
1. Kaupunginvaltuusto 87 

Urheilulaitteet 
Eräiden urheilupaikkain aitaaminen. Kaupunginvaltuusto päätti *) 

merkitä v:n 1942 talousarvioon 165,000 mk velodromin ja Käpylän ravi-
radan alueiden aitaamista varten kiinteistölautakunnan laadituttamien 
piirustusten mukaisesti oikeuttaen yleisten töiden lautakunnan käyttä-
mään tämän määrärahan jo kertomusvuonna. 

Velodromi ja soutustadion. Kaupunginvaltuusto päätti 2) merkitä v:n 
1942 talousarvioon 73,800 mk tarpeellisten naulakkojen, penkkien ja säily-
tyskaappien hankkimiseksi velodromin pukusuojaan ja käymälän rakenta-
miseksi sen itäiseen katsomoon sekä vastaavasti 23,000 mk ja 23,400 mk 
laadittuj en suunnitelmien mukaisten kuulutuskoppien rakentamiseksi 
velodromiin ja soutustadionille oikeuttaen yleisten töiden lautakunnan käyt-
tämään mainitut varat jo kertomusvuonna. 

11. Yleisiä töitä koskevat asiat 
Rakennustoimisto. Kaupunginvaltuusto oikeutti3) kaupunginhallituk-

sen yleisten töiden lautakunnan kussakin erikoistapauksessa tehtävän 
perustellun esityksen nojalla myöntämään rakennustoimiston vakinaisille 
insinööreille ja arkkitehdeille palkaniisäyksiä kertomusvuodeksi sekä osoit-
tamaan tarvittavat lisämäärärahat kaupunginhallituksen käyttövaroista 
kalliinajanlisäyksiin palkannauttijoille. 

Rakennustoimiston rakennusmestarintointen vakinaistamisesta tehty 
esitys ei antanut 4) kaupunginvaltuustolle toimenpiteen aihetta. 

Rakennustoimiston tilivirasto. Ottaen huomioon rakennustoimiston tili-
viraston kamreerin työmäärän suuren lisääntymisen kaupunginvaltuusto 
päätti 5) kesäkuun 1 p:stä lukien siirtää hänen virkansa 17 palkkaluokasta 
16:nteen sekä käyttövaroistaan uusien virkojen palkkoihin sekä palkan-
korotuksiin myöntää 1,925 mk korotetun palkan suorittamiseen kerto-
musvuonna. 

V:n 1940 talousarvion pääluokan Yleiset työt lukuun Tilivirasto sisäl-
tyvää määrärahaa Korvaus kannannasta päätettiin 6) sallia ylittää 382: 90 
mk. 

Yleisten töiden määrärahat. Seuraavia v:n 1940 talousarvion pääluokan 
Yleiset työt määrärahoja päätettiin sallia ylittää alla mainitun verran: 
luvun Istutukset määrärahaa Kaupunginpuutarhan valaistus 1,782: 80 
mk sekä luvun Työntekijäin erinäiset edut määrärahoja Kesäloma 790,000 
mk, Sairasapu 880,000 mk, Hautausapu 36,000 mk ja Reserviharjoituksiin 
kutsuttujen työläisten palkkaus 6,380,000 mk6) sekä tuloa tuottamat-
tomien pääomamenojen pääluokan lukuun Urheilukentät sisältyvää määrä-
rahaa Velodromi, katsomopaikkojen lisääminen, teknillisiä laitteita y.m. 
120,000 mk6) . 

