
240 II. Kaupunginhallitus 

vista sorakuopista kiviä, someroa ja savensekaista hietaa sekä lisäksi tois-
arvoista maantiesoraa lentokentän betonipäällystyksen ulkopuolelle jäävien 
sorapintojen tasoittamiseen, mikäli aikaisemmin tehdyt, kaupunkia sitovat 
sopimukset ja lupaukset eivät sitä estäneet, kun valtio sitä vastoin ei saisi 
ottaa betonisoraa tai muuraushiekkaa kyseiseltä alueelta, tullen valtion 
tällöin suorittaa Helsingin maalaiskunnalle mainitun rakennusalueen luovu-
tuksesta kaupungille mahdollisesti aiheutuva verorasitus; myöntää valtiolle 
oikeuden suorittaa betonimassan valmistusta sorakuoppa-alueella ja käyttää 
kuopille johtavia teitä; sekä määrätä rakennustoimiston valvomaan mainit-
tujen rakennusaineiden ottoa y.m. 

Kaupunginvaltuuston päätettyä1) 50% :11a, kuitenkin enintään 1,735,000 
mk:lla, osallistua lentokentän laajentamistöiden kustannuksiin, tie- ja vesi-
rakennushallitus oli ehdottanut, että kaupunki suorittaisi oman kustannus-
osuutensa kaupungin ja valtion välillä toukokuun 10 p:nä 1935 tehdyn 
sopimuksen edellyttämin tavoin tilikuukausittain Uudenmaan tie- ja vesi-
rakennuspiirin piiri-insinöörin esittämän ja kaupungin asettaman edustajan 
tarkastaman ja hyväksymän tiliyhdistelmän perusteella saman tie- ja vesi-
rakennuspiirin piirikasöörille. Kaupunginhallitus päätti2) suostua esityk-
seen. 

Uudenmaan tie- ja vesirakennuspiirille päätettiin3) lähettää selvitys 
lentokentän laajentamista koskevista kaupungin vuokrasuhteista. 

Kaupunginhallitus päätti 4) määrätä v.t. kaupungininsinöörin R. Gran-
qvistin tarkastamaan ja hyväksymään lentokentän laajennustöihin koh-
distuvia tiliyhdistelmiä. 

11. Yleisiä töitä koskevat asiat 

Rakennustoimiston viranhaltijat. Katurakennuspäällikkö R. Granqvist 
määrättiin 5) oman virkansa ohella edelleen toistaiseksi hoitamaan kaupun-
gininsinöörin virkaan kuuluvia tehtäviä syyskuun 1 p:n ja 30 p:n välisenä 
aikana 2,300 mk:n sijaispalkkioin ja omine ikäkorotuksineen, oikeuttaen 
yleisten töiden lautakunta julistamaan kaupungininsinöörin virka haetta-
vaksi. Myöhemmin merkittiin 6) tiedoksi, että kaupungininsinööriksi sit-
temmin valittu7) insinööri A. Linnavuori helmikuun 15 p:nä 1940 ryhtyisi 
uutta virkaansa hoitamaan. 

Katurakennuspäällikkö K. J . Willandtille myönnettiin 8) hänen pyytä-
mänsä virkaero maaliskuun 25 p:stä lukien ja määrättiin9) apulaiskatura-
kennuspäällikkö R. Granqvist hoitamaan näin avoimeksi tullutta katuraken-
nuspäällikönvirkaa siihen kuuluvin pohjapalkoin, siksi kuin virka vakinai-
sesti täytettiin ja sen uusi haltija ryhtyi sitä hoitamaan, sekä toimisto-
insinööri W. Starck samaksi ajaksi hoitamaan apulaiskaturakennuspäälli-
könvirkaa siihen kuuluvin pohjapalkoin; kummallakin sijaisella oli oleva 
oikeus lisäksi nostaa omaan virkaansa kuuluvat ikäkoroitukset 9). Valit-
tuaan 10) sittemmin insinööri R. Granqvistin katurakennuspäällikönvir-
kaan kaupunginhallitus määräsi11) avoimeksi tullutta apulaiskaturaken-

x) Ks. t ämän kert. s. 88. — 2 ) Khs 22 p. kesäk. 1,452 §. — 3 ) S:n 10 p. elok. 
1,666 §. — 4) S:n 14 p. syysk. 1,935 §. — 5) S:n 31 p. elok. 1,824 § sekä khn jsto 
7 p. syysk. 3,912 § ja 28 p. syysk. 3,972 §; ks. myös tämän kert. s. 89. — 6) Khs 
23 p. marrask. 2,496 §. — 7) Ks. t ämän kert. s. 89. — 8) Khs 23 p. maalisk. 730 §. — 
9) S:n 30 p. maalisk. 810 §. — 10) S:n 27 p. huhtik. 978 §. — n ) S:n 22 p. kesäk. 
1,454 §. 
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nuspäällikönvirkaa edelleen huhtikuun 28 p:stä lukien hoitamaan toimis-
toinsinööri W. Starckin, josta myöhemmin tuli1) tämän; viran vakinainen 
haltija. 

Yleisten töiden' lautakunta oikeutettiin 2) toukokuun 1 pistä kertomus-
vuoden loppuun palkkaamaan rakennustoimiston katurakennusosastolle 
ylimääräinen apulaisinsinööri 4,400 mk:n kuukausipalkoin käyttäen asian-
omaisia työmäärärahoja. 

