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RN 1 17, Sofielund RN 120, Uusikoti RN 22, Sofielund frälsesäteri RN 23 

ja Sofielund RN 33, yhdistämistä Herttoniemi nimiseksi tilaksi. 
Merkittiin tiedoksi Uudenmaan lääninhallituksen lokakuun 10 p:nä 

vahvistaneen Herttoniemen teollisuus- ja öljysatama-aluetta koskevan ra-
kennus järjestysehdotuksen 2) sekä määränneen, että kaikki asiasta mah-
dollisesti aiheutuneet kustannukset jäävät kaupungin vahingoksi. 

Degerö. Uudenmaan lääninhallitus oli huhtikuun 30 p:nä päättänyt 
määrätä kiinteistölautakunnan laatimaan rakennussuunnitelman3) koko 
Degerön taajaväkisen yhdyskunnan alueelle, ehdoin ettei valtiolle aiheu-
tunut asiasta minkäänlaisia kustannuksia sekä että kaupunki tyytyi siihen, 
että ellei maanomistajia jostain syystä voitu velvoittaa osallistumaan kau-
pungille asiasta johtuvien kustannusten suorittamiseen, niin nämä kustan-
nukset jäivät kaupungin lopulliseksi vahingoksi, elleivät maanomistajat eri 
sopimuksella tai muulla perusteella ole velvoitettuja suorittamaan mahdolli-
sesti sovittua korvausta. Päättäen suostua lääninhallituksen asettamiin 
ehtoihin kaupunginhallitus antoi4) kiinteistölautakunnalle tehtäväksi 
ryhtyä laatimaan kyseistä rakennussuunnitelmaa. 

11. Yleisiä töitä koskevat asiat 

Rakennustoimiston viranhaltijat. Avoinna olevaa kaupunginarkkiteh-
din virkaa hoitamaan määrättiin 5) toistaiseksi ja kunnes se täytettiin apu-
laiskaupunginarkkitehti V. T. Määttä sijaisenaan oman virkansa ohella 
toimistoarkkitehti Y. Lagerblad. Kaupunginarkkitehdiksi valittiin6) sit-
temmin arkkitehti G. H. Ekelund. 

Haettavaksi julistettuun kaupunginpuutarhurinvirkaan valittiin7) Tu-
run kaupunginpuutarhuri A. L. Hellemaa, joka kuitenkin sittemmin ilmoit-
ti, ettei hän ollut tilaisuudessa vastaanottamaan virkaa taloudellisesti epä-
edullisena. Kaupunginhallitus päätti 8) tämän johdosta kehoittaa yleisten 
töiden lautakuntaa tekemään esityksen kaupunginpuutarhurinviran palkan 
korottamisesta. 

Haettavaksi julistettuun varastopäällikönvirkaan valittiin9) tilien-
tarkkaaja M. Pulkkinen. 

Rakennustoimistossa työskentelevien virastovaratyöntekijäin palkkaa-
miseen käytettiin kertomusvuonna yhteensä 45,144 mk kaupunginhalli-
tuksen käyttövaroista työttömyyden varallta 10). 

Kaupunginarkkitehti J . G. Taucherille myönnettiin lx) jatkettua sairas-
lomaa virkasäännön mukaisin palkkaeduin tammikuun 13 pistä maaliskuun 
12 p:ään. Tällöin vapautettiin apulaiskaupunginarkkitehti V. T. Määttä 
omaan virkaansa kuuluvien tehtävien hoitamisesta samaksi ajaksi, jolloin 
hänen rakennustoimiston johtosäännön mukaisesti tuli hoitaa kaupungin-
arkkitehdin virkatehtäviä, sekä määrättiin toimistoarkkitehti Y. Lagerblad 
oman virkansa ohella hoitamaan apulaiskaupunginarkkitehdinvirkaan 
kuuluvia tehtäviä. 

l) Khs 6 p. marrask. 2,378 §. — 2) Ks. v:n 1940 kert. s. 206 ja tämän kert. 
s. 84. — 3) Ks. v:n 1939 kert. s. 87. — 4) Khs 23 p. toukok. 1,299 §. — 5) S:n 20 
p. maalisk. 746 §. —6) S:n 2 p. toukok. 1,094 §. — 7) S:n 28 p. elok. 1,994 §. — 
8) S:n 30 p. lokak. 2,344 §. — 9) S:n 15 p. toukok. 1,255 §. —10) S:n 9 p. tam-
mik. 74 §, 27 p. helmik. 559 §, 29 p. toukok. 1,408 §, 14 p. elok. 1,906 § ja 11 
p. jouluk. 2,650 §. — n) S:n 23 p. tammik. 232 § ja 20 p. helmik. 486 §. 
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Sairaslomaa virkasäännön mukaisin palkkaeduin myönnettiin lisäksi 
kaupunginpuutarhuri J . E. Arangolle 1) huhtikuun .15 pistä toukokuun 14 
p:ään sekä varastopäällikkö O. W. Haglundille 2) maaliskuun 1 p:stä 31 
p:ään. 

Kaupunginarkkitehti G. H. Ekelundille myönnettiin3) palkallista vir-
kalomaa joulukuun 7 p:n ja 21 p:n väliseksi ajaksi. 

Kaupunginhallitus päätti 4) myöntää eräille yleisten töiden lautakun-
nan ja rakennustoimiston sekä rakennustoimiston tiliviraston tilapäisen 
työvoiman määrärahoista palkatuille tilapäisille apulaisille kaupungin-
valtuuston päättämät 5) kalliinajanlisäykset helmikuun 1 pistä alkaen Kal-
liinajanlisäykset palkannauttijoille, kaupunginhallituksen käytettäväksi 
nimisen määrärahan ylityksenä sekä oikeuttaa yleis jaostonsa vastedes 
ratkaisemaan tämänlaatuiset asiat. 

Yleisten töiden lautakunta oikeutettiin 6) kesäkuun 1 p:stä lukien korot-
tamaan tilapäisen työvoiman määrärahasta palkattujen ylimääräisten insi-
nöörien palkat enintään 5,000 mk:aan kuukaudessa jo myönnetyt ja mah-
dollisesti myönnettävät kalliina janlisäykset mukaanluettuina, huomioon-
ottaen, ettei myönnettyjä määrärahoja tämän vuoksi ylitetty. 

Yleisten töiden lautakunta oli myöntänyt toimistoinsinööri R. V. Vor-
naselle palkatonta virkavapautta marraskuun 1 p:ään määräten vanhem-
man insinöörin P. J. E. Dunckerin mainittuun päivään saakka hoitamaan 
toimistoinsinöörinvirkaa nostaen siihen kuuluvan palkan ynnä omat ikä-
korotuksensa. Kun insinööri Duncker kuitenkin kesäkuun 19 p:nä kutsuttiin 
sotapalvelukseen, joten toimistoinsinöörille oli valittava toinen sijainen, 
kaupunginhallitus päätti7), että insinööri Duncker-ille hänen sotapalveluk-
sessa olonsa ajalta oli suoritettava hänen oman virkansa palkka. 

