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luovuttaa toisessa ja kolmannessa kohdassa mainitut alueet yhtymälle 
kyseessä olevien töiden ajaksi vuokravapaasti ja kehoittaa yhtymää vuokra-
suhteen pidentämiseen nähden kääntymään satamalautakunnan puoleen; 
sekä 

suostua siihen, että kyseessä olevien töiden edellyttämät ruoppaustyöt 
suoritettiin kaupungin toimesta, ja tyytyä siihen, että niistä veloitettiin 
ainoastaan kaupungin omat kustannukset ynnä vahvistettu lisäprosentti 
yleisten kustannusten peittämiseksi. 

14. Teknillisiä laitoksia koskevat asiat 

Sotavakuutus. Teknillisten laitosten hallituksen tekemään tiedusteluun 
päätettiin vastata, että kaupunki liittyy valtion toimesta perustettavaan 
keskinäiseen vakuutuslaitokseen mahdollisten sotavahinkojen korvaamiseksi. 

Työaika. Kaupunginhallitus määräsi 2) teknillisten laitosten konttori-
ajan toistaiseksi olemaan klo 8.30—13. o o. 

Sukkien y.m. valmistaminen sotapalvelukseen kutsutuille. Yleisistä 
käyttövaroistaan kaupunginhallitus myönsi 3) 750 mk teknillisten laitos-
ten hallituksen käytettäväksi lankojen ostoon sukkien y.m. valmistami-
seksi sotapalvelukseen kutsutuille. 

Vesijohtolaitos 

Viranhaltijat. Vesijohtolaitoksen toimitusjohtajan A. Skogin erottua 
säädetyn eroamisiän saavutettuaan virastaan joulukuun 31 p:nä, kaupun-
ginhallitus päätti 4) maalauttaa hänen muotokuvansa. 

Asemapäivystäjä S. Koskenranta oikeutettiin 5) säädetyn eroamisiän 
saavutettuaan jäämään virkaansa tammikuun 15 p:ään 1941 saakka. 

Konemestari A. W. Henrikssonille päätettiin6) tammikuun 1 p:n ja maa-
liskuun 7 p:n väliseltä ajalta, jolloin hän sairaslomasijaisena hoiti ylikone-
mestari A. Luckmanin virkaa, suorittaa 2,475 mk:n palkkio asianomaisen 
säästyneestä palkasta. 

Eräiden vesijohtolaitoksen toimenhaltijain suoritettavain luontoisetu-
korvausten määrät vahvistettiin 7). 

Toimistoapulainen D. Olsson oikeutettiin 8) asumaan kaupungin ulko-
puolella v:n 1940 loppuun. 

Vesijohtolaitoksen v. 1938 vakinaistettujen virkojen palkkoihin kaupun-
ginhallitus myönsi 9) 49,756 mk talousarvioon tätä varten merkityistä käyt-
tövaroistaan. 

Munkkiniemen ja Haagan vesimaksut. Vesijohtolaitos oikeutettiin 10) 
vedenkulutuksesta Munkkiniemessä ja Haagassa veloittamaan siellä siihen 
saakka noudatettujen hintain mukaisesti. 

Sakkokoron jättäminen perimättä. Vesijohtolaitos oikeutettiin 1:L) jou-

Khn jsto 9 p. marrask. 4,139 §. — 2) S:n 11 p. jouluk. 4,290 §. — 3) S:n 
29 p. jouluk. 4,426 §. — 4) Khs 12 p. tammik. 62 §. — 5) S:n 26 p. lokak. 
2,310 §. — 6) Khn jsto 2 p. marrask. 4,112 §. — 7) Khs 21 p. syysk. 1,957 § 
sekä khn jsto 11 p. toukok. 3,575 §, 14 p. syysk. 3,940 §, 5 p. lokak. 4,003 § ja 
23 p. marrask. 4,191 §. — 8) Khn jsto 23 p. helmik. 3,280 §. — 9) Khs 5 p. 
lokak. 2,110 §. — 10) S:n 26 p. tammik. 231 §. — " ) Khn jsto 14 p. jouluk. 
4,321 §. 
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lukuun aikana jättämään perimättä sakkokorkoa sodan syttymisen jälkeen 
maksettaviksi langenneista maksuista. 

