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tämin tavoin sekä oikeuttaa kaupungingeodeetin päättämään milloin työ suoritetaan 
tahi jättämään sen kokonaan suorittamatta ellei siihen ilmaantunut tilaisuutta. 

Oulunkylä. Kaupunginhallitus päätti 2) hyväksyä seuraavan kiinteistölautakunnan 
laatiman esityksen Oulunkylän asuntoalueen rakentamisesta sekä antaa kiinteistö-
johtajan tehtäväksi ryhtyä toimenpiteisiin suunnitelman toteuttamiseksi: 

että Oulunkylän uuden asuntoalueen nimeksi vahvistetaan Maunula ja Mänsas; 
että alue luovutetaan yleishyödyllisten yhtymien rakennettavaksi siten, että rakennus-

toiminta jaetaan pienasuntolinj an, vuokratalolinjan ja asunto-osakeyhtiölinjan kes-
ken; eri linjojen osuus ehdotetaan sellaiseksi, että pienasuntolinj alla rakennetaan 27 
taloa, 300 asuntoa ja 600 huonetta, vuokratalolinjalla 41 taloa, 262 asuntoa ja 612 huo-
netta ja asunto-osakeyhtiölinjalla 45 taloa, 299 asuntoa ja 776 huonetta eli koko alueelle 
113 taloa, 861 asuntoa ja 1 988 huonetta; 

että tonttien luovutusmuotona käytetään vuokrausta; 
että kaupungin toimesta perustetaan 2 yhtiötä, toinen pienasuntolinj aa ja toinen 

vuokratalolinjaa varten kaupungin merkitessä osakkeet, paitsi vuokratalolinjan osakkeista 
myöhemmin määrättävää määrää, minkä valittava rakentajayhtymä merkitsee; sekä 

että asunto-osakeyhtiölinjan rakennuttaminen annetaan saman rakentajayhtymän 
tehtäväksi, jonka yhtymän kanssa tehdään myös sopimus alueen rakentamisesta ja ka-
pearaiteisen rautatien sijoittamisoikeudesta. 

Kaupunginhallitus päätti 3) suostua siihen, että kesäkuun 1 p:nä päättyvä vuokra-
sopimus, jolla Asunto-oy. Johannesberg oli vuokrannut huoneistot Oulunkylän kunnan 
tärkeimpiä lautakuntia sekä kunnanvaltuuston toimistoja varten, saatiin uusia v:n 
1946 kesäkuun 1 p:ään saakka. 

Herttoniemi. Kaupunginhallitus päätti 4) hyväksyä kiinteistölautakunnan laadi-
tuttaman alustavan ehdotuksen n:o 2 489 Herttoniemen asuntoalueen laajennusta 
varten laadittavan asemakaavan pohjaksi sekä antaa kiinteistölautakunnan tehtäväksi 
laatia lopullisen asemakaavaehdotuksen. 

10. Yleisiä töitä koskevat asiat 

Rakennustoimiston viranhaltijat. Sen jälkeen kun katurakennuspäällikkö R. J. M. 
Granqvistille oli omasta pyynnöstään myönnetty5) ero virastaan elokuun 1 p:stä lukien, 
valittiin katurakennuspäällikön virkaan apulaiskaturakennuspäällikkö W. A. Starck6) 
syyskuun 1 p:stä lukien ja apulaiskaturakennuspäällikön virkaan rakennustoimiston 
katurakennusosaston toimistoinsinööri Y. V. Virtanen 7) lokakuun 1 p:stä lukien. 

Talorakennusosaston lisääntyneen työtaakan johdosta kaupunginhallitus päätti 8) 
perustaa v:n 1946 alusta talorakennusosastolle ylimääräisen 15 palkkaluokan mukaisin 
palkkaeduin tilapäisen työvoiman määrärahasta palkattavan rakennusinsinöörin viran. 

Katurakennusosaston toimistoinsinööri Y. V. Virtanen määrättiin9) hoitamaan 
avoimeksi tullutta apulaiskaturakennuspäällikön virkaa syyskuun 1 p:stä lukien toistai-
seksi ja kunnes virka täytettiin, ja päätettiin toimistoinsinöörin virkaa samasta ajankoh-
dasta lukien hoitamaan määrätylle insinööri E. Koskiselle sallia toistaiseksi suorittaa 
3 000 mk:n suuruinen kuukausipalkkio mainittujen tehtävien hoitamisesta. 

Sairaslomaa myönnettiin 10) satamarakennusosaston apulaispäällikölle W. W. Hirnille 
tammikuun 19 p:stä helmikuun 5 p:ään. 

Virkavapautta täysin palkkaeduin myönnettiin kaupunginarkkitehti G. H. Ekelun-
dille elokuun 21 p:stä 28 p:ään osallistumista varten Tukholmassa pidettäviin kulku-
tautisairaalan tarkkailupavilj ongin suunnittelua koskeviin lisäneuvotteluihin X1); katu-
rakennuspäällikkö A. W. Starckille syyskuun 22 p:stä 30 p:ään Norjaan ja Ruotsiin teh-
tävää opintomatkaa varten12); satamarakennusosaston apulaisinsinöörille E. E. Böökille 
2 viikon ajaksi maaliskuun 31 p:stä lukien tutustumista varten Tukholman, Göteborgin 
ja Malmön satamiin ehdoin, että hän antoi kirjallisen selostuksen opintomatkastaan13); 

i) Ks. v:n 1941 kert. s. 267. — 2) Khs 15 p. helmik. 433 §. — 8) S:n 3 p. toukok. 1 249 §. — 
4) S:n 18 p. lokak. 2 764 §. —5) S:n 19 p. heinäk. 2 056 §.—6) S:n 30 p. elok. 2 306 §. — 7 ) S:u 
11 p. lokak. 2 728 §. — 8) S:n 8 p. marrask. 16 001 §. — 9) S:n 13 p. syysk. 2 459 §. — S:n 
15 p. helmik. 454 §. — S:n 16 p. elok. 2 180 §. — 12) S:n 13 p. syysk. 2 468 §. — 13) S:n 1 
p. maalisk. 615 §. 



122 2. Kaupunginhallitus 252 

sekä talorakennusosaston ylimääräiselle arkkitehdille E. Toiviaiselle syyskuun 10 p:stä 
19 p:ään Ruotsiin tehtävää opintomatkaa varten 1). 

Kaupunginhallitus päätti 2) yleisistä käyttövaroistaan myöntää 8 060 mk maksetta-
vaksi talorakennusosaston alikamreerille Hj. E. Sylvanderille korvauksena hänen kerto-
musvuonna käyttämättä jääneestä kesälomastaan sekä kehoittaa yleisten töiden lauta-
kuntaa järjestämään talorakennusosaston työt siten, että alikamreeri Sylvanderille 
vastaisuudessa voitiin järjestää hänelle tuleva kesäloma. 

Rakennusmestarit K. G. Helve 3) ja G. Strömm 4) oikeutettiin säädetyn eroamisiän 
saavutettuaan jäämään virkoihinsa vastaavasti kertomusvuoden heinäkuun 31 p:ään 
ja toukokuun 31 p:ään. 

Insinöörit E. J. Airio 5), P. J. G. Hyömäki6), A. Lippa7) ja U. K. Riipola 8), 
rakennusmestarit I. Homi9) ja A. Ketomäki10) sekä kamreeri R. R, Brandt xl) oi-
oikeutettiin hoitamaan sivutoimia. 

Insinööri P. J. E. Duncker 12), rakennusmestarit F. Böök 13), F. E. Eriksson 14) ja 
E. Marrasmaa 15) sekä toimistoapulainen I. Eriksson 16) oikeutettiin asumaan kaupungin 
ulkopuolella v:n 1945 loppuun. 

Kaupunginhallitus päätti 17) kaupunkiliiton hallitukselle tehdä esityksen ansiomerkin 
suomisesta piirtäjä K. A. Niverälle yli 34 vuoden uskollisesta palveluksesta. 

