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esille ja kuljetti ne pois samoin kuin huolehti kuoppien täyttämisestä ja niiden tasoitta-
misesta. 

Kaupunginhallitus päätti ilmoittaa puolustusministeriölle luovuttavansa ilmaiseksi 
Helsingin suojeluskuntapiirin romunkeräykseen Kaivopuiston rantatietä rakennettaessa 
puretun Kalliolinnan rannassa olleen laiturin valurautaisen aidan ja lyhtypylväät, n. 
1. s m:n pituista osaa lukuunottamatta, joka luovutettaisiin kaupunginmuseolle. 

Tuhoutuneen työntekijäkojun korvaaminen. Kaupunginhallitus päätti 2) myöntyä 
yleisten töiden lautakunnan esitykseen, että tulipalossa tuhoutuneesta työntekijäkojusta 
n:o 26 perittäisiin puolustuslaitokselta 5 000 mk:n korvaus, mut ta ei mitään vuokraa. 

Erään miehistönkojun siirto Herttoniemeen. Kaupunginhallituksen yleisistä käyttö-
varoista päätettiin3) suorittaa rakennustoimiston katurakennusosaston 576: 15 mk:n 
suuruinen, erään miehistönkojun siirrosta Herttoniemeen aiheutunut lasku. 

12. Puhtaanapitoa koskevat asiat 

Virkavapaus. Kaupunginhallitus päätti4) hyväksyä puhtaanapitolautakunnan toi-
menpiteen myöntää puhtaanapitolaitoksen nuoremmalle insinöörille K. A. Laurilalle 
palkatonta virkavapautta kesäkuun 1 p:stä heinäkuun 31 p:ään. 

Erään työntekijän suorittama väärennysrikos. Kaupunginhallitus päätti5) kehoittaa 
kaupunginlakimiestä ilmoittamaan puhtaanapitolaitoksen entisen ylimääräisen työnteki-
jän N. Saaren suorittaman lääkärintodistuksen väärennysrikoksen poliisiviranomaisille 
asianmukaisia syytetoimenpiteitä varten. 

Lisämäärärahat. V:n 1941 käyttövaroistaan kalliinajanlisäyksiin palkannauttijoille 
kaupunginhallitus myönsi6) 15 000 mk:n lisäyksen saman vuoden katujen ja kiinteistö-
jen puhtaanapitomäärärahaan Kaluston kunnossapito. 

Kertomusvuoden käyttövaroistaan kalliinajanlisäyksiin palkannauttijoille kaupungin-
hallitus myönsi seuraavan suuruiset lisäykset alla mainittuihin saman vuoden katujen 
ja kiinteistöjen puhtaanapitomäärärahoihin: määrärahaan Kaluston kunnossapito 
133 800 mk7) , määrärahaan Työpalkat 3 053 268 mk8) ja määrärahaan Työntekijäin 
erinäiset edut 723 000 mk 9) . 

Kertomusvuoden käyttövaroistaan arvaamattomiin vuokriin ja vuokrankorotuksiin 
kaupunginhallitus myönsi10) 2 736 mk:n lisäyksen puhtaanapitolautakunnan ja puh-
taanapitolaitoksen saman vuoden vuokramäärärahaan sekä 2 820 mk:n lisäyksen puh-
taanapitolaitoksen tiliviraston saman vuoden vuokramäärärahaan. 

V:n 1941 käyttövaroistaan polttoaineen hinnan nousun varal ta kaupunginhallitus 
myönsi11) 45 000 mk:n lisäyksen saman vuoden katujen ja kiinteistöjen puhtaanapito-
määrärahaan Lämpö. 

Lumiaurojen ja hiilikaasuttimien hankinta. Puhtaanapitolautakunta oikeutettiin 12) 
kertomusvuoden katujen ja kiinteistöjen puhtaanapitomäärärahaan Uudishankinnat 
kuorma-autojen hankkimista varten sisältyvästä erästä käyttämään 9 300 mk kahden 
Myrskytuuli aura nimisen sivulumiauran osamaksuksi. 

Kaupunginhallitus päätti9) myöntyä puhtaanapitolautakunnan esitykseen, että kahden 
Kelo-merkkisen hiilikaasuttimen kustannukset, yhteensä 55 000 mk, saataisiin suorittaa 
kertomusvuoden katujen ja kiinteistöjen puhtaanapitomäärärahasta Uudishankinnat. 

Kaluston lainaksi anto. Puhtaanapitolaitos oikeutettiin 13) luovuttamaan Hangon 
palokunnan käytettäväksi yksi kasteluauto 60 mk:n vuokrin päivässä. 

Puhtaanapitolaitoksen päätettiin14) sallia vuokrata 2 kpl nelipyöräisiä vankkureita 
Keskustalli oy:n tallimestarille K. O. Anderssonille 200 mk:n kuukausivuokrin kappa-
leelta. 

Kiinteistöjen puhtaanapito. Kamreeri R. Estlanderin anomus eräiden uusien kiinteis-
töjen ottamisesta puhtaanapitolaitoksen hoitoon ei antanut1 5) kaupunginhallitukselle 
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muuta toimenpiteen aihetta kuin että puhtaanapitolaitosta päätettiin kehoittaa harkit-
semaan mahdollisuuksia talojen puhtaanapidon tehostamiseksi ja lisäämiseksi. 