Herttoniemen vesijohdosta valtionrautateille toimitettava vesi. Rautatie-
hallituksen allekirj oittama Herttoniemen vesij ohdosta valtionrautateille 
toimitettavan veden maksamista koskeva sopimus päätettiin lähettää 
teknillisten laitosten hallitukselle. Samalla päätettiin suostua rautatiehalli-
tuksen ehdotukseen, että kaupunki kustantaisi Herttoniemen liikennepaikan 
virkahuoneiden, laiturin ja kuormausalueen valaistuskulut ja valaistus-
laitteiden kunnossapidon. 

Lupa eräiden vesijohtotöiden aloittamiseen. Vesijohtolaitos oikeutettiin 2) 
aloittamaan eräitä talousarvioon siirtomäärärahoilla suoritettaviksi mer-
kittyjä vesijohtotöitä. 

Lääkärinkadun vesijohdon siirtäminen. Jotta Lääkärinkadun alla kul-
keva vesijohto kadun alentamisen vuoksi ei tulisi liian lähelle kadun pintaa, 
kaupunginhallitus päätti3), että johto oli katutyön yhteydessä alennet-
tava. 

Vesijohdon asentaminen Ruusulan- ja Runeberginkadun välille. Teknillis-
ten laitosten pääluokan lukuun Vesijohtolaitos sisältyvistä käyttövaroistaan 
kaupunginhallitus myönsi4) 37,000 mk vesijohdon asentamiseksi Ruusulan-
kadun tontin n:o 3 ja Runeberginkadun välille. 

Kesävesijohdon vetäminen Vallilan ulkoilmanäyttämölle. Yleisten töiden 
pääluokkaan sisältyvistä käyttövaroistaan kaupunginhallitus myönsi5) 
25,000 mk yleisten töiden lautakunnan käytettäväksi kesävesijohdon vetä-
miseen Kuortaneen- ja Jämsänkadun risteyksestä Vallilan ulkoilmanäyt-
tämölle päättäen luovuttaa tämän johdon mainitun lautakunnan hoi-
toon. 

Mustikkamaan vesijohtoverkoston laajentaminen. Käyttövaroistaan eri-
näisiin avustustöihin kaupunginhallitus myönsi6) 15,000 mk Mustikkamaan 
vesijohtoverkoston pidentämiseen n. 300 m:llä, jolloin työvoimana oli käy-
tettävä - vapautuneita vankej a. 

Vesijohdon johtaminen satamaradan ahtse. Merkittiin 7) tiedoksi, ettei 
rautatiehallituksella ollut mitään huomautettavaa vesijohdon johtamista 
vastaan vesijohtolaitoksen ehdotuksen mukaisesti satamaradan alitse, 
ollen kaupungin kuitenkin toimitettava ja kustannettava sifoonin siirto 
tai pidentäminen, jos se myöhemmin satamaradan alkupään siirron vuoksi 
kävi tarpeelliseksi. 

Vesijohdon johtaminen Lauttasaareen. Lauttasaaren yhdyskunnan val-
tuusto oikeutettiin 8) Yleinen insinööritoimisto oy:n laatiman suunnitelman 
mukaisesti laskemaan 8":n vesijohto Salmisaaresta Lauttasaareen ehdoin, 
että yhdyskunta kustansi Lauttasaarenrannan rakentamisen takia myöhem-
min ehkä välttämättömiksi osoittautuvat vesijohdon muutokset ja että 
vesijohtotöitä suoritettaessa noudatettiin rakennustoimiston, vesijohtolai-
toksen ja satamaviranomaisten mahdollisesti antamia määräyksiä. 