Yleisten töiden lautakunnan kirjelmä rakennustoimiston teknillisen henkilökunnan 
palkkojen tarkistamisen tarpeellisuudesta merkittiin 18) tiedoksi. 

Yleisten töiden työntekijät. Kaupunginhallitus päätti hyväksyä yleisten töiden lauta-
kunnan toimenpiteet ja esitykset, jotka koskivat sairasloman tai sairasavustuksen myön-
tämistä seuraaville työntekijöille: A. A. Ahteelle19), L. Hj. Berndtsonille 20), S. Hieta-
lalle 21), S. T. Huuhkalle 22), T. J. H. Kauhaselle 23), V. V. Koskelle 24), V. A. Num-
miolle25), S. Peuralle26), T. Salokoskelle 27), E. R. Sundholmille 28), V. Tarvaiselle 29), 
M. Valkoselle30), V. Veiströmille 31) ja V. I. Väisäselle32). 

Reserviläispalkat. Reserviläispalkkaa päätettiin33) suorittaa autonkuljettajille E. 
V. Halmeelle, R. E. Pirskaselle, T. R. Railiolle ja I. A. Salmelalle, 

Merkittiin34) tiedoksi korkeimman hallinto-oikeuden päätöksellään hylänneen va-
rastokirjanpitäjä P. K. Spetsin valituksen, joka koski häneltä sotapalveluksesta opinto-
lomalla ollessaan evättyä reserviläispalkkaa. 

Myönnetyn sairasavun ja reserviläispalkan periminen takaisin. K a u p u n g i n h a l l i t u s 
päätti että työntekijä Y. W. Tähtelältä, joka nostaessaan kaupungilta sairasavus-
tusta oli samanaikaisesti ollut työssä muualla sekä vääryydellä nostanut reserviläispalk-
kaa kaupungilta, oli perittävä takaisin hänelle maksettu sairasapu ja reserviläispalkka eli 
yhteensä 44 017: 50 mk. 

Työntekijäin työsuhdetta koskevat päätökset. K a u p u n g i n h a l l i t u s oli v . 1939 o i k e u t t a -
nut36) joukon nimeltä mainittuja rakennustoimiston alaisena työskennelleitä kadunlaski-
joita laskemaan palvelusajakseen ne kesäkaudet ennen v. 1937, jolloin he olivat saaneet 
palkkansa kadunlaskusta kuitattua laskua vastaan. Erinäisistä syistä johtuen oli maini-
tusta nimiluettelosta jäänyt pois eräitä samassa asemassa olevia kadunlaskijoita. Jotta 
asia heidänkin kohdallaan saataisiin järjestykseen Helsingin kunnantyöntekijäin ammatti-
osasto esitti, että edellä mainittujen työntekijäin työsuhde katsottaisiin alkaneeksi 
siitä päivästä, josta he voivat osoittaa olleensa kaupungin palveluksessa. Kaupungin-
hallitus päätti37) tällöin, että yllä mainittujen työntekijäin työsuhdetta ei pidetä katken-
neena sen johdosta, että he ovat nostaneet palkkansa laskua vastaan. 

!) Khs 20 p. syysk. 2 527 §. — 2) S:n 29 p. marrask. 16 259 §. — 3) S:n 22 p. maalisk. 854 §. — 
4) S:n 5 p. huhtik. 985 §. — 5) S:n 1 p. helmik. 332 § ja 11 p. lokak. 2 724 §. — 6) S:n 8 p. 
helmik. 392 §. — 7) S:n 19 p. heinäk. 2 059 §. — 8) S:n 25 p. tammik. 202 §. — 9)S:n24 p. 
toukok. 1 520 §. — 10) S:n 1 p. marrask. 2 948 §. — X1) S:n 11 p. tammik. 122 §. — 12) Khn jsto 
18 p. tammik. 3 125 §. — 13) S:n 8 p. helmik. 3 233 §. — 14) S:n 18 p. tammik. 3 126 §. — 
15) S:n 1 p. helmik. 3 217 §. — 16) S:n 18 p. tammik. 3 124 §. — 17) Khs 7 p. jouluk. 16 324 §. — 
18) S:n 9 p. elok. 2 144 §. — *9) S:n 21 p. jouluk. 16 523 §. — 20) S:n 11 p. tammik. 105 §. — 
2i) S:n 11 p. tammik. 107 §. — 22) S:n 26 p. huhtik. 1 203 § ja 14 p. kesäk. 1 751 §. — 23) S:n 18 
p. tammik. 153 §, 14 p. kesäk. 1 752 § ja 5 p. heinäk. 1 950 §. — 24) Khn jsto 11 p. heinäk. 4 060 §. — 
25) Khs 24 p. toukok. 1 491 §. — 26) S:n 20 p. syysk. 2 519 §. — 27) S:n 13 p. jouluk. 16 412 §. — 
28) S:n 18 p. tammik. 152 §. — 29) S:n 1 p. maalisk. 582 §. — 30) Khn jsto 25 p. huhtik. 3 639 §. —' 
31) Khs 1 p. maalisk. 581 §. — 32) S:n 18 p. lokäk. 2 762 §. — 33) S:n 6 p. syysk. 2 336 §. — 
34) S:n 1 p. helmik. 315 §. — 35) S:n 14 p. kesäk. 1 748 §. — 36) Ks. v:n 1939 kert. s. 119. - 1 ' 
37) Khs 5 p. heinäk. 1 945 §. 
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Kaupunginhallitus päättix), että työntekijä A. Finnbergin, joka v:sta 1935 sotapal-
velusaikoja lukuunottamatta oli työskennellyt Pasilassa sijaitsevalla kaupungin kivi-
louhimolla, työsuhde oli katsottava voimassa olevaksi v:n 1935 alusta lukien, vaikka 
hän olikin nostanut palkkansa laskua vastaan. 

Kaupunginhallitus päätti2), että katurakennusosaston kivenhakkaajan L. Lind-
qvistin työsuhteen katsotaan keskeytymättä jatkuneen hänen toimiessaan Kulosaaren 
kartanon talonmiehenä kesäkuun 4 p:n ja lokakuun 31 p:n välisenä aikana edellytyksin, 
että hän mainitun tehtävän päätyttyä välittömästi palaa kaupungin töihin. 

Urakkatyöjärjestelmän laajentaminen. Käsitellessään kaupunginvaltuustolle tehtävää 
esitystä kalliinajanlisäysten tarkistamisesta kaupunginhallitus päätti3) kehoittaa yleis-
ten töiden lautakuntaa tutkimaan, missä määrin urakkatyöjärjestelmää voitaisiin ny-
kyisestään laajentaa. 

Työaika. Rakennustoimiston virka-aika määrättiin4) olemaan kesäkuun 1 p:n ja 
elokuun 3 1 p:n välisenä aikana lauantaisin sekä juhla- ja pyhäpäivänaattoina klo 8 . 4 5 — 

12.45 ilman ruokailutaukoa. 
Siihen katsoen, että rakennustoimiston ulkotyömailla pimeänä vuodenaikana va-

laistussuhteista riippuen oli vaikeata noudattaa säännönmukaista työaikaa ja koska kui-
. tenkin oli suotavaa, että työaikaa ei tämän johdosta lyhennettäisi, kaupunginhallitus 
päätti5) yleisten töiden lautakunnan esityksen mukaisesti anoa sosiaaliministeriöltä 
lupaa poiketa 8 tunnin työaikalain 6 §:n työntekijäin lepohetkeä koskevista määräyk-
sistä siten, että rakennustoimiston ulkotyömaiden työaika järjestettäisiin kertomus-
vuoden marraskuun 18 p:n ja v:n 1946 tammikuun 26 p:n väliseksi ajaksi arkipäivisin 
klo 7 .30—II .30 ja 1 2 . 0 0 — 1 6 . 0 0 sekä lauantaisin klo 7.30—IO.00 ja IO.30—14.oo. 