Kaupunginvaltuusto päätti7) sallia ylittää yleisten töiden pääluokan 
kertomusvuoden määrärahoja seuraavasti: luvun Yleisten töiden lautakunta 
ja rakennustoimisto määrärahaa Autot 125,000 mk7); luvun Rakennustoi-
miston tilivirasto määrärahaa Painatus ja sidonta 3,500 mk7); luvun Kadut 

Kvsto 14 p. toukok. 41 §. — 2) S:n 4 p. kesäk. 35 ja 38 §. — 3) S:n 4 
p. kesäk. 14 §. — 4) S:n 12 p. maalisk. 6 § ja 2 p. huhtik. 12 §. — 5) S:n 14 
p. toukok. 19 §,·—6) S:n 29 p. tammik. 25 §. — 7) S:n 29 p. lokak. 25 §. 
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ja tiet korjaus- ja kunnossapitomäärärahaa Täytemaan vastaanotto 
200,000 mk luvun Viemärit määrärahaa Kyläsaaren puhdistuslaitos, 
käyttö ja hoito 137,000 mk 2); sekä luvun Varasto määrärahaa Kuorma-
autojen korjaus ja maalaus, varaosia ja renkaita 380,000 mk3). 

Valtuusto päätti 4), että seuraavat yleisten töiden v:n 1937 määrärahat 
saatiin siirtää kertomusvuonna käytettäviksi: tuloa tuottamattomien pää-
omamenojen pääluokan lukuun Talorakennukset sisältyvä 600,000 mk:n 
määräraha Kaasusuojakammion rakentaminen rakennustoimiston konepa-
jan yhteyteen, lukuun Kadut ja tiet sisältyvä 294,000 mk:n määräraha Til-
kan sairaalan itä- ja pohjoispuolella olevat kadut ja lukuun Viemärit sisäl-
tyvä 269,000 mk:n määräraha Tilkan sairaalan itä- ja pohjoispuolella ole-
vat kadut, viemäri, kaikki kokonaisuudessaan. 

Valtuusto päätti 4), että v:n 1940 talousarvion pääluokan Yleiset työt 
lukuun Varasto sisältyvät määrärahat Uusien työkoneiden osto ja Kone-
pajain pihan päällystäminen emulsiopeitteellä4) sekä pääluokan Tuloa 
tuottamattomat pääomamenot lukuun Kadut ja tiet sisältyvä määrä-
raha Seurasaarentie, 2 vedenottopaikan järjestäminen palokunnalle 4) ja 
lukuun Istutukset sisältyvät määrärahat Hietarannan ja soutustadionin 
välinen alue, tasoitus- ja istutustyöt sekä Talin taimisto, salaojitus, 
aitaaminen ja käytävien teko uudella osalla4) saatiin merkitä siirto-
määrärahoiksi. 

Valtuusto päätti 5) peruuttaa seuraavat käyttämättä jääneet siirtomää-
rärahat tai niiden jäännöserät: v:n 1939 talousarvion pääluokan Tuloa tuot-
tamattomat pääomamenot lukuun Talorakennukset sisältyvästä määrä-
rahasta 21 uuden kioskin rakentaminen 97,569: 65 mk, lukuun Kadut ja 
tiet sisältyvistä määrärahoista Linnankoskenkatu Sutelantieltä Valhallan-
kadulle, tasoitus, 135,000 mk, Sutelantie Rajasaarenkadulta Linnankosken-
kadulle, tasoitus, 82,000 mk, Ensi linja Porthaninrinteeltä Castreninkadulle, 
lopputasoitus, 225,000 mk, Ensi linja Helsinginkadulta pohjoiseen, osittai-
nen alentaminen ja levennetyn osan lopputasoitus, 131,000 mk, Koskelan-
tie Mäkelänkadulta Käpyläntielle, tasoitus ja pohjoispuolen ajoradan ja 
käytävän päällystäminen asfalttisepelillä, 490,000 mk, Koskelantie Mäkelän-
kadulta Käpyläntielle, eteläpuolen jalkakäytävän ja ajoradan päällystämi-
nen asfalttisepelillä ynnä keskitien ja istutusten kunnostaminen, 54,000 
mk, Urheilukadun leventäminen 191,000 mk, Eläintarhantie Turuntieltä 
Stadionintielle, leventäminen, 41,000 mk, Olympiatie, jatkaminen Maraton-
tielle, 69,000 mk, Uimastadionille johtavat tiet ja Hellaantien käytävä 
76,000 mk, Tie Pasilan vanhalta asemalta Nordenskiöldinkadulle, oikaisu ja 
levennys, 214,000 mk ja Stadionin etupihat ja niille johtavat käytävät, 
järjestely, 681,000 mk ja määrärahan Stadionin ympäristö, pysäköimispaik-
kojen järjestäminen, 753,000 mk, lukuun Viemärit sisältyvästä määrära-
hasta Koskelantie Mäkelänkadulta Käpyläntielle, viemäri, 226,000 mk ja 
lukuun Urheilukentät sisältyvästä määrärahasta Harjoituspaikkojen jär-
jestäminen olympiakisoja varten 123,000 mk ja lukuun Erinäisiä olympia-
kisojen aiheuttamia menoja sisältyvistä valtuuston käyttövaroista 3,379,000 
mk ynnä samasta määrärahasta Käpylän ravirataa, pukusuojaa ja aitausta 
varten jo myönnetyt 500,000 mk; v:n 1940 talousarvion pääluokan Yleiset 
työt lukuun Varasto sisältyvästä määrärahasta Konepajain pihan päällys-