Päättäen, ettei Helsingfors svenska fastighetsförening nimisen yhdistyksen esitys 
uusien kaatopaikkain järjestämisestä antanut sille toimenpiteen aihetta, kaupunginhalli-
tus k e h o i t t i p u h t a a n a p i t o l a i t o s t a mikäli mahdollista aut tamaan siihen asti laitoksen 
hoidon ulkopuolella olleita kiinteistöjä ottamalla tarvittaessa lisää autoja laitoksen ajoon 
tekemättä kuitenkaan kirjallisia sopimuksia talonomistajain kanssa. 

Kansanhuoltolautakunnan esitys puhtaanapitolaitoksen autojen vapauttamisesta 
ruoanjätteiden kuljetukseen ei antanut 2) kaupunginhallitukselle aihetta muihin toimen-
piteisiin kuin että puhtaanapitolaitosta päätettiin kehoittaa kääntymään Helsingin 
suojeluskuntapiirin liikennetoimiston puoleen elleivät sen omat autot riittäneet kaikkiin 
tarpeellisiin ajoihin. 

Lumityöt. Kesällä rakennustoimiston puistotöissä ja talvella puhtaanapitolaitoksen 
lumitöissä oleville työntekijöille oli edellisissä töissä maksettu 15: 20 mk:n ja jälkimmäi-
sissä 13: 50—14: — mk:n tuntipalkka. Kyseisten työntekijäin anottua, että heille lumi-
töissä maksettaisiin sama tuntipalkka kuin puistotöissäkin, kaupunginhallitus, jonka tu t -
kittavaksi asia oli alistettu, päätti3) hyväksyä edellä selostetun menetelmän. 

Kaupunginhallitus oikeutti4) rakennustoimiston tilaustöinä laskua vastaan suoritta-
maan puhtaanapitolaitoksen lumitöitä. 

Kansanhuoltoministeriön, jolle kuului hevosajotaksojen määrääminen asutuskeskuk-
sissa, pyynnöstä ja valtuuttamana, kaupunginhallitus vahvisti5) kaupungin asemakaava-
aluetta varten kertomusvuoden kevääksi seuraavat lumenajosta suoritettavat hevosajo-
taksat : 

Lumenajosta n. 2 m3:n vetoisella hevosajoneuvolla suoritetaan 30 mk tunnilta. Ura-
kalla tai kuormalukuun ajettaessa maksun tulee olla suhteellinen tuntipalkkaan, ottaen 
huomioon ajomatkan pituus, ja voidaan laskuperusteena tällöin pitää 40 mk:n tunti-
palkkaa. Mikäli ajoneuvo ei vastaa edellä mainittua vaatimusta, on maksua vastaavasti 
alennettava. 

Jätepaperin luovuttaminen Jätkäsaaren kaatopaikalta. Maan romu oy. oli anonut, e t tä 
sille myönnettäisiin oikeus toistaiseksi aset taa vakinainen jätepaperin kerääjä ja lajitte-
lija Jätkäsaaren kaatopaikalle, missä myös välittömästi paalattaisiin räin kerätty jäte-
paperi ja kuljetettaisiin sen jälkeen yhtiön toimesta edelleen. Kaupunginhallitus 
päätti6) suostua anomukseen ehdoin: 

että jätepaperin lajitteleminen ja paalaaminen ei saanut tapahtua niin lähellä jäte-
kuormien tyhjennyspaikkaa, et tä ajo tai kuormain kaato vaikeutui; 

että jätepaperin kerääminen oli suoritettava niin, ettei paperia entistä enemmän 
tuulen mukana päässyt kulkeutumaan kaatopaikalta s at a m a-alueelle; 

että jätepaperin keräämisestä aiheutuvat kaatopaikan epätasaisuudet oli korjat tava 
kerääjän toimesta; 

että jätepaperin keräämisessä ja käsittelyssä työskentelevien oli noudatettava ra-
kennustoimiston satamarakennusosaston työnjohtajan kaatopaikalla antamia ohjeita; 
sekä 

että lupa oli oleva voimassa toistaiseksi. 

13. Satamaoloja koskevat asiat 

Satamalaitoksen viranhaltijat. Kaupunginhallitus päätti7) sallia panna täytäntöön, 
satamalautakunnan päätöksen virkavapauden myöntämisestä nuoremmalle kirjanpitä-
jälle E. M. Höckerstedtille maaliskuun 1 p:stä 18 p:ään. 

Satamalautakunnan asiasta tekemän esityksen johdosta kaupunginhallitus päätti8) 
ilmoittaa, että kaupungin tavaravajain katsantomiehelle N. Viitaniemelle suoritettava 
kuukausipalkka kesäkuun 1 p:stä lukien saatiin korottaa 800 mk:sta 1 200 mk:aan. 

Kaupunginhallituksen tehtyä9) kansanhuoltoministerille esityksen pakkahuoneen 
ulkopuolella toimitettavista punnitsemisista ja mittauksista huolehtivan vaakamestarin 
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