunginhallitus hyväksyi2) sittemmin saa-
puneet Metsänomistajain metsäkeskus oy:n, Oy. Rauma Wood Ltd:n ja Loh-
janvesistön metsä oy:n tekemät ostotarjoukset lastensuojelulautakunnan laa-
timan kauppakirjaehdotuksen mukaisesti. Asia lähetettiin kaupunginlaki-
miehelle toimenpiteitä varten. 

Apukoulun aita. Kaupunginhallitus myönsi 3) yleisten töiden pääluok-
kaan sisältyvistä käyttövaroistaan 5,500 markkaa suomenkielisen apukoulun 
ja Porthaninkadun tontin n:o 10 välisen aidan korottamiseen. 

Vallilan kansakoulun pihamaan laajentamista koskeva yleisten töiden 
lautakunnan ehdotus hyväksyttiin 4). 

Apulastentarha Aulan leikkikenttä. Yleisten töiden lautakuntaa pää-
tettiin5) kehoittaa aikanaan tekemään ehdotus leikkikentän järjestämi-
sestä apulastentarha Aulalle. 

Heikinkadun järjestely. Kaupunginhallitus hyväksyi 6) Heikinkadun ja 
tavara-asemalle johtavan kadun yhtymiskohdan järjestelyn muutosehdotuk-
sen asiakirjoihin liitetyn piirustuksen mukaisesti sekä oikeutti yleisten töiden 
lautakunnan suorittamaan mainitun työn tuloa tuottamattomien pääoma-
menojen pääluokassa Heikinkadun järjestelyyn varatuista varoista. 

Samoista varoista myönnettiin 7) 75,000 markkaa 30 sm:n korkuisen rau-
taisen suoja-aidan rakentamiseen Heikinkadun nurmikoiden ympärille. 

Sinebrychoffin alueen katutyöt. P. Sinebrychoff oy. oikeutettiin 8) suorit-
tamaan Uudenmaankadun jatkeen ja Sinebrychoffinkadun erään osan kadun-
ja johtokanavanlouhimistyöt sekä tasoitus, kaupungin suorittaessa kaupun-
ginvaltuuston päätöksen 9) mukaisesti muut katutyöt ehdoin, että yhtiö edellä 
mainittuj a töitä suorittaessaan noudatti yleisten töiden lautakunnan antamia 
määräyksiä ja alistui työn suorittamisen suhteen lautakunnan pysyväiseen 
valvontaan, lautakunnan esittämää laskua vastaan. Lisäksi päätettiin kehoit-
taa kiinteistölautakuntaa laadituttamaan Sinebrychoffin alueen lopulliset 
korkeustasoehdotukset. 

P. Sinebrychoff oy;n sittemmin tekemän esityksen johdosta viemäri-, 
kaasu- ja vesijohtotöiden suorittamisesta Sinebrychoffinkadulla ja Uuden-
maankadun jatkeella kaupunginhallitus päätti 10) antaa rakennustoimis-
ton, vesijohtolaitoksen, kaasulaitoksen ja sähkölaitoksen toimeksi anojayhtiön 
kustannuksella ja huomioonottamalla kaupunginvaltuuston v. 1932 hyväksy-
män 9) näiden töiden kustannusten veloittamista koskevan sopimuksen, asen-
taa asianomaiset johdot puheena oleviin katuihin sitä mukaa kuin näitä joh-
toj a varten louhittavat kanavat valmistuvat. 

Salomon- ja Annankadun kulmaus. Kaupunginhallitus hyväksyi n) raken-
nustoimiston sujuvamman liikenteen aikaansaamiseksi Salomon- ja Annan-
kadun kulmauksessa laatiman ajoradan muuttamista sanotussa kulmassa 
koskevan ehdotuksen. 

Turuntien erään katualueen järjestely. Kaupunginhallitus hyväksyi12) 
kiinteistölautakunnan laadituttaman Turuntien tontin n:o 42 kohdalla olevan 
katualueen järjestelyä koskevan ehdotuksen, jonka mukaan korttelin n:o 485 

Khs 22 p. lokak 1,939 §. — 2) S:n 3 p. jouluk. 2.243 §. — 3) S:n 14 p. toukok. 
973 §. — 4) S:n 18 p. kesäk. 1,238 §. —5) S:n 23 p. jouluk. 2,408 §. —6) S:n 8 p. lokak. 
1,829 §. — 7) S:n 7 p. toukok. 899 §. — 8) S:n 12 p. maalisk, 538 §. — 9) Ks. v:n 
1932 kert. s. 6. —10) Khs 9 p. huhtik. 714 §; vrt. tämän kert. s. 148. — n ) Khs 9 p. huh-
tik. 707 §. —12) S:n 18 p. marrask. 2,128 §. 
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edustalla oleväa jalkakäytävää levennettäisiin ja puita istutettaisiin sen reu-
naan sekä kadun vierellä olevan jalkakäytävän sisäpuolelle järjestettäisiin 
autojen pysäköimispaikkoja kuitenkin siten, että Meilahdenkadun ajotie oli 
Turuntien jalkakäytävän ja raitiotieraiteiden osalta tehtävä yhtä leveäksi 
kuin ensinmainittu katu yleensä. 

Tilkan sairaala-aluetta ympäröivät kadut. Kaupunginhallitus osoitti l) 
näitä töitä varten v:n 1937 talousarvioon merkittävistä määrärahoista ennak-
kona kaupunginkassasta yleisten töiden lautakunnan käytettäväksi jo kerto-
musvuonna 86,000 markkaa Turuntien ja Tilkan sairaalan portin välisen 
kadunosan rakennuskustannuksiin ja 88,000 markkaa vastaavaa viemärityötä 
varten. 

Katusiltain leventäminen. Kaupunginhallitus hyväksyi2) puolestaan 
rautatiehallituksen ratateknillisen toimiston ehdotuksen Sörnäisten radan yli 
johtavan katusillan leventämiseksi siten, että lopullisia piirustuksia laadit-
taessa otettiin huomioon, että sillan itäiseen jalkakäytävään voitiin laskea 
johtoja. 

