
54 " 1. Kaupunginvaltuusto 

Pukinmäen rakennussuunnitelman muuttaminen. Kaupunginvaltuuston oikeutettua 
kiinteistölautakunnan myymään Helsingin pitäjän Malminkylässä olevasta Eskos nimi-
sestä tilasta n:o 8 yhteensä n. 16 846 m2 , kiinteistölautakunta laaditutti molla 2 251 
merkityn ehdotuksen sellaiseksi rakennussuunnitelman muutokseksi, jonka mukaisesti 
edellä mainitun alueen lisäksi myöskin sen viereinen kortteli n:o 41 ja osa korttelia n:o 
39 muutettaisiin tehdasalueeksi; tarpeelliset, tehdaskortteleita koskevat rakennussuunni-
telmamääräykset lautakunta paitsi rakennusten korkeuden suhteen laaditutti yhden-
mukaisiksi Herttoniemen teollisuusaluetta koskevien määräysten kanssa. Valtuusto 
päät t i 2 ) esittää Uudenmaan lääninhallitukselle Pukinmäen kortteleita n:ot 31, 38, 39 
ja 41—43 koskevan rakennussuunnitelman siihen liittyvine rakennussuunnitelmamäärä-
yksineen muutettavaksi laaditun ehdotuksen mukaisesti. Elokuun 6 p:nä lääninhallitus 
hyväksyi sekä vahvisti noudatettavaksi kyseisen rakennussuunnitelman muutosehdotuk-
sen3), määräten samalla, että kaikki asiasta mahdollisesti johtuneet kustannukset jäivät 
kaupungin vahingoksi. 

Pakilan ja Paloheinän omakotialueiden rakennustarkastus. Kiinteistölautakunnan ilmoi-
tet tua Pakilan ja Paloheinän omakotialueiden rakennussuunnitelmain tulleen vahviste-
tuiksi ja kaupungin rakennustarkastajan määrätyksi näiden alueiden rakennustarkasta-
jaksi, kaupunginvaltuusto päätt i4) tarkoituksettomaksi käyneenä peruuttaa päätöksen-
sä5) tehdä sisäasiainministeriölle esitykset Pakilan ja Paloheinän omakotialueiden aset-
tamisesta rakennustoimintaan nähden rakennustoiminnan väliaikaisesta järjestelystä 
kaupungeissa ja kauppaloissa sekä eräillä rakennustarkastuksen alaisilla maaseudun 
alueilla elokuun 2 p:nä 1940 annetun asetuksen edellyttämän erityisen rakennustarkas-
tuksen alaisiksi. 

Erään Pukinmäen maa-alueen erottaminen itsenäiseksi tilaksi. Kaupunginvaltuusto 
päätt i6) suostua leskirouva K. S. Laineen anomukseen, että saataisiin erottaa itsenäiseksi 
tilaksi hänen Pukinmäen rakennussuunnitelmaan sisältyvässä korttelissa n:o 55 omista-
mansa 1 000 m2:n suuruinen maapalsta n:o 24 R, jonka hänen miesvainajansa aikanaan 
oli ostanut Boxbacka ab:lta, jonka koko omaisuus yhtiön purkautuessa oli siirtynyt 
kaupungille. 

11. Yleisiä töitä koskevat asiat 

Yleisten töiden määrärahat. Seuraavia v:n 1941 talousarvion pääluokan Yleiset työt 
määrärahoja päätettiin sallia ylittää: luvun Yleisten töiden lautakunta ja rakennustoi-
misto määrärahoja Painatus ja sidonta 3 000 mk ja Tarverat 13 000 mk7) , luvun Tili-
virasto määrärahaa Korvaus kannannasta 149 mk8) , luvun Työntekijäin erinäiset edut 
määrärahoja Kesäloma 606 000 mk, Sairasapu 1 367 000 mk, Hautausapu 67 000 mk ja 
Reserviharjoituksiin kutsuttujen työläisten palkkaus 9 775 000 mk 8), luvun Käyttövarat 
määrärahaa yleisten töiden lautakunnan käytettäväksi 10 100 mk8) sekä tuloa tuotta-
mattomien pääomamenojen pääluokan luvun Talorakennukset määrärahaa Ruotsista 
lahjoitettujen rakennusten vastaanotto ja rakennustyöt Pirkkolan omakotialueella 
4 282 500 mk9) . 