Rakennustoimiston tielaboratorion laboraattorin Y. T. Järvenkylän 
saatua pyynnöstään virkaeron kesäkuun 1 pistä lukien, kaupunginhallitus 
päätti 3) suostua yleisten töiden lautakunnan esitykseen, että kyseinen 
laboraattorin virka saataisiin toistaiseksi jättää vakinaisesti täyttämättä 
sekä että tielaboratorioon saataisiin toukokuun 1 pistä lukien jatkuvasti 
palkata ylimääräinen laboraattori, jolle käytettävissä olevista työmäärä-
rahoista suoritettaisiin 2,900 mkin kuukausipalkka; viimeksi mainitun toi-
men lautakunta ilmoitti julistavansa haettavaksi kesäkuun 1 pistä lukien. 

Yleisten töiden lautakunta oikeutettiin4) palkkaamaan rakennustoi-
miston talorakennusosastolle kesäkuun 1 pin ja joulukuun 31 pin väliseksi 
ajaksi tilapäinen rakennuspiirustaja 4,210 mkin kuukausipalkoin, käyttäen 
tarkoitukseen 29,470 mk asianomaisista työmäärärahoista. 

Rakennustoimiston ylimääräisten arkkitehtien W. Baeckmanin ja C. 
Tandefeltin virkamääräykset päätettiin5) pidentää maaliskuun 31 piään 
1940 saakka. 

Kertomusvuoden alusta lukien vakinaistettuun apulaiskaupunginpuu-
tarhurin virkaan valittiin 6) sitä aikaisemmin ylimääräisenä hoitanut puu-
tarhateknikko L. Saarela. 

Sairaslomaa myönnettiin seuraaville viranhaltijoillei kaupungininsinööri 
O. Martikaiselle elokuun ajaksi täysin palkkaeduin ja oikeuksin ennen 
sairasloman päättymistä ryhtyä virkaansa hoitamaan, jos hänen terveyden-
tilansa sen salli, sijaisenaan katurakennuspäällikkö R. Granqvist oman 
virkansa ohella7); kaupunginarkkitehti G. Taucherille täysin palkka-
eduin toukokuun 15 pistä kesäkuun 30 piään sekä oikeuksin saada 2/3 
pohjapalkastaan ynnä ikäkorotuksensa elokuun ajaksi, sijaisenaan apulais-
kaupunginarkkitehti V. Määttä ja tämän sijaisena kesäkuun 1 pistä heinä-
kuun 31 piään ja elokuun 1 pistä 31 piään oman virkansa ohella toimisto-
arkkitehti Y. Lagerblad 8); sekä kaupunginpuutarhuri J. E. Arangolle täysin 
palkkaeduin kahdeksi kuukaudeksi joulukuun 15 pistä lukien sijaisenaan 
ilman lisäpalkkaa apulaiskaupunginpuutarhuri L. Saarela 9). 

Lottatehtäviin määrätylle rakennustoimiston tiliviraston toimistoapu-
laiselle G. Svenssonille myönnettiin10) virkalomaa täysin palkkaeduin loka-
kuun 13 pistä lähtien toistaiseksi. 

Ylimääräisen apulaisarkkitehdin A. Seikkala-Viertokankaan palkka 
lokakuun 11 pin ja 21 pin väliseltä ajalta, jolloin hän evakuoinnin johdosta 
oli oleskellut maaseudulla, määrättiin11) palautettavaksi kaupunginkassaan 
tai vähennettäväksi hänen seuraavasta palkastaan. 

Sotapalvelukseen kutsutulle autonkuljettaja M. Vahterkoskelle pää-

!) Khs 15 p. kesäk. 1,404 §. — 2 ) S:n 9 p. maalisk. 632 §. — 3 ) S:n 11 p. tou-
kok. 1,088 §. — 4) S:n 25 p. toukok. 1,186 §. — 5) Khn jsto 29 p. jouluk. 4,458 §. — 
6) Khs 2 p. helmik. 325 § ja 9 p. helmik. 369 §. — 7 ) S:n 10 p. elok. 1,682 §. — 
*) S:n 25 p. toukok 1,182 §, 15 p. kesäk. 1,405 § ja 10 p. elok. 1,683 §. — 9) Khn 
jsto 18 p. jouluk. 4,366 §. — 10) S:n 19 p. lokak. 4,055 §. — n ) S:n 26 p. lokak. 
4,089 §. 
Kunnall. kert. 1939 16 



242 I I . Kaupunginhallitus 

tettiin 1) suorittaa samat palkkaedut kuin muille samaa tuntipalkkaa naut-
tiville autonkuljettajille, joiden palkat suoritettiin työlistalla. 

Rakennustoimiston toimenhaltijain suoritettavat luontoisetukorvaukset 
vahvistettiin 2). 

Rakennusmestari K. F. Sundell3) sekä työnjohtajat A. J. Lydman4) 
ja O. W. Riuttasalo 5) oikeutettiin säädetyn eroamisiän saavutettuaan edel-
leen jäämään virkoihinsa vastaavasti v:n 1940 heinäkuun 16 p:ään, elokuun 
14 p:ään ja joulukuun 24 p: ään saakka. 

Korjauspajainsinööri A. Riihimäki6) oikeutettiin hoitamaan sivutointa 
v:n 1940 loppuun sekä insinöörit V. Kuuskoski7) ja O. Tanner8) luku-
vuonna 1939/40. 

Insinööri P. Saikku9) ja rakennusmestarit F. Böök 10) ja A. Rokka-
nen9) oikeutettiin asumaan kaupungin ulkopuolella v:n 1940 loppuun sekä 
insinööri T. V. Andersin u) , työnjohtaja K. A. Vikström 12) ja asentaja K. 
Ahonen13) v:n 1941 loppuun. 