Rakennustoimiston huoneisto ja korjauspaja. Käyt tövarois taan arvaamat tomiin 
vuokriin ja vuokrankorotuksiin kaupunginhallitus myönsi6) 9 864 mk rakennustoimis-
ton huoneiston korotetun vuokran suorittamiseen. 

Yleisten töiden pääluokkaan sisältyvistä käyttövaroistaan kaupunginhallitus myönsi7) 
25 000 mk rakennustoimiston korjauspajarakennuksen paloturvallisuuden tehostami-
seen. 

Merkittiin8) tiedoksi rakennustoimiston ilmoitus, ettei se voinut käyttää tarkoituk-
siinsa sitä varten varattua osaa Kulosaaren yhdyskunnan varastorakennuksesta. 

Korjauspajan käyttö. Kunnantyöntekijäin keskustoimikunnan esityksen johdosta, 
jossa ehdotettiin, että kaikki kaupungin laskuun tehtävät korjaustyöt suoritettaisiin 
kaupungin omissa työpajoissa ja laitoksissa, kaupunginhallitus päätti9), ettei asia an-
tanut aihetta muihin toimenpiteisiin kuin että kaupungin lautakuntia ja johtokuntia 
kehoitettiin kaupunginvaltuuston v. 1933 tekemän päätöksen mukaisesti tarvitessaan 
rakennustoimiston korjauspaja-alaan kuuluvia työsuorituksia aina pyytämään tarjous 
korjauspajoilta sekä tarjouksia ratkaistessaan antamaan, sikäli kun tarpeelliset muut 
edellytykset olivat olemassa, etusija rakennustoimiston korjauspajoille, jolloin laitokset 
olivat oikeutetut suorittamaan rakennustoimiston korjauspajoille jonkin verran kor-
keamman hinnan kuin muille yrittäjille. 

Ammattipikakurssien järjestäminen. Väestönsuojelutoimiston toimistoinsinööri C.-H. 
T. Nyström oli jättänyt kaupunginhallitukselle kirjelmän, jossa hän ilmoitti, että häntä 
oli kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriön taholta pyydetty ohjaamaan ja valvo-
maan lähiaikoina toimeenpantavia rakennusalan ammattipikakursseja, sekä esitti, että 
kursseihin osallistuvat saisivat työskennellä palkattuina harjoittelijoina kaupungin työ-
mailla. Samoin oli pikakoulutuspaikallispäällikkö A. Räty ilmoittanut, että valtion 
puolesta järjestettäisiin sodasta kotiutetuille asemiehille ammattikursseja eri ammatti-
aloja varten, jolloin valtio maksaisi kaikki opetuskustannukset, mutta mikäli oppilas-
työllä olisi tuotannollista arvoa, jäisi osa oppilaille suoritettavasta kurssirahasta sen 
teollisuuslaitoksen kannettavaksi, jossa kurssi järjestettiin, sekä pyysi nyt kaupungin-
hallituksen suostumusta siihen, että rakennustoimiston konepajalla Toukolassa saatai-
siin järjestää viilaaja-ammattikurssi. Kaupunginhallitus päätti10) oikeuttaa rakennus-
toimiston sijoittamaan kaupungin työpaikoille enintään 20 rakennusalan kurssilaista 

!) Khs 5 p. heinäk. 1 946 §. —2) S:n 6 p. syysk. 2 350 §. — 3) S:n 26 p. kesäk. 1 874 a §. — 
4) S:n 31 p. toukok. 1601 §. — 5) S:n 1 p. marrask. 2 953 §. — 6) S:n 26 p. huhtik. 1 192 §. — 
7) S:n 22 p. helmik. 554 §. — 8) S:n 29 p. marrask. 16 254 §. — 9) S:n 9 p. toukok. 1 328 §. — 30) S:n 8 p- helmik. 398 §. 
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samoin kuin järjestämään viilaaja-ammattikurssin Toukolan konepajalle 20 oppilaalle 
ollen valtiota hyvitettävä 75 %:lla kurssien osanottajille suorittamastaan palkasta, joka 
vastasi n. 8:90 mk tunnilta; edelleen kaupunginhallitus päätti oikeuttaa insinööri Ny-
strömin toimimaan rakennusalan ammattikurssien johtajana. 

Työntekijöitä kuljettavien kuorma-autojen vakuuttaminen. Koska kaupungin työnte-
kijät jo olivat työntekijäin tapaturmavakuutuslain mukaisessa vakuutuksessa, kaupun-
ginhallitus päätti x) esittää poliisilaitokselle, että se luopuisi vaatimasta lisävakuutusta 
kaupungin työntekijöitä työpaikalle ja sieltä takaisin kuljettaville kuorma-autoille, 
joita kaupunki ei omistanut. 

Määrärahain ylittäminen. Kaupunginhallitus päätti 2) oikeuttaa yleisten töiden 
lautakunnan ylittämään yleisten töiden pääluokan lukuun Istutukset sisältyvää määrä-
rahaa Metsien puhdistus enintään 100 000 mk sekä alistaa päätöksensä kaupunginval-
tuuston hyväksyttäväksi. 

Tiliviraston ennakkovarat. Rakennustoimiston tiliviraston ennakkovarain määrä 
päätettiin 3) korottaa 400 000 mk:aan. 

Porkkalan alueen evakuointikustannukset. Rakennustoimiston ilmoitettua, että sen 
toimesta oli evakuointiviranomaisten määräyksestä suoritettu työtä Porkkalan alueen 
evakuoinnissa normaalituntipalkalla yhteensä 101 890: 95 mk:n edestä sekä ylityönä 
34 661: 50 mk:n edestä, kaupunginhallitus päätti 4) kehoittaa kaupunginlakimiestä ryhty-
mään toimenpiteisiin normaalituntipalkalla suoritettujen evakuointiajojen aiheuttamien 
kustannusten perimiseksi valtiolta sekä myöntää rakennustoimistolle yleisistä käyttö-
varoistaan 34 661:50 mk:n suuruisen määrärahan ylityökorvausten peittämiseen. 

V:n 1946 katurakennusohjelma. Kaupunginhallitus päätti 5) periaatteessa hyväksyä 
kiinteistölautakunnan laatiman ehdotuksen v:n 1946 katurakennusohjelmaksi sekä antaa 
yleisten töiden lautakunnalle tehtäväksi laatia sitä varten tarpeelliset kustannusarviot 
otettaviksi huomioon v:n 1946 talousarvioehdotusta laadittaessa. 

Eräiden töiden aloittamiseen myönnetyt luvat. Seuraavat työt, joita varten oli merkitty 
siirtomäärärahoja eri vuosien talousarvioihin päätettiin6) aloittaa: Kaironkadun ja 
Hämeentien leventäminen sekä viemärin rakentaminen Hämeentiehen korttelin n:o 
919 kohdalla; asfaltin sulatusuunin hankkiminen Tervasaareen ja jalkakäytävälaattojen 
valmistuskoneen hankkiminen betonivalimoon; Haapaniemen urheilukentän ja pienois-
luistinratojen pukusuojien valaistuslaitteiden järjestäminen; lasten kelkkamäen rakenta-
minen Harjutorille; 2 km:n pituisen maastojuoksuradan rakentaminen Laakson—Rus-
keasuon maastoon; Töölön pallokentän kolmannen ja kuudennen pelialueen osittainen 
salaojitus; sekä Käpylän tieltä Kotipolulle johtavan metsätien katualueen siistiminen ja 
2 m:n levyisen kävelytien rakentaminen. 