Kaupunginhallitus myönsi3) yleisten töiden lautakunnan käytettäväksi 
ennakolta kaupunginkassasta 96,000 markkaa ja yleisten töiden pääluokkaan 
sisältyvistä käyttövaroistaan 66,000 markkaa Hämeensillan leventämi-
sestä johtuvien pengerrys- ja päällystystöiden suorittamiseen päättäen 
aikanaan tehdä kaupunginvaltuustolle esityksen asiasta. 

Kulosaarentien leventäminen. Kaupunginhallitus päätti4), että Arabian 
rautatien ylikäytävän länsipuolella oleva Kulosaarentien osa oli levennettävä 
rakennustoimiston katurakennusosaston yleisillä tiekorjausmäärärahoilla. 

Jalkakäytävät. Kaupunginhallitus päätti5) ilmoittaa rautatiehallitukselle 
suostuvansa asematalon lännenpuoleisen aukion pohjoisen jalkakäytävän jär-
jestämiseen 6 m:n levyiseksi. 

Jalkakäytävän rakentamiseen Helsingin laivatelakan alueen ohi Maka-
siinirantaan myönnettiin 6) 6,000 markkaa yleisten töiden pääluokkaan sisäl-
tyvistä kaupunginhallituksen käyttövaroista. 

Kaupunginhallitus päätti 7) hyväksyä kiinteistölautakunnan laatiman 
jalkakäytävän uudelleenjärjestelyä Unioninkadun korttelin n:o 45 kohdalla 
koskevan ehdotuksen, kuitenkin siten, että myöhemmin oli tehtävä päätös 
kysymyksestä puiden istuttamisesta kyseisen käytävän reunaan. 

Ruotsalaisen teatterin jalkakäytävien ja ajoradan leveys. Kaupunginhalli-
tus päätt i8) panna pöydälle kysymyksen ruotsalaisen teatterin uutta teatteri-
taloa ympäröivien jalkakäytävien ja ajoradan leveydestä siksi kuin kaupun-
ginvaltuusto lopullisesti päättäisi ehdotetusta Pohj. Esplanaadikadun uudel-
leenjärjestelystä, mutta kuitenkin kehoittaa teatterin tontin omistavaa Nya 
teaterhus ab. nimistä yhtiötä rakennuttamaan Heikinkadun ja Pohj. Espla-
naadikadun puoleiset j alkakäytävät tätä varten laadittuj en piirustusten 
mukaisesti, joita oli pidettävä väliaikaisina ennen valtuuston edellä mainit-
tua lopullista päätöksentekoa. Samalla kaupunginhallitus päätti oikeuttaa 
rakennustoimiston, jos puheena oleva osakeyhtiö antoi kyseisten töiden suo-
rittamisen kaupungin tehtäväksi, rakentamaan tontinomistajan kustannuk-
sella 45,450 markan hinnasta jalkakäytävät Pohj. Esplanaadikatua pitkin ja 
Heikinkatua pitkin Etel. Esplanaadikadulle. 

Khs 16 p. heinäk. 1,370 §. — *) S:n 12 p. maalisk. 540 §. — 3)S:n 27 p. elok. 
1,550 §; ks. myös tämän kert. s. 29. — 4) Khs 12 p. marrask. 2,116 §. — 5) S:n 12 p. 
marrask. 2,101 §. — 6) S:n 2 p. heinäk. 1,313 §. — S:n 24 p. syysk. 1,722 §. — 8) S:n 
6 p.heinäk. 1,336 §. 



Il. Kaupunginhallitus. 129 

Stadionin ympäristön kuntoonpano. Rakennustoimiston lähetettyä sta-
dionin etupihan länsipuolisten tulokäytävien päällystämisen ja erinäisten sta-
dionin lähettyvillä olevien nurmikenttien kuntoonpanon sekä messuhallista 
sokeritehtaalle päin olevan kolmion ja Mäntymäen eteläkärjessä olevan alueen 
kunnostamisen työehdotukset ja kustannusarviot kaupunginhallitus päätti*) 
hyväksyä työehdotukset sekä harkita määrärahojen myöntämistä tarkoituk-
seen v:n 1937 talousarviokäsittelyn yhteydessä. 

Katujen päällystämistyöt. Teknillisten laitosten hallituksen tehtyä esi-
tyksen sellaisten jalkakäytävien päällystystapojen käytön estämisestä, jotka 
tekivät kadun avaamisen vaikeaksi, kaupunginhallitus päätti2) ehdottaa 
maistraatille, että se antaisi rakennustarkastuskonttorille määräyksen uudis : 
rakennuksia valvoessaan tarkastaa myös sitä, että katukäytävien alustäyte 
tehdään rakennusjärjestyksessä määrätyin tavoin, ettei käytävän avaaminen 
tuota suhteettomia kustannuksia. 

Kaupunginkassasta myönnettiin3) ennakolta 269,000 markkaa yleisten 
töiden lautakunnalle käytettäväksi eräiden varain puutteessa kesällä 1935 
suorittamatta jääneiden katuosuuksien kadunpäällystystöiden suorittami-
seen, minkä ohessa päätettiin aikanaan alistaa mainitut varat kaupunginval-
tuuston myönnettäviksi. 

Etupihan tasoittaminen. Kaupunginhallitus myönsi4) yleisten töiden pää-
luokkaan sisältyvistä käyttövaroistaan 23,100 markan suuruisen määrärahan 
XII kaupunginosan korttelissa n:o 387 olevan Karjalankadun tontin n:o 14 
kohdalla katumaalla olevan etupihan tasoittamiseksi rakennustoimiston 
ehdottamalla tavalla. 

Ullanlinnan kylpylaitoksen ympäristö. Edellä mainituista varoista kau-
punginhallitus myönsi5) 3,000 markkaa Ullanlinnan laiturin alkupäässä ole-
van aukion eteläreunan jalkakäytävän asfaltoimiseen, minkä ohessa päätet-
tiin kehoittaa yleisten töiden lautakuntaa sen käytettävinä olevilla varoilla 
suorituttamaan istutustyöt Ullanlinnan kylpylän seinustan kohdalla sekä 
kiinteistölautakuntaa kieltämään sanotun kylpylän vuokraajaa pitämästä 
laitoksen eteläpuolella olevaa aluetta epäsiistissä kunnossa ja käyttämästä 
sitä työkalujen ja romun säilytyspaikkana. 