Rakennustoimiston tiliviraston ennakkovarat. Kaupunginhallitus päätti14) 
korottaa rakennustoimiston tiliviraston ennakkovarain enimmäismäärän 
60,000 mk:aan. 

Muuttokustannukset. Yleisistä käyttövaroistaan kaupunginhallitus 
myönsi15) 6,000 mk rakennustoimiston talorakennusosaston muuttokus-
tannusten suorittamiseen. 

Henkilöauton osto. Yleisten töiden pääluokkaan sisältyvästä määrä-
rahasta Uusien työkoneiden osto osoitettiin 16) 65,000 mk Lincoln Zephyr 
merkkisen henkilöauton ostamiseen. 

Jyrien osto. Yleisten töiden lautakunta oikeutettiin17) ostamaan 3 uutta 
jyrää ja käyttämään tarkoitusta varten v:n 1940 talousarvioon merkittävän 
555,000 mk:n suuruisen määrärahan jo kertomusvuonna. 

Valkoisen värin varastointi. Kaupunginhallitus päätti18) suostua raken-
nustoimiston anomukseen saada varastoida n. 2,500 kg valkoista väriä 
jalkakäytävien reunakivien valkaisemista varten kaupungin eniten liiken-
nöidyissä paikoissa siinä tapauksessa, että kaupunki ilmahyökkäyksen va-
ralta oli pimennettävä. 

Katutöiden siirtäminen tuonnemmaksi. Kaupunginhallituksen esitettyä19) 
maistraatille, että Lönnrotinkadun ja Laivurinkadun eräiden osien asfal-
tointi sekä Pääskylänkadun pinnan tasoitus, emulsiosepellys ja ajoradan 
asfaltointi saataisiin siirtää toistaiseksi, maistraatti päätti suostua esityk-
seen 20). 

Ruusulankadun kunnostaminen. Yleisten töiden pääluokkaan sisälty-
vistä käyttövaroistaan kaupunginhallitus myönsi 21) 76,000 mk Ruusulan-
kadun kunnostamiseen sen tontin n:o 3 ja Runeberginkadun väliseltä osalta 
sekä saman kadunosan varustamiseen viemärijohdoilla. 

Linnankoskenkadun jalkakäytävän kunnostaminen. Käyttövaroistaan 
katujen päällystyksen uusimiseen kaupunginhallitus myönsi 22) yleisten töi-

Khn jsto 23 p. marrask. 4,193 §. — 2) S:n 11 p. toukok. 3,575 §. — 8) Khs 20 p. 
huhtik. 939 §. — 4) S:n 30 p. maalisk. 808 §. — 6) S:n 27 p. heinäk. 1,637 §. — 
®) S:n 23 p. helmik. 491 §. — 7) S:n 5 p. lokak. 2,117 §. — 8) S:n 5 p. lokak. 
2,116 §. — 9) Khn js to 4 p. tammik. 3,054 §. — 1 0 ) S:n 23 p. helmik. 3,279 §. — 
n ) S:n 12 p. lokak. 4,030 §. — 1 2 ) S:n 8 p. jouluk. 4,259 §. — l8) S:n 8 p. jouluk. 
4,260 §. — 14) Khs 23 p. maalisk. 702 §. — 1 5 ) S:n 9 p. helmik. 373 §. — 16) S:n 
12 p. tammik. 64 §. — 1 7 ) S:n 14 p. syysk. 1,930 §. — 18) S:n 14 p. syysk. 1,932 §. — 
19) S:n 29 p. kesäk. 1,523 §. — 20) S:n 17 p. elok. 1,707 §. — 2*) S:n 17 p. elok. 
1,701 §. — 22) S:n 8 p. kesäk. 1,322 §. 
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den lautakunnalle 51,000 mk Linnankoskenkadun tontin n:o 46 jalkakäytä-
vän kunnostamiseen kehoittaen samalla kiinteistölautakuntaa käytettä-
vissään olevilla varoilla siistimään kyseisen tontin alueen. 

Sakarinkadun kunnostaminen. Yleisten töiden lautakunta oikeutettiin 
käyttämään katujen korjausmäärärahasta enintään 55,000 mk Sakarin-
kadun kunnostamiseen sen tonttien n:ot 2 ja 4 kohdalla. 

Metsätien kunnostaminen. Kaupunginhallitus päätti2), että viipymättä 
saatiin ryhtyä Metsätien kunnostamiseen, ja osoitti siihen tarvittavat varat, 
251,000 mk, ennakolta kaupunginkassasta. 

Joukolantien tasoittaminen. Yleisten töiden pääluokkaan sisältyvistä 
käyttövaroistaan kaupunginhallitus myönsi 3) 17,000 mk eräiden Helsingin 
puhelinyhdistyksen kaapelitöiden aiheuttamien tasoitusten suorittamiseksi 
Joukolantiellä. 