Vesijohtotunnelin rakentaminen pääradan alitse Käpylään. Kaupungin-
hallitus hyväksyi9) puolestaan teknillisten laitosten hallituksen suunni-
telman vesijohtotunnelin rakentamisesta pääradan alitse Käpylään alistaen 
suunnitelman myöskin rautatiehallituksen hyväksyttäväksi. 

!) Khs 31 p. elok. 1,821 §. — 2 ) S:n 23 p. helmik. 493 §. — 3 ) S:n 14 p. huh-
tik. 867 §; vr t . t ämän kert . s. 243 ja 246. — 4) Khs 17 p. elok. 1,701 §. — 5 ) S:n 
27 p. huhtik. 979 §. — 6 ) S:n 14 p. syysk. 1,929 §. — 7 ) S:n 19 p. lokak. 2,264 §. — 
8) S:n 9 p. maalisk. 631 §. — 9) S:n 11 p. toukok. 1,089 §. 
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Rautatiehallitus hyväksyi sittemmin kyseisen suunnitelman ehdoin, 
että kaupunginhallitus kustansi kaikki työt asianomaisen ratajakson pääl-
likön antamien ohjeiden mukaisesti sekä palkkasi töiden ajaksi paikalle 
hänen hyväksymänsä vartijan ja töiden valvojan; että työ suoritettiin mitä 
suurinta varovaisuutta noudattaen ja käyttäen louhimiseen aivan pieniä 
panoksia; että tunneli holvattiin betonilla, jos kallio osoittautui rikkinäi-
seksi; että rata hyvin tuettiin sekä tunnelia rakennettaessa ja johtoja vedet-
täessä että myöskin myöhemmin jos se osoittautui tarpeelliseksi; että vesi-
johtotunneli varustettiin kaivoilla veden johtamista varten sivuojiin; että 
kaupunginhallitus vastasi kaikesta vesijohtotunnelin ja vesijohdon mahdolli-
lisesti aiheuttamasta vahingosta; että kaupunginhallitus, jos rakennettiin 
lisäraiteita tai tunneli muuten kävi sopimattomaksi tai haitalliseksi, kus-
tansi tunnelin jatkamisen, syvemmälle upottamisen, sopivampaan paikkaan 
siirtämisen tai johdon poistamisen rautatiealueelta; sekä ettei rautatie-
hallituksen tarvinnut vastata vesijohtotunnelille ja johdoille rautatie-
alueella mahdollisesti aiheutuvista vahingoista. Ilmoitus merkittiin *) 
tiedoksi. 

Vesipostit. Yleisten töiden pääluokkaan sisältyvistä käyttövaroistaan 
kaupunginhallitus myönsi yleisten töiden lautakunnan käytettäväksi 
10,000 mk vesipostin järjestämiseksi Meilahteen 2) sekä samoin 10,000 mk 
yleisen vesipostin järjestämiseksi Munkkiniemen raitiotiesillan itäpäässä 
olevan pysäkin ääreen3). 

Uuden vesisäiliön ympäristön kunnostaminen. Kaupunginhallitus hy-
väksyi 4) vesijohtolaitoksen puoltaman uuden vesisäiliön ympäristön kun-
nostamissuunnitelman oikeuttaen samalla vesijohtolaitoksen työn suoritta-
miseen käyttämään v:n 1938 talousarvioon mainittua vesisäiliötä varten 
merkityn määrärahan ylijäämästä enintään 350,000 mk. 

Vantaanjoen vesimäärän säännöstely. Teknillisten laitosten hallitus 
oikeutettiin 5) kertomusvuonna käyttämään Neuvotteleva insinööritoi-
misto oy. Consulting nimistä toimistoa Vantaanjoen sade vesialueen vesis-
töjen ja järvien selvittelyssä karttain ja paikalla suoritetun tutkimusten 
avulla sekä eri säännöstelymahdollisuuksien pääpiirteittäisessä selvitte-
lyssä osoittaen tarkoitusta varten teknillisten laitosten hallituksen käy-
tettäväksi 50,000 mk teknillisten laitosten pääluokan lukuun Vesijohtolai-
tos sisältyvistä kaupunginhallituksen käyttövaroista. 