*) Kvsto 4 p. kesäk. 50 §. — 2) S:n 19 p. marrask. 26 §. — 3) S:n 18 p ke-
säk. 59 §. — 4) S:n 29 p. tammik. 24 §. — 5) S:n 19 p. marrask. 17 §. 
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täminen emulsiopeitteellä 100,000 mk ja pääluokan Tuloa tuottamattomat 
pääomamenot lukuun Kadut ja tiet sisältyvistä määrärahoista Rajasaa-
renkatu Sutelantieltä Humalistonkadulle, leventäminen» 166,000 mk, 
Turuntie Tilkan sillalta Lääkärinkadulle, keskiosan päällystäminen, 387,000 
mk ja Suvilahdenkatu, itäpuolen lopputasoitus, 152,000 mk, määrärahan 
Aleksis Kiven katu Pasilan sillalta Kotkankadulle, lopputasoitus ja puuistu-
tukset, kokonaisuudessaan, määrärahasta Lemuntie Elimäenkadulta Noki-
antielle, lopputasoitus, 121,000 mk, määrärahat Päijänteenkuja, tasoitus, 
Vellamonkatu Hämeentieltä Orioninkadulle, tasoitus, Orioninkatu Violan-
kadulta Vellamonkadulle, tasoitus, Vegankatu Hämeentieltä Orioninka-
dulle, tasoitus, Saarenkatu Hämeentieltä Orioninkadulle, tasoitus, Violan-
katu Hämeentieltä Orioninkadulle, tasoitus, Hämeentie Violankadulta 
Vellamonkadulle, itäpuolen kunnostaminen ja Mäkelänkadun ja Pohjolan-
kadun risteyksen järjestely, kokonaisuudessaan, määrärahasta Käpylän-
tien osittainen tasoitus Taivaskalliontieltä Askolantielle 169,000 mk ja 
määrärahat Oulunkyläntie Käpyläntieltä Askolantielle, reuna-alueiden 
tasoittaminen, ja Temppeliaukio, kirkkotontin ulkopuolisen alueen tiet 
ja istutukset, kokonaisuudessaan, lukuun Viemärit sisältyvät määrärahat 
Päij änteenkuja, viemäri, Orioninkatu Violankadulta Vellamonkadulle, 
viemäri, Violankatu Hämeentieltä Vellamonkadulle, viemäri, ja Hämeen-
tie Violankadulta Vellamonkadulle, viemäri, kokonaisuudessaan ja määrä-
rahasta Vedenheittolaitokset 317,000 mk ja lukuun Urheilukentät sisälty-
västä määrärahasta Soutu- ja melontastadion, tiet, venelaiturit, väylän 
merkintä y.m. 980,000 mk ja määrärahan Turveviljelyksen järjestäminen 
kokonaisuudessaan; sekä v:n 1941 talousarvion pääluokan Yleiset työt 
lukuun Kadut ja tiet sisältyvän määrärahan Liikennejärjestelyä, kaupun-
ginhallituksen määräyksen mukaan, 270,000 mk, ja määrärahan Teiden 
päällystäminen kestopeitteellä, kaupunginhallituksen määräyksen mukaan, 
531,000 mk, pääluokan Tuloa tuottamattomat pääomamenot lukuun Kadut 
ja tiet sisältyvästä määrärahasta Tuomarinkylän omakotialueen ensim-
mäisen rakennusvaiheen katutyöt 1,600,000 mk ja lukuun Viemärit sisälty-
vän määrärahan Viemäri Toivonkadulta Eläintarhantien alitse v. 1940 
rakennettuun johtoon kokonaisuudessaan. 

