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että, ennenkuin kaupunki ryhtyi toimittamaan vettä yksityisille sen 
ulkopuolella oleville alueille, niiden rakennusoikeuden laajuus täysin oli 
määrättävä; 

että myöskin vedenannosta johtuvat viemäriolot tällöin oli järjestettävä; 
että Lauttasaaren rakennussuunnitelmaa oli muutettava siten, että 

tonttimaa käsitti enintään 50 % koko rakennussuunnitelma-alueesta, ja 
rakennusoikeuden laajuus määriteltävä niin, että alueelle voitiin rakentaa 
enintään 20,000 huonetta, vastaten tämä n. 30,000 asukasta; 

että rakennussuunnitelman edellyttämät puistoalueet oli luovutettava 
yhdyskunnalle; sekä 

että, elleivät yhdyskunta ja maanomistajat suostuneet näihin järjes-
telyihin, oli kaupungin irtisanottava voimassa oleva vedenhankintasopimus 
ja uudessa sopimuksessa rajoitettava annettavan veden määrää. 

11. Yleisiä töitä koskevat asiat 

Yleisten töiden lautakunta ja rakennustoimisto. Kaupunginvaltuusto 
hyväksyi kaupunginhallituksen päätöksen sallia ylittää yleisten töiden 
lautakunnan ja rakennustoimiston v:n 1939 määrärahaa Autot 35,000 mk. 

Rakennustoimiston tiliviraston v:n 1939 määrärahaa Korvaus kannan-
nasta päätettiin sallia ylittää 814: 20 mk sekä kertomusvuoden määrä-
rahaa Tilapäistä työvoimaa enintään 4,000 mk 2) työntekijäin reservi- ja 
sotilaspalkkain suorituksessa tarvittavan ylimääräisen apulaisen palkkaa-
miseksi ja määrärahaa Painatus ja sidonta enintään 2,000 mk3) . 

Yleisten töiden määrärahat. Kaupunginvaltuusto hyväksyi1) kaupun-
ginhallituksen päätöksen sallia ylittää seuraavia v:n 1939 yleisten töiden 
määrärahoja alla mainitun verran: istutusten luvun korjaus- ja kunnossa-
pitomäärärahoja Kaupunginpuutarhan kasvihuoneiden ja asuinrakennusten 
polttoaineet 14,466: 90 mk ja Istutusten ja kasvihuoneiden vedenkulutus 
339: 95 mk, varaston luvun määrärahaa Kuorma-autojen korjaus ja maa-
laus, varaosia ja renkaita 25,000 mk sekä Työntekijäin erinäiset edut nimi-
sen luvun määrärahoja Sairasapu 328,000 mk ja Reserviharjoituksiin kutsut-
tujen työläisten palkkaus 3,632,000 mk. 

Kertomusvuoden yleisten töiden pääluokan lukuun Varasto sisältyvää 
määrärahaa Kuorma-autojen korjaus ja maalaus, varaosia ja renkaita pää-
tettiin 4) sallia ylittää enintään 60,000 mk. 

Valtuusto hyväksyi 5) kaupunginhallituksen toimenpiteen sallia siirtää 
kertomusvuoteen v:n 1939 talousarvion pääluokan Tuloa tuottamattomat 
pääomamenot lukuun Istutukset sisältyvien Merisataman istutustöiden 
jatkamiseen, tuberkuloosisairaalan tasoitus- ja istutustöihin sekä Mänty-
mäen rinteiden tasoitus- ja istutustöihin varattujen määrärahain jäännökset, 
vastaavasti 66,044: 40 mk, 17,074: 85 mk ja 35,285: 85 mk. 

Valtuusto päätti6) merkitä siirtomäärärahoiksi seuraavat kertomusvuo-
den talousarvion tuloa tuottamattomien pääomamenojen pääluokan lukuun 
istutukset sisältyvät käyttämättömät määrärahat: Vilhonvuori, istutustöiden 
lopettaminen; Mäkelänkadun istutusten korjaus; Siltavuorenrannan ja Mau-
rinkadun kulma, istutusten järjestely; Myllyrinne, alueen kunnostamistöi-
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den aloittaminen sekä kävelytien järjestäminen Kalliolinnantielle; sekä 
Eläintarha, tasoitus- ja siistimistöitä. 