Rautatieaukion ja Kaivokadun kunnossa- ja puhtaanapito. Kaupungin-
hallitus hyväksyi 6) puolestaan Rautatieaukion ja Kaivokadun kunnossa- ja 
puhtaanapitovelvollisuuden jakaantumista valtion ja kaupungin kesken tar-
koittavan kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriön laatiman sopimus-
ehdotuksen. 

Yksityisten katuosuuksien kunnossapito. Familjebyggnads ab., Oy. Mie-
likki, Asunto-oy. Nervanderinkatu 9, Asimto-oy. Oiva, Oy. Liesi, Oy. Kivikko 
ja Talo oy. Arkadia nimiset yhtiöt, jotka omistivat vastaavasti Kapteenin-
kadun tontit n:ot 14, 16 ja 18, Kapteeninkadun tontit n:ot 20 ja 22, Nervan-
derinkadun tontin n:o 9, Nervanderinkadun tontin n:o 11, Pohj. Rautatie-
kadun tontin n:o 17, Pohj. Rautatiekadun tontin n:o 19 ja Pohj. Rautatie-
kadun tontin n:o 15, olivat valittaneet Uudenmaan läänin maaherralle sen 
johdosta, että maistraatti katsoen kaikkien kyseisten tonttien sijaitsevan 
yleisen paikan vieressä ja nojautuen voimassa olevan rakennusjärjestyksen 
16 §:ään oli velvoittanut mainittujen yhtiöiden toimitusjohtajat sakon uhalla 

Khs 25 p. kesäk. 1,263 § — 2) S:n 25 p. kesäk. 1,274 §. — 3) S:n 25 p. kesäk. 
1,271 §; vrt. tämän kert. s. 29. — 4) Khs 11 p. kesäk. 1,194 §. — 5) S:n 30 p. huhtik. 
847 §. — 6) S:n 7 p. toukok. 897 §, 6 p. elok. 1,428 § ja 17 p. jouluk. 2,358 
Kunnall kert,. 1936. 9 
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määräpäivään mennessä suorittamaan maistraatin katselmuksessa niille mää-
rätyt työt eli toisin sanoen kunnostamaan katuosuudet enintään 15 m:n pää-
hän tonttirajasta. Kaupunginhallitus päätti x) maaherralle asiasta annetta-
vissa selityksissään esittää valitukset hylättäviksi yleisten töiden lautakunnan 
esittämin perusteluin siitä, että arvosteltaessa tontinomistajan katuosuuden 
kunnossapitovelvollisuuden nykyistä laajuutta oli sovellettava ja noudatet-
tava voimassa olevan v:n 1917 rakennusjärjestyksen 16 §:n määräyksiä. 
Lisäksi hallitus päätti huomauttaa, että kaupunki milloin yleisen paikan koh-
dalla olevan kadun uudelleenpäällystäminen oli suoritettu sen jälkeen kun 
kyseinen rakennusjärjestys oli astunut voimaan yleisesti on vaatinut, että 
asianomaisen talonomistajan tuli huolehtia uudelleenpäällystämisestä 15 m:n 
leveyteen tonttirajasta, mihin vaatimukseen talonomistajat useimmissa 
tapauksissa ovat suostuneet. 

Keskinäinen vakuutusyhtiö Kaleva huomautti Heikin- ja Kaivokadun 
kulmauksessa olevan talonsa valmistumisesta asti pitäneensä huolta It. Hei-
kinkadun puoleisen jalkakäytävän ja kadun puhtaanapidosta tonttinsa koh-
dalla 7Va m:n leveydeltä tonttirajasta lukien saamatta minkäänlaisia huo-
mautuksia viranomaisten taholta mutta hiljattain saaneensa poliisilaitokselta 
kehoituksen huolehtia mainitun katukäytävän ja kadun kunnossapidosta 
15 m:n leveydeltä tonttirajasta lukien, minkä johdosta yhtiö esitti kaupungin-
hallituksen harkittavaksi eikö puheena olevaa kunnossapitovelvollisuutta 
edelleen olisi pysytettävä ennallaan. Kaupunginhallitus päätti2) tällöin 
ilmoittaa yhtiölle sen kadun kunnossapitovelvollisuuden koskevan 15 m sekä 
ettei yhtiön anomus antanut hallitukselle toimenpiteen aihetta, koska katujen 
päällystystä ja kunnossapitoa koskevien kysymysten käsittely voimassa ole-
van rakennusjärjestyksen mukaisesti kuului maistraatille. 

Kaupunginhallitus päätti3) antaä kaupunginlakimiehelle tehtäväksi 
valittaa maistraatin lokakuun 15 p:nä 1936 tekemästä päätöksestä, joka koski 
Töölönkadun tonttien n:ot 5 ja 8 sekä Cygnaeuksenkadun tontin n:o 12 omis-
tajain velvoittamista päällystämään katuosuuksiensa ajoradat 15 m:n levey-
deltä tonttirajasta. 

Talonomistaja K. Ojasen sitä koskevaan tiedusteluun päätettiin 4) ilmoit-
taa hänen olevan velvollinen pitämään kunnossa Hesperiankadun tontin 
n:o 3 kohdalla sijaitsevan katuosansa 15 m:n leveydeltä talonsa tonttirajasta. 

Eräiden lammikkojen täyttäminen. Kaupunginhallitus päätti 5), että tuloa 
tuottamattomien pääomamenojen pääluokan lukuun Kadut ja tiet sisälty-
västä määrärahastaErinäisten tonttien siistiminen kaupunginhallituksen mää-
räyksen mukaan sai käyttää yhteensä 85.250 markkaa erinäisten terveydelli-
sessä suhteessa tärkeiden lammikontäyttämis- y.m. töiden suorittamiseen 
Turuntien länsipuolella Stenbäckinkadun varrella, Helsinginkadun tontilla 
nro 24, Aleksis Kiven kadun tonteilla nrot 2—10, 20—22 ja 76—78, Helsin-
gin- ja Länt. Brahenkadun kulmatontilla, Sturenkadun tontilla nrot 4—6, 
Sammatintien tontilla nrot 1—3, kulkutautisairaalan läntisen portin kautta 
johtavan tien ja Nordenskiöldinkadun kulmauksessa, Topeliuksenkadun var-
rella, Hämeentien nron 80 vastapäätä sekä Kumpulantien ja Koreankadun 
kohtauspaikassa. 