Yksityisten katuosuuksien kunnostaminen. Kaupunginhallituksen aikoi-
naan pyydettyä maistraattia velvoittamaan Töölönkadun tonttien n:ot 8 
ja 5 sekä Cygnaeuksenkadun tontin n:o 12 omistajat päällystämään katu-
osuuksiensa ajoradat 15 m:n leveydeltä tonttirajasta, maistraatti oli asiasta 
antamassaan päätöksessä ilmoittanut molempien jälkimmäisten täyttäneen 
velvollisuutensa päällystämällä ajorataosuutensa 9 m:n leveyteen ja mää-
rännyt ensiksi mainitun niinikään ulottamaan päällystyksen 9 m:n etäisyy-
delle tonttirajasta. Lääninhallitus, jolle kaupunginhallitus oli valittanut4) 
tästä maistraatin päätöksestä, määräsi joulukuun 29 p:nä 1938 alunperin 
määrätyn kadunpäällystämisvelvollisuuden kuulumaan kyseisille tontin-
omistajille. Edellä mainittu lääninhallituksen päätös merkittiin5) tiedoksi 
päättäen ilmoittaa siitä kaupunginlakimiehelle maksettaviksi määrättyjen 
kaupungille aiheutuneiden työkustannusten perimistä varten tonttien omis-
tajilta. 

Rautatientorin päällystäminen. Kaupunginhallitus hyväksyi6) kiinteis-
tötoimiston asemakaavaosaston ehdotuksen Rautatientorin keskiosan pääl-
lystämisestä. 

Pitkänsillanrannan päällystäminen. Ab. John Stenberg oy:n asiasta teke-
män tiedustelun johdosta kaupunginhallitus päätti7) ilmoittaa yhtiölle, että 
sen oli päällystettävä omistamansa Pitkänsillanrannan tontin n:o 1 kadun-
osa tämän kadun toiselle puolelle rakennettavan jalkakäytävän reunakiviin 
saakka eli 11 m:n päähän tonttirajasta sekä päällystysaineena käytettävä 
asfalttia. Korvaukseksi yhtiön suorittamista saman kadunosan tasoitus-
töistä kaupunginhallitus myönsi yhtiölle 4,000 mk yleisten töiden pääluok-
kaan sisältyvistä käyttövaroistaan. 

Neljännen linjan alentaminen. Kaupunginhallitus oikeutti 8) yleisten töi-
den lautakunnan katujen korjausmäärärahaa käyttäen suorituttamaan 
Neljännen linjan alentamisen sen tontin nro 1 kohdalla. 

Lääkärinkadun alentaminen. Yleisten töiden pääluokkaan sisältyvistä 
käyttövaroistaan kaupunginhallitus myönsi9) 53,000 mk Turuntien ja 
Urheilukadun välisen Lääkärinkadun osan alentamiseksi. 

Kalliolinnantien leventäminen y.m. Yleisten töiden pääluokkaan sisäl-
tyvistä käyttövaroistaan kaupunginhallitus myönsi10) 23,000 mk Kallio-

*) Khs 29 p. kesäk. 1,526 §. — a) S:n 13 p. heinäk. 1,596 §. — *) S:n 20 p. 
huhtik. 940 §. — 4 ) Vrt. v:n 1936 kert . s. 130. — 5) Khs 26 p. tammik. 237 §; ks. 
myös t ämän kert . s. 249. — 6) Khs 4 p. toukok. 1,033 §. — 7) S:n 22 p. kesäk. 
1,447 §. — 8) S:n 22 p. kesäk. 1,450 §. — *) S:n 14 p. huhtik. 867 §; vr t . t ämän 
kert . s. 246 ja 259. — Khs 16 p. marrask. 2,452 §. 
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linnantien leventämiseen sekä Eestin lähetystön omistamalla Kaivopuiston 
korttelin n:o 199 tontilla n:o 20 a olevan aidan siirtämiseen. 

Rautatientorin ja Vilhonkadun kulmauksen jalkakäytävän muutostyö. Ra-
kennustoimisto oikeutettiin suorittamaan Rautatientorin ja Vilhonkadun 
kulmauksen jalkakäytävän muutostyö siten, että käytävä rakennettiin 
symmetriseksi ja 4 m:n levyiseksi. 

Ratsastustien poistaminen Nordenskiöldin- ja Mechelininkadulta. Kau-
punginhallitus päätti2) poistaa ratsastustien koko pituudeltaan Mecheli-
nin- ja Rajasaarenkadun kulmauksesta pohjoiseen. 

Olympiakylän katu- ja viemärityöt. Yleisten töiden lautakunnan esittämä 
olympiakylän katu- ja viemäritöiden muutettu ohjelma hyväksyttiin3). 

Munkkiniemen katutyöt. Kaupunginhallitus päätti4) kehoittaa yleisten 
töiden lautakuntaa suorituttamaan erinäisten kaupungin Munkkiniemen 
yhdyskunnassa omistamien tonttien katuosuuksien kuntoonpanon. 

Ab. M. G. Stenius oy:n esityksen johdosta sen Munkkiniemen korttelin 
n:o 225 tontille n:o 6 johtavan 70 m:n pituisen ajotien rakentamisesta, minkä 
kaupunki oli velvollinen rakentamaan Turun maantiestä pitkin mainitun 
tontin luoteisrajaa, kaupunginhallitus päätti5) oikeuttaa yleisten töiden 
lautakunnan antamaan kyseisen tietyön rakennusmestari O. Vilamon suo-
ritettavaksi 74,000 mk:n urakkahinnasta, mikä aluksi oli suoritettava enna-
kolta kaupunginkassasta. Sittemmin kaupunginhallitus osoitti 6) mainitun 
rahamäärän yleisten töiden pääluokkaan sisältyvistä käyttövaroistaan. 

Yleisten töiden lautakuntaa päätettiin 7) kehoittaa käyttäen ennakkoa 
kaupunginkassasta suorituttamaan Kalastajatorpantien rakentamis- ja 
johtotyöt sekä aikanaan tekemään esitys tarvittavien määrärahain myöntä-
misestä sekä Ab. M. G. Stenius oy:tä ryhtymään kaikkiin muihin asian vaati-
miin toimenpiteisiin. 

