
55 1. Kaupungin valtuusto 

palautukset kokonaan, 1 000 mk, ynnä sen lisäyksen työläispalkkain korottamiseksi, 
15 265: 10 mk, pääluokan Tuloa tuottavat pääomamenot luvun Satamat määrärahoista 
Länsisatama, rakennustöiden jatkaminen 226 329: 45 mk, Lauttasaarenranta, 90 m lai-
turia 274 865: 60 mk, Eteläsatama, väylä Kaivopuiston ja Valkosaarten välitse 49 402: 90 
mk ja Eteläsatama, Makasiinirannan nosturit 486 447:45 mk ja määrärahat Etelä-
satama, Makasiinirannan pohjoinen varastorakennus kokonaan, 2 700 000 mk, ja Kata ja-
nokka, varastorakennus vuodille ja nahoille sekä öljyille kokonaan, 2 308 600 mk sekä 
pääluokan Tuloa tuottamattomat pääomamenot luvun Kadut ja tiet määrärahat Tur-
sontie Kimmontieltä Koskelantielle, tasoitus kokonaan, 188 000 mk, Mäkelänkatu 
Koskelantieltä Pohjolankadulle, itäpuolen lopputasoitus kokonaan, 510 000 mk, Käpylän-
tien ja Oulunkyläntien risteyksessä oleva kolmionmuotoinen puisto, tasoitus kokonaan, 
95 000 mk, ja Helsingin—Vihdin maantie, ylikäytäväsillan pidentämiskustannusten ja 
rautatienalikäytävän leventämiskustannusten korvaaminen valtiolle kokonaan, 220 000 
mk, ja määrärahasta Kaupungin osuus lentokentän pohjois-eteläsuunnassa sijaitsevan 
pääkiitotien laajentamiskustannuksiin 267 393: 44 mk, luvun Viemärit määrärahasta 
Tervasaaren puhdistuslaitos, louhinta- ja maatyöt mekaanista osaa varten 972 150:90 
mk, luvun Urheilukentät määrärahoista Uimastadion 2 042 600 mk, Pallokenttä 
677 345:05 mk ja Uimastadionin rakentaminen, katurakennusosastolle kuuluvat työt 
2 881 065:45 mk ja määrärahan Kaisaniemen tenniskentät, pintakerroksen uusiminen 
ja kenttien laajennus kokonaan, 135 000 mk, luvun Istutukset määrärahat Vilhonvuori, 
istutustöiden lopettaminen kokonaan, 100 000 mk, Mäkelänkadun istutusten korjaus 
kokonaan, 76 000 mk, Eläintarhanlahden pohjoisrannan täytetyn alueen kuntoonpano 
kokonaan, 100 000 mk, Myllyrinne, alueen kunnostamistöiden aloittaminen sekä kävely-
tien järjestäminen Kalliolinnantielle kokonaan, 50 000 mk, ja Eläintarha, tasoitus- ja 
siistimistöitä kokonaan, 370 000 mk, ja määrärahoista Hietarannan ja soutustadionin 
välinen alue, tasoitus- ja istutustyöt 560 000 mk ja Talin taimisto, salaojitus, aitaaminen 
ja käytävien teko uudella osalla 40 033: 55 mk. 

Puiden istuttaminen Japanin ministerihotellin edustalle. Kaupunginvaltuusto päätti 
kiitollisuudella vastaanottaa keisarillisen Japanin suurlähettilään ja täysivaltaisen mi-
nisterin tarjouksen 6—10 lehtipuun istuttamisesta Japanin ministerihotellin edustalle 
kunnianosoitukseksi Suomelle sekä antaa kaupunginhallitukselle tehtäväksi ryhtyä asiasta 
aiheutuviin toimenpiteisiin. * 

12. Puhtaanapitoa koskevat asiat 

^ Puhtaanapitomäärärahat. V:n 1942 talousarvion pääluokan Puhtaanapito lukuun 
tilivirasto kuuluvaa määrärahaa Korvaus kannannasta päätettiin 2) sallia ylittää 50: 75 
mk sekä lukuun Katujen ja kiinteistöjen puhtaanapito kuuluvaa määrärahaa Työpalkat 
194 364:20 mk. 

Kaupunginvaltuusto päätti3), että v:n 1941 ja 1942 talousarvioihin sisältyneet ka-
tujen ja kiinteistöjen puhtaanapitomäärärahat Uudistyöt, vastaavasti 30 000 mk ja 
36 000 mk, jotka oli myönnetty ruokailukojujen rakentamista varten, sekä v:n 1942 
määrärahan Uudishankinnat jäännös, 535 735 mk, saatiin siirtää kertomusvuonna käy-
tettäviksi. 

Katujen puhtaanapitomaksujen korottaminen. Kaupunginvaltuusto päätti 4) vahvistaa 
katujen puhtaanapidosta kannettavien maksujen perusteet lokakuun 1 p:stä lukien ole-
maan 12—18 mk m2:ltä vuodessa suurliikenteisillä, 6—12 mk normaaliliikenteisillä ja 
2: 25—6 mk pienliikenteisillä kaduilla. 

13. Satamaoloja koskevat asiat 

Satamahallintotoimisto. Kaupunginvaltuusto päätti 5) tammikuun 1 p:stä 1944 lukien: 
lakkauttaa satamahallintotoimiston satamaliikenneosaston 31 palkkaluokkaan kuulu-

van ilmoitusosaston esimiehen viran ja 37 palkkaluokkaan kuuluvan apulaisesimiehen 
viran; 
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