Varapadon rakentaminen Vantaanjokeen. Kaupunginhallitus päätti6) 
tehdä Uudenmaan lääninhallitukselle teknillisten laitosten hallituksen ehdot-
taman esityksen vesioikeuslain mukaisen luvan myöntämisestä varapadon 
rakentamiseen Vantaanjoen läntiseen suuhaaraan. 

Sittemmin merkittiin 7) tiedoksi lääninhallituksen lähettämä ilmoitus 
siitä, että kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriö oli katsonut tarpeelli-
seksi määrätä, että kaupunginhallituksen vireillepanema, varapadon raken-
tamista Vantaanjokeen koskeva vesioikeusasia oli siirrettävä vesistötoi-
mikunnan edelleen käsiteltäväksi eräiden kiireellisten vesioikeusasiain 
käsittelemisestä annetun lain määräämässä järjestyksessä. 

Vesistötoimikunnan suostuttua syyskuun 26 p:nä eräin ehdoin vara-
padon rakentamiseen Vantaanjokeen, kaupunginhallitus päätti8) lähettää 

Khs 25 p. toukok. 1,185 §. — 2) S:n 29 p. kesäk. 1,525 §. — 3) S:n 29 p. 
kesäk. 1,524 §. — 4) S:n 1 p. kesäk. 1,278 §. — 5) S:n 2 p. helmik. 320 §. —-
6) S:n 30 p. maalisk. 807 §. — 7) S:n 4 p. toukok. 1,034 §. — 8) S:n 12 p. lokak. 
2,181 §. 
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maistraatille vesistötoimikunnan päätöksen sekä asiaa koskevan kuulu-
tuksen pidettäväksi yleisön nähtävänä. 

Eräät väestönsuojelutoimenpiteet. Teknillisten laitosten pääluokan lukuun 
Vesij ohtalaitos sisältyvien käyttövarainsa ylityksenä kaupunginhallitus 
myönsi1) 240,000 mk niiden väestönsuojelutoimenpiteiden menojen peittä-
miseen, joihin oli ryhdytty vesijohtolaitoksen eri osastoilla. 

Vesisäiliöiden naamiointi. Kaupunginhallitus päätti2), että vanha ja 
uusi vesisäiliö naamioitaisiin valko värillä maalaamista käyttäen. 

Kaasulaitos 

Viranhaltijat. Poliittisen tilanteen epävarmuuden vuoksi myönnettiin 3) 
palkallista virkalomaa enintään kahdeksi viikoksi kaasulaitoksen neuvo-
jalle A. Ahoniukselle sekä palkatonta lomaa samaksi ajaksi toimistoapulai-
sille D. Schönbergille ja S. Taxellille. 

Eäiden kaasulaitoksen toimenhaltijain suoritettavain luontoisetukor-
vausten määrät vahvistettiin4). 

Toinen käyttöinsinööri E. Sundgren oikeutettiin 5) hoitamaan sivutointa 
v:n 1940 loppuun. 

Kaasulaitoksen sivutuotemyynnin esimies E. Högberg, toimentaja J . 
Franck, toimistoapulainen D. Bergman, mittarinlukija T. Johansson, toi-
nen käyttöinsinööri E. Sundgren, varastonhoitaja R. Savolainen, kaasu-
mestari A. Miehinen ja varastonhoitaja N. Lindqvist oikeutettiin6) asu-
maan kaupungin ulkopuolella v:n 1941 loppuun. 

Kaasulaitoksen v. 1938 vakinaistettujen virkojen palkkoihin kaupun-
ginhallitus myönsi7) 186,492 mk talousarvioon tätä varten merkityistä 
käyttövaroistaan. 

