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nustarkoituksiin ja rakentamiseen, joiden rakentaminen ei vaikuta häiritsevästi asema-
kaavan suunnitteluun ja toteuttamiseen. Tämä sitoumus ei estä kaupunkia anomasta 
valtioneuvostolta asemakaavalain 16 §:n 1 mom:n mukaista rakennuskieltoa. 

9) Perikunta sitoutuu lunastuksetta luovuttamaan kaupungille asemakaavaan katu-
maaksi ja urheilupaikoiksi merkityn maan viemärijohtoineen. Tämän maan saa kaupunki, 
ellei siitä toisin sovita, käyttöönsä hallinta- ja omistusoikeudella sillä tavalla ja niinä ajan-
kohtina kuin edellä 4), 6) ja 7) kohdissa on puistoalueista määrätty. 

Jos katu on asemakaavalain säännösten mukaan luovutettava yleiseen käytäntöön 
ennen sovitun määräajan umpeen kulumista, on omistusoikeus siihen edellisen kohdan 
määräysten estämättä luovutettava kaupungille heti kun tällainen asiaintila on todettu. 

10) Tämä sopimus ei käsitä oikeutta Drumsön kartanon vesialueeseen. 
11) Kaupunki sitoutuu jatkuvasti huolehtimaan veden ja sähkövirran hankkimisesta 

Lauttasaaren asuntoalueelle kaupungissa yleensä käytännössä olevien perusteiden mukai-
sesta hinnasta. 

Helsingissä 15 p:nä kesäkuuta 1945.» 

10. Yleisiä töitä koskevat asiat 

Yleisten töiden lautakunta ja rakennustoimisto. Kaupunginvaltuusto päätti x) perustaa 
rakennustoimiston katurakennusosastolle kertomusvuoden huhtikuun 1 p:stä lukien 
yhden 19 palkkaluokkaan kuuluvan vanhemman insinöörin alemman palkkaluokan 
viran ja yhden 25 palkkaluokkaan kuuluvan vaakitsijan ylemmän palkkaluokan viran, 
kertomusvuoden kesäkuun 1 p:stä lukien kolme 18 palkkaluokkaan kuuluvaa vanhemman 
insinöörin ylemmän palkkaluokan virkaa ja yhden 27 palkkaluokkaan kuuluvan vaakit-
sijan alemman palkkaluokan viran, tammikuun 1 p:stä 1946 lukien yhden 19 palkkaluok-
kaan kuuluvan vanhemman insinöörin alemman palkkaluokan viran, yhden 20 palkka-
luokkaan kuuluvan nuoremman insinöörin ylemmän palkkaluokan viran, yhden 27 palk-
kaluokkaan kuuluvan vaakitsijan alemman palkkaluokan viran ja kaksi 41 palkkaluok-
kaan kuuluvaa nuoremman toimistoapulaisen alemman palkkaluokan virkaa sekä talo-
rakennusosastolle kertomusvuoden huhtikuun 1 p:stä lukien 15 palkkaluokkaan kuuluvan 
rakennusinsinöörin viran myöntäen mainittujen virkojen haltijain palkkaamiseksi 
282 600 mk käyttövaroistaan uusien virkojen palkkoihin ja palkankorotuksiin. 

Yleisten töiden lautakunnan ja rakennustoimiston sihteerin virka päätettiin 2) ker-
tomusvuoden kesäkuun 1 p:stä lukien siirtää 17 palkkaluokasta 14:nteen ja osoittaa koro-
tetun palkan suorittamiseksi kertomusvuonna 5 775 mk kaupunginvaltuuston käyttö-
varoista uusien virkojen palkkoihin ja palkankorotuksiin. 

Kaupunginvaltuusto päätti3), että rakennustoimiston katurakennusosaston palve-
luksessa olevalle apulaisinsinöörille T. Raulolle, joka ei ollut ollut kaupungin palveluksessa 
vielä 6 kuukautta ja tällöin jo nauttinut virkasäännön edellyttämän 2 viikon sairasloman 
täysin palkoin; suoritetaan puolet palkasta hänelle elokuun 27 p:n ja lokakuun 2 p:n 
väliseksi ajaksi uudelleen myönnetyn sairasloman ajalta. 

Ab. Bollplan nimisen yhtiön palveluksesta rakennustoimiston katurakennusosastolle 
tammikuun 1 p:nä 1939 siirtynyt työnjohtaja U. H. Blomqvist oikeutettiin 4) lukemaan 
palvelusajakseen Ab.Bollplan nimisen yhtiön palveluksessa toimimansa aika. 