Työttömyystöiden toimeenpano. Yleisten töiden lautakunnan tehtyä esityksen työttö-
myyden torjumiseksi käyntiinpantavista töistä kaupunginhallitus päätti 7) oikeuttaa 
lautakunnan panemaan käyntiin seuraavat työt: Herttoniemen rakennustöiden jatka-
minen, laiturien uudistaminen, Pirkkolan omakotialueen täydennystyöt sekä Tehtaan-
kadun ja Snellmanin koulujen samoin kuin Suvilahden kasarmin ym. rakennusten rai-
vaustyöt. Lisäksi päätettiin, että näihin töihin oli sijoitettava työnvälitystoimiston kir-
joissa olevia helsinkiläisiä ja etupäässä perheellisiä työttömiä. Samalla merkittiin tie-
doksi, että seuraavat uudet työttömyystyöt voitiin tarpeen vaatiessa järjestää: kokooja-
johto Hietalahdesta Merisatamaan, kokoojajohto Pirkkolasta Pikku-Huopalahteen sekä 
Oulunkylän uuden asuntoalueen katu-, viemäri- ja vesijohtotöiden II rakennusvaihe. 

Alueen siistiminen. Koska Ensi linjan ja Castreninkadun risteyksen lounaispuolella 
olevalle alueelle oli luvattomasti alettu kaataa roskia ym. jätteitä, kaupunginhallitus 
päätti8) osoittaa alueen siistimistä varten 8 000 mk yleisten töiden pääluokan lukuun 
Istutukset sisältyvästä määrärahasta Satunnaiset istuttamis- ja puhdistustyöt, kaupun-
ginhallituksen määräyksen mukaan sekä ilmoittaa tästä poliisilaitokselle pyytäen että se 
valvoisi, ettei paikkaa saanut pitää kaatopaikkana. 

Aleksis Kiven kadun tasoittaminen tontin n:o 17 kohdalta. Kaupunginhal l i tus p ä ä t t i 9 ) 
suostua valtionrautateiden anomukseen saada tasoittaa Aleksis Kiven katua tontin n:o 

Khs 29 p. marrask. 16 256 §. — 2) S:n 22 p. maalisk. 852 §. — 8) S:n 5 p. heinäk. 1 942 §. — 
4) S:n 31 p. toukok. 1 595 §. — 5) S:n 22 p. maalisk. 840 §. — .·) S:n 15 p. helmik. 453 §, 26 
p. huhtik. 1 204 § ja 20 p. syysk. 2 524 §. — 7) S:n 8 p. helmik. 396 §. — 8) S:n 3 p. toukok. 
1 235 §. — 9) S:n 11 p. tammik. 121 §. 
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17 luona olevan autotallin kohdalla ehdoin, että katuosuudelle ei tuotu muualta täytettä 
vaan että ainoastaan kadun nykyinen pinta tasoitettiin. 

Oikotien avaaminen valtionrautateiden sanomalehtilaiturille. Kaupunginhallitus päätti 
oikeuttaa rakennustoimiston kaupungin aamulehtien kustannuksella rakentamaan oiko-
tien Kaisaniemen puistoalueen kautta valtionrautateiden sanomalehtilaiturille kiinteistö-
lautakunnan ehdottamin tavoin. 

Hernesaaren katujen kunnostaminen. Kaupunginhallitus päätti 2) oikeuttaa rakennus-
toimiston ryhtymään toimenpiteisiin Munkkisaaren radan ja Kalastajantorin välisen 
Matalasalmenkadun osan sekä Kalastajantorin levittämiseksi ja parantamiseksi sekä tehdä 
kaupunginvaltuustolle esityksen 1 000 000 mk:n suuruisen määrärahan merkitsemiseksi 
v:n 1946 talousarvioon mainittua tarkoitusta varten. 

Korttelin n:o 804 kuivattaminen. Asunto-oy. Virkamiesasuntoja Sampsantie 40 ni-
minen yhtiö mainitsi, että Käpylän korttelissa n:o 804 oli Sampsan- ja Tapiolantien 
kulmaukseen huonon veden laskun vuoksi muodostunut ympäristölle vastenmielinen rä-
meikkö, johon vesi jäi seisomaan myöhäiseen kesään saakka. Jotta tämä epäkohta 
saataisiin poistetuksi kaupunginhallitus päätti 3) tehdä kaupunginvaltuustolle esityksen 
150 000 mk:n suuruisen määrärahan merkitsemisestä v:n 1946 talousarvioon korttelin 
n:o 804 kuivattamista varten oikeuksin käyttää määrärahaa jo kertomusvuonna. Sa-
malla päätettiin mainittu summa osoittaa ennakkona kaupunginkassasta yleisten töiden 
lautakunnan käytettäväksi. 

Pakilan omakotialueen katutyöt. Rakennustoimistoa päätettiin 4) kehoittaa ryhtymään 
katurakennustöihin Pakilan omakotialueella aikaisemmin hyväksytyn5) suunnitelman 
mukaisesti. 

Liitosalueen tieolojen järjestely. Kaupungin mailla olevia sora-alueita selvitettäessä 
oli jouduttu käsittelemään myös kysymystä eräiden kyläteiden hoitokuntien hallussa ole-
vien soranottopaikkojen käytöstä ja oli tällöin ilmennyt, että liitosalueella olevat tie-
hoitokunnat olivat osittain siinä käsityksessä, että niiden toiminta loppuisi alueliitoksen 
tapahduttua v:n 1946 alusta. Koska tielain 91 §:n mukaan kylätiet kuitenkin jäävät 
edelleen tiekuntiensa ylläpidettäviksi aina siihen saakka kun rakennusjärjestyksen 
määräykset asemakaavan ja tonttijaon vahvistamisen yhteydessä järjestävät katurasi-
tuksen toiselle pohjalle, kaupunginhallitus päätti6) pyytää liitosalueen nimismiehiä tie-
doittamaan kaikille liitosalueen tiehoitokuntien puheenjohtajille tiehoitokuntien toi-
minnan jatkumisesta esikaupunkiliitoksesta huolimatta. Samalla kaupunginhallitus 
päätti antaa yleisten töiden lautakunnan tehtäväksi laatia suunnitelman liitosalueen 
tieolojen yhdenmukaistamisesta siten, että tierasitus kohdistuisi liitosalueen eri osien asuk-
kaisiin mikäli mahdollista samalla tavalla ja että teiden hoito käytännössä muodostuisi 
tehokkaaksi silmälläpitäen samalla sitä, että liitosalueen oloja ei saanut nykyisestään 
huonontaa. 

Munkkiniemen raitiotiesillalle vievän jalkakäytävän kunnostaminen. Myöntyen Munkki-
niemen yhdyskunnan hallintolautakunnan anomukseen kaupunginhallitus päätti 7) 
kehoittaa yleisten töiden lautakuntaa korjaamaan jalkakäytävän raitiotielinjan n:o 4 
päätepysäkiltä Munkkiniemen raitiotiesillalle käyttämällä tarkoitukseen yleisten töi-
den pääluokan lukuun Kadut ja tiet sisältyvää määrärahaa Katujen, teiden ja yleisten 
paikkojen korjaukset ja kunnossapito sekä myöntää pääluokan Tuloa tuottavat pää-
omamenot lukuun Sähkölaitos sisältyvistä käyttövaroistaan 31 000 mk:n suuruisen mää-
rärahan valaistuksen järjestämiseen mainitulle tieosuudelle. 

Munkkiniemen uuden sillan paikan määritteleminen. Kiinteistölautakunnan laadittua 
ehdotuksen Munkkiniemen uuden sillan paikaksi kaupunginhallitus päätti8) antaa yleis-
ten töiden lautakunnalle tehtäväksi suunnitella sillan Munkkiniemeen ehdotuksen mukai-
sesti sekä oikeuttaa rakennustoimiston käyttämään siltapengertä täytteen vastaanotto-
paikkana. 

Tammelundiin rakennettava kylätie. Herttoniemen—Tammelundin kylätien hoito-
kunnan anomuksen johdosta kaupunginhallitus päätti 9) kirjelmitse esittää Uudenmaan 
lääninhallitukselle, että Tammelundin huvilayhdyskuntaan Hertonäs gård och park 

i) Khs 26 p. huhtik. 1 197 §. — 2) S:n 7 p. kesäk. 1 706 §. — 3) S:n 2 p. elok. 2 100 §. — 4) S:n 
18 p. tammik. 179 §. — 5) Ks. v:n 1941 kert. s. 84. — ·) Khs 11 p. lokak. 2 729 §. — 7) S:n 
25 p. lokak. 2 885 §. — 8) S:n 8 p. maalisk. 655 §. — 9) S:n 4 p. lokak. 2 629 §. 
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RN l8 lääninhallituksen päätöksellä toukokuun 11 p:ltä 1940 rakennettavaksi määrätyn 
kylätien rakentaminen, johon oh jo kerran myönnetty lykkäystä, saataisiin edelleen työ-
voimatilanteen kireyden vuoksi lykätä v:n 1947 loppuun. 