Khs 25 p. kesäk. 1,268 §. —2) S:n 25 p. kesäk. 1,269 §. —3) S:n 12 p. marrask. 
2,083 §. — 4) S:n 9 p. heinäk. 1,340 §. — 5) S:n 8 p. lokak. 1,826 §. 
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Uusia korokkeita ja liikennemerkkejä varten kaupunginhallituksen käy-
tettäviksi varatuista varoista myönnettiin Heikin- ja Kaivokadun kulmauk-
seen suunniteltua koroketta varten 1.900 markkaa2); pysäköimiskieltomerkin 
pystyttämiseen Sofiankadulle 300 markkaa 3); pysäköimiskieltomerkkien aset-
tamiseen Kasarmi- ja Korkeavuorenkadun välisen Etel. Esplanaadikadun 
pohjoissivun osaan 300 markkaa4); Kasarmi- ja Etel. Esplanaadikadun kul-
mauksen väliaikaisen liikenteenjärj estelyn vaatimien liikennemerkkien asetta-
miseen ja mainitussa kulmauksessa olevan liikennekorokkeen poistamiseen 
1,500 markkaa5); väliaikaisten puukorokkeiden sijoittamiseen kansallisteat-
terin luona olevalle raitiotiepysäkille, siten että idänpuoleinen koroke raken-
nettiin tavallista lyhyemmäksi, sekä tällä kohdalla olevan ajosuuntanuolen 
poistamiseen ja korvaamiseen Vilhonkadun, Mikonkadun ja It. Teatterikujan 
välistä katuosuutta tarkoittavalla Vilhonkadulle Mikonkadun kulmaukseen 
asetettavalla pysäköimiskieltomerkillä 300 markkaa6); liikennekorokkeen 
rakentamiseen keskelle Nordenskiöldinkatua Topeliuksenkadun kulmaukseen 
500 markkaa 7); Kulosaaren sillan liikennenopeuden rajoittamisen johdosta 
tarpeellisten liikennemerkkien pystyttämiseen 600 markkaa 8); Rantatorin 
kauppahallin kaakkoiskulmasta eteläänpäin rautatieraiteen viereen hallin 
kulmasta n. 18 m:n päässä olevaan signaalipylvääseen saakka n. 1 m:n päähän 
toisistaan asetettavia rautaisia punavalkoraitaisia liikennepylväitä varten 
2,900 markkaa9); merkkipylvään pystyttämiseen Turuntien ja Hesperian-
kadun kulmaukseen sijoitettavalle linja-autopysäkille400 markkaa10); liiken-
teenjärj estely komitean ehdottamien liikennemerkkijärjestelmän muutosten 
toteuttamiseen 4,000 markkaa11); pysäköimiskiellon antamisen johdosta 
Arkadian- ja Sammonkadun väliselle Mechelininkadun osalle välttämättömän 
liikennemerkin pystyttämiseen 300 markkaa12); Aleksanterin- ja Hallituska-
dun välistä Kluuvikaduri osaa tarkoittavan pysäköimiskieltotaulun pystyttä-
miseen 200 markkaa13); Aleksanterin- ja Pohj. Esplanaadikadun välisen 
Fabianinkadun osan sulkemiseen pohjois-eteläsuuntaan kulkevalta ajoliiken-
teeltä tarvittavat varat14); autojen pysäköintiä Heikinkadun talon n:o 7 
ääreisen ylioppilastalon raitiotiepysäkin korokkeen kohdalla tarkoittavan 
kieltotaulun asettamiseen 500 markkaa15); tarpeellisten varoitusmerkkien 
asettamiseen Topeliuksen koulun sisäänkäytävän edustalle 300 markkaa 16); 
Pohj. Esplanaadikadun pohjoispuolta sekä Fabianinkatua Pohjoismaiden 
yhdyspankin talon edustalla, niin kauan kuin se oli aidattuna, tarkoittavan 
pysäköimiskiellon vaatimien liikennemerkkien asettamiseen tarvittavat 
varat17); pysäköimispaikan Etelärannan 6:n edustalle sijoittamisen vaatimien 
liikennemerkkien pystyttämiseen 300 markkaa18); Rautatientorin linja-auto-
jen pysäköimispaikkain uudelleenjärjestelyn aiheuttamiin menoihin 4,800 
markkaa 19); sekä asianomaisten liikennemerkkien pystyttämiseen Hämeen-
tielle sijoitettaville uusille linja-autopysäkeille 600 markkaa20). 

Yleisten töiden pääluokkaan sisältyvistä käyttövaroistaan kaupungin-
hallitus myönsi yleisten töiden lautakunnalle 32,100 markkaa21) Sörnäisten 

!) Ks. myös tämän kert. s. 111—113. —2) Khs 30 p. tammik. 211 §. —3) S:n 6 p. hei-
mik. 297 §. — 4) S:n 27 p. helmik. 434 §. — 5) S:n 5 p. maalisk. 473 §. —6) S:n 12 p. maa-
lisk. 536 §. — 7) S:n 26 p. maalisk. 613 §. — 8) S:n 16 p. huhtik. 737 §. — 9) S:n 14 p. 
toukok. 948 §. —10) S:n 14 p. toukok. 949 §. — n ) S:n 14 p. toukok. 952 §. — 12) S:n 
28 p. toukok. 1,077 §. — 13) S:n 2 p. heinäk. 1,309 §. — 14) S:n 16 p. heinäk. 1,374 §; 
ks. myös tämän kert. s. 112. — 15) Khs 16 p. heinäk. 1,376 §. — 16) S:n 16 p. heinäk. 
1,388 §. — 17) S:n 17 p. syysk. 1,671 §. —18) S:n 24 p. syysk. 1,727 §. — 19) S:n 5 p. 
marrask. 2,063 §. — 20) S:n 17 p. jouluk. 2,352 §. — 21) S:n 20 p. helmik. 377 §. 
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niemen ja Sörnäisten rantatien rautatieraiteiden ja teiden risteyskohtien 
varustamiseen varoitusmerkeillä rakennustoimiston satamarakennusosaston 
ehdottamalla supistetulla tavalla sekä 18.000 markkaa1) valaistujen risteys-
merkkien asettamiseen kolmiovaroitusmerkkeineen Kulosaarentien rautatien-
ylikäytäville. 

