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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 §. 
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hoittaa puhtaanapitolaitosta perimään takaisin eräät 40 työntekijälle 
liikaa maksetut palkkaerät, yhteensä 3,850: 20 mk. 

Lisämäärärahat. Käyttövaroistaan kalliinajanlisäyksiin palkannautti-
joille kaupunginhallitus myönsi x) puhtaanapitolaitokselle yhteensä 
2,222,894 mk kaupunginvaltuuston tekemien päätösten 2) nojalla suoritetta-
via kalliinajanlisäyksiä varten työntekijöille. 

Käyttövaroistaan kalliinajanlisäyksiin palkannauttijoille kaupungin-
hallitus päätti3) myöntää 910,000 mk:n lisäyksen katujen ja kiinteis-
töjen puhtaanapitomäärärahaan Työpalkat sekä aikanaan tehdä kau-
punginvaltuustolle esityksen jälkimmäisen tilin ylittämisestä 5,200,000 
mk. 

Huoneistot ja rakennukset. Kaupunginjohtajan toimenpide oikeuttaa 
puhtaanapitolaitos vuokraamaan ammattienedistämislaitoksesta tarpeelli-
set huoneet mahdollista virastonsiirtoa varten hyväksyttiin 4). 

Kaupunginhallitus päätti5) sallia suorittaa eräät puhtaanapitolaitoksen 
konttorihuoneiston laajentamisesta kahdella samassa rakennuksessa vapau-
tuvalla huoneella johtuvat muutostyöt sekä maksaa niistä aiheutuvat 
6,000 \mk:n kulut katujen ja kiinteistöjen puhtaanapitomäärärahasta 
Yleisten laitteiden kunnossapito. Lisähuoneiden kertomusvuoden vuokran 
suorittamiseksi myönnettiin 5) puhtaanapitolautakunnan ja puhtaanapito-
laitoksen sekä tiliviraston vuokramäärärahoihin kumpaankin 810:25 
mk:n suuruinen lisäys kaupunginhallituksen käyttövaroista arvaamatto-
miin vuokriin ja vuokrankorotuksiin. 

Ilmanvaihtolaitteen hankkimisesta Hämeentien 92:ssa olevaan auto-
halliin johtuvat kustannukset, 17,500 mk, kaupunginhallitus päätti6) 
sallia suorittaa pääluokkaan Puhtaanapito sisältyvistä käyttövarois-
taan. 

Puhtaanapitolaitoksen alistettua Hämeentien talon n:o 92 auto vajaa 
koskevan vuokrasopimuksen II I huoneenvuokralautakunnan tutkittavaksi 
säännöstelyn mukaisen vuokran määräämiseksi, lautakunta marraskuun 
20 p:nä antamallaan päätöksellä oli kieltäytynyt ottamasta tutkittavak-
seen kysymystä, koska autovajaa ei pidetty sellaisena julkiselle yhdyskun-
nalle vuokrattuna huoneistona, joka mainitaan toukokuun 10 p:nä vuokra-
säännöstelystä annetun valtioneuvoston päätöksen 1 §:ssä. Tästä pää-
töksestä oli valitettu Uudemaan lääninhallitukselle, minkä toimenpiteen 
kaupunginhallitus hyväksyi 7). 

Korttelin n:o 692 aitaaminen. Kaupunginhallitus päätti 8) suostua 
puhtaanapitolautakunnan anomukseen saada ryhtyä aitaamaan Vallilan 
korttelia n:o 692 54,000 mk:n kustannuksin, joista 25,275 mk saataisiin 
suorittaa v:n 1939 katujen ja kiinteistöjen puhtaanapitomäärärahaan 
Uudistyöt sisältyvästä erästä luudasvajan rakentamista varten. Aidan 
rakentaminen annettiin ^ rakennustoimistolle tehtäväksi. 

Kaasuttimien hankkiminen autoihin. Puhtaanapitolaitoksen autoihin 
päätettiin sallia hankkia 8 puuhiilikaasutinta käyttäen tarkoitukseen v:n 
1939 katujen ja kiinteistöjen puhtaanapitomäärärahasta Uudishankinnat 
enintään 200,000 mk9) ; kolme Kelo-kaasutinta sekä kolme rakennustoi-

!) Khs 23 p. toukok. 1,309 §. — 2) Ks. v:n 1940 kert. s. 6 ja tämän kert. 
s. 6. — 3) Khs 10 p. heinäk. 1,759 §. — 4) S:n 27 p. kesäk. 1,667 §. — 5) S:n 
16 p. lokak. °,256 §. — 6) S:n 20 p. maalisk. 747 §. — 7) S:n 4 p. jouluk. 2,546 § 
ja 11 p. jouluk. 2,631 §. — 8) S:n 10 p. heinäk. 1,758 S. — 9) S:n 16 p. tarnmik. 
164 §. 
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miston konepajassa valmistettua kaasutinta enintään 150,000 mk:n kus-
tannuksin tehden aikanaan kaupunginvaltuustolle esitys katujen ja kiin-
teistöjen puhtaanapitomäärärahan Kaluston kunnossapito ylittämisestä x); 
kaksi Kelo-kaasutinta yhteensä 46,000 mk:n hinnoin, joka oli suoritet-
tava katujen ja kiinteistöjen puhtaanapitomäärärahasta Kaluston han-
kinta 2); sekä yksi hiilikaasutin 23,000 mk:n hinnoin, joka oli suoritet-
tava katujen ja kiinteistöjen puhtaanapitomäärärahasta Kaluston han-
kinta3). 