M ääntien jatkeet. Kaupunginhallituksen tehtyä 1) lääninhallitukselle esityksen valtion 
osuuden suorittamisesta Turuntien ja siihen liittyvän Huopalahden asemalle johtavan 
tien sekä Mäkelänkadun kesäkunnossapidosta ja talvipuhtaanapidosta kaupunkiin 
yhdistetyillä alueilla v:n 1944 aikana, lääninhallitus vahvisti valtion suoritettavan 
kesäkunnossapitokorvauksen 37 815: 20 mk:ksi ja talvipuhtaanapitokorvauksen 9 616: 90 
mk:ksi, mikä merkittiin 2) tiedoksi. 

Myrskyn aiheuttamien vaurioiden korjauskustannukset. Kaupunginhal l i tus p ä ä t t i 3 ) 
oikeuttaa yleisten töiden lautakunnan merkitsemään tammikuun 16—17 p:nä raivon-
neen myrskyn satamille aiheuttaneiden vaurioiden korjauskustannukset asianomaisille 
korjaustileille sekä kehoittaa lautakuntaa aikanaan tekemään esityksen tileille mahdolli-
sesti tarvittavasta määrärahasta. 

Valurautaviemäriputkien käyttöä ja johtojen asentamista koskevat kiertokirjeet. Kulku-
laitosten ja yleisten töiden ministeriön kiertokirje valurautaviemäriputkien käytön su-
pistamisesta rakennustoiminnassa merkittiin 4) tiedoksi. 

Merkittiin 5) tiedoksi kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriön kiertokirje, joka 
koski säännöstelyä vesi-, viemäri- ja lämpöjohtojen asentamisessa. 

Viemäreiden uusiminen. Yleisten töiden lautakunta oikeutettiin 6) käyttämään kerto-
musvuoden talousarvion pääluokan Tuloa tuottamattomat pääomamenot lukuun Vie-
märit sisältyvää 11 000 000 mk:n siirtomäärärahaa Viemäreitten uusiminen. 

Metaanikaasun hinnan korottaminen. Kaupunginhallitus päätti 7) vahvistaa puriste-
tun metaanikaasun myyntihinnaksi 13: 80 mk m3:ltä huhtikuun 1 p:stä lukien kaupun-
gille tulevan raakametaanin hinnan jäädessä entiselleen. 

Lietteen myynti. Rakennustoimiston katurakennusosasto oikeutettiin 8) sopimaan 
Oy. Keros ab:n kanssa rasvapitoisen lietteen myymisestä mainitulle osakeyhtiölle. 

Puistotyöt. Yleisten töiden lautakunta oikeutettiin 9) käyttämään eri vuosien talous-
arvioihin merkittyjä siirtomäärärahoja seuraavien puistotöiden suorittamiseen: Mäkelän-
kadun istutusten korjaus; istutusten järjestäminen ja käytävän rakentaminen Siltavuo-
renpenkereelle; istutusten järjestäminen Pihlajatien ja Munkkiniemenkadun kulmaan; 
korttelin n:o 690 vieressä olevan puistikkoalueen siistiminen; Väinölänkadun koillispään 
puistikkoalueen siistiminen; lehmusten istuttaminen Linnankoskenkadun varteen; 
Linnankoskenkadun ja Lastenlinnantien kulmassa olevan puistikkoalueen kuntoonpano; 
puistikon perustaminen Mechelininkadun ja Tammitien kulmaan; korttelissa n:o 838 
olevan puistikon kuntoonpano; Mechelinin- ja Kesäkadun kulmassa olevan puistoalueen 
siistiminen, missä yhteydessä ajettaisiin ruokamultaa eräiltä Vallilan seuduilta vuokratta-
vilta peltosaroilta; Krematorion ja entisen teurastamon välisten alueiden kuntoonpano; 
Helsinginkadun sillan luona olevan alueen siistiminen; sekä Torkkelin- ja Pengerkadun 
välisen puistoalueen tasoittaminen. 

Kaupungille kuulumattomien istutusten hoito. Kaupunginhal l i tus p ä ä t t i 10) ko ro t t aa 
kaupungille kuulumattomien istutusten kunnossapitokorvauksen tammikuun 1 p:stä 
1946 lukien nykyisestä 98 900 mk:n yhteismäärästä 185 000 mk:aan muiden paitsi niiden 
osalta, joiden kunnossapidosta oli tehty kirjalliset sopimukset, jotka irtisanottaisiin kor-
vauksen korottamista varten huhtikuun 1 p:nä 1946. Koska kuitenkin mainitun päätöksen 
pöytäkirjanote saapui kaupunginlakimiehelle vasta lokakuun 19 p:nä, ei edellä mainit-
tuja 6 kuukauden irtisanomisajalle tehtyjä sopimuksia voitu siis sanoa päättyviksi huhti-
kuun 15 p:nä, joten kaupunginhallitus päätti11) muuttaa aikaisempaa päätöstään siten, 
että niiden kaupungille kuulumattomien istutusten hoidosta perittävät korvaukset, 
joiden kunnossapidosta oli tehty kirjalliset sopimukset, korotettiin edellä mainitun pää-
töksen mukaisiksi vasta toukokuun 1 p:stä 1946 lukien. 

Kaupunginhallitus päätti 12) Muinaistieteellisen toimikunnan esityksen johdosta, 

Khs 22 p. maalisk. 855 §. — 2) S:n 23 p. elok. 2 255 §. — 3) S:n 1 p. helmik. 333 §. — 
4) S:n 14 p. kesäk. 1 755 §. — 5) S:n 12 p. huhtik. 1 032 §. — 6) S:n 22 p. helmik. 555 §. — 
7) S:n 20 p. kesäk. 1867 §. — 8j S:n 1 p. maalisk. 616 §. — 9) S:n 8 p. helmik. 394 §, 20 p. 
syysk. 2 525 ja 2 526 §, 8 p. marrask. 2 998 § ja 29 p. marrask. 16 263 §. — 10) S:n 4 p. lokak. 
2 658 §. — «) S:n 25 p. lokak. 2 896 §. — 12) S:n 18 p. lokak. 2 782 §. 
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että kaupunki ottaa huolehtiakseen Suomenlinnan museoalueen puhtaanapidosta sekä 
puiden ja pensaiden hoidosta, mutta ei heinän niittämisestä. 

Kaupunginpuutarhurin ilmoitettua yliopistolle, että kaupunki haluaisi ryhtyä Hel-
singin yliopiston ja kaupungin kesken kesäkuun 5 p:nä 1941 tehdyn sopimuksen mukai-
sesti kunnostamaan Siltavuorenpenkereen rinteitä puistoksi, yliopiston konsistori oli 
sen johdosta, että aluetta tarvittiin yliopiston korjaustöiden johdosta varastoalueena, 
pyytänyt, että istutustyöt siirrettäisiin myöhemmäksi. Kaupunginhallitus päättix) 
suostua esitykseen. 

Vara-aseman kalliopinnan vahvistaminen. Rautatiehallitus oli oikeutettu 2) suoritta-
maan kaupungin alueella tarpeelliset louhimistyöt vara-aseman sijoittamiseksi Kaisanie-
men läntisessä reunassa olevan kallion alle. Koska kuitenkin louhittavan suojan päällä 
oleva kalliokerros oli rikkinäistä ja vettä läpäisevää, rautatiehallitus oikeutettiin 3) tiivis-
tämään ja vahvistamaan mainittu kalliopinta ehdoin, että alue rautatiehallituksen toi-
mesta saatettiin entiselleen. . 