Itämerenkadulta kaupunkiin johdettavan liikenteen vaatimia toimen-
piteitä varten kaupunginhallitus myönsi2) yleisistä käyttövaroistaan 1,500 
markkaa. 

Palosireenit. Kaupunginhallitus myönsi3) yleisistä käyttövaroistaan 
9,000 markkaa palosireenijärjestelmään tehtävien muutostöiden suorittami-
seen oikeuttaen palolautakunnan suorittamaan puhelinjohtojen vuokramak-
sun Helsingin puhelinyhdistykselle palolaitoksen kaluston kunnossapito-
määrärahasta. Samalla lautakuntaa päätettiin kehoittaa harkitsemaan toi-
menpiteitä palosireenien äänen vaimentamiseksi ja estämiseksi kaikumasta 
tarpeettoman pitkälle. 

Polkupyörätelineen hankkiminen ammattikoulutalon pihamaalle. Yleisistä 
käyttövaroistaan kaupunginhallitus myönsi 4) 6,000 markkaa valaistavan 
polkupyörätelineen hankkimiseksi Kansakoulukadun 3:ssa olevan ammatti-
koulutalon pihamaalle. 

Katuvalaistus. Kaupunginhallitus päätti myöntää teknillisten laitosten 
pääluokan lukuun Sähkölaitos sisältyvistä käyttövaroistaan 6,000 markkaa 
valaistuksen järjestämiseksi Sörnäistenkadulla teknillisten laitosten hallituk-
sen esityksen mukaisesti5), 14,000 markkaa valaistuksen järjestämiseksi 
Ullanlinnan kylpylaitoksen rannalle ja laiturille6), 3,500 markkaa katuvalais-
tuksen lisäämiseksi Limingantiellä teknillisten laitosten hallituksen esityksen 
mukaisesti7), 12,000 markkaa valaistuksen järjestämiseksi Yhdystietä pitkin 
vanhan tien risteyksestä Huopalahden rajalle 8), 15,000 markkaa katuvalais-
tuksen järjestämiseksi koko Nilsiäntielle 9), 34,000 markkaa Väinämöisen-
kadun urheilukentän valaisemiseksi ilmajohtoja käyttämällä10) sekä 15,622:45 
markan suuruisen lisämäärärahan Suomenlinnan talvitien kertomusvuoden 
valaistuskustannuksiin 11). 

Samoista varoista myönnettiin 8) vielä 17,000 markan suuruinen lisäys 
tuloa tuottavien pääomamenojen pääluokan lukuun Sähkölaitos sisältyvään 
määrärahaan Katuvalaistuslaitteet katuvalaistuksen järjestämiseksi Turun-
tielle Ruskeasuolta vanhan tien risteykseen teknillisten laitosten hallituksen 
puoltaman II vaihtoehdotuksen mukaisesti sekä alistettiin tämä päätös kau-
nunginvaltuuston hyväksyttäväksi. 

Juhlavalaistuksen järjestäminen. Kaupunginhallitus myönsi 12) 20,000 
markkaa yleisistä käyttövaroistaan juhlavalaistuksen järjestämiseksi tasaval-
lan presidentin 75-vuotispäivänä. 

Kaupunginhallitus päätti13) myöntyä sovinnollisuuden viikon toimikun-
nan esitykseen kaupungintalon valaisemisesta neljänä mainitun viikon päi-
vänä, joulukuun 31 p:nä 1936 sekä tammikuun 1, 3 ja 6 p:nä 1937, edellytyk-
sin että muitakin julkisia rakennuksia valaistiin; tarkoitukseen tarvittavat 
varat myönnettiin hallituksen yleisistä käyttövaroista. 

Khs 12 p. marrask. 2,116 §. —2) S:n 10 p. syysk. 1,627 §. —3) S:n 26 p. maalisk. 
616 §. — 4) S:n 30 p. tammik. 225 §. — 5) S:n 3 p. tammik. 17 §. — 6) S:n 30 p. 
huhtik. 847 §. — 7) S:n 18 p. kesäk. 1,239 §. — 8) S:n 25 p. kesäk. 1,273 §; ks. myös 
tämän kert. s. 29. — 9) Khs 20 p. elok. 1,517 §. — 10) S:n 12 p. marrask. 2,110 §. — 
n ) S:n 19 p. marrask. 2,168 §; vrt. tämän kert. s. 133. — 12) Khs 19 p. marrask. 
2,145 §. —13) S:n 23 p. jouluk. 2,371 §. 
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Kaupungin ja Suomenlinnan välisen talvitien ylläpito. Kaupunginhallitus 
päätti x), että kaupunki vastedes kokonaan omalla kustannuksellaan ylläpitää 
ainoastaan Katajanokalta johtavaa ajotietä ja jalkakäytävää Suomenlinnaan. 
Tätä varten myönnettiin yleisten töiden lautakunnalle yleisten töiden pää-
luokkaan sisältyvistä hallituksen käyttövaroista 51,500 markkaa uusien puu-
alustojen hankkimiseen ja paikoilleen asettamiseen sekä teknillisten laitosten 
hallitukselle teknillisten laitosten pääluokan lukuun Sähkölaitos sisältyvistä 
kaupunginhallituksen käyttövaroista 30,000 markkaa uusien valaistuslaittei-
den hankkimiseen ja asentamiseen; lisäksi päätettiin että valaistuskustannuk-
set oli suoritettava yleisten töiden pääluokan lukuun Kadut ja tiet sisälty-
västä sähkönkulutusmäärärahasta sekä että puhtaanapitolaitoksen tuli huo-
lehtia tien auki- ja puhtaanapidosta kuten yleisistä teistä. 