Länt. Rantatien pohjoisosan kunnostaminen. Kaupunginvaltuusto hy-
väksyi x) kiinteistölautakunnan laadituttaman, Länt. Rantatien pohjois-
osan kunnostamista 2) koskevan muutosehdotuksen n:o 2,155. 

Pihlajatien, Kuusitien ja Mäntytien rakentaminen. Kaupunginvaltuusto 
päätti3) merkitä v:n 1942 talousarvioon yhteensä 3,477,000 mk Mänty-
tien, Kuusitien ja Pihlajatien vesi-, kaasu- ja sähköjohtotöiden suoritta-
mista varten oikeuttaen teknillisten laitosten hallituksen tarpeen mukaan 
käyttämään näitä määrärahoja jo kertomusvuonna. 

Untamonkujan rakentaminen y.m. Kaupunginvaltuusto päätti 4) mer-
kitä v:n 1942 talousarvioon 195,000 mk:n määrärahan Joukolan- ja Käpy-
läntien välisen Untamonkujan osan rakentamista varten oikeuttaen yleis-
ten töiden lautakunnan käyttämään mainitun määrärahan jo kertomus-
vuonna. 

Käpylän katu- ja viemärityöt. Kaupunginvaltuusto päätti5) merkitä 
v:n 1942 talousarvioon 150,000 mk Kuutamotien ja 81,000 mk Onnentien 

!) Kvsto 15 p. tammik. 26 §. — 2) Ks. v:n 1937 kerfc. s. 76. — 3) Kvsto 2 
p. huhtik. 28 §. — 4) S:r 23 p. huhtik. 38 §. — 5) S:n 12 p. maalisk. 21 §. 
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tasoittamiseen sekä 50,000 mk Onnentien viemäritöihin oikeuttaen yleisten 
töiden lautakunnan käyttämään nämä määrärahat jo kertomusvuonna. 

Tien rakentaminen ja viemärin vetäminen Invaliidisäätiön alueelle 
Reijolaan. Tien rakentamista varten Turuntieltä Invaliidisäätiön alueelle 
Reijolaan kaupunginvaltuusto p ä ä t t i s a l l i a käyttää 220,000 mk v:n 1937 
talousarvion tuloa tuottamattomien pääomamenojen pääluokan lukuun 
Kadut ja tiet sisältyvästä määrärahasta Tilkan sairaalan itä- ja pohjois-
puolella olevat kadut sekä viemärin vetämiseen tähän tiehen 74,000 mk 
edellä mainitusta määrärahasta ja 269,000 mk saman pääluokan luvun Vie-
märit määrärahasta Tilkan sairaalan itä- ja pohjoispuolella olevat kadut, 
viemäri. 

V:n 1942 talousarvioon päätettiin ^ merkitä 489,000 mk viemärin vetä-
miseksi Invaliidisäätiön rakennukseen johtavaan uuteen tiehen oikeuksin 
käyttää määräraha jo kertomusvuonna. 