Kasteluvaunujen, autojen ja työkalujen lainaaminen. Kaupunginhalli-
tus päätti 4) hyväksyä kaupunginjohtajan toimenpiteen lainata puolustus-
laitokselle viisi kasteluautoa ja sotilaskotijärjestolle yhden kasteluauton. 

Puhtaanapitolaitos oikeutettiin 5) luovuttamaan päämajan linnoitus-
toimiston käyttöön neljä Lokomo-kärkiauraa. 

Kaupunginhallitus päätti6), ettei mitään korvausta vaadita puhtaana-
pitolaitoksen puolustuslaitokselle luovuttamista 105 hakusta ja 34 rauta-
kangesta, joten ne voitiin poistaa kalustoluettelosta. 

Katujen puhtaanapito. Uudenmaan lääninhallituksen hylättyä eräiden 
Hesperiankadun varrella olevien tonttien omis ta jäin Hesperiankatujen 
kunnossapitoa koskevan valituksen 7), tontinomistajat valittivat asiasta 
korkeimpaan hallinto-oikeuteen, joka kumoten lääninhallituksen ja mais-
traatin valituksenalaiset päätökset, mikäli niillä oli määrätty tontit omis-
taville yhtiölle katuosuuksiensa puhtaanapitoon laajempi velvollisuus 
kuin kadun puolta leveyttä vastaavalta osalta, viimeksi mainitulta osalta 
vapauttaa yhtiöt puheena olevasta velvollisuudesta 8). 

Korkein hallinto-oikeus antoi samansisältöiset päätökset myöskin 
niiden valitusten johdosta, joita olivat tehneet Asunto oy. Pohj. Hesperian-
katu 21,Etel. Hesperiankadun tontin n:o 18 omistava Leo ja Regina Wain-
steinin säätiö, Asunto oy. Etel. Hesperiankatu 18 b, Asunto oy. Hesperian-
katu 11 sekä Pohj. Hesperiankadun tontin n:o 3 omistava kauppias K. 
Ojanen ja Pohj. Hesperiankadun tontin n:o 1 omistavat rakennusmestari 
K. S. Vainio ja leskirouva S. Sohlberg 8). 

Etel. Hesperiankadun tontin n:o 18 omistajan anottua saada korvausta 
niistä menoista, joita sille oli aiheutunut tontin kohdalla olevan kadun 
ajoradan laajennetusta talvipubtaanapidosta v. 1937—39, kaupungin-
hallitus päätti 9) kehoittaa puhtaanapitolautakuntaa katujen ja kiinteistö-
jen puhtaanapitomäärärahasta Tarverahat suorituttamaan 645 mk pu-
heena olevaa korvausta. 

Puhtaanapitolautakuntaa päätettiin 10) kehoittaa katujen ja kiinteistö-
jen puhtaanapitomäärärahasta Tarverahat suorituttamaan Pohj. Hespe-
riankadun tontin n:o 1 omistajille sekä Pohj. Hesperiankadun tontin n:o 3 
omistajalle kummallekin 8,662: 50 mk erinäisten kadun puhtaanapito-
kustannusten suorittamiseksi. 

Soran osto. Kaupunginhallitus päätti1 1) tehdä kulkulaitosten ja yleis-
ten töiden ministeriölle anomuksen saada ostaa puhtaanapitolaitoksen 
tarpeisiin soraa valtionrautateiden omiin tarkoituksiin pakkolunastetuista 
sorakuopista. 

!) Khs 20 p. helmik. 493 §. — 2) Srn 11 p. jouluk. 2,645 §. —8) Srn 13 p mar-
rask. 2,446 §. — *) Srn 27 p. kesäk. 1,667 § ja 17p.heinäk. 1,776 §. — *) S:n 23 p 
lokak. 2,315 §. — 6) S:n 6 p. maälisk. 636 §. 7) Ks. v:n 1939 kert. s 249 — 
*) Khs 30 p. tammik. 286 §. — 9) Khn jsto 10 p. huhtik. 3,435 §. — 10) Khs 4 p 
syvsk. 2,030 ja 2,031 §. — ") S:n 6 p. marrask. 2,389 §. 