Munkkiniemen eräiden korttelien kuivattaminen. Yleisten töiden pääluok-
kaan sisältyvistä käyttövaroistaan kaupunginhallitus myönsi 8) 28,000 mk 
Munkkiniemen korttelien n:ot 54, 59, 63 ja 64 kuivattamiseen päättäen jät-
tää työn rakennustoimiston suoritettavaksi. 

Maantienjatkeet. Merkittiin9) tiedoksi yleisten töiden lautakunnan 
ilmoitus, että kaupungin maantien jatkeilla maistraatin lokakuun 6 p:nä 
1938 antaman toimeksiannon johdosta oli toimitettu tieasetuksen 2 §:n 
edellyttämä katselmus, josta oli selvinnyt, että kaupungin hallinnollisella 
alueella olivat seuraavat asemakaavoitetun alueen ulkopuolella sijaitsevat 
maantienjatkeet: Itämerenkadun päästä Lauttasaaren taajaväkisen yhdys-
kunnan rajaan, pituus 207. o 5 m; Turuntie XVI kaupunginosan asemakaa-
voitetun alueen rajalta Haagan kauppalan rajalle, pituus 469.3 5 m; kau-
pungin ja Haagan kauppalan rajalta Asematietä pitkin Haagan rajalle poh-
joiseen, pituus 376.7 0 m; Turuntie uuden ja vanhan Turuntien risteyksestä 
vanhaa tietä pitkin Asematien risteykseen, pituus 176.70 m; Mäkelänkadun 
pohjoispäästä rautatiealueen rajalta Oulunkylän rajalle, pituus 205. e o m; 
Mäkelänkadun ja Koskelantien risteyksestä XXV kaupunginosan rajalta Hä-
meentien ja Mäkelänkadun risteykseen, pituus 2,543.5 o m; sekä Mäkelän-
kadun ja Hämeentien risteyksestä Hämeentietä pitkin XXV kaupungin-
osan asemakaavoitetun alueen rajalle Toukolassa, pituus 1,565.00 m. 

*·) Khs 12 p. tammik. 74 §. — 2) S:n 13 p. heinäk. 1,582 §. — 3) S*n 16 p 
helmik. 446 §. — 4) S:n 7 p. syysk. 1,875 §. — 5 ) S:n 20 p. huhtik. 943 §. — 6 ) S-n 
30 p. marrask. 2,560 §. — 7) S:n 2 p. maalisk. 538 §. — 8) S:n 6 p heinäk 
1,537 §. — 9) S:n 4 p. huhtik. 841 §. 
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Kaupunginhallitus päätti tyytyä Uudenmaan lääninhallituksen pää-
tökseen, jonka mukaan kaupungille tuleva korvaus Turuntien ja siihen liit-
tyvän Huopalahden asemalle johtavan tien, Hämeentien sekä Mäkelän-
kadun kaupunkiin yhdistettyjen osien kunnossa- ja talvipuhtaanapidosta 
v. 1937 määrättiin 111,497: 20 mk:ksi. 

Merkittiin 2) tiedoksi, että kaupungille oli myönnetty valtionapua v:lta 
1938 maantienjatkeiden kunnossapitoon 98,277: 45 mk ja talvipuhtaana-
pitoon 13,745: 50 mk sekä Lauttasaaren sillan kunnossapito-, käyttö- ja 
valaistuskustannuksiin 60,134: 70 mk. 

Lauttasaaren silta. Kaupunginhallitus päätti3) Uudenmaan lääninhallituk-
selle puoltaa maantiesillaksi julistetun Lauttasaaren sillan vastaista kunnos-
sapitoa koskevan tie- ja vesirakennushallituksen ehdotuksen hyväksymistä. 

Merkittiin 4) tiedoksi, että kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriö 
maaliskuun 2 p:nä oli vahvistanut lääninhallituksen helmikuun 6 p:nä 
tekemällään päätöksellä hyväksymän tie- ja vesirakennushallituksen ehdo-
tuksen, jonka mukaan Lauttasaaren silta jätettäisiin kaupungin hoitoon, 
sillan kunnossapidosta, vartioinnista, valaisemisesta ja liikenteen järjeste-
lystä aiheutuvat kustannukset jaettaisiin tasan valtion ja kaupungin kes-
ken ja valtion osuus maksettaisiin kaupungille vuosittain kunnossapito-
vuotta seuraavan helmikuun kuluessa kaupungin edellisen tammikuun aika-
na esitettävien hyväksyttyjen tilitysten perusteella. 

Yleisten töiden pääluokkaan sisältyvistä käyttövaroistaan kaupungin-
hallitus myönsi 5) 57,000 mk Lauttasaaren sillan kertomusvuoden kunnossa-
pito- ja käyttökustannusten suorittamiseen. 

Vihdin maantie. Uudenmaan tie- ja vesirakennuspiiri oikeutettiin6) 
aloittamaan Vihdin maantien rakennustyöt. 

Tie- ja vesirakennushallitus ilmoitti, että sen toimesta laadittuun tie-
suunnitelmaan sisältyi ylikäytäväsilta kahta normaaliraidetta varten, 
jonka kustannukset oli arvioitu 385,000 mk:ksi. Sillan rakentaminen 
niin suuriaukkoiseksi, että sen kautta voitaisiin vetää myöskin pistoraide 
kaupungin radan pohjoispuolelle suunnittelemalle tehdasalueelle, aiheut-
taisi lisäkustannuksia n. 220,000 mk, jotka kaupungin tulisi korvata 
valtiolle. Kaupunginhallitus päätti 7), että kaupunki maksaisi mainitut 
leventämiskustannukset. 