Yleisten töiden pääluokan kertomusvuoden määrärahoja päätettiin sallia ylittää seu-
raavasti: luvun Yleisten töiden lautakunta ja rakennustoimisto määrärahaa Autot 100 000 
mk10), luvun Kadut ja tiet määrärahaa Liikennejärjestely kaupunginhallituksen mää-
räyksen mukaan 23 500 mk n ) ja luvun Työntekijäin erinäiset edut määrärahoja Sairas-
apu 600 000 mk ja Tapaturmavakuutukset 200 000 mk 10). 

Valtuusto myönsi7) v:n 1941 yleisistä käyttövaroistaan, niitä ylittäen, 1 400 000 mk:n 
suuruisen lisäyksen v:n 1939 talousarvion tuloa tuottamattomien pääomamenojen pää-
luokan lukuun Viemärit sisältyvään määrärahaan Kokoojajohtoja Kauppatorin ja Liisan-
kadun välillä ja 150 000 mk:n suuruisen lisämäärärahan v:n 1939 talousarvion tuloa tuot-
tamattomien pääomamenojen pääluokan lukuun Viemärit sisältyvään määrärahaan Eris-

-1) Ks. v:n 1941 kert. s. 67. — 2) Kvsto 28 p. tammik. 20 §. — 3) S:n 26 p. elok. 7 §. — 
4) S:n 22 p. huhtik. 19 §. — 5) Ks. v:n 1941 kert. s. 28. — 6) Kvsto 18 p. helmik. 10 §. — 
7) S:n 28 p. tammik. 37 §. — 8) S:n 28 p. tammik. 58 §. —9) S:n 28 p. tammik. 45 §. — 
10) S:n 18 p. marrask. 22 §. — l l) S:n 26 p. elok. 35 §. 
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tysosaston ja höyrykarkaisuosaston rakentaminen betoniputkivalimolle sekä 200 000 
mk:n suuruisen lisämäärärahan v:n 1940 talousarvion tuloa tuottamattomien pääomame-
nojen pääluokan lukuun Viemärit sisältyvään määrärahaan Ruoholahdenkatu Abrahamin-
kadulta Lapinlahdenkadulle, viemärin uusiminen. 

Valtuusto päätt i x), että v:n 1939 talousarvion tuloa tuottamattomien pääomamenojen 
pääluokan lukuun Viemärit sisältyvän siirtomäärärahan Kokoojajohtoja Kauppatorin ja 
Liisankadun välillä jäännös saatiin siirtää v:een 1943. 

Valtuusto päätt i 2), että v:n 1941 talousarvion pääluokan Yleiset työt luvun Varasto 
määrärahan Kaluston hankinta sekä v:n 1938 talousarvion pääluokan tuloa tuottamatto-
mat pääomamenot luvun Istutukset määrärahan Korttelin n:o 334 järjestely jäännökset 
saatiin siirtää kertomusvuonna käytettäviksi. 

Valtuusto päätt i3) merkitä siirtomäärärahoiksi seuraavat v:n 1941 talousarvion määrä-
rahat tai niiden jäännöserät: pääluokan Yleiset työt lukuun Varasto sisältyvästä määrä-
rahasta Uusien työkoneiden osto 360 278 mk, pääluokan Tuloa tuottavat pääomamenot 
lukuun Satamat sisältyvän määrärahan Uusia mukavuuslaitoksia satama-alueelle koko-
naan sekä pääluokan Tuloa tuottamattomat pääomamenot lukuun Istutukset sisältyvän 
määrärahan Siltavuorenpenger, istutusten ja käytävän perustaminen kokonaan ja määrä-
rahoista Puistikon perustaminen Untamon- ja Vallinkoskentien kulmaan 47 050 mk, 
Istutusten järjestäminen Kivelän sairaalan uuden kappelin ja ruumishuoneen ympärille 
38 200 mk ja Puistikon rakentaminen korttelin n:o 838 eteläpuolelle 92 514: 30 mk. 

