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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 §. 
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mukaan aluksilta Helsingin kaupungissa kannettaisiin satamamaksuja v. 
1941 ja 1942, alistaen päätöksensä sisäasiainministeriön vahvistettavaksi. 

Vapautuksen myöntäminen satamamaksujen suorittamisesta. Kaupun-
ginvaltuusto hyväksyi x) kaupunginhallituksen toimenpiteen vapauttaa 
norjalaisia pakolaisia Helsingistä hakenut Grado niminen höyrylaiva kaik-
kiaan 5,341: 80 mk:n suuruisten satamamaksujensa suorittamisesta. 

Sotamain määrärahat. Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunginhalli-
tuksen toimenpiteet sallia ylittää satamalautakunnan ja satamahallinto-
toimiston v:n 1939 määrärahaa Tilapäistä työvoimaa 600 mk2) sekä sata-
main korjaus- ja kunnossapitomäärärahaa Sillat 33,723: 60 mk3). 

Satamalautakunta oikeutettiin 4) ylittämään kertomusvuoden satama-
liikennemäärärahaa Valaistus enintään 1,500 mk. 

Yleisten töiden lautakunta oikeutettiin 5) ylittämään satamain pääluok-
kaan sisältyvää satamain korjaus- ja kunnossapitomäärärahaa Veneiden 
kiinnityspaikat enintään 160,000 mk. 

Valtuusto hyväksyi6) kaupunginhallituksen toimenpiteen sallia siirtää 
kertomusvuoteen 12,000 mk v:n 1939 satamakannantamäärärahasta Ka-
luston hankinta. 

Valtuusto hyväksyi7) kaupunginhallituksen toimenpiteen sallia merkitä 
siirtomäärärahaksi v:n 1939 talousarvion Tuloa tuottavat pääomamenot 
nimisen pääluokan luvun Satamat määrärahasta Kaivinkone aluksineen 
666,728: 20 mk. 

Pistoraiteen rakentaminen Länsisatamaan. Kaupunginvaltuusto päätti 8) 
merkitä v:n 1941 talousarvioon 400,000 mk:n määrärahan pistoraiteen 
rakentamiseksi Lönnrotinkadun sillan alaisen alueen kohdalla olevalle 
laiturille oikeuttaen yleisten töiden lautakunnan käyttämään siitä 330,000 
mk jo kertomusvuonna. 

14. Teknillisiä laitoksia koskevat asiat 

Kaasu- ja sähkömittarinvuokrien jättäminen kantamatta. Kaupungin-
valtuusto hyväksyi 9) kaupunginhallituksen päätöksen kaasu- ja sähkölai-
toksen oikeuttamisesta harkintansa mukaan määrätyissä sotatilasta joh-
tuneissa tapauksissa vapauttamaan kuluttaja v:n 1939 mittarin vuokran 
suorittamisesta tai myöntämään kuluttajalle helpotuksia siitä sekä päätti, 
ettei kaasu- ja sähkölaitoksen kertomusvuoden mittarin vuokria kanneta. 
Edelleen valtuusto päätti, että kaasulaitoksen mittarinvuokrat sellaisinaan 
poistetaan v:n 1941 alusta lukien ja korvataan ne vuotuisella liittymämaksu-
minimillä, joka kannetaan vuoden viimeisen laskutuksen yhteydessä ja 
jonka suuruus vahvistetaan 90 mk:ksi, kuitenkin niin, että se v:ksi 1941 
määrätään 60 mk:ksi kustakin kaasujohdon liittymästä, sekä että sähkö-
laitoksen mittarinvuokrat edelleen jäävät voimaan, kuitenkin niin, että 
ne v:lta 1941 peritään, jos kulutus alittaa 80 mk vuodessa, korkeimman 
vuokran ollessa 40 mk vuodessa, mikä määrä alenee 50 p:llä jokaiselta vuo-
den kuluessa kulutuksesta veloitetulta markan määrältä. 

Kvsto 17 p. tammik. 27 §. — 2) S:n 17 p. tammik. 28 §. — 3) S:n 6 p. maa-
lisk. 33 §. — 4) S:n 20 p. marrask. 26 §. — 5) S:n 20 p. marrask. 25 §. — 6) S-n 
17 p. tammik. 31 §. — 7) S:n 6 p. maalisk. 34 §. — 8) S:n 9 p. lokak. 34 §. — 
9) S:n 18 p. jouluk. 25 §; vrt. myös tämän kert. s. 242 ja 244. 