Merkittiin 5) tiedoksi kansanhuoltoministeriön vahvistaneen kaupunginvaltuuston 
päätöksen 6), joka koski rakennustoimiston Uudenmaan läänin maaherran huhtikuun 22 
p:nä 1920 vahvistaman, Helsingin kaupungin yksityisten viemärijohtojen sekä taloihin 
ja tonteille rakennettavien johtojen teettämistä koskevan ohjesäännön 2 §:n mukaisesti 
annettavista tiedoista perittävän maksun sekä Uudenmaan läänin maaherran tammi-
kuun 31 p:nä 1924 vahvistaman, Helsingin kaupungin kaduissa tehtävien kaivuiden suo-
ritus- ja valvontataksan 2 momentin määräämien valvontamaksujen korottamista. 

Kaupunginvaltuusto päätti 7) hyväksyä yleisten töiden lautakunnan ehdotuksen ra-
kennustoimiston uuden betoniputkivalimon rakentamisesta Herttoniemen tehdaskort-

Kvsto 21 p. maalisk. 171 §. — 2) S:n 2 p. toukok. 271 §: — 3) S:n 31 p. lokak. 620 §. — 4) S:n 
19 p. syvsk. 548 §. — 5) S:n 7 p. helniik. 48 §. — Ks. v:n 1944 kert. I osan s. 50. — 7) Kvsto 27 
p. marrask. 697 §; ks. tämän kert. I osan s. 38. 
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teliin n:o 64 sekä merkitä tarkoitusta varten 3 000 000 mk:n suuruisen määrärahan v:n 
1946 talousarvioon. 

Yleisten töiden määrärahat. V:n 1944 talousarvion pääluokan Yleiset työt lukuun Yleis-
ten töiden lautakunta ja rakennustoimisto sisältyvää määrärahaa Valaistus päätettiin x) 
sallia ylittää 4 400 mk, lukuun Varasto sisältyvää määrärahaa Kuorma-autojen korjaus, 
varaosia ja renkaita 200 000 mk sekä lukuun Työntekijäin erinäiset edut sisältyviä määrä-
rahoja Kesäloma 465 000 mk, Sairausapu 852 000 mk ja Kansaneläkelaitokselle suoritet-
tavat vakuutusmaksut 136 000 mk. 

Seuraavia kertomusvuoden talousarvion pääluokan Yleiset työt määrärahoja päätet-
tiin2) sallia ylittää: luvun Yleisten töiden lautakunta ja rakennustoimisto määrärahoja 
Painatus ja sidonta 50 000 mk ja Tarverahat 85 000 mk, luvun Istutukset määrärahaa 
Metsien puhdistus 100 000 mk, luvun Varasto määrärahoja Työkalujen ja pienemmän 
kaluston osto, kunnossapito ym. 500 000 mk, Uusien koneiden osto 7 000 000 mk ja Käsi-
typkaluston täydennys 70 000 mk sekä tuloa tuottamattomien pääomamenojen pääluokan 
luvun Siirtolapuutarhat määrärahaa Siirtolapuutarhan perustaminen Marjaniemeen 
2 050 000 mk. 

Maantienjaikeiden katselmus. Tie- ja vesirakennushallituksen pyydettyä lääninhalli-
tusta alueliitoksen johdosta muuttuneiden maantien jatkeiden pituuksien vahvistamista 
varten toimituttamaan tieasetuksen 62 §:n mukaisen katselmuksen ja lääninhallituksen 
lähetettyä tie- ja vesirakennushallituksen kirjelmän kaupunginvaltuuston puheenjohta-
jalle tieasetuksen 2 §:ssä mainitun valtuuston edustajan valitsemiseksi kyseiseen katsel-
mukseen, valtuusto päätti 3) tähän määrätä kaupungingeodeetti E. A. Salosen. 

Matalasalmenkadun ja Kalastajantorin leventäminen. Valtuusto päätt i4) merkitä 
v:n 1946 talousarvioon 1 000 000 mk:n suuruisen määrärahan Munkkisaaren radan ja 
Kalastajantorin välillä olevan Matalasalmenkadun osan sekä Kalastajantorin leventä-
mistä ja parantamista varten oikeuttaen yleisten töiden lautakunnan käyttämään määrä-
rahan jo kertomusvuonna. 