Teiden kunnossapito. Kaupunginhallitus päätti2) pyytää Helsingin maa-
laiskunnan tielautakuntaa ottamaan Tuomarinkylän kohdalta valtamaan-
tieltä Tomtbackaan johtavan n. 2 km:n pituisen tien kunnossapitoa ja kun-
nossapitovelvollisuuden jakamista tien käyttäjien kesken koskevan kysymyk-
sen tutkittavaksi tielain 10 ja 11 §:ssä säädetyssä toimituksessa. 

Yleisten töiden lautakunnan kehoitettua kaupunginhallitusta anomaan, 
että kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriö 82,846: 65 markalla korvaisi 
kaupungille sen suorittamat Porvoon maantien ja Degerön sillan välisen tien-
osan kunnossapitokustannukset v:lta 1934—36, jotka olivat johtuneet yksin-
omaan siitä, että ministeriö ei ollut täyttänyt lupaustaan julistaa edellä mai-
nittua tienosaa maantieksi, sekä asian kiireellistä järjestelyä, kaupunginhalli-
tus päätti3) tehdä ministeriölle esityksen asiasta ja kehoittaa rakennustoimis-
ton katurakennusosastoa toistaiseksi osoittamaan kyseiset kustannukset ker-
tomusvuoden menoarviossa olevista teiden korvausmäärärahoista. 

Helsingin—Jorvaksen maantie. Tie- ja vesirakennushallituksen ilmoitet-
tua kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriölle havainneensa maantieksi-
julistamistarkoituksessa toimitetun Helsingin—Jorvaksen maantien Lautta-
saarella olevan tienosan katselmuksessa mainitussa tiessä olevan erinäisiä 
puutteellisuuksia eikä sen takia voivansa ehdottaa tien vastaanottamista val-
tion hoitoon, kaupunginhallitus, koska tie- ja vesirakennushallitus oli lähettä-
nyt kulkulaitosten j a yleisten töiden ministeriölle asiaa koskevan puutteellisen 
pöytäkirjan, johon ei lainkaan ollut merkitty katselmuksessa saapuvilla ollei-
den kaupungin edustajain toimitusmiehen väitteitä vastaan tekemiä huomau-
tuksia, päätti4) lähettää tie- ja vesirakennushallitukselle asianmukaisen selos-
tuksen pöytäkirjassa esiintyvistä virheellisyyksistä sekä toimenpiteistään sen 
oikeutettujen muistutusten johdosta. 

Suoran maantien rakentaminen Lahden kaupunkiin. Helsingin kaupun-
ginhallitus päätti 5) ilmoittaa valtioneuvostolle yhtyvänsä Lahden kaupungin-
hallituksen valtioneuvostolle tekemään esitykseen Helsingin ja Lahden kau-
punkien välisen suoran maantieyhteyden aikaansaamisesta. 

Kulosaareen johtava tie. Yleisten töiden pääluokkaan sisältyvistä käyttö-
varoistaan kaupunginhallitus myönsi6) 33,000 markkaa Kulosaareen johta-
van tien leventämiseen. 

Kulosaaren silta. Merkittiin7) tiedoksi, että kulkulaitosten ja yleisten 
töiden ministeriö kaupunginhallituksen tekemän ehdotuksen 8) mukaisesti 

Khs 23 p. tammik. 179 § ja 30 p. tammik. 223 §; ks. myös tämän kert. s. 132. — 
2) Khs 22 p. lokak. 1,963 §. — 3) S:n 12 p. marrask. 2,112 §; vrt. v:n 1934 kert. s. 31. — 
4) Khs 10 p. jouluk. 2,320 §; vrt. tämän kert. s., 134. —5) Khs 27 p. helmik. 435 §. — 
6) S:n 20 p. helmik. 377 §. —7) S:n 16 p. huhtik. 737 §. —8) S:n 16 p. tammik. 140 §. 
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oli määrännyt Kulosaaren sillalla sallitun suurimman ajonopeuden 35 km:ksi 
tunnissa. 

Lauttasaaren silta. Kaupunginhallitus päätti x) hyväksyä yleisten töiden 
lautakunnan ehdotuksen Lauttasaaren sillan läppäaukon johteiden rakenta-
misesta ja sillan ylimmän jänteen valaistuksen järjestämisestä sekä oikeuttaa 
rakennustoimiston satamarakennusosaston valaistuslaitteiden kustannusten 
peittämiseksi käyttämään varatyömäärärahojaan. 

Tie- ja vesirakennushallitukselle päätettiin2) tehdä esitys Lauttasaaren 
sillan julistamisesta maantiesillaksi sekä Lauttasaarella olevan Helsingin— 
Jorvaksen tien osan julistamisesta maantieksi, anoen että hallitus tässä tar-
koituksessa toimittaisi sillan ja tien katselmuksen. Samalla päätettiin pyytää 
hallitukselta lausuntoa sillalla sallittavasta suurimmasta ajonopeudesta sekä 
sillan varmuuslaitteista ja liikennöimisohjeista. Saatuaan tie- j a vesirakennus-
hallituksen lausunnon3) sekä teetettyään sen johdosta vielä eräitä muitakin 
tiedusteluja, tutkimuksia ja täydennystöitä kaupunginhallitus päätti asettaa4) 
sillalle seis-merkit kaupungin puoleisen maatuen ja kaupungista lukien vii-
dennen siltapilarin kohdalle sekä hyväksyä 5) sillan laivaliikennettä varten 
suunnitellut merkinantolaitteet ja laaditun liikennöimisohje-ehdotuksen, mikä 
viimeksi mainittu päätettiin lähettää tie- ja vesirakennushallitukselle pyyn-
nöin, että hallitus hankkisi sille asianomaisen vahvistuksen. 

