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hankkimiseksi rakennustoimiston talo- ja katurakennusosastojen työmaille 
työntekijäin käytettäväksi työaikana. 

Huuhtelupumput. Rakennustoimiston satamarakennusosaston hallussa 
olevat kaksi huuhtelupumppua päätettiin x) varustaa standardisoiduilla 
liittimillä. 

Nostokurjen lainaaminen. Rakennustoimisto oikeutettiin2) vuokra-
vapaasti lainaamaan Akateemiselle ilmasuojeluyhdistykselle yksi nosto-
kurki enintään kertomusvuoden joulukuun 31 p:ään saakka ehdoin, että 
yhdistys oli velvollinen palauttamaan nostokurjen vaadittaessa aikaisem-
minkin sekä kustantamaan sen kuljettamisen Leppävaaraan ja takaisin 
sekä vastaamaan sen korjaus- ja kunnostamiskustannuksista rakennus-
toimiston laskun mukaisesti. 

Laivarannan varastorakennuksessa sattunut tulipalo. Kaupungin-
hallitus päätti3) myöntyä yleisten töiden lautakunnan esitykseen, että 
Laivarannan varastorakennuksen G tulipalossa tuhoutunut kaupungin 
omaisuus saadaan korvata rakennustoimiston satamarakennusosaston käy-
tettävissä olevista asianomaisista korjausmäärärahoista. 

Murtovarkaus. Yleisten töiden lautakuntaa päätettiin4) kehoittaa 
suorittamaan Tallbon työpaikan työkaluvajassa tapahtuneen murto-
varkauden kautta syntyneiden vahinkojen korvaamiseksi 1,204 mk yleis-
ten töiden pääluokkaan sisältyvistä katujen ja teiden korjaus- ja kunnossa-
pitomäärärahasta Kaupungin katuosain viereiset kaiteet. 

12. Puhtaanapitoa koskevat asiat 

Puhtaanapitolaitoksen viranhaltijat. Puhtaanapitolaitoksen toimitus-
johtajalle N. E. Rosenbröijerille myönnettiin 5) sairaslomaa täysin palkka-
eduin maaliskuun 31 p:n ja toukokuun 1 p:n väliseksi ajaksi apulaisjohtaja 
K. G. Anderssonin hoitaessa hänen tehtäviään. 

Apulaisjohtaja K. G. Andersson oikeutettiin6) pitämään sivutointa. 
Puhtaanapitolautakunnan päätettyä erottaa puhtaanapitolaitoksen 

työnjohtajan A. G. Holmstenin sen johdosta, että eräät puhtaanapitolai-
toksen lumitöissä olleet työntekijät hänen virantoimituksessaan ilmennei-
den epäsäännöllisyyksien johdosta olivat joutuneet nostamaan palkkansa 
toiselle henkilölle kirj oitetuilla palkannosto-osoituksilla, kaupunginhalli-
tus päätti 7) antaa kaupunginlakimiehelle tehtäväksi jatkaa kaupungin-
reviisorin asiassa jo toimittamia tutkimuksia ja, huomioonottaen näiden 
tutkimuksien laajuuden, oikeuttaa kaupunginlakimiehen käyttämään 
tarkoitukseen kaupunginhallituksen asiamiesosaston tilapäisen työvoiman 
tililtä palkattavaa apulaista. Sittemmin kaupunginhallitus päätti 8) an-
taa asiamiesosastolleen tehtäväksi tehdä mainittua henkilöä vastaan asian-
mukaisen ilmiannon rikospoliisille sekä ilmoittaa asiasta kaupunginval-
tuustolle ja Uudenmaan läänin maaherralle. Varatuomari G. Stenbäck 
valtuutettiin 9) kaupungin edustajaksi rikospoliisin asiassa suoritettaviin 
tutkimuksiin ja hänelle tästä maksettava palkkio määrättiin suoritetta-
vaksi asiamiesosaston tilapäisen työvoiman tililtä. 