Kaivopuiston rantatien rakennustöiden jatkaminen. Val tuus to p ä ä t t i 5 ) merk i t ä v:n 
1946 talousarvioon 3 600 000 mk:n suuruisen määrärahan Kaivopuiston rantatien ra-
kentamista varten ja oikeuttaa yleisten töiden lautakunnan käyttämään määrärahaa 
jo kertomusvuonna. 

Sysmänkujan rakentaminen. Kaupunginvaltuusto myönsi6) v:n 1941 talousarvion 
tuloa tuottamattomien pääomamenojen pääluokan luvun Kadut ja tiet siirtomäärä-
rahasta Erinäisiä katutöitä varten kaupunginvaltuuston päätöksen mukaan 630 000 mk 
Sysmänkujan tasoitusta varten ja saman vuoden yllä mainitun pääluokan luvun Vie-
märit siirtomäärärahasta Erinäisiä viemäritöitä varten kaupunginvaltuuston päätöksen 
mukaan 310 000 mk sanotun kujan viemärin rakentamista varten. 

Munkkiniemen maantiesillan korjaus. Valtuusto päätti 7) hyväksyä yleisten töiden 
lautakunnan laadituttaman alustavan ehdotuksen Munkkiniemen maantiesillan vah-
vistamisesta ja levittämisestä 5 m:stä 9.5 m:iin sekä merkitä tarkoitusta varten v:n 1946 
talousarvioon 3 000 000 mk:n suuruisen määrärahan. 

Paciuksenkadun katupenkereen ja Pikku-Huopalahden sillan rakentaminen. Val tuus to 
päätti8) hyväksyä yleisten töiden lautakunnan ehdotuksen Paciuksenkadun katupen-
kereen ja Pikku-Huopalahden yli johdettavan sillan rakentamisesta sillä lisäyksellä, 
että sillan itäiseen päähän täytetään niin suuri alue, että siihen voidaan rakentaa raitio-
tiesilmukka, jossa kaupungista tulevat vaunut uuden sillan rakennusaikana kääntyisivät 
sekä merkitä v:n 1946 talousarvioon 3 000 000 mk:n suuruisen määrärahan kävelysillan 
ja vesijohdon rakennustöiden ja penkereen täyttämistöiden aloittamista varten. 

Käpylän korttelin n:o 804 kuivattaminen. Kaupunginhal l i tus oli m y ö n t ä n y t 9 ) en-
nakkona kaupunginkassasta 150 000 mk:n suuruisen rahamäärän Käpylän kortteliin 
n:o 804 muodostuneen rämeikön kuivattamiseksi. Hyväksyen kaupunginhallituksen pää-
töksen valtuusto päätti10) merkitä v:n 1946 talousarvioon 150 000 mk:n suuruisen määrä-
rahan Käpylän korttelin n:o 804 kuivattamiseen. 

Kvsto 17 p. tammik. 43 § ja 7 p. helmik. 94 §. — S:n 27 p. kesäk. 448 §, 29 p. elok. 518 
ja 519 §, 31 p. lokak. 663 § ja 27 p. marrask. 722 §. — 8) S:n 10 p. lokak. 582 §. — S4) :n 13 p. 
kesäk. 398 §. — 5) S:n 2 p. toukok. 293 §. — 6) S:n 27 p. marrask. 691 §. — 7) S:n 27 p. marrask. 
695 §. — 8) S:n 27 p. marrask. 696 §. — 9) Ivs. tämän kert. I osan s. 255. — 10) Kvsto 29 p. elok. 
501 §. 
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Erinäisten työttömyystöiden suorittaminen. Valtuusto päätti hyväksyä kaupungin-
hallituksen päätökset2), joiden mukaisesti kertomusvuoden talousarvion tuloa tuotta-
mattomien pääomamenojen pääluokan lukuun Työttömyys- ja avustustyöt sisältyvästä 
määrärahasta Työttömyyden lieventämiseksi tarkoitetut työt kaupunginvaltuuston 
määräyksen mukaan s.m. oli myönnetty yhteensä 16 000 000 mk Marttilan omakoti-
alueen viemäröimistä varten sekä kokooja]ohtojen rakentamiseksi Vuorimiehenkadulta 
Kauppatorille ja Hietalahdesta Merisatamaan. 

Kokoojajohdon rakentaminen. Valtuusto päätti3) merkitä v:n 1946 talousarvioon 
640 000 mk:n suuruisen lisämäärärahan kokoojajohdon rakentamista varten viemäristä 
n:o 41 a Nakinkujalle oikeuttaen yleisten töiden lautakunnan käyttämään määrärahaa 
jo kertomusvuonna. 