Puodinkylän tien päällystäminen. Kaupunginhallitus päätti 8) oikeuttaa 
yleisten töiden lautakunnan käyttämään kertomusvuoden talousarvioon 
teiden päällystämiseksi kestopeitteellä merkityn rahamäärän Puodinkylän 
tien päällystämiseen karkeatopekalla. 

Degerön—Tammelundin silta. Uudenmaan lääninhallituksen Degerön— 
Tammelundin sillan kunnossapitoa koskevan tiedustelun johdosta kaupun-
ginhallitus päätti9) huomauttaa, että Botbyn kartanon omistaja tosm v. 
1873 oli sitoutunut muiden maanomistajien kanssa pitämään kunnossa 
Degerön kanavan yli rakennettavan sillan, mutta että kaupungin omistama 
Botbyn rantatila oli vain pieni osa entistä Botbyn kartanoa eikä silta edes 
ollut kaupungin kannalta tarpeellinen, joten siis kaupunki ei katsonut itse-
ään velvolliseksi ottamaan osaa sen kunnossapitoon. 

!) Khs 12 p. tammik. 90 §. — 2) S:n 16 p. maalisk. 684 § ja 21 p. syysk. 
1,978 §. — 3) S:n 26 p. tammik. 235 §; vr t . v:n 1938 kert . s. 234. — 4) Khs 
16 p. maalisk. 683 §. — 5 ) Khn jsto 8 p. jouluk. 4,261 §. — 6 ) Khs 13 p. heinäk. 
1,586 §. — 7) S:n 27 p. heinäk. 1,634 § ja 10 p. elok. 1,676 §. — 8) S:n 11 p. 
toukok. 1,087 §. — 9) S:n 6 p. heinäk. 1,541 §. 
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Viemärit. Huopalahden- ja Lääkärinkadun välisen Turuntien osan vie-
märin uusimista varten v:n 1938 talousarvioon merkitystä siirtomäärä-
rahasta kaupunginhallitus myönsi 77,000 mk viemärin rakentamiseen 
Lääkärin- ja Urheilukadun kulmassa olevalle tontille n:o 69 sekä sillä olevan 
vesij ohdon siirtämiseen. 

Yleisten töiden lautakuntaa kehoitettiin 2) omia määrärahojaan käyt-
täen suorituttamaan loppuun Munkkiniemen Käyräntiehen johdettavan, 
Laajalahteen laskevan viemärin asennustyö sekä aikanaan tekemään esitys 
lisämäärärahan myöntämisestä asianomaisille tileille. 

Kaupunginhallitus päätti3) velvoittaa Harjukadun tontin n:o 5 c ja 
Vaasankadun tontin n:o 9 omistajat viipymättä poistamaan Aleksis Kiven 
kadulle johtavat tonttiensa viemärit ja järjestämään ne asianmukaisella 
tavalla sekä pyytää maistraattia merkitsemään Vaasankadun tontin n:o 7 
viemäriä koskevat rasitteet kaupungin tonttikirjaan viimeksi mainitun 
tontin ja Aleksis Kiven kadun tontin n:o 6 kohdalle ja velvoittaa Vaasan-
kadun tontin n:o 7 omistajan järjestämään viemärinsä pitkin Aleksis Ki-
ven kadun tontin n:o 6 länsirajaa. Sittemmin merkittiin 4) tiedoksi, että 
maistraatti lokakuun 24 p:nä oli velvoittanut Harjukadun tontin n:o 5 c 
omistajan yhdistämään viemärinsä kaupungin Harjukatuun laskettavaan 
viemärijohtoon niin pian kuin viimeksi mainittu oli saatu valmiiksi sekä 
Vaasankadun tontin n:o 9 omistavan yhtiön kertomusvuoden kuluessa koko-
naisuudessaan poistamaan Aleksis Kiven kadulle johtavan viemärinsä ja 
järjestämään sen piirustukseen tarkemmin merkityin tavoin; Vaasankadun 
tontin n:o 7 viemäriä koskevan kaupunginhallituksen esityksen osan maist-
raatti oli jättänyt ratkaisematta siksi kuin talon asioita hoitava henkilö 
oli vapautunut sotapalveluksesta. 

Rajasaaren puhdistuslaitos. Yleisten töiden lautakunta oikeutettiin 5) 
käyttämään Rajasaaren puhdistuslaitoksen alueella sattuneessa tulipalossa 
tuhoutuneen omaisuuden korvaamiseen 4,158 mk Rajasaaren puhdistuslai-
toksen koneistoa ja lopputöitä varten varatusta määrärahasta. 

Talin taimiston laajentaminen. Kaupunginhallitus päätti6) luovuttaa 
n. 6.5 ha:n suuruisen Puistotiestä Mätäjoelle ulottuvan alueen rakennustoi-
mistolle toistaiseksi taimistoalueena käytettäväksi sekä kehoittaa yleisten 
töiden lautakuntaa aikanaan toimittamaan kiinteistötoimiston maatalous-
osastolle kartan, mistä taimistoalueen lopulliset rajat näkyivät ja mihin oli 
merkitty sen lopullinen hehtaarimäärä. 