Khs 17 p. maalisk. 595 §; ks. myös tämän kert. s. 168 ja 239. — 2) Khs 
7 p. heinäk. 1,362 § ja 29 p. syysk. 1,826 §. — 3) S:n 11 p. elok. 1,496 §. — 4) S:n 
28 p. heinäk. 1,443 §. — 5) S:n 5 p. toukok. 936 §. — 6) S:n 17 p. marrask. 2,231 §. — 
7) S:n 5 p. toukok. 934 §. — 8) S:n 14 p. heinäk. 1,406 §; ks. myös tämän kert. 
s. 96. — 9) Khs 28 p. heinäk. 1,426 §. 
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Sen jälkeen kun työnjohtaja Holmstenia vastaan tehtyjen syytösten 
johdosta toimitettujen kuulustelujen yhteydessä oli käynyt ilmi, että sa-
moin puhtaanapitolaitoksen palveluksessa oleva piirityönjohtaja K. J . 
Helle oli valvoessaan kertomusvuoden talvella katujen puhtaanapito-
töitä kaupungin kustannuksella käyttänyt henkilöautoa merkiten auton 
omistajalle suorittamansa kyytirahat, 8,400: 20 mk, listoihin lumitöissä 
oleville kuorma-autonkuljettajille maksettavana tuntipalkkana, kaupun-
ginhallitus päätti x) antaa kaupunginlakimiehelle tehtäväksi toimittaa tutki-
muksen myöskin piirityönjohtaja Helteen toiminnasta työnjohtajana oi-
keuttaen kaupunginlakimiehen käyttämään tähän työhön asiamiesosaston 
tilapäisen työvoiman tililtä palkattavaa apulaista. Kun tutkimuksessa ei 
käynyt ilmi työnjohtaja Helteen osallistuneen työnjohtaja Holmstenin 
virantoimituksessa ilmenneisiin epäsäännöllisyyksiin tahi tehneen itseään 
syypääksi muuhun väärinkäytökseen kuin edellä selostettuun, kau-
punginhallitus päätti2) kehoittaa puhtaanapitolautakuntaa ryhtymään 
häntä vastaan virkasäännön 12 §:ssä säädettyyn toimenpiteeseen hänen 
kaupungille aiheuttamansa rahallisen vahingon johdosta, ollen hänen 
korvattava se kaupungille heti kun työnjohtaja Holmstenia koskeva ri-
kosjuttu oli lopullisesti ratkaistu, sekä ottamaan harkittavakseen, oliko 
työnjohtaja Hellettä vastaan ryhdyttävä kurinpidollisiin toimenpiteisiin 
työnjohtaja Holmstenin toimintaa koskevan valvonnan laiminlyömisen 
takia. 

Sekalaisten yleisten menojen pääluokkaan sisältyvistä v:n 1937 käyttö-
varoistaan sääntöpalkkaisten virkojen palkkain korottamiseen kaupungin-
hallitus myönsi 3) 10,740 mk:n lisäyksen puhtaanapitolautakunnan ja puh-
taanapitolaitoksen määrärahaan Sääntöpalkkaiset virat ja 4,140 mk:n 
lisäyksen puhtaanapitolaitoksen tiliviraston samannimiseen määrärahaan. 

Pensasaidan järjestäminen. Kaupunginhallitus hyväksyi4) kaupungin-
arkkitehdin ehdotuksen pensasaidan järjestämisestä puhtaanapitolaitoksen 
Turuntien varrella olevien tonttien rajalle tavallisen aidan asemesta. 

Vajarakennusten rakentaminen. Kaupunginhallitus hyväksyi rakennus-
toimiston talorakennusosaston laatimat Halikonkadun ja Kumpulantien 
kulmaukseen korttelin n:o 692 tontille n:o 2 rakennettavan puhtaanapito-
laitoksen luudasvarastovajarakennuksen piirustukset 5) sekä tontille n:o 
15 Kruunuvuorenkadun varrelle rakennettavan hiekkavajan piirustukset 6) 
oikeuttaen rakennustoimiston aloittamaan viimeksi mainitun vajan 
rakennustyöt. 

Salaojan rakentaminen. Yleisten töiden pääluokkaan sisältyvistä 
käyttövaroistaan kaupunginhallitus myönsi7) 4,200 mk salaojan rakenta-
mista varten puhtaanapitolaitoksen tontille n:o 2 Halikonkadun varrelle 
kortteliin n:o 692. 

13. Satamaoloja koskevat asiat 
Satamahallintotoimiston viranhaltijat. Päättäen hyväksyä satamalau-

takunnan päätöksen lähettää satamahallintotoimiston toimitusjohtaja 
K. W. Hoppu Helsingin satamalaitoksen edustajana Itämerenmaiden 
satama- ja satamarakennuskongressiin Gdyniaan kaupunginhallitus tämän 

!) Khs 7 p. heinäk. 1,360 §. — 2) S:n 17 p. marrask. 2,233 §. — 3) S:n 27 p. 
tammik. 219 §. — 4) S:n 1 p. syysk. 1,635 §. — 5) S:n 12 p. toukok. 999 §. — 6) S:n 
12 p. toukok. 1,002 §. — 7) S:n 28 p. heinäk. 1,442 §. 