Muistopatsaiden siirtäminen paikoilleen. Kaupunginhallitus päätti4) kehoittaa yleis-
ten töiden lautakuntaa ryhtymään toimenpiteisiin sodan johdosta turvaan siirrettyjen 
muistopatsaiden siirtämiseksi jälleen paikoilleen ja myönsi5) sittemmin käyttövaroistaan 
väestönsuojelua varten 51 303: 15 mk siirrosta johtuneiden kustannusten peittämiseen. 

Räjähdysaineiden säilyttäminen. Kaupunginhallitus päätti6) kirjelmitse esittää läänin-
hallitukselle, että Viikin sotilasvirkatalon RN l4 maalla olevassa kalliokellarissa, joka oli 
puolustusministeriöltä vuokrattu rakennustoimiston räj ähdysainevarastoksi, saataisiin 
edelleen säilyttää räjähdysaineita sekä että lääninhallitus hyväksyisi varastoapulaisen 
Y. V. Pietikäisen mainitun varaston vastuunalaiseksi hoitajaksi. 

Lokomo-kivenmurskaajain hankinta. Yleisten töiden lautakunta oikeutettiin 7) hank-
kimaan kaksi Lokomo-kivenmurskaajaa n:o 3 ja käyttämään tarkoitukseen pääluokan 
Yleiset työt lukuun Varasto sisältyvää määrärahaa Uusien koneiden osto. 

Kattohuovan käyttö. Kaupunginhallitus päätti8) suostua yleisten töiden lautakunnan 
esitykseen Tukholman kaupungin lahjoittaman kattohuovan varaamisesta ensi sijassa 
Kumpulan ja Toukolan pika-asuntojen kattamiseen, kuitenkin siten, että 600 m2 mai-
nittua kattohuopaa varattiin Stockholms barnhem nimisen lastenkodin rakennuksen kat-
tamiseen. 

Selluloosapaalien myynti. Rakennustoimisto oikeutettiin9) myymään sen hallussa 
olevat 115 paalia selluloosaa Suomen selluloosayhdistyksen välityksellä 4 000 mk:n 
hintaan tonnilta. 

Kaatovaunualustain myynti. Kaupunginhallitus päätti10) alistaa tutkittavakseen ja sa-
malla hyväksyä yleisten töiden lautakunnan päätöksen, joka koski 10 kaatovaunualustan 
myymistä rakennustoimiston varasto-osastolta sähkölaitokselle. 

Työvälineiden ym. luovuttaminen eri tarkoituksiin. Merkittiin n ) tiedoksi yleisten töiden 
lautakunnan ilmoitus, että sotakorvausteollisuuden valtuuskunta oli määrännyt, että 
rakennustoimiston oli luovutettava valtion lentokonetehtaalle sotakorvaustarkoituksiin 
6 kpl Flottman TBF 3 merkkisiä ja 3 kpl Atlas Diesel OK 5 merkkisiä ilmapuristajia 
tullen valtuuskunta kaupungille suorittamaan edellisistä 777 000 mk lisättynä korjaus-
ja kuljetuskustannuksilla sekä jälkimmäisistä 437 100 mk. 

Kaupunginhallitus päätti kehoittaa yleisten töiden lautakuntaa perimään kulkulai-
tosten ja yleisten töiden ministeriön rakennusasiainosaston materiaalitoimistolta seuraa-
vansuuruiset korvaukset puolustuslaitokselle luovutetuista ja palauttamatta jääneistä 
työvälineistä ym.: 12 m:n paaluranasta n:o 14 41 800 mk, 600 kg:n paalujärkäleestä n:o 19 
10 260 mk ja raakaöljymoottorista n:o 9 43 830 mk, minkä lisäksi näistä oli suoritettava 
vuokramaksut lyhentämättöminä, yhteensä 19 732: 85 mk12); moottorijyrästä n:o 8 
864 000 mk sekä vuokra lokakuun 1 p:ään saakka ollen mainittu korvausmäärä kirjat-
tava talousarvion ulkopuoliselle tilille vastedes käytettäväksi uusien koneiden ostami-
seen 13); 600 kg:n paalujärkäleestä 16 200 mk ja kahdesta kolmijalkanosturista 29 000 mk 

Khs 8 p. marrask. 16 005 §. — 2) Ks. v:n 1944 kert. I osan s. 163. — 3) Khs 15 p. helmik. 
449 §. — 4) S:n 26 p. huhtik. 1 156 §. — 5) S:n 20 p. jouluk. 16 496 §. — 6 ) S:n 29 p. marrask. 
16 252 §. — 7) S:n 22 p. helmik. 561 §. — 8) S:n 6 p. syysk. 2 359 §. — 9) S:n 22 p. maalisk. 
853 §. — 10) S:n 15 p. marrask. 16 083 §. — u ) S:n 17 p. toukok. 1458 § ja 6 p. syysk. 
2 360 §. — 12) S:n 17 p. töukok. 1 459Í §. — 13) S:n 18 p. lokak. 2 777 § ja 13 p. jouluk. 
16 435 §. 
Ktrnnall. kert. 1945, I osa. 1 7 
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ollen näistä perittävä vuokra kaupunginhallituksen aikaisemmin omaksuman kannan 
mukaisesti marraskuun 2 p:ään 1945 saakka,jolloin mainittujen työvälineiden häviämises-
tä oli tehty ilmoitus1); kahdesta työläiskojusta ja niihin kuuluvista kaminoista 8 000 
mk 2); sekä kahdesta Vesteräsmallisesta 2 000 kg:n käsinosturista 36 000 mk3). 

Puolustuslaitoksen käytössä tuhoutuneesta satamarakennusosaston moottoriveneestä 
H 3 kaupungille suoritettava korvaus hyväksyttiin4) merivoimien esikunnan vahvista-
maksi 92 000 mk:ksi. 

Kaupunginlakimiestä päätettiin 5) kehoittaa valittamaan puolustusministeriön kor-
vauslautakunnalle moottoriajoneuvojen otto- ja palautuslautakunnan päätöksestä, joka 
koski rakennustoimiston palautetun Volvo-merkkisen kuorma-auton korvauksen mää-
räämistä. 

Merkittiin6) tiedoksi puolustusministeriön korvauslautakunnan hylänneen kaupungin-
hallituksen valituksen rakennustoimiston Federal-merkkisen kuorma-auton palautusta 
koskevassa asiassa. 

Yleisjaosto päätti7) evätä yleisten töiden lautakunnan esityksen 20 000 mk:n suurui-
sen määrän poistamisesta Saksan puolustusvoimille lainatun moottorijyrän korjauskus-
tannuksista sekä lähettää asian kaupunginlakimiehelle laskun perimiseksi valtiolta. 

Outokumpu oy:lle päätettiin 8) vuokrata rakennustoimiston varasto-osaston katujuntta 
käytettäväksi Porin metallitehtaalla 150 mk:n vuokrasta vuorokaudelta. 

Rakennustoimisto oikeutettiin 9) luovuttamaan autoja Vaalipalvelu nimiselle toimis-
tolle käytettäviksi eduskuntavaalien aikana sairaiden henkilöiden kuljettamiseen vaali-
paikoille sikäli kuin autoja rakennustoimiston omasta käytöstä liikeni. 

Rakennustoimistoa päätettiin10) kehoittaa luovuttamaan hallussaan olevat patjat 
sairaalatarkastajan tilauksen mukaisesti kaupungin sairaaloille. 

Rakennustoimiston varasto-osasto oikeutettiin11) luovuttamaan erinäisiä työkaluja 
5 757 mk:n arvosta Ryttylän koulukodille sekä poistamaan ne rakennustoimiston kalusto-
luettelosta. 