Eläintarhan puistoalue. Kaupunginhallitus päätti 7), että Walter Rune-
bergin ja Leo Mechelinin muistoksi Eläintarhaan istutetut kaksi tammea oli 
varustettava nimikilvillä sekä että oli rakennettava tammien sivuitse suun-
tautuvat käytävät. Lisäksi oli Eläintarhaan rakennettava Borgströmin 
patsaalle johtava käytävä ja täydennettävä sen läheisyydessä olevia 
aukioita puu- ja pensasistutuksilla. Tarvittavat varat osoitettiin tililtä 
Tasoitus- ja istutustöitä Mäntymäen rinteillä. 

Kaisaniemen puisto. Kaupunginhallitus päätti 8) hyväksyä tasoitus töi-
den suorittamista Suomen kansallisteatterin ja Kaisaniemen lammikon väli-
sellä alueella koskevat piirustukset ja kustannusarvion sekä antaa töiden 
suorittamisen rakennustoimiston katurakennusosastolle tehtäväksi. Yleis-

Khs 14 p, huhtik. 867 §; vrt . t ämän kert . s. 243 ja 259. — a) Khs 2 p. maa-
lisk. 537 §. — 3) S:n 28 p. syysk. 2,061 §. — 4) S:n 16 p. marrask. 2,466 §. — 5) S:n 
22 p. kesäk. 1,453 §. — 6) S:n 4 p. huhtik. 840 §. — 7) S:n 17 p. toukok. 1,132 §. — 
8) S:n 27 p. heinäk. 1,638 §. 
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ten töiden lautakunta oikeutettiin tarkoitusta varten käyttämään Rauta-
tientorin järjestelyihin varattua määrärahaa. 

Nurmikkoalueiden kunnostaminen. Käyttövaroistaan satunnaisiin istu-
tus- ja puhdistustöihin kaupunginhallitus myönsi 2) 12,400 mk Turuntien 
24:ssä toimivan Töölön haarakirjaston ääreisen nurmikkoalueen kunnosta-
miseen sekä 4,100 mk Hakaniemen hallin ja Hämeentien jalkakäytävän 
välisen alueen järjestämiseen nurmikoksi. 

Eduskuntatalon ympäristön istutukset. Kaupunginhallituksen asiamies-
osastoa kehoitettiin 3) irtisanomaan eduskuntatalon ympäristön istutusten 
hoitamista koskeva sopimus päättymään huhtikuun 1 p:nä 1940 ja tekemään 
eduskunnan kanslian kanssa uusi sopimus istutusten hoitamisesta muuten 
entisin ehdoin paitsi että vuotuinen korvaus edellä mainitusta päivästä lu-
kien korotettaisiin 14,000 mk:ksi. 

Postitalon ääreiset istutukset. Kaupunginhallitus ilmoitti posti- ja lennä-
tinhallitukselle, että uuden postitalon eteläpuolella olevasta istutusalueesta 
n. 3.0 7 m:n levyinen kaistale oli tonttimaalla ja 4.8 3 m:n levyinen kaupun-
gin katumaalla, sekä että kaupunki oli suostuvainen huolehtimaan myöskin 
tonttimaalla olevan istutuksen osan kunnossapidosta 1,000 mk:n vuosi-
korvauksesta. Posti- ja lennätinhallitus vastasi tällöin suostuvansa maksa-
maan sen vuosittain pääkassaansa esitettävää laskua vastaan 4). 

Hakasalmen museoalue. Kaupunginhallitus päätti 5), että Hakasalmen 
museoalue oli ympäröitävä siistillä rauta-aidalla, myöntäen tarkoitukseen 
75,000 mk yleisten töiden pääluokkaan sisältyvistä käyttövaroistaan. 
Sittemmin päätettiin6) kuitenkin siirtää työn suoritus tuonnemmaksi ja 
peruttaa määrärahan osoittamista kertomusvuoden varoista koskeva pää-
töksen osa. 

Istutusten järjestäminen Länt. Puistotien päähän. Kaupunginhallitus 
hyväksyi 7) istutusten järjestämisen Länt. Puistotien päähän yleisten töi-
den lautakunnan laadituttaman suunnitelman mukaisesti käyttäen siihen 
Merisataman istutustöiden jatkamiseen varattua määrärahaa. 

Kappeliesplanaadi. Esplanadkapellet ab. oikeutettiin 8) omalla kustan-
nuksellaan päällystämään Kappeliesplanaadin alueen käytävät. 

Eräiden töiden aloittamiseen myönnetty lupa. Yleisten töiden lautakunta 
oikeutettiin 9) aloittamaan eräät työt, joita varten kertomusvuoden talous-
arvioon oli merkitty siirtomäärärahat, ollen sen kuitenkin mikäli mahdollista 
oltava lisäämättä työntekijäin lukumäärää entisestään. 

Viron avustusretkikunnan 20-vuotismuistojuhla. Rakennustoimistolle 
myönnettiin10) kaupunginhallituksen * yleisistä käyttövaroista 900 mk 
eräisiin toimenpiteisiin ryhtymistä varten Viron avustusretkikunnan 20-
vuotismuistojuhlan johdosta. 

Nosturin lainaaminen. Akateeminen ilmasuojeluyhdistys oikeutettiin11) 
edelleen kesäkuun loppuun saakka entisin ehdoin käyttämään sille lainattua 
nosturia. 

