
XXV. Puhtaanapito 
Puhtaanapitolaitoksen kertomus v:lta 1940 oli seuraavan sisältöinen: 

Puhtaanapitolautakunta. Kaupungin puhtaanapitotoimen ylin johto 
kuuluu voimassa olevan johtosäännön mukaan puhtaanapitolautakunnalle, 
jonka kokoonpanossa vuoden varrella tapahtui eräs muutos; kaupunginval-
tuusto suostui nimittäin toukokuun 8 p:nä lautakunnan jäsenen, teknolo-
giani ohtori Y. Talvitien anomukseen vapautuksen saamisesta lautakunnan 
jäsenyydestä ja valitsi hänen tilalleen insinööri A. Kahman. Puhtaanapito-
lautakuntaan kuuluivat siten kertomusvuonna piirisihteeri A. Valta pu-
heenjohtajana, varatuomari A. Linturi varapuheenjohtajana sekä jäseninä 
teknologiantohtori Y. Talvitie ja hänen erottuaan insinööri A. Kahma, 
seppä K. Kaukonen, pankintaloudenhoitaja A. E. Monnberg, kivityöntekijä 
O. Nuutinen ja varatuomari R. Rönnholm. Kaupunginhallituksen edusta-
jana lautakunnassa oli teknillinen johtaja E. Moring. Sihteerinä toimi vara-
tuomari G. Helien ja esittelijänä puhtaanapitolaitoksen toimitusjohtaja 
B. Ax. 

Lautakunta kokoontui kertomusvuonna 15 kertaa. Sen pöytäkirjain 
pykäläluku oli 236, diaariin vietyjen asiain luku 379 ja lähetettyjen kirjei-
den luku 55. 

Lautakunnan vuoden aikana käsittelemistä asioista mainittakoon tär-
keimpinä seuraavat: ruoanjätteiden keräämisen järjestäminen laitoksen hoi-
dossa olevista taloista; kysymys alueen varaamisesta laitoksen uutta kes-
kusasemaa varten, mitä valmistelemaan oli asetettu erityinen jaosto; sekä 
kysymys alempien palkkain korottamisesta. 

Katujen ja kiinteistöjen puhtaanapitomääräraha Lämpö osoittautui 
riittämättömäksi koksin ja halkojen hinnan huomattavasta kohoamisesta 
johtuen, minkä vuoksi lautakunta anoi 76,800 mk:n lisämäärärahaa. Myös-
kin kertausharjoituksiin kutsuttujen työntekijäin palkkoihin varatut varat 
osoittautuivat sodan johdosta täysin riittämättömiksi, joten lautakunta 
anoi oikeutta katujen ja kiinteistöjen puhtaanapitomäärärahan Työnteki-
jäin erinäiset edut ylittämiseen yhteensä 480,910: 85 mk. Hiekka- ja luudas-
varastovajan rakentamista varten v:sta 1939 siirretty määräraha anottiin 
siirrettäväksi v:een 1941. 

Kertomusvuonna käsiteltiin 4 viranhaltijain sairasloma-anomusta, 238 
työntekijäin sairas- ja 8 hautausapuanomusta sekä 5 työntekijäin eläke-
anomusta. 

Puhtaanapitolaitos. Puhtaanapitolaitoksen toiminta jakautui seuraa-
vasti: hallinto, katujen puhtaanapito, kiinteistöjen ja yleisten mukavuus-
laitosten puhtaanapito, johon myös hajoituskaivojen tyhjennys kuuluu, 
Malmin kaatopaikka ja korjauspaja, työvälineiden korjaamo, auto vajat ja 
-korjaamo sekä hevostalli ja varasto. 
Kunnall. kert. 1940 16* 
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Hallinto. Puhtaanapitolaitoksen henkilökunnan muodostivat toimitus-
johtaja, apulaisjohtaja, joka toimi tarkastajana, nuorempi insinööri, katu-
jen ja kiinteistöjen puhtaanapidon esimies, toimentaja sekä kolme toimisto-
apulaista, joista yksi toimi varastokirjanpitäjänä, toinen konekirjoittajana 
ja kolmas työntekijäkortiston hoitajana. 