Hesperian puistossa oleva koju päätettiin 12) sallia vuokrata Samfundet Folkhälsan 
nimiselle yhdistykselle siirrettäväksi sen kesäsiirtolaan ehdoin, että koju vuokrattiin 
2 kuukauden ajaksi 300 mk:n kuukausivuokrasta sekä että yhdistys vastasi kojun purka-
misesta, pystyttämisestä, kuljetuksesta ja palauttamisesta aiheutuvista kustannuksista. 

Liputus ja lippujen lainaaminen1*). Kaupunginhallitus päätti14), että lipputanko-
vuokrat korotetaan 4 mk:aan päivältä sisäliputuksesta ja 8 mk:aan päivältä ulkolipu-
tuksesta lipputankoa kohden. 

Liputusta järjestettiin kesäkuun 4 p:nä kulkutautisairaalan alueella, jolloin uuden tar-
kastuspaviljongin peruskivi laskettiin ja siitä aiheutuvat kustannukset, 1 652: 70 mk, 
myönnettiin kaupunginhallituksen yleisistä käyttövaroista15); punaisen ristin viikon aika-
na huhtikuun 8 p:stä 15 p:ään ja Suomen punaiselta ristiltä päätettiin periä siitä vain 
suoranaiset työkustannukset, 35 011:30 mk16); lastenpäivien aikana syyskuun 8 p:stä 
16 p:ään Mannerheimintielle ja juhlakentälle ja myönnettiin kustannusten peittämiseksi 
101 228:40 mk kaupunginhallituksen yleisistä käyttövaroista17); Amerikka rakentaa nimi-
sen näyttelyn johdosta ja myönnettiin kustannusten peittämiseksi 5 324: 65 mk kaupunr 
ginhallituksen yleisistä käyttövaroista18); sekä Suomen kansan demokraattisen liiton 
Uudenmaan piirijärjestön ja Helsingin sosiaalidemokraattisen kunnallisjärjestön järjes-
tämän juhlan johdosta Senaatintorille toukokuun 8 p:nä ja Rautatientorille toukokuun 
10 p:nä ja myönnettiin kustannusten peittämiseksi 5 916: 90 mk edellä mainituista käyttö-
varoista 19). 

Sosiaalidemokraattiselle työläisnuorisoliitolle lainattiin liiton Porissa pidettävää liit-
tojuhlaa varten 10 Suomen, 3 Ruotsin, 3 Norjan ja 3 Tanskan lippua sekä 1 Englannin 
ja 1 Yhdysvaltain lippu ja rakennustoimisto oikeutettiin perimään lainaajalta mainitusta 
liputuksesta ainoastaan 8 490: 50 mk20); Loviisan 200-vuotis juhlaa varten kesäkuun 26 

!) Khs 29 p. marrask. 16 247 §. — 2) S:n 21 p. jouluk. 16 521 §. — 3) S:n 19 p. heinäk. 
2 060 §. — 4) S:n 1 p. helmik. 331 §. — 5 ) S:n 22 p. maalisk. 850 §. — 6) S:n 13 p. syysk. 2 463 
§. —- 7) Khn jsto 16 p. toukok. 3 744 §. — 8) Khs 9 p. elok. 2 147 §. — 9) S:n 15 p. maalisk. 
748 §. — i°) S:n 31 p. toukok. 1 552 §. — Khn jsto 29 p. elok. 4 244 §. — *2) Khs 3 p. 
toukok. 1 263 §. —1S) Ks. tämän kert. I osan s. 52, 175, 190. — u ) Khs 19 p. heinäk. 2 055 §. —-
15) Khn jsto 15 p. elok. 4 171 §. —1 6) Khs 9 p. elok. 2 125 §. —17) S:n 28 p. kesäk. 1 902 § ja 29 
p. marrask. 16 207 §. — 18) S:n 9 p. toukok. 1 338 — 19) S:n 31 p. toukok. 1 591 §. — 20) S:n 
23 p. elok. 2 261 § ja khn jsto 12 p. toukok. 3 716 §. 
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p:nä lainattiin 100 Suomen lippua ja kehoitettiin rakennustoimistoa perimään Loviisan 
kaupungilta vuokraa 3 päivän ajalta1). Rakennustoimiston varasto-osasto päätettiin 2) 
oikeuttaa vuokraamaan 20 Suomen lippua ulkoasiainministeriön kautta Ruotsiin toimi-
tettavaksi erästä urheilutilaisuutta varten ehdoin, että ministeriö hankki uudet liput 
mahdollisesti kadonneiden tilalle. 

Rakennustoimistossa ja sen työmailla sattuneet varkaudet. Kaupunginhallituksen ylei-
sistä käyttövaroista myönnettiin3) 3 000 mk korvauksena asiapoika L. O. Olanderille 
häneltä työpaikalla varastetuista vaatteista. 

Yleisten töiden lautakunta oikeutettiin4) suorittamaan asianomaisesta työmäärä-
rahasta 1 695 mk korvauksena työntekijä S. Suomiselle häneltä työmaalta kadonneista 
työkaluista. 

Kaupunginhallituksen yleisistä käyttövaroista myönnettiin 5) 3 600 mk korvauksena 
kirvesmies V. M. Väljälle häneltä työpaikalta anastetuista työkaluista. 

Eräillä rakennustoimiston työmailla sattuneiden varkauksien johdosta, jolloin sieltä 
oli anastettu sekä kaupungin että työntekijäin omaisuutta, kaupunginhallitus päätti6), 
että kaupungin omistama 150 mk:n arvoinen teräskanki saatiin poistaa kirjoista sekä 
että kuudelle työntekijälle oli suoritettava korvauksena heiltä varastetuista työkaluista 
ja työvaatteista yhteensä 14 295 mk ollen korvaukset suoritettava pääluokan Satamat 
lukuun Satamien korjaus ja kunnossapito sisältyvästä määrärahasta Sataman kiinteät 
laitteet. 

Kaupunginhallitus päätti7), että Marttilan invalidikylän viemärityömaalla työsken-
nelleen työntekijän K. A. Mäntylän mainitulta työmaalta anastamat kumisaappaat saa-
tiin poistaa rakennustoimiston kalustoluettelosta sekä että kaupungin oikeuden valvo-
minen Mäntylää vastaan käytävässä oikeudenkäynnissä jätettiin kaupunginhallituksen 
asiamiesosastolle. 

Yleisten töiden lautakunnan ilmoitettua, että Telakkakadun viemärityömaalla oli 
kahteen eri otteeseen työajan jälkeen tapahtunut varkaus, jolloin sieltä oli anastettu 
10 000 mk:n arvosta kumipäällysteistä sähköjohtoa sekä 612 mk:n edestä nauloja, kau-
punginhallitus päätti8) oikeuttaa yleisten töiden lautakunnan merkitsemään mainitun 
omaisuuden häviämisestä aiheutuneen menoerän asianomaisen työmaan tilille sekä kehoit-
taa lautakuntaa antamaan niille yövartijoille, jotka varkauksien tapahtuessa olivat työs-
sä, ankaran varoituksen ja huomauttamaan heille, että mikäli samanlaatuisia rikoksia 
vastaisuudessa sattui heidän vartioimallaan työmaalla, kaupunki erottaisi heidät palve-
luksestaan. 

Kaupunginhallitus päätti9), että Herttoniemen radan ja Marjaniementien risteys-
kohdan luona olevasta satamarakennusosaston työkaluvajasta anastetut kaupungille 
kuuluvat kulmapeili ja kumisaappaat saatiin poistaa kirjoista sekä että samassa yhtey-
dessä eräiltä työntekijöiltä varastetuista nahkarukkasista ja öljy takista oli suoritettava 
vahingonkorvausta yhteensä 1 500 mk, joka oli maksettava satamien pääluokan lukuun 
Satamien korjaus ja kunnossapito sisältyvästä määrärahasta Sataman kiinteät laitteet. 

Rakennustoimiston Toukolan varastosta kadonnut valumessinkimäärä, yhteensä 
386.2 kg, päätettiin 10) sallia poistaa varasto-osaston tarveaineluettelosta. 

