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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 §. 
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Määrärahan ylittäminen. Kaupunginhallitus päätti1) sallia ylittää katu-
jen ja kiinteistöjen puhtaanapitomäärärahaa Vedenkulutus 20,000 mk. 

Sakkomaksun korvaaminen. Puhtaanapitolautakunta oikeutettiin 2) kor-
vaamaan puhtaanapitolaitoksen työntekijälle E. J . Liuhtalle se 100 mk:n 
sakko, mikä hänet oli tuomittu maksamaan erään kaupungin kuorma-
auton ylikuormituksesta. 

Vesivaunujen ja lakaisukoneiden rekisteröinti. Vastauksena kaupungin-
lakimiehen asiasta tekemään tiedusteluun3) kulkulaitosten ja yleisten töi-
den ministeriö ilmoitti, ettei puhtaanapitolaitoksen käytössä olevia vesi-
vaunuja ja lakaisukoneita ollut katsottava moottoriajoneuvoliikenteestä 
toukokuun 21 p:nä annetun lain 1 §:n 1 kohdassa tarkoitetuiksi rekisteröin-
tipakon alaisiksi moottoriajoneuvoiksi. Koska kyseiset vaunut ja koneet 
kesäaikana olivat liikkeellä miltei päivittäin, niin ministeriö kuitenkin lii-
kenneturvallisuutta silmälläpitäen määräsi, että ne kerran vuodessa oli 
vietävä Helsingin alueen autokatsastusmiesten tarkastettaviksi sekä että 
niiden kuljettajilla tuli olla kuorma-auton kuljettamiseen oikeuttava ajo-
kortti4). 

Hesperiankatujen puhtaanapitoa koskevaa riita juttua5) ratkaistessaan 
maistraatti päätyi siihen tulokseen, että mainittujen katujen varrella ole-
vien tonttien omista jäin suhteen oli voimassa laissa säädetty tontinomista-
jan velvollisuus huolehtia katuosuutensa kunnossapidosta 15 m:n päähän 
tonttirajasta. Tyytymättöminä tähän ratkaisuun asianomaiset tontin-
omistajat jättivät valituksen Uudenmaan lääninhallitukselle, joka kuiten-
kin joulukuun 29 p:nä 1938 hylkäsi sen. Viimeksi mainittu päätös merkit-
tiin6) tiedoksi. 

Lumenkaatopaikat. Maistraatille annettavassa lausunnossaan kaupun-
ginhallitus päätti7) puoltaa helpotusten myöntämistä lumen kaduilta 
poistamisen suhteen. 

Puhtaanapitolautakunnan ehdotus lumenkaatopaikkain määräämisestä 
hyväksyttiin 8). 

Malmin kaatopaikka. Käsiteltyään uudelleen Malmin kaatopaikalla 
vallitsevia epäkohtia koskevaa Helsingin maalaiskunnan terveydenhoito-
lautakunnan valitusta9) Uudenmaan läänin maaherra joulukuun 14 p:nä 
1938 tekemässään päätöksessä ilmoitti katsovansa, että mainittu kaato-
paikka aiheutti huomattavaa terveydellistä haittaa ympäristön asukkaille 
ja että sen siirtäminen toiseen sopivampaan paikkaan tämän johdosta oli 
välttämätöntä. Näin ollen ja ottaen huomioon, että mainitun kaatopaikan 
käyttö voitiin kokonaan lopettaa tai siirtää se huomattavasti supistettuna 
muualle sitten kun kaupungin viemäriverkoston uudelleenrakentaminen 
ja uusien vedenpuhdistuslaitosten rakennustyöt oli suoritettu loppuun, 
lääninhallitus hyväksyi valituksen, myöntäen kuitenkin kaupungille tar-
peellisten järjestelytöiden ja kaatopaikan poistamisen suhteen lykkäystä 
tammikuun 1 p:ään 1944 saakka, mistä päivästä lukien aluetta ei enää saa-
nut käyttää kaatopaikkana. Kaupunginhallitus antoi10) kaupunginlaki-
miehelle tehtäväksi valittaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen mainitusta pää-
töksestä. 