Sekä puhtaanapitolautakunnan että puhtaanapitolaitoksen tilejä hoiti 
puhtaanapitolaitoksen tilivirasto. Sen kassavirastona oli rahatoimisto. 

Tiliviraston henkilökunnan muodostivat kamreeri, kirjanpitäjä, neljä 
toimistoapulaista, joista yksi toimi avustavana kirjanpitäjänä, kaksi veloit-
tajina ja yksi kassanhoitajana, sekä vahtimestari. Tiliviraston kamreeri 
toimi samalla koko toimiston konttoripäällikkönä. 

Puhtaanapitolaitoksen toimistosta lähetettiin kertomusvuonna 1,059 
kirjettä ja annettiin 8,286 laskua suoritetuista töistä. 

Laitoksen henkilökunnan kokoonpanossa tapahtui vuoden varrella pari 
muutosta. Marraskuussa 1939 laitoksen palvelukseen otettu toimistoapulai-
nen I. Palmgren erosi toimestaan syyskuun 1 p:nä. Täten avoimeksi tullut 
virka täytettiin lautakunnan kokouksessa marraskuun 4 p:nä: jolloin siihen 
valittiin rouva H. Vento. Samassa kokouksessa täytettiin myöskin marras-
kuun 1 p:stä 1939 alkaen avoinna ollut nuoremman insinöörin virka valiten 
siihen diploomi-insinööri K. A. Laurila. 

Katujen puhtaanapito. Kertomusvuonna kaupungin alue oli jaettu kah-
deksaan katupuhtaanapitopiiriin siten, että XIII, XIV, XV ja XVI kaupun-
ginosat sekä Pasila kuuluivat ensimmäiseen piiriin, IV ja XX Jätkäsaarta lu-
kuunottamatta toiseen piiriin, V ja VI sekä puolet VII kaupunginosasta kol-
manteen piiriin, III, puolet VII kaupunginosasta ja IX neljänteen piiriin, 
I, II ja VIII viidenteen piiriin, X, XI ja XII kuudenteen piiriin sekä XXI, 
XXII, XXIII, XXV, XXVI seitsemänteen piiriin ja Jätkäsaari kahdeksan-
teen piiriin. Jokaisessa piirissä toimi vastuunalainen piirityönjohtaja ja 
kolmessa piirissä sitä paitsi apulaistyönjohtaja. 

Erilaatuisten työntekijäin keskimääräinen luku viikkoa kohden käy 
ilmi seuraavasta yhdistelmästä: 

Kesätöissä Talvitöissä 

Puhtaanapitotyöntekijöitä, miehiä 119 235 
» naisia 6 10 

Tuntipalkkaisia autonkuljettajia 7 2 
Urakalla työskenteleviä autonkuljettajia — 8 
Ajomiehiä 2 2 
Urakalla työskenteleviä yksityisiä ajureita omine hevosineen — 9 

Yhteensä 134 266 

Koneellisia laitteita käytettiin seuraavasti: 
Kesätöissä Talvitöissä 

Kasteluautoja — — 
Lumiauroja, hevosen vetämiä — 6 

» moottori- — 2 
Tiehöyliä — 1 
Kuljetusvälineitä, laitoksen omia 2 2 

» urakoitsijoiden — 9 
Kuorma-autoja, laitoksen omia 6 6 

» t urakoitsijoiden — 8 
Purgator-rattaita 112 — 
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Kesäkuukausina osasto käytti 2 hevosta ja talvikuukausina 11 hevosta; 
näistä oli 2 hevosta laitoksen omia. 

Katujen puhtaanapitoon kului henkilöpäivätöissä 418,400 työtuntia, 
hevospäivät öissä 6,096 työtuntia ja autopäivätöissä 18,130 työtuntia kuten 
seuraavista luvuista tarkemmin ilmenee: 

Henkilöpäivätyöt, Hevospäivätyöt, Autopäivätyöt, 
Työn laatu työtunteja työtunteja työtunteja 

Lakaisu 220,804 2,034 8,446 
Lumenluonti y.m 177,233 — — 
Lumenauraus 7,068 1,756 3,556 
Lumenkuljetus — 1,482 1,968 
Lumenkaatopaikkojen hoito 4,113 — 24 
Hiekoitus 7,586 824 3,880 
Torien huuhtelu 760 — — 
Sekalaiset työt 836 — 256 