Kaasumaksujen maksuaika. Teknillisten laitosten hallitukselle päätet-
tiin 8) sen asiasta tekemän tiedustelun johdosta ilmoittaa, ettei kaupungin-
hallituksella ollut mitään kaasumaksujen maksuajan pidentämistä vastaan 
yhdellä maksu viikolla. 

Hiilenhankinnat. Kaupunginhallitus päätti 9) ilmoittaa teknillisten lai-
tosten hallitukselle, ettei sillä ollut mitään muistuttamista sitä vastaan, että 
kaasulaitos hankki tarvitsemansa hiilen sieltä, mistä sitä oli parhaiten saa-
tavissa. 

Lupa siirtomäärärahoin käyttämiseen. Kaasulaitos oikeutettiin10) alka-
maan käyttää pääputkiverkon laajentamista ja uusimista sekä kaasumitta-
rien ostoa varten talousarvioon merkittyjä siirtomäärärahoja. 

Kaasujohdon ja painesäätäjän rakentaminen HAKA osuuskunnan 
alueelle. Kaupunginhallitus pää t t i u ) oikeuttaa teknillisten laitosten halli-
tuksen jo kertomusvuonna käyttämään koko sen 870,000 mk:n määrärahan, 
jonka kaupunginvaltuusto oli myöntänyt HAKA osuuskunnalle vuokra-
tulle alueelle rakennettavan kaasujohdon ja painesäätäjän rakentamiseen, 
sekä aikanaan tehdä valtuustolle esityksen tämän toimenpiteen hyväksy-
misestä. 

l) Khn jsto 29 p. jouluk. 4,455 §. — 2) S:n 29 p. jouluk. 4,459 §. — ») S:n 
20 p. lokak. 4,065 §. — 4) S:n 11 p. toukok. 3,575 §. — ») Khs 12 p. tammik. 
96 §. — 6 ) Khn jsto 26 p. lokak. 4,087 §. — 7 ) Khs 5 p. lokak. 2,110 §. — 8) S:n 
26 p. lokak. 2,309 §. — *) S:n 5 p. lokak. 2,109 §. — 1 0 ) S:n 18 p. tammik. 174§. — 
u ) S:n 5 p. lokak. 2,112 §; ks. myös t ämän kert . s. 99. 
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Säätäjän rakentaminen Isonkyröntien varrelle. Kaasulaitoksen tehtyä 
tiedustelun erään rakennettavan säätäjän paikasta, kaupunginhallitus päät-
ti1) määrätä sen rakennettavaksi suunnitellun Isonkyröntien varrelle, 
Mäkelän- ja Sofianlehdonkadun kohdalle järjestettävän istutuksen etelä-
osaan. 

Kaasuvalaistuksen supistaminen. Kaupunginhallitus hyväksyi2) kaasu-
laitoksen ehdotuksen, jonka mukaan kaasuvalaistuksen vuorokautinen 
kulutus kansainvälisen tilanteen johdosta oli supistettava 4,600 m3:stä 
2,000 m3:iin. 

Sähkölaitos 

Viranhaltijat. Sähkölaitoksen toimitusjohtajalle R. E. Brummerille, 
joka heinäkuun 28 p:stä 1938 helmikuun 25 p:ään 1939 silloisen käyttö-
insinöörin virkansa ohella oli hoitanut edellisen haltijansa kuoltua avoimeksi 
tullutta toimitusjohtajan virkaa, myönnettiin3) korvauksena tästä 6,024: 35 
mk asianomaiselta palkkatililtä. 

Kaupunginhallitus suostui 4) sähkölaitoksen toimitusjohtajaksi valitun 
entisen käyttöinsinöörin R. E. Brummerin anomukseen saada edelleen pitää 
hallussaan laitoksen käyttöinsinöörin asuntoa entisin vuokrin kesäkuun 1 
p:ään saakka. 

Toimistoinsinööri E. Tilus oikeutettiin 5) saamaan palkkansa elokuun 
24 p:n ja syyskuun 6 p:n väliseltä ajalta, jolloin hän nautti virkalomaa 
matkustaakseen Milanossa pidettäviin pyöräilymaailmanmestaruuskilpai-
luihin. 