Turvasäilössä kesäkuun 18 p:stä syyskuun 2 p:ään saakka sekä sen jäl-
keen sotapalveluksessa olleelle ja syyskuun 18 p:nä vihollisen puolelle 
karanneelle insinööri A. K. Myrskylle päätettiin8) sallia maksaa palkka 
vain syyskuun 3 p:n ja 18 p:n väliseltä ajalta ollen tästä palkasta vä-
hennettävä hänen pidätettynä olonsa aikaa vastaava osa kesäkuun pal-
kasta. 

Kaupunginarkkitehti G. H. Ekelund oikeutettiin suorittamaan loppuun 
erinäiset hänen toimivana arkkitehtinä alkamansa suunnittelutyöt 9) 
ehdoin, ettei tämä missään muodossa häirinnyt kaupunginarkkitehdin vir-
katehtävien hoitoa, sekä kertomusvuoden loppuun saakka sivuvirkana tila-
päisesti hoitamaan teknillisen korkeakoulun lehtorin virkaa 10j. 

Varastopäällikkö M. Pulkkinen x l), rakennusmestarit V. Ahonen l2), 
R. Moring 12), K. Olan 13), A. Pirkkonen 14), Y. E. Rantanen 15), A. Rokka-
nen 12), Y. Stigell12), G. Ström12), E. J . Sumu 15) ja J. O. Ahlgren 12) sekä 
toimistoapulaiset T. Ettala 16), D. Jansson 15) ja L. S. Outovaara 15) oikeu-
tettiin asumaan kaupungin ulkopuolella v:n 1942 loppuun. 

Yleisten töiden työntekijät. Kaupunginhallitus ratkaisi sairasavustuk-
sen myöntämistä seuraaville työntekijöille koskevat asiat: T. B. Sal-

!) Khs 24 p. huhtik. 1,051 §. — 2) S:n 13 p. maalisk. 694 §. — S:n 20 p. 
marrask. 2,499 §. — 4) S:n 13 p. maalisk. 691 §. — &) S:n 24 p. huhtik. 1,056 § 
ja 2 p. toukok. 1,094 §. — «) S:n 15 d. toukok. 1,264 §. — 7) S:n 14 p. elok. 
1,888 §. — 8) S:n 9 p. lokak. 2,205 §. — ») S:n 24 p. heinäk. 1,829 §. — S:n 
18 p. syysk. 2,076 §. — X1) Khn jsto 24 p. heinäk. 3,842 §. — 12) S:n 9 p. tam-
mik, 3,054 §. — i3) S:n 16 p. tammik. 3,076 §. — S:n 13 p. maalisk. 3,304 §. — 
*5) S:n 13 p. helmik. 3,206 §. — S:n 6 p. maalisk. 3,278 §. 



284 II. Kaupunginhallitus 244-

melle1), H. Mujeelle2), J. E. Laineelle3), O. Stenströmille4), O. E. Ojaselle5),. 
F. B. Kulmalalle6), K. I. Kivirannalle 7), R. A. Hankaniemelle 8), P. 
M. Leinolle 9), T . Kejoselle 10) ja K. H. Immoselle11). 

Kaupunginhallitus teki seuraavien vapaaehtoista tai vakinaista sota-
palvelusta suorittavien työntekij äin palkka-asioita koskevat päätökset: 
V. Joutsimäen 12), A. A. Nuovasen 13) K. O. Nyholmin 14), V. B. Lilje-
strömin 14) ja V. Vuorion 15). 

Herttoniemessä työskentelevien työntekijäin matkakulut. Kaupungin-
hallitus päätti 16) oikeuttaa rakennustoimiston myymään Herttoniemessä 
työskenteleville Helsingissä asuville työntekijöille linja-autolippuja 2 mk:n 
kappalehinnoin. 

Työpukujen kustantaminen. Kaupunginhallitus päätti ·1·7), että pommi-
tusvaurioiden raivaustöihin määrätyille kaupungin työntekijöille kustanne-
taan työpuvut työmäärärahoja käyttäen. 

Kaupunginhallitus päätti 18) oikeuttaa rakennustoimiston luovutta-
maan 44 linnoitustöihin lähtevälle lihanjalostustyöntekijälle kumisaap-
paita, suojapukuja ja nahkakintaita enintään 500 mk:n arvosta henkilöä, 
kohden ja yhteensä enintään 20,000 mk:n arvosta edellytyksin, että esi-
neiden jakelu tapahtui Suomen elintarvetyöläisten liiton välityksellä ja. 
että niiden hinta voitiin sopivalla tavalla periä takaisin. 

Etuannit: Rakennustoimiston etuantimäärä päätettiin19) korottaa. 
200,000 mk:aan. 

Rakennus toimiston tilivirastolle kertomusvuonna kuukausittain tili-
tys velvollisuuksin myönnettävät ennakko varat määrättiin 20) 100,000 
mk:ksi. 

Huoneistot. Käyttövaroistaan arvaamattomiin vuokriin ja vuokran-
korotuksiin kaupunginhallitus -myönsi·21) 1,190 mk rakennustoimiston 
varasto-osaston Kasarmikadun talossa n:o 44 olevan huoneiston vuokran-
korotuksen suorittamiseen. 

Talin taimistoa koskeva veroilmoitus. Muuttaen aikaisempaa päätös-
tään 2 2) asiassa kaupunginhallitus päätti 23) antaa Talin taimistoa koske-
van veroilmoituksen laatimisen rakennustoimiston tehtäväksi verotuksen 
valvonnan jäädessä kiinteistötoimiston maatalousosaston huoleksi. 

Lisämäärärahat ja määrärahain ylittäminen. Kaupunginhallitus 
päätti 24) oikeuttaa yleisten töiden lautakunnan ylittämään asianomaisia 
työmäärärahoja enintään vahvistettuja kalliinajanlisäyksiä vastaavilla 
määrillä sekä kehoittaa lautakuntaa aikanaan ilmoittamaan kaupungin-
hallitukselle kyseisistä ylityksistä. 

Käyttövaroistaan kalliinajanlisäyksiin palkannauttijoille kaupungin-
hallitus myönsi 25) 525,643: 30 mk yleisten töiden pääluokan eri tileille, 

!) Khs 13 p. maalisk. 661 §. — 2) S:n 17 p. huhtik. 993 §. — ») S:n 8 p. tou-
kök. 1,202 §. — 4) S:n 6 p. helmik. 340 §, 2 p. toukok. 1,102 §, 3 p. heinäk. 1,724 
ja 25 p. syysk. 2,139 §. — 5) S:n 5 p. kesäk. 1,443 §. —6) S:n 5 p., kesäk. 1.444 
§. — 7) S:n 24 p. heinäk. 1,828 §. — 8) S:n 11 p. jouluk. 2,632 §. — 9) S:n 30 p. 
jouluk. 2,709 §. — 10) S:n 30 p. jouluk. 2,710 §. — x l) S:n 30 p. jouluk. 2,711 §. — 
12) S:n 6 p. maalisk. 639 §. — 13) S:n 2 p. toukok. 1,101 §. —•14) S:n 16 p. tammik. 
151 §, 20 p. helmik. 482 § ja 9 p. huhtik. 919 §. — 15)' S:n 18 p. syysk. 2,074 
§. '— 16) S:n 23 p. lokak. 2,314 §. — 17) S:n 17 p. heinäk. 1,776 §. — 18) S:n 27 p. 
maalisk. 810 §; —· 19) S:n 19 p. kesäk. 1,628 §. — 20) S:n 9 p. tammik. 82 §. — 21) 
Khn jsto 13 p. helmik. 3,203 §. — 22) Ks. v:n 1940 kert. s. 231. — 23) Khs 6 p. 
helmik. 355 §. — 24) S:n 17 p. heinäk. 1,801 §. — 25) S:n 29 p. toukok. 1,411 §, 13 p. 
marrask. 2,440 §, 4 p. jouluk. 2,566 §, 11 p.jouluk. 2,644 § ja 30 p. jouluk. 2,725 §. 