11. Puhtaanapitoa koskevat asiat 
Puhtaanapitolaitos. Kaupunginvaltuusto päätti 4) vahvistaa makkilantaa kuljettavan 

auton kuljettajalle ja apumiehelle maksettavan ylimääräisen viikkopalkkion 68 mk:ksi 
sekä hajoituskaivojätteiden kuljetuksessa työskentelevälle kuljettajalle ja apumiehelle 
maksettavan viikkopalkkion 126 mk:ksi valtuuttaen kaupunginhallituksen vastedes 
vahvistamaan puhtaanapitolaitoksen makkilannan ja ha joituskaivo jätteiden kuljetuk-
sessa työskenteleville autonkuljettajille ja apumiehille maksettavan lisäpalkkion kulloin-
kin voimassa olevien tuntipalkkojen perusteella. 

Kaupunginvaltuusto päätti5) merkitä v:n 1946 talousarvioon 10 000 000 mk:n suu-
ruisen määrärahan autojen, työkoneiden ja työkalujen hankkimista varten puhtaanapito-
laitokselle sekä oikeuttaa puhtaanapitolautakunnan käyttämään tätä määrärahaa jo 
kertomusvuonna. 

Puhtaanapitomäärärahat. V:n 1944 talousarvion pääluokan Puhtaanapito lukuun 
Katujen ja kiinteistöjen puhtaanapito sisältyviä määrärahoja Yleisten laitteiden kun-
nossapito ja Hevosten elatus päätettiin6) sallia ylittää vastaavasti 82 501:25 mk ja 
606: 25 mk sekä lukuun Kävttövarat sisältyviä kaupunginhallituksen käyttövaroja 
180 528: 95 mk. 

Kertomusvuoden talousarvion pääluokan Puhtaanapito lukuun Puhtaanapitolauta-
kunta ja puhtaanapitolaitos kuuluvaa määrärahaa Tarverahat päätettiin7) sallia ylittää 
4 000 mk ja lukuun Katujen ja kiinteistöjen puhtaanapito kuuluvaa määrärahaa Tar-
verahat 35 000 mk. 

Jätteiden kuljetus- ja hävittämismaksujen sekä katujen puhtaanapitomaksujen korotta-
minen. Kaupunginvaltuusto päätti8) vahvistaa maksun jätteiden kuljetuksesta ja hä-
vittämisestä 62: 50 — 100 mk:ksi m3:ltä ja katujen puhtaanapidosta 3: 75—30 mk:ksi 
m2:ltä alistaen päätöksensä kansanhuoltoministeriön hyväksyttäväksi. Sittemmin ta-
pahtuneen yleisen palkkojen nousun johdosta valtuusto päätti9) korottaa edellä maini-
tussa päätöksessä mainitut maksut 20 %:lla. Kansanhuoltoministeriö ilmoitti lokakuun 
22 p:nä hyväksyneensä mainitun korotuksen 10). 

12. Liikennettä koskevat asiat 
Liikennelaitoksen lautakunta. Kaupunginvaltuusto päätti11), että liikennelaitoksen 

lautakunnan puheenjohtajalle suoritetaan kertomusvuoden tammikuun 1 p:stä lukien 
palkkiona 21 600 mk vuodessa, varapuheenjohtajalle hänen toimiessaan puheenjohtajana 
300 mk kokoukselta ja muuten 175 mk kokoukselta sekä lautakunnan jäsenille 175 mk 
kokoukselta. 

Liikennelaitos. Kaupunginvaltuusto päätti12) oikeuttaa liikennelaitoksen lautakunnan 
kirjallisella sopimuksella vahvistamaan liikennelaitoksen työpajoissa nykyään käytän-
nössä sovelletut palkkausperiaatteet olemaan voimassa toistaiseksi. 

Kvsto 17 p. tammik. 32 §. — K s . tämän kert. I osan s. 254. — 3) Kvsto 27 p. marrask. 
702 §. — 4) S : n 27 p. kesäk. 455 §; ks. Kunnall. asetuskok. s. 89. — 5) Kvsto 29 p. elok. 507 §. — 
6) S:n 7 p. helmik. 95 ja 96 §. — S:n 27 p. marrask. 721 §. — «) S:n 27 p. kesäk. 456 §; ks. Kun-
nall. asetuskok. s. 170. — 9) Kvsto 19 p. syysk. 559 §; ks. Kunnall. asetuskok. s. 171. — 10) Kvsto 27 
p. marrask. 671 §. — n) S:n 11 p. huhtik. 219 §. - S:n 2 p. toukok 267 § 