Poliittisen tilanteen epävarmuuden vuoksi myönnettiin 6) palkallista 
virkalomaa enintään kahdeksi viikoksi sähkölaitoksen toimistoapulaisille 
G. Caireniukselle ja K. Heikinheimolle. 

Toimistoapulainen A. Koskiselle myönnettiin 7) kahden viikon palkaton 
virkaloma. 

Sähkölaitoksen kassa- ja tiliviraston ensimmäinen kirjanpitäjä K. T. 
Björkman oikeutettiin 8) kesä—heinäkuun ajalta nostamaan 6,075 mk:n 
lisäpalkkio eli puolet saman viraston kamreerin viran pohjapalkasta, jota 
hän mainittuna aikana hoiti oman virkansa ohella. 

Sähkölaitoksen kaapelimestari T. V. Sakari oikeutettiin9) kertomus-
vuoden tammikuun alussa nauttimaan hänen v:n 1938 kesälomastaan jälellä 
oleva viiden päivän loma-aika. 

Eräiden sähkölaitoksen viranhaltij ain suoritettavain luontoisetukor-
vausten määrät vahvistettiin10). 

Johtomestari A. F. Johanssonn) ja vanhempi asemapäivystäjä V. 
Aalto 12) oikeutettiin säädetyn eroamisiän saavutettuaan edelleen jäämään 
toimiinsa vastaavasti huhtikuun 27 p:ään 1940 ja toukokuun 31 p:ään 1939. 

Päälaskuttaja A. Liuksiala oikeutettiin13) hoitamaan sivutointa v:n 
1940 loppuun. 

i) Khs 2 p. maalisk. 524 §. — 2) S:n 14 p. syysk. 1,933 §. — 3) S:n 22 p. 
kesäk. 1,432 §. — 4) S:n 2 p. helmik. 319 §. — 5) S:n 7 p. syysk. 1,878 §. — 
6) Khn jsto 20 p. lokak. 4,065 §. — 7) S:n 27 p. jouluk. 4,421 §. — 8) S:n 15 p. 
kesäk. 3,690 §. — 9) Khs 12 p. tammik. 97 §. — 1 0) Khn jsto 11 p. toukok. 3,575 § 
ja 3 p. elok. 3,826 §. — l l ) Khs 2 p. helmik. 318 §. — 12) S:n 9 p. maalisk. 
629 §. — 13) S:n 23 p. helmik. 490 §. 
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Sähkölaitoksen rahastajat F. Salminen1) ja P. Wallenius 2) ja mittarin-
lukija W. Björkell 2) oikeutettiin asumaan kaupungin ulkopuolella v:n 1940 
loppuun sekä toimistoapulaiset E. Juslin3), V. Juslin4), A. Kokkola3), 
H. Olin3) ja M. Sandström3), mittarinlukija V. Suhonen 3) ja asemapäi-
vystäjät A. Häggqvist3) ja F. Lehti3) v:n 1941 loppuun. 

Sähkömaksujen maksuaika. Teknillisten laitosten hallitus oikeutettiin 5) 
pidentämään sähkömaksujen maksuaikaa yhdellä viikolla. 

Munkkiniemen ja Haagan sähkömaksut. Sähkölaitos oikeutettiin6) 
sähkönkulutuksesta Munkkiniemessä ja Haagassa veloittamaan siellä siihen 
saakka noudatettujen hintain mukaisesti. 

Määrärahiin ylittäminen. Teknillisten laitosten hallitus oikeutettiin 7) 
ylittämään sähkölaitoksen määrärahoja Laitteiden arvon kuoletus, Pää-
oma-arvon korko ja Työntekijäin erinäiset edut vastaavasti 925,000 mk, 
700,000 mk ja 500,000 mk. 