Yleisten töiden lautakunnan tehtyä kaupunginhallitukselle ilmoituksen Pääskylän-
kadun varrella sijainneessa työmaavajassa sattuneesta varkaudesta kaupunginhallitus 
päättin), että tällöin anastetut 2 paria kumirukkasia, yhteiseltä arvoltaan 430 mk saatiin 
poistaa kirjoista, varastetun köyden arvo, 2 200 mk, saatiin viedä asianomaisen työmaan 
tilille sekä että anastetusta yksityisomaisuudesta saatiin samoin työmaan tililtä suorittaa 
kuudelle työntekijälle yhteensä 10 800 mk:n suuruinen korvaus. 

Tulipalossa tuhoutuneen omaisuuden korvaaminen. P o h j o l a n k a d u n va r re l l a s i j a inneessa 
työmaavajassa syttyneen tulipalon johdosta kolmelta työntekijältä tuhoutuneesta omai-
suudesta päätettiin12) sallia suorittaa yhteensä 3 180 mk:n suuruinen vahingonkorvaus, 
joka oli kirjattava asianomaisen työmaan tilille. 

Sen johdosta, että autonkuljettaja E. V. Lahti oli jättänyt ajamansa rakennustoimis-
Khs 14 p. kesäk. 1 760 § ja 19 p. heinäk. 2 063 §. — 2) S:n 19 p. heinäk. 2 061 §. — 8) S:n 

8 p. maalisk. 660 §. — 4) S:n 24 p. toukok. 1 519 §. — 5) S:n 19 p. heinäk. 2 057 §. — 6) S:n 2 
p. elok. 2 112 §. — 7) S:n 16 p. elok. 2 179 §. —- 8) S:n 20 p. syysk. 2 518 §. — 9) S:n 18 p. 
lokak. 2 779 §. — 10) S:n 8 p. marrask. 2 999 §. — X1) S:n 29 p. marrask. 16 258 §. — 12) S:n 29 
p. marrask. 16 257 §. 
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tön kuorma-auton A 1835 puukaasuttajan kannen yöksi osittain auki, jolloin generaattor-
eissa palavat hiilet olivat kannen raosta sytyttäneet auton puisen hytin tuleen ja auto täten 
vaurioitunut, kaupunginhallitus päätti x) kehoittaa yleisten töiden lautakuntaa antamaan 
autonkuljettaja Lahdelle varoituksen hänen menettelynsä johdosta. Samalla päätettiin, 
että kyseisen auton korjauskustannukset suoritetaan aikanaan kaupungin autovakuutus-
rahastosta. 

Kaivaja-aluksen uppoamisesta johtunut vahinko. Pommi tuksen johdos ta uponneessa 
kaupungin kaivaja-aluksessa n:o 1 tuhoutuneesta aluksen miehistölle kuuluvasta omaisuu-
desta päätettiin 2) sallia suorittaa yhteensä 2 588 mk:n suuruinen vahingonkorvaus. 

Työntekijä J. K. Mäkelälle myönnetty korvaus. Kaupunginhallitus päätti 3), että työn-
tekijä J . K. Mäkelälle, joka työssä ollessaan oli pudonnut mereen, saatiin asianomaisista 
työmäärärahoista suorittaa korvauksena 460 mk hänen tällöin vioittuneen kellonsa kor-
jauskustannuksista. 

11. Puhtaanapitoa koskevat asiat 

Työaika. Hyväksyen puhtaanapitolautakunnan esityksen kaupunginhallitus päätti4} 
määrätä puhtaanapitolaitoksen viranhaltijain työajan toistaiseksi olemaan klo 8.4 5—15.3o 
paitsi lauantaisin sekä juhla- ja pyhäpäivänaattoina, jolloin se oli 8.45—14 paitsi k e s ä -
elokuussa klo 8.45—13; työajan keskeytti 15 minuutin ruokailutauko. 

Lumityöntekijäin palkkojen korottaminen. Kaupunginhallitus päätti5), että lumityön^ 
tekijäin peruspalkka tammikuun 28 p:stä 1945 korotetaan 9: 50 mk:aan tunnilta sekä että 
poiketen kaupunginvaltuuston helmikuun 18 p:nä 1942 tekemästä päätöksestä tälle perus-
palkalle lasketaan kalliinaj anlisäys ilman alennusta. Edelleen päätettiin, että kalliin-
ajanlisäys lasketaan ilman alennusta myös naispuolisille lumityöntekijöille. 

Varastettujen vaate-esineiden korvaaminen. Puhtaanapi to la i tokse l ta mur tova rkauden 
kautta hävinneestä eräiden autonkuljettajien vaate-esineistä puhtaanapitolautakuntä 
oikeutettiin6) suorittamaan asianomaisille vahingonkorvauksena yhteensä 6 000 mk 
katujen ja kiinteistöjen puhtaanapidon lukuun sisältyvistä tarverahoista. 

Toimistohuoneisto. Yleisten töiden pääluokkaan sisältyvistä käyttövaroistaan kaupun-
ginhallitus myönsi7) 62 000 mk niiden muutos- ja korjaustöiden suorittamiseen, jotka 
aiheutuivat siitä, että huoneenvuokralautakunta oli määrännyt erotettavaksi puhtaana-
pitolaitoksen toimistohuoneistosta asuinhuoneistoja. 

y Autotalli. Käyttövaroistaan arvaamattomiin vuokriin ja vuokrankorotuksiin kaupun-
ginhallitus myönsi8) 3 200 mk puhtaanapitolaitoksen autotallin korotetun vuokran maksa-
miseen. 

Lumiauran ostaminen. Puhtaanapitolautakunta oikeutettiin 9) käyttämään pääluokan 
Puhtaanapito lukuun Katujen ja kiinteistöjen puhtaanapito sisältyvästä määrärahasta 
Uudishankinnat 24 000 mk uuden lumiauran ostamista varten. 

Lauttasaaren yhdyskunnan puhtaanapitokalujen käyttö. Kaupunginhal l i tus p ä ä t t i 1 0 ) , 
että Lauttasaaren yhdyskunnan omistama Studebaker merkkinen kuorma-auto, kärki-
aura, hevosaura sekä muut puhtaanapitotyökalut siirretään puhtaanapitolaitokselle. 
Samalla päätettiin kiinteistölautakuntaa kehoittaa vuokraamaan Lauttasaaren vapaa-
ehtoiselta palokunnalta autotalli ja Lauttasaaren kartanolta varasto vaja puhtaanapito-
laitosta varten. 

Puhtaanapitolaitoksen hevosten luovuttaminen kiinteistötoimistolle. Puhtaanapi to la i -
toksen jäljellä olevat 3 hevosta päätettiin11) siirtääkiinteistötoimiston maatalousosaston 
hallintaan valjaineen ja sopivine ajoneuvoineen ja oikeutettiin kiinteistölautakunta sopi-
maan hinnasta lähemmin puhtaanapitolaitoksen kanssa. 

Tuhka-astiain asettaminen Vilhonvuorenkadun 7—9 kohdalle. Kaupunginhal l i tus 
päätti12) kehoittaa puhtaanapitolautakuntaa huolehtimaan tarpeellisten tuhka-astioiden 
sijoittamisesta Vilhonvuorenkadun 7—9 kohdalle, josta oli muodostunut vakiintunut 

' ^ Khs 18 p. lokak. 2 778 §. — 2) S:n 8 p. helmik. 395 §. — 3) S:n 19 p. huhtik. 1085 §. -r 
*) S:n 28 p. maalisk. 898 §. — 5) S:n 25 p. tammik. 223 — 6J S:n 28 p. maalisk. 899 §. — 

S:n 25 p. lokak. 2 894 §. — 8) S:n 29 p. marrask. 16 261 §. — 9) S:n 1 p. maalisk. 608 §. — 
S:n 27 p. jouluk. 16 558 §; vrt. s. 261. — «) S:n 31 p. toukok. 1 589 § . — 12) S:n 7 p. 

kesäk. 1 691 §. 