Yhteensä 418,400 6,096 18,130 

Kauppatoreilla aikaisemmin käytettyjä automaattisesti kerääviä lakai-
sukoneita ei kertomusvuonna ollenkaan käytetty vallinneen polttoaine-
pulan takia, vaan suoritettiin puhdistustyö yksinomaan käsivoimin. Sa 
masta syystä ei myöskään käytetty kasteluautoja. Kauppatorit huuhdeltiin 
torikaupan päätyttyä letkuilla, jolloin vesi otettiin toreilla olevista palopos-
teista. Laitoksen käyttämät palopostit varustettiin keväällä vesijohtolai-
toksen toimesta vesimittareilla. Tähän huuhteluun käytettiin kaikkiaan 
2,457 m3 vettä, josta vesijohtolaitos veloitti laitokselta yhteensä 6,532: 20 
mk. Pölynsitomisaineita ei kertomusvuonna lainkaan käytetty. Rikkaruo-
hon poistamiseen käytettiin kaikkiaan 50 kg Vegebellum nimistä suolaa. 
Katurikkoja kuljetettiin pois kaikkiaan 7,647 m3. 

Aikaisempina talvina seurattua katupuhtaanapito-ohjelmaa ei kerto-
musvuoden talvella voitu noudattaa, vaan vahvisti kaupunginhallitus tam-
mikuussa uuden ohjelman talvipuhtaanapitoa varten. Tässä ohjelmassa 
luovuttiin aikaisemmin käytetystä katujen luokittelusta, joten kaupungin 
keskustassakin lumi oli luotava kinoksiin jalkakäytävän ulkoreunalle ja 
talojen seinustalle. Ainoastaan sellaisista paikoista, missä nämä kinokset 
kasvoivat liian suuriksi ja häiritsivät liikennettä, kuljetettiin lumi kaato-
paikoille. Laitoksen toimesta poiskuljetettu lumimäärä oli täten hyvin 
pieni normaalivuosina kuljetettuun määrään verraten, nousten se ainoas-
taan 11,082 m3:iin. Vertailun vuoksi mainittakoon, että v. 1935—39 pois-
kuljetetun lumimäärän keskiarvo nousi 213,897 m3:iin. 

Puhtaanapidetty katupinta-ala oli yhteensä n. 2,500,000 m2, josta kus-
tannukset nousivat kaikkiaan 8,322,524: 90 mk:aan eli n. 3:33 mk:aan 
m2:ltä. 

Kiinteistöjen ja yleisten mukavuuslaitosten puhtaanapito. Kiinteistöjen 
puhtaanapito oli jaettuna kahteen piiriin kuormausasemineen. Molemmissa 
toimi vastuunalainen työnjohtaja ja kirjuri. Puhtaanapidettävien kiinteis-
töjen ja yleisten mukavuuslaitosten lukumäärä käy ilmi seuraavasta: 



244* XXV. Puhtaanapito 

Kaupungin kiinteistöt 105 
Miesten yleiset käymälät: 

W.C.-järjestelmä 1 
Astiajärjestelmä 28 

Naisten yleiset käymälät: 
W.C.-järjestelmä 1 
Astiajärjestelmä 26 

Vedenheit topaikat: 
Miesten 63 
Naisten 13 

Yksityisten kiinteistöt: 
Vuosisopimukselliset 1,916 
Ylimääräiset 13 
Uudisrakennukset 35 

Kustannukset edellä mainittujen kiinteistöjen ja yleisten mukavuuslai-
tosten puhtaanapidosta nousivat 7,187,469: 75 mk:aan. 

Polttoainepulan takia moni yksityinen puhtaanapitourakoitsija oli 
pakoitettu lopettamaan toimintansa, ja näiden hoidossa olleista kiinteistöis-
täkin osa siirtyi puhtaanapitolaitokselle. Kun laitokselle myönnettyä ben-
siinimäärää vähennettiin joka kuukausi, ja puhtaanapidettävien talojen 
lukumäärä samalla lisääntyi, tuotti jätteiden kuljetuksen järjestäminen 
suuria vaikeuksia. Vuoden alussa laitoksella lisäksi oli suuri puute autoista. 
Sodan aikana oli 20 laitoksen kuorma-autoa asetettu palokunnan käytettä-
viksi ja lisäksi oli 22 autoa eri väestönsuojelulohkojen käytettävinä. Tästä 
johtui, että talojen pihoille kerääntyi huomattavia määriä jätteitä. Kun 
kaupungin asukkaista kuitenkin suuri osa oli siirtynyt pois kaupungista 
sodan ajaksi, oli koko vuoden jätemäärä n. 12,000 m3 pienempi kuin edelli-
senä vuonna, ollen kuitenkin suurempi kuin milloinkaan ennen v. 1939 
lukuunottamatta. 