Kampin ala-asema. Teknillisten laitosten hallitus oikeutettiin 8) vuok-
raamaan Kampin ala-aseman kaksi ylintä kerrosta sähkötarkastuslaitok-
selle seuraavin ehdoin: 

että vuokra-aika oli 10 vuotta; 
että vuosivuokra oli 160,000 mk; 
että sähkötarkastuslaitos kustansi mainittujen kerrosten sisustustyöt 

sovitun ohjelman mukaisesti n. 475,000 mk:n kustannuksin; 
että sähkö tarkastuslaitoksen kustantamat sisustustyöt rakennus- y.m. 

aineineen korvauksetta jäivät kaupungin riidattomaksi omaisuudeksi; 
että sähkötarkastuslaitos, ellei se aluksi katsonut tarvitsevansa koko 

huoneistotilaa, sai joko ottaa sähkölaitoksen hyväksymän alivuokralaisen 
tai luovuttaa vastaavan tilan sähkölaitoksen omaan käyttöön, jolloin vuosi-
vuokra jälkimmäisessä tapauksessa vastaavasti alenisi; 

että edellisen kohdan määräykset eivät vapauttaneet sähkötarkas-
tuslaitosta sisustamasta mainittuakaan tilaa ohjelman mukaisesti; 
sekä 

että sähkötarkastuslaitos oli velvollinen omalla kustannuksellaan huo-
lehtimaan oman huoneistonsa samoin kuin mahdollisen alivuokralaisensa 
huoneiston kaikista sisäkorjauksista vuokra-aikana. 

HAKA osuuskunnan anottua saada eräin ehdoin järjestää Käpylän 
uudelle asutusalueelle tulevan lämpöasemansa yhteyteen sähkövoima-ase-
man, jonka tuottamasta energiasta kaupungin sähkölaitos maksaisi 40 p 
kWh:lta, kaupunginhallitus päätti9) ilmoittaa teknillisten laitosten halli-
tukselle, ettei se katsonut voivansa sallia sen tehdä HAKA osuuskunnan 
kanssa sopimusta korkeamman kWh-hinnan maksamisesta kuin mitä kau-
punki kaupunginvaltuuston tekemän päätöksen perusteella maksoi vesi-
voimaenergiasta. 

Sähkövoiman hankinta Munkkiniemeen. Kaupunginhallitus oikeutti10) 
sähkölaitoksen tekemään Malmin sähkölaitos oy:n kanssa sopimuksen säh-
kövoiman toimittamisesta Munkkiniemeen. 

Suoran voimajohdon vetäminen Harjavallan voimalaitoksesta Helsinkiin. 
Kaupunginhallitus päätti11) tehdä kauppa-ja teollisuusministeriölle suoran 

Khn jsto 7 p. syysk. 3,921 §. — 2) S:n 9 p. helmik. 3,224 §. — 3) S:n 29 p. 
jouluk. 4,453 §. — 4) S:n 5 p. lokak. 3,996 §. — 5) Khs 26 p. lokak. 2,309 §. — 
6) S:n 26 p. tammik. 231 §. — 7 ) Khn jsto 29 p. jouluk. 4,456 §. — 8 ) Khs 10 p. 
elok. 1,685 §. — 9) S:n 12 p. tammik. 94 §. — S:n 17 p. toukok. 1,141 § . — 
l l ) S:n 9 p. helmik. 371 §. 
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voimajohdon vetämistä Harjavallan voimalaitoksesta Helsinkiin koskevan 
esityksen. 

Mutaattorin hankinnan viivästyminen. Teknillisten laitosten hallituksen 
ilmoitettua, että Oy. Strömberg ab:n sopimuksen mukaisesti tuli suorittaa 
kaupungille 16,750 mk sakkoa siltä Kasarmitorin ala-asemalle tilatun mu-
taattorin hankinnan myöhästymisen johdosta kun taas kaupungin puoles-
taan oli maksettava yhtiölle mutaattorin asentamisen myöhästymisen 
aiheuttamaa 6 kuukauden korkotappiota n. 5,590 mk, kaupunginhallitus 
päätti*), että edellä mainitut saatavat saatiin kuitata toisiaan vastaan. 