11. Kaupunginhallitus .285 

käyttövaroistaan sähkön hinnan? korottamisen johdosta ,442,000 mk ja 
käyttövaroistaan polttoaineen hinnan nousun varalta 80,755: 75 mk. 

Kaupunginvaltuuston yleisistä käyttövaroista myönnettiin 1) lisäyksiä 
erinäisiin v:n 1939 määrärahoihin yhteensä 1,550,000 mk ja v:n 1940 määrä-
rahoihin 200,000 mk. 

Kaivopuiston rantatien ja It. Puistotien järjestely.. .Kaupunginhallitus 
hyväksyi2) Kaivopuiston rantatien ja It. Puistotien liittymiskohdan jär-
jestelyn rakennustoimiston sat am arakennusosaston joulukuun .9 , p:nä 
1940 laatiman ehdotuksen mukaisesti sekä päätti, että edellisen tien ranta-
muuri marraskuun 5 p:nä 1940 päivätyn satamarakennusosaston ehdotuksen 
mukaisesti rakennetaan vaakasuorin epäsäännöllisin kerroksin. 

Taivallahden siisti inisty öt. Yleisten töiden lautakunta oikeutettiin3) 
v:n 1940 talousarvion Tuloa tuottamattomien pääomamenojen pääluokan 
lukuun Istutukset sisältyvästä määrärahasta Hietarannan ja soutustadio-
nin välinen alue, tasoitus- istutustyöt käyttämään ennen myönnetyn 
määrärahan lisäksi enintään 280,000 mk Taivallahden siistimistöiden jat-
kamiseen. . ' 

Pihlaja-, Kuusi- ja Mänty tien, rakentaminen. Yleisten, töiden lauta-
kuntaa päätettiin 4) kehoittaa laadituttamaan ehdotukset kustannusarvi-
oineen Kuusi- ja Turuntien välisen Pihlajatien osan, Kuusitien loppuosan 
ja Mär^tytien rakentamiseksi.. 

Pengerrystöiden suorittaminen Kuoresaaresta ja. Pienestä Verkkosaaresta 
etelään. Kaupunginhallitus päätti 5) suostua yleisten töiden lautakunnan 
esitykseen pengerrystöiden suorittamisesta Kuoresaaresta etelään sekä 
Yerkkosaarenkadun jatkeella sijaitsevasta Arabian raiteesta lähtien Pie-
nestä Verkkosaaresta etelään. 

Eräiden Käpylän katujen rakentaminen. Kaupunginhallitus oikeutti6) 
yleisten töiden lautakunnan heti ryhtymään Kuutamotien ja Onnentien 
kunnostamiseen. 

Munkkiniemen eräiden katujen jalkakäytävien kunnostaminen. Yleisten 
töiden pääluokkaan sisältyvistä käyttövaroistaan kaupunginhallitus 
myönsi 7) 13,000 mk eräiden Munkkiniemen katujen jalkakäytävien kun-
nostamiseen kaupungin omistamien kiinteistöjen kohdalla. 

Katuosuuden päällystämiskustannusten korvaaminen. Nervanderin-
kadun tontin n:o 7, Pohj. Hesperiankadun tontin n:o 1 sekä Pohj. Hespe-
riankadun tontin n:o 3 omistajille, jotka kaikki olivat suorittaneet tont-
tiensa katuosuuksien päällystämisen laajemmalta alalta kuin mitä heille 
kuului, kaupunginhallitus vastakkaisten tonttien omistajana päätti8) 
yleisten töiden pääluokkaan sisältyvistä käyttövaroistaan myöntää vastaa-
vasti 10,168: 60 mk:n, 11,573: 50 mk:n ja 10,848 mk:n suuruiset korvauk-
set mutta samalla evätä omistajain tekemät korkokorvausvaatimukset. 

Katujen päällystämisvelvollisuutta koskevat valitukset. Merkittiin9) 
tiedoksi korkeimman hallinto-oikeuden, hyläten yhtiöiden asiassa tekemät 
valitukset, jättäneen pysyväiseksi Uudenmaan lääninhallituksen päätöksen 
määrätä, että Töölönkadun tontin n:o 8 omistava Fastighets ab. Tusculum 
ja Cygnaeuksenkadun tontin n:o 12 omistava Asunto oy. Töölönkatu 10 

Khs 28 p. elok. 1,995 § ja 30 p. jouluk. 2,725 §. — 2) S:n 9 p. tammik. 
114 §. — 3) S:n 16 p. tammik. 162 §. — 4) S:n 20 p. helmik. 490 §. — 5) S:n 13 
p. helmik. 444 §. — 6) S:n 27 p. helmik. 555 §; ks. tämän kert. s. 89. — 7) Khs 
23 p. toukok. 1,312 §. — 8) S:n 24 p. heinäk. 1,824 § sekä 4 p. syysk. 2,030 ja 
2,031 §. —9) S:n 30 p. tammik. 287 §. 
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rakennusjärjestyksen 16 §:n 1 momentin mukaisesti olivat velvolliset 
päällystämään katuosuutensa Töölön- ja Cygnaeuksenkadun risteyksessä 
15 m:n päähän tontinrajasta, saaden yhtiöt näin ollen pitää vahinkonaan 
kulunsa asiassa. Koska rakennustoimisto oli suorittanut eräitä töitä, jotka 
edellä mainitun päätöksen mukaisesti kuuluivat yhtiöille, niin kaupungin-
hallitus päätti 1) antaa kaupunginlakimiehelle tehtäväksi ryhtyä toimen-
piteisiin näiden töiden kustannusten perimiseksi yhtiöiltä. 

Merkittiin2) tiedoksi korkeimman hallinto-oikeuden lokakuun 14 
p:nä, katsoen, ettei Malminkadun tontin n:o 16 omistajien insinööri W. K. 
Äströmin y.m. heidän tonttinsa katuosuuden päällystämisvelvollisuutta 
koskeva valitus ansainnut huomiota, jättäneen maistraatin asiassa tekemän 
päätöksen voimaan. 