Konttorikojun lainaaminen. Rakennustoimiston varasto-osasto oikeu-
!) Khs 27 p. heinäk. 1,638 §. — 2) S:n 24 p. elok. 1,781 ja 1,782 §. — 3) S:n 

7 p. syysk. 1,879 §; vrt . v:n 1933 kert. s. 132. — 4) Khs 1 p. kesäk. 
1,279 §; ks. myös v:n 1938 kert . s. 236. — 5) Khs 6 p. heinäk. 1,543 §. — 6 ) S:n 
26 p. lokak. 2,306 §. — 7) S:n 28 p. syysk. 2,057 §. — 8) S:n 25 p. toukok. 
1,175 §. — 9) S:n 18 p. tammik. 182 §, 26 p. tammik. 233 §, 20 p. huhtik. 
938 §, 25 p. toukok. 1,181 §, 15 p. kesäk. 1,403 §, 10 p. elok. 1,681 § ja 9 p. 
marrask. 2,431 §. — 10) Khn jsto 26 p. tammik. 3,122 §. — " ) Khs 2 p. helmik. 
315 §; vrt . v:n 1938 kert . s. 237. 



248 11. Kaupunginhallitus 

tettiin1) luovuttamaan Oy. Matkahuolto abille kaupungin konttorikoju 
nio 13 käytettäväksi väliaikaisena toimistorakennuksena Rautatientorilla 
ehdoin, ettei siitä aiheutunut mitään kustannuksia kaupungille. 

Rakennustoimiston työmaalla tapahtunut murtovarkaus. Kirvesmies 
H. Salminen, joka kaasulaitoksen alueella Sörnäisissä olevalla rakennustoi-
miston talorakennusosaston työmaalla tapahtuneen murtovarkauden kautta 
oli menettänyt työkalunsa, oikeutettiin 2) saamaan 1,025 mkin korvaus 
asianomaisista työmäärärahoista. 

12. Puhtaanapitoa koskevat asiat 

Puhtaanapitolaitoksen viranhaltijat. Puhtaanapitolaitoksen toimitus-
johtajan E. Rosenbröijerin huhtikuun 29 pinä sattuneen kuoleman johdosta 
kaupunginhallitus oikeutti3) puhtaanapitolautakunnan julistamaan näin 
avoimeksi tulleen toimitusjohtajan viran haettavaksi määräten apulais-
johtaja G. Anderssonin hoitamaan virkaa oman toimensa ohella siksi kuin 
viran uusi haltija ryhtyi sitä hoitamaan. Apulaisjohtaja Andersson oikeu-
tettiin4) viransijaisuusaj altaan saamaan oman palkkansa lisäksi 3,500 
mk kuukaudessa toimitusjohtajan palkkaan varatuista varoista. 

Merkittiin 5) tiedoksi Uudenmaan lääninhallituksen ilmoitus, että tulli-
hallituksen kemisti Y. Talvitie oli valittanut kaupunginvaltuuston päätök-
sestä nimittää insinööri B. Ax puhtaanapitolaitoksen toimitusjohtajaksi, 
sekä päätettiin toimittaa puhtaanapitolautakunnalle määräys, ettei val-
tuuston päätöstä saanut panna täytäntöön. Kemisti Talvitien kuitenkin 
ilmoitettua luopuvansa valituksestaan, kaupunginhallitus myöhemmin 
päätti6) ilmoittaa puhtaanapitolautakunnalle, että insinööri Ax voi ryhtyä 
toimitus j oht a j an virkaa hoitamaan. 

Autonkuljettaja V. E. Nyman oikeutettiin 7) nostamaan puolet palkas-
taan syyskuun 28 pistä lokakuun 27 piään saamansa jatketun sairasloman 
ajalta. 

Apulaisjohtaja G. Andersson oikeutettiin 8) nauttimaan täysiä palkka-
etujaan hänelle helmikuun 13 pistä lukien myönnetyn kahden viikon virka-
vapauden ajalta, jolloin hän osallistui Lontoon kansainväliseen polttoaine-
kongressiin ja kävi tutustumassa Göteborgin ja Tukholman kaupunkien 
puhtaanapitolaitosten toimintaan. 

Puhtaanapitolautakunta oikeutettiin 9) tekemään apulaisjohtaja G. An-
derssonin kanssa sopimus 1,000 mk in suuruisen kuukausittaisen korvauksen 
suorittamisesta hänelle niiltä kertomusvuoden kuukausilta, joina tehtävil-
lään tarkastusmatkoilla hän käytti omaa autoaan, jolloin hän kuitenkaan 
ei saisi mitään muita korvauksia tai etuja kaupungilta. Edellä mainitun 
sopimuksen tultua tehdyksi kaupunginhallitus päätti10) suorittaa kyseisen 
korvauksen pääluokkaan Puhtaanapito sisältyvistä käyttövaroistaan. 

Munkkiniemen ja Haagan puhtaanapitomaksut. Puhtaanapitolaitos oike-
utettiin11) veloittamaan Munkkiniemen ja Haagan puhtaanapitomaksut 
entisten taksojen mukaisesti korotettuina 10 %:lla. 

Khs 15 p. kesäk. 1,406 §. — 2 ) S:n 8 p. kesäk. 1,320 § . — · ) S:n 11 p. tou-
kok. 1,091 § ja khn jsto 28 p. syysk. 3,973 §. — 4 ) Khs 13 p. heinäk. 1,587 §. — 
5) Ks. t ämän kert . s. 94. — 6 ) Khs 26 p. lokak. 2,308 §. — 7 ) Khn jsto 13 p. jou-
luk. 4,316 §. — 8 ) Khs 2 p. maalisk. 544 §. — ·) S:n 12 p. tammik. 87 §. — 1 0 ) S:n 
14 p. huhtik. 869 §. — n ) S:n 26 p. tammik. 231 §. 