Seuraavasta yhdistelmästä ilmenee jätteiden kuljetus: 
1 

• 

Jätteiden laatu 

Kuljetet-
tu maan 
täytteek-

si 

Kuljetettu myytäväksi K
aikkiaan 

Siitä 
Malmin 
kaato-

paikalle 

1 

• 

Jätteiden laatu 

Kuljetet-
tu maan 
täytteek-

si 
Kaupun-
gin maa-

tiloille 

Tilan-
omista-

jille kau-
pungin 

läheisyy-
teen 

Länsi-
sataman 
kuorma-
uspaikal-

ta lähetet-
täväksi 

Kyläsaa-
ren kuor-
mauspai-
kalta lä-
hetettä-

väksi 

K
aikkiaan 

Siitä 
Malmin 
kaato-

paikalle 

1 

• 

Jätteiden laatu 

ma 

Rikkoja, talous- ja paperi-
jätteitä 

Makkilantaa 
Hevoslantaa 
Haj oituskai voj ätteitä 
Tuhkaa 
Rakennus- y. m. jätteitä.. 

120,701 

10,687 
200 

2 
717 

7 

5,324 
871 

2,130 

4,061 
2,172 

1,082 

130,803 
3,045 

7 
3,212 

10,687 
200 

5,361 
2,831 

3,212 

Yhteensä 131,588 2 724 8,325 7,315 147,954 11,404 

Kuormausasemilla kuormattu määrä jakautui seuraavasti: 

Jätteiden laatu 

Länsisataman asemalla 
kuormattu 

Kyläsaaren asemalla 
kuormattu K

aikkiaan 

Jätteiden laatu 
rautatievaunuihin 

lähetettäväksi ostajien 
ajoneu-
voihin 

rautatievaunuihin 
lähetettäväksi ostajien 

ajoneu-
voihin 

K
aikkiaan 

Jätteiden laatu 
Malmin 
kaato-

paikalle 
muille 

asemille 

ostajien 
ajoneu-
voihin Malmin 

kaato-
paikalle 

muille 
asemille 

ostajien 
ajoneu-
voihin 

K
aikkiaan 

Jätteiden laatu 

m* 

Rikkoja, talous- ja paperi-
jätteitä 

Makkilantaa 
Haj oituskai vo jätteitä 

2,665 
764 

2,130 

2,659 
84 23 

2,696 
2,067 
1,082 

1,365 
40 65 

9,385 
3,043 
3,212 

Yhteensä 5,559 2,743 23 5,845 1,405 65 15,640 
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Kaupungista lähetettiin seuraava määrä vaunukuormia jätteitä suoraan 
alla mainituille asemille: 

Rikkoja, talous-
Rautatieasema Ja paperijätteitä Makkilantaa JThteensä 

Espoo — 1 1 
Herttoniemi — 6 6 
Jorvas 1 — 1 
Kauklahti 12 1 13 
Kirkkonummi — 3 3 
Leppävaara — 1 1 
Lohja — 1 1 
Malmi 107 — 107 
Masala 8 2 10 
Nikkilä 2 — 2 

Yhteensä 130 15 145 

Malmin kaatopaikalle lähetettiin rikkoja, talous- ja paperijätteitä 162, 
makkilantaa 355 sekä hajoituskaivo jätteitä 481 rautatie vaunullista. Rau-
tateitse lähetettyjä jätteitä kertyi siis kaiken kaikkiaan 1,143 rautatie vau-
nullista. 