Viemärityöt. Kaupunginhallitus päätt i6) periaatteessa hyväksyä Keskus-
kadun ja Siltavuorenrannan välisen uuden pääviemärin suunnan yleisten töi-
den lautakunnan laadituttaman vaihtoehdotuksen V mukaisesti sekä ryhtyä 
neuvotteluihin yliopistoviranomaisten kanssa sanotun viemärin rakentami-
sesta yliopiston omistamien alueiden halki. Koska työtilaisuuksien järjes-
täminen kaupungin työntekijöille talvikaudeksi oli tärkeää oikeutettiin 7) 
sittemmin yleisten töiden lautakunta aloittamaan kyseiset viemärityöt 
Kaisaniemen puiston alueella, vaikka rakennussuunnitelmaa ei vielä ollut-
kaan lopullisesti vahvistettu. 

Rakennustoimiston katurakennusosaston ehdotus Kumpulan avo-ojan 
muuttamisesta putkijohdoksi hyväksyttiin 8) periaatteellisesti. 

Kiinteistötoimiston käytettäväksi myönnettiin9) yleisten töiden pää-
luokkaan sisältyvistä kaupunginhallituksen käyttövaroista 24,090 markkaa 
Laakson ratsastuskentän viemäritöiden kustannuksiin. 

Rakennustoimiston Kiljavannummen keuhkotautiparantola oy;n vie-
märikysymyksen selvittämiseksi laatimat täydellisen viemäriveden puh-
distamon piirustukset ynnä selvitys asiasta päätettiin 10) lähettää mainitulle 
parantolaosakeyhtiölle. 

Savilan pumppulaitos ja painejohto. Kaupunginhallitus päätti n ) hyväk-
syä Savilan pumppulaitosta ympäröivän tiiliaidan rakentamistoimenpiteen 
myöntäen v:n 1935 talousarvion yleisten töiden pääluokkaan sisältyvistä 
käyttövaroistaan mainitun aidan kustantamiseksi 65,360 markkaa sekä sa-
man talousarvion sekalaisten yleisten menojen pääluokkaan työläispalkkain 
korottamisen varalta sisältyvistä käyttövaroistaan mainittujen palkkain 
korottamisen pumppulaitoksen ja sen aidan kustannuksiin aiheuttaman 
lisäyksen peittämiseksi 32,400 markkaa. 

Khs 27 p. helmik. 446 §. — 2) S:n 5 p. maalisk. 478 §. — 3) S:n 17 p. syysk. 
1,679 §; ks. myös tämän kert. s. 133. — 4) Khs 24 p. syysk. 1,731 §. —5) S:n 8 p. lokak. 
1,827 §. — 6) S:n 30 p. huhtik. 844 § ja 16 p. heinäk. 1,380 §. — 7) S:n 22 p. lokak. 
1,958 §. — 8) S:n 12 p. maalisk. 541 §. — 9) S:n 23 p. jouluk. 2,400 §. — 10) S:n 18 p. 
kesäk. 1,225 §; vrt. myös v:n 1935 kert. s. 118. — n ) Khs 16 p. tammik. 144 §. 
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Urheilukentät. Yleisten töiden pääluokkaan sisältyvistä käyttövarois-
taan kaupunginhallitus myönsi 7,000 markkaa Johanneksen kirkon urheilu-
kentän länsiosan tasoitustöitä varten1) sekä 10,000 markkaa messukentän 
kunnostamiseen jalkapallopeliä varten2). 

Herttoniemen hiihtomäen rakentamiseen myönnettiin 3) edellä mainituista 
varoista 35,000 markkaa. 

Laakson ratsastuskenttä. Kaupunginhallitus päätti4), että Laakson rat-
sastuskenttä oli kunnostettava rakennustoimiston johdolla sen laaditutta-
man 144,000 markkaan päättyvän kustannusarvion mukaisesti. Tarvittavat 
varat osoitettiin Tuloa tuottamattomat pääomamenot nimisen pääluokan 
tililtä Erinäisiä avustustöitä kaupunginhallituksen käytettäväksi. 

Suihkualtaan sijoittaminen messuhallin edustalle. Suomen messut osuus-
kunnan tarjottua kaupungille omistamansa sementtisen suihkualtaan ehdoin, 
että se kaupungin toimesta asennettaisiin messuhallin itäpuolella olevalle 
nurmikentäksi suunnitellulle alueelle, kaupunginhallitus, hyväksyen tarjouk-
sen, myönsi5) yleisistä käyttövaroistaan 7,500 markkaa sanotun suihkualtaan 
sijoittamista varten osuuskunnan haluamalle paikalle kiinteistötoimiston 
asemakaavaosaston laatiman piirustuksen mukaisesti. 

Turuntien ja Museokadun kulmaus. Kaupunginhallitus päätti 6) hyväk-
syä kaupunginpuutarhurin ehdotuksen Turuntien ja Museokadun kulmauksen 
järjestämisestä väliaikaiseksi puistikoksi myöntäen tähän yleisten töiden pää-
luokkaan sisältyvistä käyttövaroistaan 30,000 markan määrärahan. 

Lapinlahdenpuistikko. Kaupunginhallitus hyväksyi7) yleisten töiden 
lautakunnan laatiman vaihtoehdotuksen II Lapinlahdenpuistikkoon raken-
nettavan matalan rauta-aidan teettämiseksi kaupunginarkkitehdin laatiman 
uuden ehdotuksen mukaisesti, jossa putkivahvuus oli määrätty 1 1/a tuumaksi, 
sekä kiinteistölautakunnan laadituttaman puistikon luoteispään järjestely-
ehdotuksen. 

Paavalin kirkon ympäristö. Kaupunginhallitus päätti 8) hyväksyä ase-
makaava-arkkitehdin ehdotuksen Paavalin kirkon ja Sturenkadun välisen 
aukion eli Vallilan kaupunginosan korttelin n:o 552 väliaikaisesta järjestämi-
sestä puistoksi sekä suorituttaa tämän työn v:n 1937 talousarvioon merkit-
tävillä köyhäinhoidollisiin väratöihin varatuilla varoilla. 

Vanhoissa puistoissa suoritettavat täydennystyöt. Yleisten töiden lauta-
kunta oikeutettiin 9) käyttämään kertomusvuoden yleisten töiden pääluokan 
luvussa Istutukset satunnaisiin istuttamis- ja siistimistöihin kaupunginhalli-
tuksen määräyksen mukaan käytettäviksi varatut varat eräiden täydennys-
töiden suorittamiseen Vanhan kirkon puistossa, Kaivopuistossa ja Tähti-
torninmäellä. 