Maantienjatkeet. Sen jälkeen kun oli toimitettu marraskuun 11 p:tiä. 
1927 annetun tieasetuksen mukainen katselmus3) kaupungin alueella ole-
vien maantien jatkeiden muuttuneiden pituuksien määräämiseksi asema-
kaavoitetun alueen laajentumisen vuoksi, Uudenmaan lääninhallitus 
määräsi Helsingin kaupungin maantien jatkeiksi, joiden kunnossapidosta, 
kaupunki oli oikeutettu saamaan valtion varoista korvausta, tienosat 
Turuntiestä Haagan kauppalan rajalle, Helsingin kaupungin ja Haagan 
kauppalan rajalta Asematietä pitkin pohjoiseen Haagan kauppalan rajalle, 
uuden ja vanhan Turuntien risteyksestä vanhaa tietä pitkin Asematien 
risteykseen, Mäkelänkadun pohjoispäästä rautatiealueen rajalta Oulun-
kylän rajalle, Mäkelänkadun ja Koskelantien risteyksestä Hämeentien ja 
Mäkelänkadun risteykseen sekä Mäkelänkadun ja Hämeentien risteyksestä. 
Hämeentietä pitkin asemakaavoitetun alueen rajalle Toukolaan, joiden 
kaikkien yhteinen pituus vahvistettiin 5,336. s s m:ksi. Kaupunginhallitus 
päätti 4) tyytyä lääninhallituksen päätökseen. 

Merkittiin tiedoksi lääninhallituksen vahvistaneen kaupungille suori-
tettavan korvauksen Turuntien ja siihen liittyvän Huopalahden asemalle 
johtavan tien, Hämeentien sekä Mäkelänkadun yhteensä 9,801 m:n pi-
tuisten maantienjatkeiden v:n 1939 kesäkunnossapidosta 76,052: 70 mk:ksi 
ja talvipuhtaanapidosta 11,888: 20 mk:ksi 5) sekä v:n 1940 kesäkunnossa-
pidosta 54,981:05 mk:ksi ja talvipuhtaanapidosta 8,355:95 mk:ksi6). 

Kaupunginhallitus päätti 7) tehdä lääninhallitukselle esityksen valtion 
osuuden suorittamisesta Lauttasaaren maantiesillan kunnossapito- y.m. 
kustannuksista v:lta 1941. 

Helsingin—Nurmijärven maantien oikaiseminen. Merkittiin 8) tiedoksi 
tie- ja vesirakennushallituksen ilmoitus toimenpiteistä, joihin oli ryhdytty 
Helsingin—Nurmijärven maantien oikaisemiseksi. 

Teiden aukipito. Kaupunginhallituksen tiedusteltua, millä ehdoin tie-
ja vesirakennushallitus voisi ottaa suorittaakseen erinäisten puhtaanapito-
laitoksen hoidossa olevien tieosien aukipidon, tie- ja vesirakennushallitus 
ilmoitti, että poikkeuksellisista oloista johtuen hallituksella ei ollut mah-
dollisuuksia ottaa uusia teitä aurattavakseen. Ilmoitus meikittiin 9) tie-
doksi. 

Raiteen kunnossa- ja puhtaanapito. Huomauttaen, että kaupungin 
ostamalle Malmin kalkkihiekkatiilitehtaalle Malmin asemalta johtava 

i) Khs 30 p. tammik. 287 §. — 2) S:n 3 p. huh tik. 856 §. — 3) Ks. v:n 1938 
kert. s. 220. — 4) Khs 17 p. heinäk. 1,797 §. — 5) S:n 16 p. tammik. 158 §. — 
·) S:n 27 p. maalisk. 832 § ja 18 p. jouluk. 2,691 —7) Khn jsto 30 p. tammik. 
3,138 §. — 8) Khs 12 p. kesäk. 1,572 §. — 9) S:n 18 p. jouluk. 2,694 §. 
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n. 920 m:n pituinen normaaliraide kokonaisuudessaan sijaitsi valtionrauta-
teiden alueella ja siihen käytetyt kiskot olivat valtionrautateiden luovutta-
mat, joten raide kokonaisuudessaan oli valtionrautateiden omaisuutta, 
rautatiehallitus oli esittänyt kaupunginhallitukselle sopimusehdotuksen, 
jonka mukaisesti kaupunki saisi oikeuden käyttää raidetta tarpeitaan var-
ten, ehdoin, että kaupunki kunnossa- ja puhtaanapiti raiteen. Kaupungin-
hallitus päätti1) hyväksyä sopimusehdotuksen sekä esittää rautatiehalli-
tukselle, että valtionrautatiet ottaisivat huolehtiakseen raiteen kunnossa-
ja puhtaanapidosta laskua vastaan. Sopimusehdotuksen mukaisesti kau-
punki vastasi vahingoista, joita aiheutui liikenteestä, m.m. myöskin tuli-
palovahingoista siinäkin tapauksessa, että palon katsottiin aiheutuneen 
valtionrautateiden veturista tai vaunuista; kaupunginhallitus päätti kui-
tenkin kehoittaa kiinteistölautakuntaa raiteen ääreisiä tontteja ja raken-
nuksia koskevia vuokrasopimuksia tehdessään siirtämään vahingonkor-
vausvelvollisuuden todellisille liikennöitsijöille. 

Valtionrautatiet ilmoittivat sittemmin, että kyseisen raiteen kunnossa-
ja puhtaanapito voi tapahtua asianomaisen ratajakson päällikön toimesta, 
jolloin kaupunki hänen kirjoittamiensa laskujen ja listojen perusteella 
maksaa työstä aiheutuneet menot 2). 

Hiekan hankinta. Kaupunginhallitus päätti3) oikeuttaa rakennus-
toimiston ottamaan hiekkaa Pasilan raitiotiesilmukan sisällä olevasta 
hiekkakuopasta. 

Kiinteistötoimiston maatalousosaston rakennustoimiston katurakennus-
osastolle lähettämä 48,378 mk:n suuruinen lasku katurakennusosaston 
kaupungin omistamalta maalta muissa kunnissa ottamista hiekkamääristä 
päätettiin 4) aiheettomana peruuttaa. 

Kaupunginhallitus päätti5) anoa kulkulaitosten ja yleisten töiden mi-
nisteriöltä lupaa saada ostaa rautatiehallitukselta rakennustoimiston 
tarpeiksi yhteensä 25,000 m3 hiekkaa. 

Täytemaan vastaanotto. Kaupunginhallitus päätti3) oikeuttaa rakennus-
toimiston ottamaan vastaan täytettä Pasilan raitiotiesilmukan sisällä ole-
vaan hiekkakuoppaan, Pikku-Huopalahteen sekä Paciuksenkadun jat-
keelle kiinteistölautakunnan esittämin rajoituksin. 

Teollisuusrakenne oy. oikeutettiin6) kuljettamaan Kulosaarenkadun 
tonteilta n:ot 13—15 louhimansa kivet, yhteensä n. 2,000 m3 tonttien koh-
dalla olevalle rannalle Verkkosaareen johtavan rautatieraiteen viereen ra-
kennustoimiston tarkempien ohjeiden mukaisesti. 

Yleisten töiden lautakunta oikeutettiin 7) käyttämään Herttoniemen 
teollisuusalueen korttelista n:o 57 louhittavan kivi- ja maatäytteen vastaan-
ottamiseen kortteliin n:o 58 ja Kirvesmiehenkadulle enintään 200,000 mk 
kertomusvuoden talousarvion pääluokan Tuloa tuottavat pääomamenot 
lukuun Satamat sisältyvästä määrärahasta Herttoniemen rakennus-
töiden jatkamiseen. 