Mäkelänkadun johtotöiden rakennussuunnitelman muuttaminen. Yleisten 
töiden lautakunnan ilmoitettua, että Koskelantien ja Pohjolankadun 
välisen Mäkelänkadun osan itäpuolen lopputasoitus, jota varten oli merkit-
ty määräraha v:n 1940 talousarvion tuloa tuottamattomien pääomamenojen 
pääluokan lukuun Kadut ja tiet, huomattavia asfalttiemulsiomääriä kysy^ 
vänä oli siirrettävä tuonnemmaksi, rakennustoimiston katurakennusosasto 
laaditutti uuden n:olla 5,836 merkityn ehdotuksen Mäkelänkadun johto-
töiden rakennussuunnitelman muuttamisesta. Hyväksyen tämän ehdotuk-
sen kaupunginvaltuusto oikeutti 2) yleisten töiden lautakunnan suunni-
telman toteuttamiseksi käyttämään v:n 1940 talousarvion tuloa tuottavien 
pääomamenojen pääluokan lukuun Vesijohtolaitos sisältyvän määrärahan 
Putkiverkon laajentaminen erää Vesijohto Mäkelänkadun itäpuoleen Kos-
kelantieltä Otavankujalle ja lukuun Kaasulaitos sisältyvän määrärahan 
Pääputkiverkon laajennus ja uusiminen erää Kaasujohto Mäkelänkatuun 
Koskelantieltä Pohjolankadulle sekä tuloa tuottamattomien pääomameno-
jen pääluokan lukuun Viemärit sisältyvää määrärahaa Mäkelänkatu Poh-
jolankadulta Koskelantielle, viemäri. Edelleen valtuusto päätti merkitä 
v:n 1942 talousarvioon 209,000 mk:n määrärahan kaasujohdon rakentami-
seksi piirustuksen mukaisesti oikeuksin käyttää sitä jo kertomusvuonna. 

Ruskeasuon viemärin yhdistäminen Uudenpellon viemäriin. Invaliidi-
säätiön ilmoitettua invaliidien huoltolaitoksen rakentamista varten luo-
vutetun Ruskeasuon tontin viemärin tulevan yhdistettäväksi Ruskeasuon 
alueen viemäriverkostoon3), kaupunginvaltuusto myönsi 4) 352,000 mk 
käyttövaroistaan työttömyyden lieventämiseksi tarkoitettuihin töihin 
Ruskeasuon viemärin yhdistämiseksi Uudenpellon viemäriin. 

Meilahden viemäriolojen järjestely. Kaupunginvaltuusto päätti5), että 
kertomusvuoden talousarvion pääluokan Tuloa tuottamattomat pääoma-
menot lukuun Viemärit sisältyvä, 7,851,000 mk:n suuruinen määräraha 
kokoojajohdon rakentamista varten Meilahdesta Pikku-Huopalahden puh-
distuslaitokselle saatiin käyttää kokoojajohdon rakentamiseen Tilkan sil-
lalta entisen Lääkärinkadun ja Paciuksenkadun kulmaan sekä tästä lähte-
vän Nordenskiöldinkadun—Stenbäckinkadun tunnelin alapään betonoimis-
töihin ja Stenbäckinkadun kulman lika- ja sadevesijohtojen töihin piirus-

!) Kvsto 12 p. maalisk. 22 §. — 2) S:n 23 p. huhtik. 37 §. — 3) Ks. v:n 1940 
kert. s. 48. — 4) Kvsto 15 p. tammik. 28 §. — 5) S:n 26 p. helmik. 9 §; ks. tämän 
kert. s. 79. 
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tuksen n:o 5,774 mukaisesti. Edelleen valtuusto päätti merkitä kyseisiä 
töitä varten 459,000 mk:n siirtomäärärahan v:n 1942 talousarvioon oikeut-
taen yleisten töiden lautakunnan käyttämään sitä jo kertomusvuonna. 

Eräiden varatöiden aloittaminen. Kaupunginvaltuusto päätti1), että Länsi-
sataman korttelin n:o 265 kallioiden louhiminen sekä Kuusi- ja Turuntien 
välisen Pihlajatien osan ja Kuusitien ja Mäntytien tasoittaminen saatiin 
suorittaa varatöinä, osoittaen niihin 2,520,000 mk tuloa tuottamattomien 
pääomamenojen pääluokan lukuun Työttömyys- ja avustustyöt sisältyvistä 
käyttövaroistaan työttömyyden lieventämiseksi tarkoitettuihin töihin. 
Samalla päätettiin kehoittaa kaupunginhallitusta valmistamaan ja esittä-
mään valtuuston hyväksyttäväksi suunnitelma työttömyyden lieventämi-
seksi tarkoitettujen määrärahain käyttämisestä. 