Höyrykattilan hankinnan viivästyminen. Kaupunginhallitus päätti2), 
että Tampereen pellava- ja rautateollisuus oy:n joulukuun J p:ään 1938 
mennessä sähkölaitokselle toimitettavan mutta myöhästyneen höyrykatti-
lan viivästymissakko jätetään perimättä. 

Lupa siirtomäärärahain käyttämiseen. Sähkölaitos oikeutettiin3) alka-
maan käyttää eräitä talousarvioon merkittyjä siirtomäärärahoja. 

Ilmakompressorin y.m. hankkiminen pääasemalle. Teknillisten laitosten 
hallitus oikeutettiin4) sähkölaitoksen pääaseman kattila- ja konetehon 
lisäämiseksi käyttämään v:n 1938 talousarvion pääluokan Tuloa tuottavat 
pääomamenot lukuun Sähkölaitos sisältyvästä siirtomäärärahasta Koneisto 
käyttämään 103,505: 70 mk ilmakompressorin, talttakoneen, porakoneen 
y.m. tarvikkeiden hankkimiseksi sähkölaitokselle. 

Autovajan rakentaminen. Teknillisten laitosten hallitus oikeutettiin 5) 
käyttämään sähkölaitoksen jakelumäärärahasta Korjaukset enintään 
118,000 mk väliaikaisen autovajan rakentamiseksi Kaarlenkadun tontille 
n:o 3. 

Muuntoaseman rakentaminen. Sähkölaitos oikeutettiin6) rakentamaan 
muuntoasema Punavuorenkadun kansakoulun pihamaalle laadittujen pii-
rustusten mukaisesti sellaisia rakennusaineita käyttäen, etteivät oppilaat 
voineet turmella seiniä eikä laitteita, sekä edellyttäen, ettei koulupihan 
istutuksia vahingoitettu. 

Katuvalaistus. V:n 1938 talousarvion teknillisten laitosten pääluokkan 
lukuun Sähkölaitos sisältyvistä käyttövaroistaan kaupunginhallitus 
myönsi7) 6,868: 40 mk Hietalahdentorin katuvalaistustöitä varten. 

Kertomusvuoden talousarvion vastaavasta määrärahasta myönnet-
tiin8) 17,000 mk sähkö valaistuslaitteiden asentamista varten yliopiston 
pääportaiden kohdalle sekä hyväksyttiin 9) maksettavaksi sähkölaitoksen 
2,418: 45 mk:n suuruinen lasku Kauppatorin valonheittäjäpylväiden siirtä-
misestä. 

Viron avustusretkikunnan 20-vuotismuistojuhla. Yleisistä käyttövarois-
taan kaupunginhallitus myönsi10) sähkölaitokselle 200 mk sähkövalaistuk-
sen järjestämiseksi Viron avustusretkikunnan 20-vuotismuisto juhlan joh-
dosta Vanhan kirkon puistossa olevalle vironkävijäin haudalle pystytet-
tävään kuuseen. 

Radioantenneja koskevat määräykset. Kauppa- ja teollisuusministeriölle 
päätettiin u ) antaa lausunto sähkötarkastuslaitoksen ehdotuksesta radio-
antenneja koskeviksi uusiksi määräyksiksi. 

l) Khs 13 p. heinäk. 1,594 §. — 2) S:n 18 p. tammik. 175 §. —• 8) S:n 2 p. 
helmik. 317 § ja 23 p. helmik. 493 §. — 4) S:n 9 p. maalisk. 628 §. — 5) S:n 
22 p. kesäk. 1,448 §. — 6 ) S:n 31 p. elok. 1,827 §. —-7) S:n 26 p. tammik. 234 §. — 
®) S:n 9 p. marrask. 2,429 §. — 9) Khn jsto 13 p. marrask. 4,151 §. — 10) S:n 
26 p. tammik. 3,122 §. — n ) Khs 6 p. heinäk. 1,549 §. 