Rajasaaren puhdistuslaitos. Kaupunginhallitus päätti8) hyväksyä 
Gasaccumulator oy:n esityksen kaasupuristusaseman rakentamisesta Raja-
saareen sikäläisestä puhdistuslaitoksesta tulevan metaanikaasun purista-
miseksi korkeapainepuIloihin autoissa käyttöä varten ja rakennustoi-

i) Khs 13 p. helmik. 447 §. — 2) Khn jsto 27 p. helmik. 3,258 §. — 3) Khs 
27 p. helmik. 556 §. - 4) S:n 13 p. maalisk. 696 §. — 5) S:n 11 p. jouluk. 2,648 §. — 
6) S:n 3 p. huhtik 858 §. — 7) S:n 3 p. huhtik. 860 §. — 8) S:n 13 p. maalisk. 
699 §. 
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miston katurakennusosaston oikeuttamisesta tekemään asiasta sopimuksen 
yhtiön kanssa saaden katurakennusosasto käyttää v:n 1939 talousarvion 
pääluokkaan Tuloa tuottamattomat pääomamenot lukuun Viemärit, 
-sisältyvää määrärahaa Rajasaaren puhdistuslaitoksen koneisto ja loppu-
työt tarpeellisten sähköjohtojen ja muuntajan rakentamista varten sekä 
pyytää erikoismäärärahaa kertomusvuoden lisääntyneiden käyttökulujen 
peittämiseksi. · 

Suomen painoväritehdas oy:n tontin poikki kulkeva viemärioja. Kau-
punginhallituksen jätettyä huomioonottamatta Haagan kauppalan ter-
veydenhoitolautakunnan esityksen x) toimenpiteisiin ryhtymisestä Suomen 
paino väritehdas oy: n tontin poikki kulkevan likaviemäriojan johtamiseksi 
muualle, terveydenhoitolautakunta oli valittanut asiasta Uudenmaan lää-
ninhallitukselle, joka helmikuun 2 p:nä hylkäsi valituksen 2). Tähän tyy-
tymättömänä terveydenhoitolautakunta edelleen valitti korkeimpaan 
hallinto-oikeuteen. Kaupunginhallitus päätti3) tällöin anoa, että valitus 
hylättäisiin. 

Eräiden töiden aloittamiseen myönnetyt luvat. Yleisten töiden lauta-
kunta oikeutettiin4) aloittamaan eräitä töitä, joita varten v:n 1940 tai 
v:n 1941 talousarvioihin oli merkitty siirtomäärärahat. 

Pommitusvaurioiden korjaaminen. Kaupunginhallitus päätti ^ oikeut-
taa rakennustoimiston ryhtymään pommitusvaurioiden vaatimiin toi-
menpiteisiin, vaikka tarkoitukseen ei ollut ennakolta myönnetty erityistä 
määrärahaa. 

Varatyöt. Saatuaan tietää kaupungin aikovan supistaa varatöitä kesä-
kuun 5 p:stä alkaen ja lopettaa ne kokonaan kesäkuun 19 p:nä eräät vara-
työntekijät olivat tehneet anomuksen varatöiden jatkamisesta. Kaupun-
ginhallitus päätti6) tällöin kuitenkin, ettei varatöitä jatketa yli jo vah-
vistetun ohjelman. 

Kaupunginhallitus päätti7) kaupunginvaltuuston toimeksiannosta ke-
hoittaa yleisten töiden lautakuntaa laadituttamaan suunnitelman työttö-
myyden lieventämiseksi tarkoitettujen varain käyttämisestä, mutta työ-
olojen muututtua kaupunginhallitus sittemmin päättikin 8) sallia maini-
tun suunnitelman laatimisen sillä kertaa raueta. 

Katu- ja satamarakennustöiden supistaminen. Merkittiin 9) tiedoksi 
kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriön kirjelmä, jossa kaupungin-
hallitusta kehoitettiin valvomaan, ettei kaupungin alueella toistaiseksi 
aloiteta uusia katu- eikä satamarakennustöitä sekä että, mikäli näitä 
tai muita samankaltaisia töitä jo suoritetaan, niin työvoima oli niissä 
supistettava kaikkein välttämättömimpään. 

Haagan suon kuivattaminen. Kapten La Cour, Rördam & C:o niminen 
toiminimi, jolle oli myönnetty 10) määräraha tutkimuksien suorittamista 
varten polttoturpeen ottamisesta Haagan suosta, oli tämän johdosta esittä-
nyt suon kuivatussuunnitelman sekä kustannusarvion tarpeellisista val-
mistavista töistä. Asia ei kuitenkaan antanut n ) kaupunginhallitukselle 
muuta toimenpiteen aihetta kuin että yleisten töiden lautakuntaa päätet-

Ks. v:n 1940 kert. s. 229. — 2) Khs 27 p. helmik. 560 §. — *) S:n 10 p. 
heinäk. 1,757 §. — 4) S:n 6 p. helmik. 356 §, 2 p. toukok. 1,100 § ja 12 p. kesäk. 
1,577 §. — 5) S:n 17 p. heinäk. 1,778 §. — 6) S:n 5 p. kesäk. 1,450 §. — 7) S:n 9 
p. huhtik. 887 §; ks. tämän kert. s. 91. — 8) Khs 6 p. marrask. 2,368 §. — 9) S:n 
6 p. marrask. 2,388 §. — 10) Ks. v:n 1940 kert s 203. — Khs 2 p. toukok. 
1,089 
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tiin kehoittaa tekemään erillinen esitys määrärahan myöntämisestä suon 
pintakerroksen kuivattamista varten. 

Taideteosten sijoittaminen puistoihin. Kaupunginhallitus päätti x), 
että seuraavat kuvapatsaat ja muistomerkit pystytetään alla mainituille 
paikoille: taiteilija A. Aaltosen veistämä kuvapatsas nimeltä Ilmatar ja 
sotka Topeliuksenpuiston länsipuolella olevaan puistoon entisen Kinnekul-
len huvilan alueelle; taiteilija E. Sjöstrandin Kullervo-veistos Mäntymäelle 
Stadionintien ja Helsinginkadun kulmauksen pohjoispuolella olevalle 
kalliolle; Nurmen juoksijapatsas stadionin eteläpuolella olevan aukion 
ääreiselle nurmikolle; Loukkaantunut urheilija niminen veistos Käpylän 
urheilukentän läheisyyteen; Kämärän taistelun muistomerkki Hesperian-
katujen väliselle itäiselle nurmikolle; sekä Tyttö niminen graniittinen torso 
stadionille johtavan rantatien varrella olevalle Töölönlahden niemekkeelle. 
Samalla päätettiin kehoittaa rakennustoimistoa laadituttamaan kustannus-
arvio kyseisten patsaiden pystyttämiskustannuksista. 