Nurmijärven maantien oikaiseminen. Myöntäen Helsingin—Nurmi-
järven maantien oikaisemistyöhön 1,000,000 mk ehdoin, että kaupunki 
ennen sen aloittamista asetti tie- ja vesirakennushallituksen käytettäväksi 
saman verran oikaisemisen yhteydessä kaupungin omistaman alueen kautta 
rakennettavan tieosuuden töihin myöntämästään korvauserästä 2), kulku-
laitosten ja yleisten töiden ministeriö oli joulukuun 18 p:nä 1940 hyväksynyt 
ja tietyössä noudatettavaksi vahvistanut kaupunginvaltuuston puoltaman 
vaihtoehdotuksen n:o V, joka kuitenkin koski lähinnä kaupungin Kaare-
lassa omistamia maa-alueita, koska kaupunki ei tällöin vielä omistanut 
Ab. Stenius yhtiön maita Haagassa. 

Muuttaen aikaisempaa päätöstään 2) asiassa valtuusto päätti3) sallia, 
että kyseiseen oikaisutyöhön sijoitettiin Helsingissä kotipaikkaoikeutta 
nauttivien lisäksi myöskin siirtoväkeä, sekä myöntää käyttövaroistaan 
työttömyyden lieventämiseksi tarkoitettuihin töihin pyydetyn 1,000,000 
mk:n erän tie- ja vesirakennushallituksen käytettäväksi työn aloittamiseen. 

Oikaisutyön ulottamista myöskin Haagan kauppalan alueelle silmällä-
pitäen kiinteistötoimiston asemakaavaosasto sittemmin laaditutti molla 
2,201 merkityn yleiskartan, josta ilmeni parhaaksi katsottu tiesuunta kaup-
palan koko alueella sekä ehdotetun Valtakunnantien jatkeen ja Turuntien 
jatkeen liittyminen siihen. Paitsi tarpeellisia profiiliehdotuksia laadittiin 
lisäksi kolme vaihtoehtoista tienjärjestelyehdotusta, joista kiinteistö-
lautakunta puolsi molla 2,200 merkittyä, jossa m.m. tien itäsivulle oli suun-
niteltu raitiotie 3 m:n levyisten ruohokaistaleiden reunustamana sekä 
tien länsipuolella varattu jalankulku- ja polkupyöräliikennettä kumpaakin 
varten 3 m:n levyiset tiet, jotka Haagassa seurasivat paikalliskatua. Muut-
taen osittain alkuperäistä päätöstään asiassa valtuusto päätti4) tie- ja 
vesirakennushallitukselle annettavassa lausunnossaan puoltaa tiesuunni-
telman hyväksymistä n:oilla 2,200 ja 2,201 merkittyjen vaihtoehdotusten 
mukaisesti sekä ilmoittaa sitoutuvansa korvauksetta luovuttamaan sekä jo 
omistamastaan että mahdollisesti ennen työn loppuunsaattamista omistuk-
seensa saamastaan maa-alueesta maantieksi tarvittavan osan. 

Eräiden katu- y.m. töiden suorittaminen Herttoniemessä. Kaupungin-
valtuusto päätti 5) merkitä v:n 1942 talousarvioon 50,000 mk rakennustoi-
miston satamarakennusosaston ehdottamien Puusepänkadun viemärin lisä-
töiden sekä yhteensä 440,000 mk Kirvesmiehenkadun pohjoisosan tasoitta-
mis- ja päällystämis- sekä vesijohdon ja viemärin rakentamistöiden suorit-

i) Kvsto 2 p. huhtik. 29 §. — 2) Ks. v:n 1936 kert.s. 31. — 3) Kvsto 15 p. 
tainmik. 11 §. — 4) S:n 14 p. toukok. 30 §. — 5) S:n 14 p. toukok. 40 §. 
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tamiseen oikeuttaen yleisten töiden lautakunnan jo kertomusvuonna käyt-
tämään edellisen määrärahan kokonaisuudessaan sekä jälkimmäisestä 
220,000 mk. 