Osaston eri työntekijäin keskimäärä viikkoa kohden näkyy seuraavasta 
yhdistelmästä: 

Ajomiehiä 6 Vaunumiehiä 6 
Autonkuljettajia 47 Siivoojia 3 
Apureita 5 0 Yhteensä 112 

Teknilliseen varustukseen kuului 55 laitoksen kuorma-autoa, 4 yksityis-
ten kuorma-autoa, 1 kaivojentyhjennysauto, 6 kpl rattaita ja 6 rekeä. 
Osaston käytössä oli 6 laitoksen hevosta. 

Kertomusvuonna suoritettiin 742 talossa hajoituskaivojen normaali-
tyhjennys. Perinpohjainen tyhjennys korjausta varten toimitettiin 141 
talossa. Sitä paitsi tyhjennettiin 130 sade- ja likavesikaivoa. Työkustannuk-
set edellä mainitusta tyhjennystyöstä nousivat 451,052: 05 mk:aan. 

Kiinteistöjen puhtaanapitoon käytettiin seuraava määrä työtunteja: 

Henkilöpäivätyöt, Hevospäivätyöt, Autopäivätyöt, 
Työn laatu työtunteja työtunteja työtunteja 
Kiinteistöjen jätteiden kuljetus ja kuor-

maus 110,260 14,448 96,400 
Mukavuuslaitosten hoito 6,134 — 2,324 
Hajoituskai vojen tyhjennys 887 — 887 

""Yhteensä 117,281 14,448 99,611 

Malmin kaatopaikka ja korjauspaja. Työn valvonnasta huolehti kaato-
paikan ja korjauspajan esimies ja hänen alaisenaan työskenteli 6 miestä 
jätteiden purkaus- ja kuormaustöissä, 2 miestä kaatopaikan hoidossa, 5 
miestä levyastioiden korjaustyössä, 1 nainen astioiden puhdistuksessa ja 3 
vartijaa, yhteensä 16 miestä ja 1 nainen. 
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Työtuntien lukumäärä eri töissä oli seuraava: 

Työn laatu Työtunteja 
Jätteiden purkaus .. .. 9,608 
Raatojen poltto 1,360 
Kaatopaikan hoito 2,670 
Höyrykattilan lämmitys 986 
Levyastiain puhdistus 2,227 

Työn laatu Työtunteja 

Levyastiain korjaus 9,373 
Rautatie vaunu j en kor j aus.... 124 
Rakennusten kunnossapito... 226 
Vartiointi 7,210 

Yhteensä 33,784 

Polttouunissa poltettiin vuoden aikana 124 koiraa, 70 kissaa, 6 hevosta, 
1 jänis ja 1 hanhi yhteensä 202 raatoa sekä sitä paitsi 61,530 kg pilaan-
tunutta lihaa. 

Työvälineiden korjaamo. Työn valvonnasta huolehti autokorjaamon 
esimies tuntikirjurin avustamana. Työntekijäin lukumäärä viikkoa kohden 
oli 18, joista 10 ammattityöntekijää ja 8 aputyöntekijää. Korjaamossa 
suoritettujen työpalkkojen määrä nousi 466,576: 20 mk:aan ja käytettyjen 
tarveaineiden arvo 205,098: 20 mk:aan. Työtuntimäärä oli 39,250. 

Autovajat ja -korjaamo. Puhtaanapitolaitoksen autokanta käsitti 85 
moottoriajoneuvoa, joihin kuului 61 kuorma-autoa, 10 kasteluautoa, 5 lakai-
suautoa, 6 tiehöylää, 1 kaivojentyhjennysauto, 1 henkilöauto ja 1 moottori-
pyörä. Kuorma-autojen työtuntimäärä eri töissä oli seuraava: 

Työn laatu Työtunteja Työn laatu 

Talousjätteiden kuljetus 96,400 Hiekoitus 
Katurikkojen » 8,446 Sekalaiset työt 
Auraus 3,521 

Kasteluautoja käytettiin 60 tuntia juomaveden kuljetukseen, tiehöyliä 
35 ja kaivojentyhjennysautoa 887 tuntia. 

Autokorjaamon työntekijäin lukumäärä oli keskimäärin viikkoa kohden 
16, joista 10 oli ammattimiehiä. 

Polttoainepulan takia varustettiin syksyllä 13 kuorma-autoa Otso 
nimisillä puukaasuttimilla ja 12 autoa Svedlund nimisillä puuhiilikaasutti-
milla. Kaasuttimet toimitettiin kuitenkin vasta vuoden lopussa, joten niistä 
ei kertomusvuonna ennätetty saada mitään kokemuksia. 