Yleisten töiden pääluokkaan sisältyvistä käyttövaroistaan kaupun-
ginhallitus myönsi 2) 24,215 mk edellä mainitun Ilmatar ja sotka nimisen 
kuvapatsaan jalustan ja perustuksen tekoa varten. 

Yleisistä käyttövaroistaan kaupunginhallitus myönsi 6,500 mk3) 
taiteilija V. Janssonin suihkukaivo veistosten pystyttämiseksi Kappeli-
esplanaadin peililammikkojen ääreen, antaen yleisten töiden lautakunnalle 
tehtäväksi ryhtyä toimenpiteisiin veistosten pystyttämiseksi, sekä 8,500 
mk 4) tarpeellisten perustustöiden ja istutusten järjestämis töiden suoritta-
miseen L. Mechelinin pronssisen rintakuvan pystyttämiseksi Pro Helsing-
fors nimisen säätiön hankkiman luvan mukaisesti 5) Säätytalon puistik-
koon. 

Sibeliuksen tammen istuttaminen Eläintarhaan. Kaupunginhallitus 
päätti6) suostua Helsinki-seuran anomukseen saada säveltäjä J . Sibeliuk-
sen muistoksi hänen 75-vuotispäivänsä johdosta istuttaa tammen Eläin-
tarhan samalle rinteelle, jolle aikaisemmin oli istutettu tammet L. Meche-
linin ja W. Runebergin muistoksi. 

Rakennustoimiston puisto-osaston hoitamat vesilinnut. Kaupunginhalli-
tus päätti 7), että rakennustoimiston puisto-osaston hoitamien vesilintujen 
lukumäärää oli vähennettävä j a puisto-osaston luovuttava niiden hoitami-
sesta, ollen Korkeasaaren eläintarhalle luovutettava sellaiset linnut, jotka 
eläintarha katsoi voivansa pitää yli talven ja joita se tarvitsi lintukantansa 
kartuttamiseksi, sekä loput vesilinnuista lopetettava ja myytävä. Korkea-
saareen siirrettävien lintujen ruokintaa varten oli luovutettava varastossa 
oleva AlV-rehumäärä ja linnuille varatut perunat ja lantut oli myytävä. 

Kirurgisen sairaalan ja saksalaisen kirkon istutukset. Kaupunginhalli-
tus päätti8) korottaa kirurgisen sairaalan istutusten kunnossapitomak-
sun 13,000 mk:aan sekä saksalaisen kirkon istutusten kunnossapitomaksun 
5,000 mk:aan hoitokaudelta. 

Kirurgisen sairaalan istutusten kunnossapitomaksu päätettiin 9) sit-
temmin kuitenkin kertomusvuodelta alentaa 13,000 mk:sta 8,000 mk:aan. 

Räjähdysaineiden varastointi. Kaupunginhallitus päätti10) esittää Uu-
denmaan lääninhallitukselle, että rakennustoimiston räjähdysaineiden 

*) Khs 5 p. kesäk. 1,476 §. — 2) S:n 15 p. toukok. 1,265 §. —8) S:n 5 p. 
kesäk. 1,434 §. — 4) S:n 27 p. maalisk. 796 §. — 5) Ks. v:n 1940 kert. s. 253. — 
6) Khs 2 p. toukok. 1,071 §. — S:n 2 p. lokak. 2,186 §. — 8) S:n 2 p. toukok. 
1,096 §. — ·) S:n 10 p. heinäk. 1,760 §. — 10) Khn jsto 20 p. maalisk. 3,338 §. 
Kunnall. kert. 1941 19 
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varastosuojana saataisiin käyttää radan lähellä Herttoniemessä olevaa 
kallioon louhittua kellaria. 

V äestönsuojeluvälineiden säilyttäminen. Kaupunginhallitus päätti1) 
myöntyä yleisten töiden lautakunnan esitykseen Sinebrychoffin alueen 
kalliosujan luovuttamisesta rakennustoimiston varasto-osastolle väestön-
suojeluvälineiden säilytyspaikaksi sekä käyttövaroistaan väestönsuojelua 
varten myöntää 7,000 mk mainittujen välineiden siirtämisestä ja niiden 
uuden varästosuojan kalustamisesta johtuvien kustannusten peittämi-
seen. 

Autolle aiheutuneen yhteenajovaurion korjaaminen. Kaupunginhallitus 
päätti2) kehoittaa rahatoimistoa suorittamaan autovakuutusrahastosta 
rakennustoimiston henkilöautolle sen ja. veturin välisessä yhteenajossa 
aiheutuneiden vaurioiden korjauskulut, 1,632 mk. 

Kaasuttimien hankkiminen autoihin. Kaupunginhallitus päätti 3) sallia 
varustaa rakennustoimiston 9 jyrää puukaasuttimilla sekä oikeuttaa ra-
kennustoimiston varasto-osaston käyttämään niiden valmistamiseen 130,500 
mk v:n 1940 talousarvion pääluokan Yleiset työt lukuun Varasto sisälty-
västä määrärahasta Uusien työkoneiden osto sekä asentamiskustannuk-
siin 49,500 mk kertomusvuoden vastaavan luvun määrärahasta Työkonei-
den vuosikorjauksia, varaosia ja hoito. 

Yleisten töiden lautakunta oikeutettiin4) hankkimaan 10 uutta me-
taanikaasutta jaa, joiden jakelusta kaupungin eri laitoksille ja rahoittami-
sesta kaupunginhallitus myöhemmin päättäisi. 

Yleisten töiden lautakunta oikeutettiin5) ostamaan kaksi Imbert-
traktorikaasutinta, ollen kustannukset tästä suoritettava kertomusvuo-
den talousarvion pääluokan Yleiset työt lukuun Varasto sisältyvästä, 
v:sta 1940 siirtyneestä määrärahasta Uusien työkoneiden osto. 

Englannista tilattu ruoffauskone. Saatuaan tiedon rakennustoimis-
tolle Priestman Brothers Ltd nimiseltä toiminimeltä Englannista tilatun 
ruoppauskoneen toimituksen lykkääntymisestä sen johdosta, että Eng-
lannin hallitus oli takavarikoinut koneen, yleisten töiden lautakunta kat-
soen hankintasopimuksen rauenneeksi päätti vaatia takaajalta, Kansallis-
osakepankilta, takaisin kaupungin koneesta suorittaman 1,240 punnan 
ennakkomaksun. Kaupunginhallitus päätti6) hyväksyä lautakunnan toi-
menpiteen. Toiminimen kuitenkin sittemmin palautettua edellä maini-
tun puntamäärän, kaupunki joutui saamaan 236,840 mk mutta menettä-
mään kurssitappion vuoksi 44,640 mk. Kaupunginhallitus päätti 7) täl-
löin kehoittaa rahatoimistoa nostamaan ensiksi mainitun erän, jolla oli 
hyvitettävä v:n 1939 talousarvion pääluokan Tuloa tuottavat pääoma-
menot lukuun Satamat sisältyvää Kaivinkone aluksineen nimistä määrä-
rahaa vastaavaa siirtomäärärahaa. 