*) Khn jsto 11 p. jouluk. 4,288 §. 2) Khs 26 p. tammik. 238 §. — 8) S:n 23 p. 
maalisk. 731 §. — 4) S:n 27 p. huhtik. 982 §. — 5) Vrt . v:n 1937 kert . s. 217. — 
«) Khs 26 p. tammik. 237 §; vr t . t ämän kert . s. 243. — 7 ) Khn jsto 11 p. jouluk. 
4,283 §. —- 8) S:n 11 p. jouluk. 4,284 §. — 9) Vrt. v:n 1937 kert . s. 80 ja 218. — 
10) Khs 2 p. helmik. 329 §. 
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Suojeluvälineiden hankkiminen. Väestönsuojelu välineiden hankkimista 
varten v:n 1938 talousarvioon merkitystä, kertomusvuoteen siirretystä mää-
rärahasta myönnettiin1) 3,126 mk tiedustelulaukkujen, vesisankojen sekä 
kalkki- ja hiekkapussien hankkimiseen puhtaanapitolaitokselle. 

Varusteiden luovuttaminen autokomppanialle. Puhtaanapitolaitos oikeu-
tettiin2) luovuttamaan autokomppanialle kolme Fordson-traktorin tela-
ketjun kannatuspyörän laakeria ehdoin, että komppania lähitulevaisuu-
dessa toimitti laitokselle yhtä monta uutta laakeria. 

13. Satamaoloja koskevat asiat 

Satamalaitoksen viranhaltijat. Satamahallintotoimiston laskuttaja E. 
Candolin määrättiin3) hoitamaan avoimeksi tulevaa satamakamreerin-
virkaa helmikuun 1 pistä lukien toistaiseksi, enintään siksi kuin virka vaki-
naisesti täytettiin, valiten4) hänet myöhemmin viran vakinaiseksi halti-
jaksi. 

Satamahallintotoimiston toimistoapulainen V. Mielonen, joka oli mää-
rätty laskuttaja E. Candolinin sijaiseksi tämän hoitaessa satamakamreerin-
virkaa oikeutettiin 5) tältä ajalta nostamaan hoitamansa viran ja oman vir-
kansa pohjapalkkain välinen erotus ynnä omat ikäkorotuksensa. 

Postitullikamarin siivooja E. Tammelin, joka jo maaliskuun 20 pistä 
kesäkuun 20 piään oli nauttinut sairaslomaa täysin palkoin, oikeutettiin 6) 
saamaan täydet palkkaetunsa myöskin kesäkuun 20 pin ja heinäkuun 20 
pin väliseltä sairasloma-ajaltaan. 

Satamalautakunta oikeutettiin7) suorittamaan satamahallintotoimiston 
tilapäiselle siivoojalle 1,500 mkin kuukausipalkka kertomusvuoden alusta 
lukien. 

Satamahallintotoimiston hissilaitoksen koneenkäyttäjä A. W. Borgman 
oikeutettiin 8) säädetyn eroamisiän saavutettuaan jäämään virkaansa helmi-
kuun 2 piään 1941 saakka. 

Satamahallintotoimiston satamakonstaapeli L. Salmen asunnostaan 
Herttoniemen huvilassa nio 16 suoritettava luontoisetukorvaus vahvistet-
tiin 9) 103 mkiksi kuukaudessa kertomusvuoden helmikuun 1 pin ja touko-
kuun 31 pin väliseltä ajalta sekä 124 mkiksi kuukaudessa saman vuoden 
kesäkuun 1 pistä lähtien, ollen kyseisiä luontoisetukorvauksia vastaavalla 
määrällä hyvitettävä satamalautakunnan puheena olevasta huoneistosta 
maksettavaa tilitys vuokraa vastaavaa tulotiliä. 

Kaupunginhallituksen yleisistä käyttövaroista myönnettiin10) 2,700 
mk niiden uusien menojen peittämiseen, jotka aiheutuivat siitä, että kerto-
musvuoden kesäkuun 15 pinä voimaan tulleen merimiesten vuosilomalain 
johdosta oli jouduttu suorittamaan luontoisetukorvauksia satamahinaaja 
Herculeksen miehistölle. 

Satamahallintotoimiston sihteeri A. Kivilinna oikeutetti inu) hoita-
maan sivutointa lukuvuoden 1939/40 loppuun. 

Satamahallintotoimiston kassanhoitaja V. Strömberg ja satamakonstaa-

!) Khn jsto 7 p. jouluk. 4,221 §. — 2 ) S:n 2 p. maalisk. 3,303 §. — 3 ) Khs 26 p. 
tammik. 192 §. — 4) S:n 17 p. elok. 1,702 §. — 5 ) Khn jsto 26 p. tammik. 3,151 §. — 
6) Khs 20 p. huhtik. 937 §. — 7 ) Khn jsto 12 p. tammik. 3,084 § .— 8 ) Khs 12p. 
lokak. 2,178 §. — 9) Khn jsto 10 p. elok. 3,840 §. — 1 0) S:n 24 p. elok. 3,875 §. — 

Khs 14 p. syysk. 1,924 §. 