Varatyöt. Kaupunginhallitus päätti1 0) kehoittaa yleisten töiden lauta-
kuntaa panemaan käyntiin kaupunginvaltuuston hyväksymässä ohjelmassa 
mainitut varatyöt11) myönnettyjen määrärahojen puitteissa sikäli kuin val-
tion työttömyyskortistossa oli henkilöitä, joille ei voitu järjestää valtion vara-
töitä, taikka sikäli kuiri uusia töitä oli järjestettävä rakennustoimiston alai-
sista töistä vapautuneille ja vapautuville työntekijöille, jotka toimisto oikeu-
tettiin ottamaan varatöihin ilman valtion kortiston välitystä. Kiinteistö-
lautakuntaa kehoitettiin edelleen jatkamaan sen järjestettävinä olleita töitä, 

Khs 19 p. marrask. 2,169 §. — 2) S:n 23 p. huhtik. 792 §. — 3) S:n 30 p. tammik. 
214 §. — 4) S:n 7 p. toukok. 898 §, — 5) S:n 20 p. elok. 1,513 §. — 6) S:n 20 p. toukok. 
1,010,§, — 7) S:n 24 p. syysk. 1,728 §. — 8) S:n 12 p. marrask. 2,103 §. — 9) S:n 22 p. 
lokak. 1,957 §. — 10) S:n 8. p. lokak. 1,803 §. — n ) Ks. tämän kert. 33 s. 



136. II. Kaupunginhallitus. 

joihin työntekijät oli otettava köyhäinhoitolautakunnan osoitusten mukai-
sesti, ja oikeutettiin köyhäinhoitolautakunta osoittamaan mainittuihin töihin 
suoranaista avustusta nauttivia työkykyisiä valtion työttömyyskortistoon 
merkitsemättömiä työttömiä. Viimeksi mainittuj a töitä varten varatun 
määrärahan jäännös, 90,000 markkaa, asetettiin kiinteistölautakunnan käy-
tettäväksi. 

Kaupunginhallitus oikeutti1) yleisten töiden lautakunnan sen esittämän 
suunnitelman mukaisesti suorittamaan Oikokadun Siltavuorenpenkereen ja 
Kristianinkadun välisen osan leventämisen kertomusvuoden varatyömäärä-
rahoilla. 

Töiden järjestäminen vapautuneille vangeille. Kaupunginhallitus päätti2) 
oikeuttaa kiinteistölautakunnan käyttämään aikaisemmin Talin metsissä ja 
Laakson ratsastuskentällä suoritettavia töitä varten varatun 32,000 markan 
määrärahan töiden järjestämiseksi vapautuneille vangeille kansanpuistoissa. 

Oulunkylän tietyöt. Kaupunginhallitus päätti3) suostua Oulunkylän kun-
nallislautakunnan anomukseen saada suorittaa varatöinä erinäisiä tietöitä 
kaupungin omistamalla maalla ehdoin, että töiden suorittamisessa noudatet-
tiin kaupungin rakennustoimiston ohjeita, että rakennusaineenottopaikkoina 
käytettiin ainoastaan kaupunginagronoomin tarkoitukseen osoittamia paik-
koja ja että työn suorituksen takia mahdollisesti kaadetut puut luovutettiin 
kaupungille. 

B. Kaupungin irtainta omaisuutta ja rahatointa 
koskevat asiat. 

Kaupungin vuoden 1935 tilinpäätös. Kaupunginhallitus hyväksyi4) raha-
toimiston laatiman V:n 1935 tilinpäätöksen. 

Lyhytaikaisen luoton tarpeen tyydyttäminen. Rahatoimenjohtaja valtuu-
tettiin 5) ottamaan kaupungille lyhytaikaista luottoa enintään 50,000,000 mar-
kan määrään asti. 

Sittemmin merkittiin6) tiedoksi rahatoimenjohtajan ilmoitus, että hän 
oli kesäkuun 15 p:nä ottanut eräästä kaupungin pankista lyhytaikaista luot-
toa 7,000,000 markkaa 1.5 %:n koroin kolmeksi kuukaudeksi. 

Vuoden 1902 lainan lunastus. Maksettavaksi irtisanotun v:n 1902 lainan 
obligatioiden ja korkolippujen lunastusta varten Société Générale nimiselle 
pankille varatusta frangimäärästä oli jälellä 30,359: 34 frangia, jotka, kun 
obligatioita ja korkolippuja luultavasti enää esitettiin lunastettavaksi vain 
mitätön määrä ja ne toisaalta kuoleutuivat vasta v. 1941, tarpeettomasti jou-
tuivat olemaan sidottuina ilman korkoa. Société Générale pankki oli suostu-
vainen luovuttamaan tämän rahamäärän takaisin kaupungille vain ehdoin, 
että Suomen pankki, jonka kautta kyseiset varat aikanaan lainaehtojen 
mukaisesti sille jaettiin, antoi mainitulle ranskalaiselle pankkilaitokselle oikeu-
den rasittaa Suomen pankin frangitiliä sen pankissa siinä tapauksessa, että 
obligatioita ja korkolippuja vielä esitettiin siellä lunastettaviksi. Suomen 
pankin ilmoitettua suostuvansa tähän ehdoin, että sille suoritettiin provisiota 
1 % kyseisestä frangimäärästä sekä lisäksi provisio lunastetuista obligatioista 
ja korkolipuista, kaupunginhallitus päätt i7) myöntyä sen ehtoihin. 

Khs 18 p. marrask. 1,131 §. —2) S:n 11 p. kesäk. 1,183 §. —3) S:n 6 p. helmik. 
295 §. — 4) S:n 19 p. maalisk. 565 § ja 26 p. maalisk. 597 §. — 5) S:n 12 p. maalisk. 
528 §. —6) Khn jsto 16 p. kesäk. 3,648 §; ks. myös tämän kert. s. 138. — Khs 14 p. 
toukok. 937 §. 