Työkoneiden ja, välineiden luovuttaminen valtiolle ja yksityisille. Kau-
punginhallitus päätti8): 

että puolustuslaitokselle lainatuista koneista ja työkaluista peritään 
25 % vuodessa koneiden ja työkalujen kirjanpitoarvosta; 

että erikoissopimusten mukaisia korvauksia vähennetään vastaavasti; 
että. erään puolustuslaitoksen käytössä tuhoutuneen ilmapuristaj an 

:Khs 13 p. maalisk. 658 §. — 2) S:n 24 p. huhtik. 1,052 §. — 3) S:n 20 p. 
helmik. 488 §„ — 4) S:n 20 p. helmik. 491 §. — 5) S:n 11 p. jouluk. 2,651 §. — 
6) S:n 13 p. helmik. 450 §. — 7) S:n 24 p. heinäk. 1,830 §. — 8) S:n 23 p. lokak. 
2,312 §. 
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kokonaiskorvausarvoksi määrätään 120,000 mk ja samoin tuhoutuneiden 
Aga-lyhtyjen arvoksi 19,500 mk; 

että rakennustoimiston konepajasta lainatuista sorveista peritään 
korvauksena 15 % vuodessa niiden kirjanpitoarvosta; 

että korvaus niinikään rakennustoimiston konepajasta lainatun pisto-
koneen käyttöoikeudesta hyväksytään Tampereen teollisuuspiirin esi-
kunnan määräämän 40,000 mk:n arvon mukaisesti; sekä 

että jos koneet palautettaessa eivät ole hyvässä kunnossa, niin ne 
korjataan rakennustoimiston konepajassa puolustuslaitoksen kustannuk-
sella ainoastaan siinä tapauksessa, että ne palautettaessa ovat rikki-
näisiä. 

Saatuaan yleisten töiden lautakunnan ilmoituksen pakko-otolla puo-
lustuslaitoksen käyttöön luovutettujen rakennustoimiston autojen korvauk-
sen määräämisestä kaupunginhallitus päätti kehoittaa kaupunginlaki-
miestä valittamaan maksettaviksi määrättyjen korvausten suuruudesta. 

Rakennustoimisto oikeutettiin 2) myymään linnoitustoimistolle neljä 
Lokomo 3-merkkistä kivenmurskaajaa 50,000 mk:n kappalehinnasta sekä 
käyttämään kyseisestä myynnistä kertyneistä varoista 140,000 mk uu-
den suuritehoisen murskaajan ostoon. 

Kaupunginhallitus päätti3) hyväksyä kaupunginjohtajan toimenpi-
teen oikeuttaa puolustuslaitoksen saamaan lainaksi seitsemän kaupungin 
jyrää. 

Vastauksena linnoitustoimiston asiasta tekemään tiedusteluun kau-
punginhallitus päätti4) ilmoittaa kaupungin voivan luovuttaa toimistolle 
neljä sellaista tyyppiä olevaa yhdistettyä elevaattoria ja lajittelijaa, joita 
kaupunki itse ei tarvitse, 43,350 mk:n hintaan kappaleelta. 

Rakennustoimisto oikeutettiin 5) vuokraamaan linnoitustoimistolle 20 
polttomoottoria kaupunginhallituksen puolustuslaitokselle vuokrattujen 
koneiden suhteen vahvistamin ehdoin, joiden mukaisesti vuosivuokraa 
perittiin 25 % luetteloon merkityistä moottorien arvoista, ollen moottorit 
korjattava linnoitustoimiston laskuun, jos ne palautettaessa olivat rikki-
näiset, sekä otettava kaupungin varastosta ja palautettava sinne linnoitus-
toimiston kustannuksella. 

Kaksi teodoliittia, joista toinen kuului rakennustoimiston varasto-
osastolle ja toinen oli poistettu kiinteistötoimiston maanmittaus- ja kar-
tastotöiden osaston kalustosta, päätettiin6) luovuttaa merivoimien esi-
kunnalle yhteensä 300 mk:sta. 

Yleisten töiden lautakunta oli vahvistanut vuokran rakennustoimiston 
varasto-osaston Uudenmaan tie- ja vesirakennuspiirille lainaamista kah-
desta traktorista lakaisukoneineen 200 mk:ksi viikossa traktoria kohden,, 
minkä lisäksi vuokraajan oli korjattava tai korvattava särkymisestä, asian-
mukaisen hoidon puutteesta y.m.s. mahdollisesti aiheutuvat vahingot. 
Kaupunginhallitus hyväksyi 7) lautakunnan toimenpiteen. 

Kaupunginhallitus päätti8) kehoittaa rakennustoimistoa lainaamaan 
Sotainvaliidien veljesliitolle vuokravapaasti 20 kpl yksipyöräisiä maan-
kuljetuskärryjä ehdoin, että liitto vastasi mahdollisista kuljetus- ja kor-
jauskustannuksista. 

!) Khs 13 p. marrask. 2,447 §. — 2) S:n 20 p. helmik. 494 §. — 8) S*n 27 p 
kesäk. 1,667 §. — *) S:n 27 p, maalisk. 833 §. — S:n 20 p. marrask. 2,498 § — 
6) S:n 15 p. toukok. 1,242 §. —7) S:n 13 p. marrask. 2,443 §. - s) S:n 24 p huhtik 
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Rakennustoimisto oikeutettiin korvauksetta luovuttamaan Helsingin 
autoaseveljet nimiselle yhdistykselle 100 rakennustoimiston käytöstä pois-
tettua lapiota. 

Rakennustoimistoa päätettiin2) kehoittaa eräin ehdoin lainaamaan 
Suomen talkoot nimiselle yhdistykselle erinäisiä Marttilan invaliidikylän 
talkootyömailla tarvittavia työvälineitä. 

Kaupunginhallitus päätti3) oikeuttaa rakennustoimiston vuokrava-
paasti luovuttamaan 15 lankkupenkkiä Kristillis-yhteiskunnallisen työ-
keskuksen Kalliolan Luodon ravintolaan järjestetyn kesäkodin käyttöön 
elokuun loppuun saakka. 

Merkittiin 4) tiedoksi yleisten töiden lautakunnan ilmoitus eräiden 
viemärinpuhdistuslaitteiden lainaamisesta Viipurin kaupungille. 

Karjala-kerhojen keskusliitto oikeutettiin 5) saamaan käytettäväkseen 
enintään liiton asiaa koskevassa anomuksessa mainitun määrän rakennus-
toimiston kalustoluettelosta poistettuja vanhoja työkaluja. 

Eräät yleisten töiden lautakunnan ehdottamat rakennustoimiston ka-
lustoluettelosta poistetut esineet päätettiin 6) luovuttaa kaupunginmuseolle 
ja Suomen teknilliselle museolle. 

Varastorakennuksen vuokralleanto. Puolustuslaitoksen tarpeisiin ote-
tun, rakennustoimiston Toukolassa olevan varastorakennuksen n:o 1 
vuokra päätettiin7) vahvistaa 3 mk:ksi m2:ltä eli siis 1,620 mk:ksi kuu-
kaudessa. 