Kaivopuiston rantatien rakennustyöt. Kaupunginvaltuusto päätti 1) mer-
kitä v:n 1941 talousarvioon enintään 3,600,000 mk Kaivopuiston rantatien 
rakennustöiden jatkamiseen oikeuttaen yleisten töiden lautakunnan käyttä-
mään tästä määrärahasta enintään 1,000,000 mk jo kertomusvuonna. 

Talin laukkaradalla ja Helsingin ratsastushallissa suoritetut työt. Kaupun-
ginhallituksen hyväksyttyä2) olympiakisain järjestelytoimikunnan esityksen 
Talin laukkaradalla ja Helsingin ratsastushallissa suorituttamien paran-
nustöiden kustannusten jakamisesta siten, että kaupunki suorittaisi kerta-
kaikkisena korvauksena niistä 200,000 mk, kaupunginvaltuusto myönsi3) tar-
vittavan rahamäärän kiinteistö j en pääluokkaan sisältyvistä käyttövaroistaan. 

Ratsastushalliin asennettujen valaistuslaitteiden ja niihin tarvittavien 
hehkulamppujen kustannuksia varten valtuusto päätti 4) merkitä v:n 
1941 talousarvioon 72,520: 30 mk:n määrärahan oikeuttaen kiinteistölauta-
kunnan käyttämään sen jo kertomusvuonna. 

Ottaen huomioon Suomen ja Neuvosto-Venäjän välisen sodan olympia-
kisoja varten rakennettavan ratsastushallin ja tallien rakennustöiden suh-
teen aiheuttamat vaikeudet, valtuusto oikeutti 5) kaupunginhallituksen 
tekemään mainittujen rakennusten urakoitsijan, rakennusmestari O. Vila-
mon, kanssa kyseisten rakennusten vastaanottokomitean ehdotuksen mu-
kaisen lisäurakkasopimuksen rakennustöiden loppuunsuorittamisesta sekä 
päätti tä tä tarkoitusta varten merkitä v:n 1941 talousarvioon 1,039,831 
mk oikeuttaen kaupunginhallituksen käyttämään nämä varat jo kertomus-
vuonna. 

12. Puhtaanapitoa koskevat asiat 
Puhtaanapitolaitos. Kaupunginhallituksen oikeutettua puhtaanapito-

laitoksen autonkuljettajan V. E. Nymanin nostamaan puolet palkastaan 
hänelle syyskuun 28 p:stä lokakuun 27 p:ään 1939 myönnetyn jatketun sai-
rasloman ajalta, kaupunginvaltuusto vahvisti6) tämän päätöksen. 

Puu- tai puuhiilikaasuttimien hankkiminen puhtaanapitolaitoksen autoi-
hin. Puhtaanapitolaitos oikeutettiin 7) hankkimaan 25 puu- tai puuhiili-
kaasutinta, joiden kustannukset, 659,400 mk, suoritettaisiin kaupunginhalli-
tuksen suostumuksella katujen ja kiinteistöjen puhtaanapitomäärärahasta 
Uudishankinnat, ylittäen sitä 134,400 mk. 

Puhtaanapitomäärärahat. Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupungin-
hallituksen toimenpiteet sallia ylittää v:n 1939 katujen ja kiinteistöjen puh-
taanapitomäärärahoja Vedenkulutus 20,000 mk8) ja Työntekijäin erinäiset 
edut 250,000 mk9) sekä sallia siirtää10) kertomusvuoteen v:n 1939 katujen ja 
kiinteistöjen puhtaanapitomäärärahoista Uudishankinnat 32,500 mk sekä 
Uudistyöt 248,725 mk. 

13. Satamaoloja koskevat asiat 
Satamamaksutaksan väliaikainen korottaminen. Kaupunginvaltuusto 

hyväksyi11) satamalautakunnan ehdotuksen korotetuksi taksaksi, jonka 

!) Kvsto 28 p. elo k. 35 §. — 2) Ks. tämän kert. s. 221. — 3) Kvsto 28 p. 
elok. 33 §. — 4) S:n 18 p. syysk. 13 §. — 5) S:n 10 p. huhtik. 21 §. — «) S:n 17 p. 
tammik. 14 §.—7) S:n 9 p. lokak. 10 §. — 8) S:n 17 p. tammik. 28 §. — 9) S:n 6 
p. maalisk. 33 §. — 10) S:n 17 p. tammik. 31 §. — n) S:n 20 p. marrask. 19 §. 