Hevostalli. Laitoksen hevosten lukumäärä oli kertomusvuoden alussa 
11. Vuoden kuluessa kuoli 1 hevonen, joten niiden lukumäärä vuoden lopussa 
oli 10. Hevosten hoidosta huolehti tallimies, jonka työtuntilukumäärä oli 
yhteensä 2,561. Hevosten ruokkimiseen käytettiin 23,561 kg heiniä ja 8,875 
kg kauroja. Hevosten sairaspäivien lukumäärä oli 180. Hevosten hoito-
kustannukset nousivat kaikkiaan 105,212: 05 mk:aan eli hevosta kohden 
9,564: 75 mk:aan. Hevosten suorittama työtuntimäärä oli yhteensä 17,397, 
josta 2,676 tuntia kului katujen puhtaanapitoon, 14,448 tuntia kiinteistöjen 
puhtaanapitoon ja 273 tuntia raatojen kuljetukseen. 

Varaston hoito oli uskottu erityiselle varastomiehelle. Varastokortit 
pidettiin laitoksen toimistossa. Tammikuun 1 p:nä varaston arvo arvioitiin 
335,421: 85 mk:ksi, vuoden aikana ostettiin tavaroita 1,275,055: 45 mk:n 
arvosta ja käytettiin 1,054,682: 55 mk:n arvosta, joten varasto joulukuun 31 
p:nä arvioitiin 555,794: 75 mk:ksi. 

Työtunteja 

3,880 
4,512 

Yhteensä 116,759 
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Menot ja tulot. Puhtaanapitolaitoksen liiketilinpäätös joulukuun 31 p:nä 
osoitti menot seuraaviksi: 

Menoerät 

Katujen puhtaanapito Kiinteistöjen ja yleisten muka-
vuuslaitosten puhtaanapito 

Kaikkiaan 
Menoerät Yleinen 

Sopimus-
ten mu-
kainen 

Yhteensä Yleinen 
Sopimus-
ten mu-
kainen 

Yhteensä 
Kaikkiaan 

Menoerät 

M a r k k a a 

Hallintokulungit 
Vuokra 
Lämpö 
Valaistus 
Vedenkulutus 
Kalusto 
Kaluston kunnossa-

pito — 
Tarverahat 
Lääkkeet ja sairaan-

hoitotarvikkeet 
Työpalkat 
Tarveaineet 
Yleisten laitteiden 

kunnossapito 
Käyttövoima 
Työntekijäin erinäiset 

edut 
Hevosten elatus 
Vakuutusmaksut 
Kiinteistö 
Väestönsuojelu 

547,258 
220,798 

74,794 
14,394 
7,422 

248,652 

356,547 
36,767 

798 
4,059,673 

244,049 

37,313 
8,140 

833,237 
25,593 
39,400 
53,833 

117,270 
10,075 
12,128 
2,029 

86 
33,537 

53,698 
3,448 

133 
1,171,261 

26,936 

4,248 
1,092 

61,301 
4,435 

12,180 

664,528 
230,873 

86,922 
16,423 
7,508 

282,189 

410,245 
40,215 

931 
5,230,934 

270,985 

41,561 
9,232 

894,538 
30,028 
51,580 
53,833 

127,042 
6,870 

39,329 
4,778 
1,847 

31,548 

205,160 
29,043 

160 
827,075 
188,447 

62,125 
1,554 

460,298 
5,856 
8,064 

78,394 

185,677 
44,550 
31,014 
9,095 

290 
218,713 

501,918 
172,109 

306 
3,118,576 

488,972 

8,323 
2,182 

272,075 
14,553 
41,527 

312,719 
51,420 
70,343 
13,873 
2,137 

250,261 

707,078 
201,152 

466 
3,945,651 

677,419 

70,448 
3,736 

732,373 
20,409 
49,591 
78,394 

977,247 
282,293 
157,265 
30,296 

9,645 
532,450 

1,117,323 
241,367 

1,397 
^9,176,585 

948,404 

112,009 
12,968 

1,626,911 
50,437 

101,171 
132,227 
304,950 

Yhteensä|6,808,668 1,513,857 8,322,525 2,077,590 5,109,880|7(187,470 15,814,945 

Sopimusten mukaisesta puhtaanapidosta tuli kertomusvuonna tappiota, 
joka nousi 12,797: 20 mk:aan. 