Eräiden kunnostamistöiden suorittaminen Pirkkolan omakotialueella. 
Kaupunginvaltuusto päätti x) merkitä v:n 1942 talousarvioon 247,500 
mk:n suuruisen määrärahan eräitä Pirkkolan omakotialueella suoritettavia 
kunnostamistöitä varten oikeuttaen yleisten töiden lautakunnan käyttä-
mään sen jo kertomusvuonna. 

12. Puhtaanapitoa koskevat asiat 

Puhtaanapitomäärärahat. V:n 1940 talousarvion katujen ja kiinteistö-
jen puhtaanapitomäärärahaa Työntekijäin erinäiset edut päätettiin 2) 
sallia ylittää enintään 480,910: 85 mk. 

Kertomusvuoden katujen ja kiinteistöjen puhtaanapitomäärärahaa 
Työpalkat päätettiin sallia ylittää 5,200,000 mk3) sekä Työntekijäin eri-
näiset edut enintään 1,162,000 mk 4 ) . 

Kaupunginvaltuusto päätti 5) merkitä siirtomäärärahaksi v:n 1939 
talousarvion pääluokkaan Puhtaanapito sisältyvän, Uudistyöt nimisen 
katujen ja kiinteistöjen puhtaanapitomäärärahan, 248,725 mk, joka oli 
jäänyt käyttämättä. 

13. Satamaoloja koskevat asiat 

Satamahallintotoimisto. Kaupunginvaltuusto päätti6) kertomusvuoden 
elokuun 1 p:stä lukien lakkauttaa satamahallintotoimiston satamalii-
kenneosaston 42 palkkaluokkaan kuuluvan parmaajain vanhimman viran 
sekä tällöin sen sijaan perustaa 41 palkka- ja V kielitaitoluokkaan kuuluvan 
vedenantomiehenviran, jonka haltijan palkkaamiseen kertomusvuonna 
saataisiin käyttää lakkautetun viran säästyvää palkkaerää. Edelleen val-
tuusto päätti edellä mainitusta päivästä lukien lakkauttaa koko parmaaja-
kunnan sellaisenaan. 

Satamain määrärahat. Kaupunginvaltuusto päätti sallia ylittää sa-
tamaliikennemäärärahaa Vedenkulutus enintään 30,000 mk 7) ja satama-
hinaaja Herculeksen korjaus- ja kunnossapitomäärärahaa yhteensä enin-
tään 190,000 mk8) sekä satamakannantamäärärahaa Tullilaitokselle suo-
ritettava kantopalkkio enintään 24,000 mk 9). 

Yleisten töiden lautakunta oikeutettiin 10) siirtämään kertomusvuo-
den talousarvion pääluokan Kiinteistöt lukuun Erinäisten hallintokuntain 
rakennusten korjaukset sisältyvästä määrärahasta Tulli- ja satamaraken-
nukset 33,644: 85 mk v:n 1940 talousarvion pääluokan Tuloa tuottavat 
pääomamenot lukuun Satamat sisältyvässä määrärahassa Katajanokan 
tulli- ja pakkahuonerakennus, muutostöitä syntyneen vajauksen peittämi-
seksi. 

Valtuusto päätti11), että v:n 1938 talousarvion pääluokan Tuloa tuotta-
vat pääomamenot lukuun Satamat sisältyvä, suurelta osalta käyttämättä 

Kvsto 18 p. kesäk. 38 §. — 2) S:n 29 p. tammik. 29 §. — 3) S:n 3 p. 
syysk. 34 §. — 4) S:n 29 p. lokak. 26 §. — 5) S:n 29 p. tammik. 22 §. — 6) S:n 
18 p. kesäk. 16 §. — 7) S:n 19 p. marrask. 27 §. — 8) S:n 4 p. kesäk. 51 § ja 
1 p. lokak. 31 §. — 9) S:n 4 p. kesäk. 52 §. — ") S:n 17 p. jouluk. 38 §. — 
n ) S:n 17 p. jouluk. 39 §. 