Salmintien ja Lemuntien kunnostaminen. V:n 1941 talousarvion pääluokan Tuloa tuot-
tamattomat pääomamenot lukuun Kadut ja tiet sisältyvistä käyttövaroistaan erinäisiin 
katutöihin kaupunginvaltuusto myönsi 4) 50 000 mk Salmintien ja Lemuntien kunnosta-
miseen Lemunkujan tontin n:o 1 kohdalta. 

Ratsastushalli. Kaupunginvaltuusto päätt i 5), että v:n 1941 talousarvion pääluokan 
Tuloa tuottamattomat pääomamenot lukuun Urheilukentät sisältyvän määrärahan Rat-
sastushallin rakennustöiden loppuunsuorittaminen 146 896: 30 mk:n suuruinen jäännös-
erä saatiin siirtää kertomusvuonna käytettäviksi. 

Mannerheimintien katukilpien ja talonnumeröiden muuttaminen. V;n 1943 talousarvioon 
valtuusto päätt i6) merkitä 40 000 mk uuden Mannerheimintien katukilpien ja talonnume-
roiden muuttamista varten ja oikeuttaa kaupunginhallituksen käyttämään tämän määrä-
rahan jo kertomusvuonna. 

12. Puhtaanapitoa koskevat asiat 

Puhtaanapitomäärärahat. Puhtaanapitolaitoksen tiliviraston v:n 1941 määrärahaa 
Korvaus kannannasta päätettiin sallia ylittää 737: 10 mk 7) sekä kertomusvuoden määrä-
rahaa Tilapäistä työvoimaa 12 724: 75 mk 8 ) . 

Katujen ja kiinteistöjen v:n 1941 puhtaanapitomäärärahoja Kaluston kunnossapito 
päätettiin sallia ylittää 155 000 mk 9 ) ja Työntekijäin erinäiset edut 437 000 mk 10) sekä 
katujen ja kiinteistöjen kertomusvuoden puhtaanapitomäärärahaa Lämpö enintään 
110 000 mk n ) ja määrärahoja Työpalkat 2 800 000 mk 12) ja Työntekijäin erinäiset edut 
1 230 000 mk1 2). 

Kaupunginvaltuusto päätti13), että v:n 1941 talousarvion pääluokan Puhtaanapito 
lukuun Katujen ja kiinteistöjen puhtaanapito sisältyvä 30 000 mk:n suuruinen määrä-
raha Uudistyöt saatiin siirtää kertomusvuonna käytettäväksi. 

13. Satamaoloja koskevat asiat 

Satama- ja liikennemaksut. Kaupunginvaltuusto päätt i 14) korottaa voimassa olevassa 
Helsingin kaupungin liikennemaksutaksassa säädetyt maksumäärät 50 %:lla kertomus-

Kvsto 18 p. marrask. 24 §. — 2) S:n 28 p. tammik. 33 §. — 3) S:n 28 p. tammik. 32 §. — 
4) S:n 1 p. huhtik. 20 §. — 5) S:n 18 p. helmik. 21 §. — «) S:n 26 p. elok. 19 §; ks. tämän 
kert. I. s. 21, 55 ja 183. —7) Kvsto 18 p. helmik. 28 §. — 8) S:n 7 p. lokak. 23 § ja 18 p. marrask. 23 §. — 
9) S:n28 p. tammik. 38 §. — 10) S:n 28 p. tammik. 54 §, — «) S:n 17 p. kesäk. 33 §. — 12) S:n 18 p. 
marrask. 23 §. — 13) S:n 28 p. tammik. 34 §. — S:n 28 p. tammik. 26 §. 