Tuloja oli kaikkiaan 15,802,148 mk, josta yleisen puhtaanapidon osalle 
tuli 9,191,209 mk ja sopimusten mukaisen puhtaanapidon osalle 6,610,939 
mk, kuten seuraavasta yhdistelmästä tarkemmin selviää: 

Tuloerät Mk 
Yleinen puhtaanapito 

Valtion tieosuudet 30,779 
Kadut , tori t ja yleiset 

paikat 5,298,752 
Satama-alueet 1,506,920 
Lumenkaatopaikat 44,131 
Sekalaiset työt 6,414 
Maksut mukavuuslaitosten 

käyttämisestä 2,318 
Kuormausasemien kustan-

nukset 565,378 
Kaatopaikkojen kustannukset 586,624 
Mukavuuslaitosten kustan-

nukset 432,515 

Tuloerät Mk 
Kaluston ja kiinteistön kuo-

letus- ja korkokustannukset 412,428 
Väestönsuojelu 304,950 

Yhteensä 9,191,209 

Sopimusten mukainen puhtaanapito 
Yksityisten katuosuudet 1,419,831 
Kaupungin katuosuudet 613,330 
Yksityisten kiinteistöt 4,174,128 
Kaupungin kiinteistöt 290,656 
Lannan myynt i 62,638 
S ekalaiset tulot 50,356 

Yhteensä 6,610,939 
Kaikkiaan 15,802,148 

Tähän eivät sisälly kaluston ja yleisten laitteiden kunnossapidosta maksetut 
työpalkat , 348,215:70 mk. 
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Hallinnollisen kirjanpidon mukaan menot nousivat 16,141,793:35 
mk:aan ja tulot 13,449,706: 90 mk:aan talousarvioon merkittyjen määrien 
ollessa vastaavasti 17,786,879 mk, josta 282,225 mk alkavaa siirtoa ja 
93,900 mk tilisiirtoja, sekä 14,956,100 mk. 

Varat. Joulukuun 31 p:nä 1939 vietiin puhtaanapitolaitoksen kalusto 
kirjoihin 4,365,576:90 mk:n arvoisena ja kiinteistö 1,292,276 mk:n arvoi-
sena. Kertomusvuoden aikana hankittiin kalustoa 958,926:35 mk:lla 
ja kiinteistön arvoa lisättiin 30,000 mk. Kun 532,450: 30 mk poistettiin 
kaluston arvosta ja 132,227: 60 mk kiinteistön arvosta, niin siirrettiin 
5,982,101: 35 mk säästönä v:een 1941. 

Työntekijäin erinäiset edut. Alla oleva taulukko osoittaa puhtaanapito-
laitoksen työntekijöille myönnetyt erinäiset edut v. 1936—40: 

Kesälomat Sairasavut Tapaturma-avut 
Hautaus-

apua 
Vuosi 
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1936 37 110 147 294 32,096 210 19,749 33 3,120 5 
1937 55 114 152 — — 321 33,950 210 21,289 25 3,115 3 
1938 60 105 158 — — 323 34,154 198 19,361 26 2,230 3 

1939 10 1 1 — 1 15 145 93 181 — — 344 37,388 188 25,156 24 2,125 8 
1940 19 31 50 j 46 44 39 105 76 410 48,406 238|| 28,294 24 3,019 8 

Työntekijöille suoritettiin palkkoina kaikkiaan 9,524,800: 30 mk ja 
erinäisinä etuina 1,626,910:85 mk, josta 494,665:95 mk kesälomapalkkoja, 
263,195:20 mk sairasavustusta, 17,180 mk hautausapua, 58,177:95 mk 
tapaturmavakuutusmaksuja, 46,785 mk vakuutusmaksuja kansaneläke-
laitokselle, 107,262: 60 mk vaatetusapua, 33,640: 90 mk vapaapäivä-
palkkoja ja 606,003: 25 mk sotapalvelukseen kutsuttujen työntekijäin 
palkkoja. 