Työntekijäin ruokalarakennusten myynti ja vuokralleanto. Kiinteistö-
lautakunta oikeutettiin 8) julkisella huutokaupalla myymään Pirkkolan 
omakotialueelle rakennustoimiston talorakennusosaston toimesta ruotsa-
laisten lahjatalojen rakentamista silmälläpitäen pystytetty ruokalara-
kennus 25,000 mk.n alimmaishinnasta ehdoin, että talorakennusosaston 
työntekijät saivat käyttää sitä niin kauan kuin töitä suoritettiin Pirkkolan 
lahjataloalueella. 

Toiminimi Matti Saurio oikeutettiin 9) vuokraamaan rakennustoimis-
tolta Lauttasaarenkadun varrella oleva väliaikainen työntekijäin ruokala-
rakennus n:o 20 seuraavin ehdoin: vuokramaksu on 600 mk kuukaudelta; 
vuokraaja kustantaa lämmityksen ja valaistuksen sekä hankkii oman 
sähkömittarin tai alamittarin, jonka mukaan rakennustoimisto laskuttaa 
sähkövirrasta; vuokraa ja maksaa ra kennus toimiston ruokalanpitä j älle. 
rouva Sundströmille 200 mk korvaukseksi vajassa säilytettyjen ruokailu-
astioiden y.m.s. siirtämisestä ja muualla säilyttämisestä; vuokraaja vastaa 
kaikesta vajalle ja lähitienoilla oleville kaupungin vajoille ja omaisuu-
delle ruokalan käyttöön liittyvästä syystä aiheutuneesta tulipalosta tai 
tuottamuksesta aiheutuneesta vahingosta; vuokraaja vastaa siitä, että 
ruokalassa ja sen ympäristössä noudatetaan järjestystä ja siisteyttä; 
kaupunki palo vakuuttaa ruokalarakennuksen perien vuokraajalta palo-
vakuutusmaksun; sekä tämän sopimuksen irtisanomisaika on 2 viik-
koa. 

Sepelin ^myynti. Yleisten töiden lautakunta oikeutettiin10) myymään 
Peruna- ja juurikas vi varasto oy:lle 1,500 m3 sepeliä rakennustoimiston 

i) Khs 23 p. toukok. 1,285 §. — 2) Klm jsto 15 p. toukok. 3,561 § ja 29 p. toukok. 
3^58 §. — 8) Khs 5 p. kesäk. 1,469 §. — 4) S:n 2 p. lokak. 2,182 §. — 5) S:n 
2 p. toukok. 1,099 §. — 6) S:n 29 p. toukok. 1,412 §. — 7) S:n 20 p. marrask. 
2,497 §. — 8) S:n 27 p. kesäk. 1,682 §. — 9) S:n 16 p. lokak. 2,260 §. 10) Sm 
9 p. lokak. 2,215 §. 
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satamarakennusosaston Herttoniemen varastosta 90 mk:n hintaa n m3:ltä 
lisäten siihen säädetty liikevaihtovero. 

Sepelin vienti Saksaan. Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa yleisten 
töiden lautakunnan ryhtymään toimenpiteisiin sepelin valmistamiseksi 
Vilhon vuoren kohdalla ja Hernesaarella Saksaan vientiä varten edellytyk-
sin, että sepelistä saatiin niin korkea hinta että rakennustoimiston omat 
kustannukset peittyivät. 

Työmailla saLuneet varkaudet. Kaupunginhallitus päätti 2) oikeuttaa 
yleisten töiden lautakunnan poistamaan kalustoluetteloista eräät Pirkko-
lan omakotialueella sijaitsevasta rakennustoimiston katurakennusosaston 
työmaan pajasta varastetut työkalut, arvoltaan 2,420 mk, sekä maksamaan 
seppä J. Näpille korvauksena hänen samalla kertaa anastetusta vasarastaan 
23 mk asianomaisesta työmäärärahasta, tuloa tuottamattomien pääoma-
menojen pääluokan lukuun Kadut ja tiet sisältyvästä määrärahasta 
Pakilan ja Peltotien välisen Lampuodintien osan tasoittamiseen. 

Kirvesmiehille F. V. Sillanpäälle, J. Hagertille, I. Lehmukselle ja K. 
Meijerille päätettiin3) korvauksena heidän Mustikkamaan ja Humallah-
den uimalaitoksilta varastetuista työkaluistaan suorittaa yhteensä 2,853: 50 
mk kiinteistöjen pääluokan lukuun Urheilu- ja pallokentät sisältyvästä 
talorakennusosaston korjaus- ja kunnossapitomäärärahasta. Uimalaitok-
set, soutu- ja ratsastusstadion, velodromi, urheilupaviljongit y.m. 

Mäkelänkadun viemärityömaalla olevasta räjähdysaineiden säilytys-
kopista oli anastettu 3.6 kg dynamiittia ja 60 sytytysnallia. Kaupungin-
hallitus päätti 4), että näin anastetun omaisuuden arvo, yhteensä 180: 60 
mk, saatiin merkitä asianomaiselle työtilille, v:n 1940 talousarvion tuloa 
tuottamattomien pääomamenojen pääluokan lukuun Viemärit sisältyvälle 
Pohjolankadun ja Koskelantien välisen Mäkelänkadun osan viemärityö-
menot käsittävälle momentille. 

Rouva L. V. Rantaa vastaan, joka oli syyllistynyt lankkujen ja lauto-
jen varastamiseen Toukolan sepelimyllyn sepeli varastosta yhteensä n. 
2,050 mk:n arvosta, tuli raastuvanoikeudessa esille syyte lokakuun 17 p:nä. 
Tämän johdosta yleisten töiden lautakunta ilmoitti päättäneensä jät tää 
vahingon sepelinvalmistustilin kannettavaksi, jolloin syytetyltä mah-
dollisesti saatava korvaus maksettaisiin suoraan kaupunginkassaan. Il-
moitus merkittiin 5) tiedoksi. 

12. Puhtaanapitoa koskevat asiat 

Puhtaanapitolautakunnan sihteerin tehtävät. Rakennustoimiston sih-
teeri H. E, Arvidson määrättiin 6) toistaiseksi hoitamaan puhtaanapito-
lautakunnan sihteerin tehtäviä 500 mk:n palkkioin kokoukselta. . 

Autonapumies- V. Nymanin vuosiloma. Puhtaanapitolautakunta oi-
keutettiin 7) myöntämään autonapumies V. Nymanille, joka jo yhtäjak-
soisesti oli nauttinut sairaslomaa kesäkuun 5 p:stä 1940 lukien, jatkettua 
sairaslomaa kesäkuun 5 p:n ja syyskuun 5 p:n väliseksi ajaksi oikeuksin 
nostaa puolet palkastaan. 

Liikaa maksetut työntekijäin palkat. Kaupunginhallitus päätti 8) ke-
. M Khs 8 P. toukak. 1,201 — 2) S:n 14 p. elok. 1,912 §. — 3) S.:n 28.p. 

elok.. 1,992 i§. — 4) S:n 2 p„ lokak. 2,184 §. — 5) S:n 16 p. lokak. 2,254 §. — 6) S:n 
19 p. kesäk. 1,609 §. — 7) S:n 10 p. heinäk. 1,744 §. - 8) S:n 11 p. syy sk. 2,053 §. 


