
122 2. Kaupunginhallitus 281 

Autotallit. Käyttövaroistaan arvaamattomiin vuokriin ja vuokrankorotuksiin kau-
punginhallitus myönsi 11 400 mk elintarvikekeskuksen autotallien vuokran maksami-
seen. 

Suostuen kiinteistölautakunnan esitykseen, että Eerikinkadun tontilla n:o 45 a sijait-
seva n. 270 m2:n suuruinen kivinen varastosuoja kunnostettaisiin elintarvikekeskuksen 
auto vajaksi kaupunginhallitus myönsi 2) tarkoitusta varten kiinteistölautakunnan käy-
tettäväksi 316 700 mk yleisten töiden pääluokkaan sisältyvistä käyttövaroistaan. 

Ruotsista saadut lahjatavarat. Valtion viljavaraston ilmoitettua luovuttavansa elin-
tarvikekeskukselle Ruotsista saapuvaa ruokaperunaa 2: 95 mk:n hinnasta kilolta kau-
punginhallitus päätti3) oikeuttaa elintarvikekeskuksen maksamaan mainitun hinnan, 
joka oli 50 p tukkumyyntihintaa suurempi. 

Helsingin nuorisotyötoimikunnan, Hyvösen lastenkodin johtokunnan, Työläisäitien 
ja lasten kotiyhdistyksen, Kallioniemen kesäkodin kannatusyhdistyksen ja Samfundet 
Folkhälsan nimisen yhdistyksen anottua päästä osallisiksi Ruotsista saaduista lahja-
perunoista kaupunginhallitus päätti 4) kehoittaa anojajärjestöjä jättämään lasten tilaus-
kortit elintarvikekeskukselle, joka hoiti perunain jakelun. 

Elintarvikekeskuksen 5 000 mk:n suuruinen lasku ruotsalaisen lahjaperunan säilytys-
kustannuksista hyväksyttiin 5) maksettavaksi talousarvion ulkopuoliselta tililtä. 

Lastensuojelu viraston äitiysavustus- ja perhelisät oimist on sekä Tuki ja työ yhdistyk-
sen, Helsingfors folkskolors lärare- och lärarinneförening yhdistyksen ja Samfundet 
Folkhälsan yhdistyksen anottua päästä osallisiksi Tukholman kaupungin lahjoittamista 
elintarvikkeista kaupunginhallitus päätti6) oikeuttaa elintarvikekeskuksen jakamaan 
kyseisille järjestöille harkintansa mukaan lihaliemitiivistettä puoli kiloa lasta kohden sekä 
pienessä määrässä vehnää, margariinia, makaroonia ja saippuaa. 

15. Teknillisiä laitoksia koskevat asiat 

Pankkien välittämä kannanta. Merkittiin 7) tiedoksi Helsingin suomalaisen säästö-
pankin, Helsingin työväen säästöpankin ja Helsingfors sparbank nimisen pankin ilmoituk-
set, että ne tammikuun 1 p:stä lukien ryhtyivät perimään palkkiona sähkö- ja kaasulas-
kuista 1 mk jokaista kantoerää kohden. 

Laskujen rahamäärien pyöristäminen. Kaupunginhallitus päätti8), että 25 ja 50 
pin rahat toistaiseksi poistetaan käytännöstä vesijohto-, kaasu- ja sähkölaitoksen ve-
loituslaskutuksissa siten, että laskun määrä pyöristetään lähinnä alempaan täyteen mark-
kaan, mikäli se päättyy alle 50 p:n sekä lähinnä ylempään täyteen markkaan, jos laskun 
määrä päättyy 50 p:iin tai enempään. 

Vesijohtolaitos 

Viranhaltijat ja työntekijät. Kaupunginhallitus päätti9) myöntää vesijohtolaitoksen 
toimitusjohtajalle J. L. W. Lilljalle hänen pyytämänsä eron virastaan maaliskuun 7 
pistä 1946 lukien sekä kehoittaa teknillisten laitosten hallitusta viipymättä julistamaan 
toimitusjohtajan viran haettavaksi. 

Teknillisten laitosten hallitus oikeutettiin myöntämään10) työntekijä K. O. Tuomelle 
sairaslomaa vin 1944 joulukuun 7 pistä vin 1945 maaliskuun 7 piään. 

Vesijohtolaitokselle päätettiin11) sallia palkata ylimääräinen kemisti 29 palkkaluokan 
mukaisin palkkaeduin, mikä oli suoritettava vesijohtolaitoksen käyttömäärärahasta 
Palkat. 

Kaupunginhallitus päätti12) suostua siihen, että vesijohtolaitoksella virastovaratöissä 
toiminut ekonomi B. Lund valtion palkkaamana jatkaa nykyistä virastotyötään kesä-

!) Khs 28 p. maalisk. 879 §. — 2) S:n 4 p. lokak. 2 652 §. — 3) S:n 4 p. tammik. 37 §. — 
4) S:n 20 p. kesåk. 1 841 §. — 5) S:n 8 p. marrask. 2 986 §. — 6) S:n 20 p. kesåk. 1 840 §. — 
7) Khn jsto 18 p. tammik. 3 119 §. — 8) Khs 4 p. lokak. 2 667 §. — ») S:n 7 p. jouluk. 
16 317 §. — 10) S:n 11 p. tammik. 113 §. —1X) S:n 3 p. toukok. 1 260 §. — 12) S:n 3 p. toukok. 
1 256 §. 
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kuun 1 p:n jälkeenkin sekä että samoin virastovaratöissä toiminut ekonomi K. Valbäck 
palkataan kesäkuun 1 p:stä lukien kertomusvuoden loppuun ylittämällä vesijohtolaitok-
sen tilapäisen työvoiman määrärahaa. 

Sairaslomaa myönnettiin lokakuun 10 p:stä marraskuun 10 p:ään vesijohtolaitok-
sen toimitusjohtajalle J. L. W. Lilljalle. 

Kaupunginhallitus päätti 2), että vesijohtolaitoksen vanhemman päivystävän putki-
mestarin päivystyspalkkio korotetaan 770 mk:aan ja kaikkien muiden päivystävien 
putkimestarien palkkio 660 mk:aan kuukaudessa tammikuun 1 p:stä 1946 lukien toistai-
seksi. 

Kaupunginhallitus päätti3), että vesijohtolaitoksen työpajan esimiehelle G. A. Lind-
grenille saatiin syyskuun 1 p:stä lukien maksaa kalliinajanlisäystä myöskin hänelle myön-
netylle 4) lisäpalkkiolleen, kuitenkin siten, että kalliinaj anlisäysprosentti laskettiin hä-
nen peruspalkkansa ja lisäpalkkionsa summan perusteella, jolloin hänen loppupalkkansa 
nykyisen palkkatason vallitessa tuli olemaan 15 545 ' mk kuukaudessa. 

Vesijohtolaitoksen apulaisasemapäivystäjä V. S. R. Lindblad oikeutettiin 5) sääde-
tyn eroamisiän saavutettuaan jäämään virkaansa toukokuun loppuun saakka ollen yleis-
jaoston hänelle myöntämä eläke suoritettava vasta kesäkuun 1 p:stä lukien. 

Yli-insinööri R. W. Taivainen 6) ja kamreeri K. J. Söderlund 7) oikeutettiin hoitamaan 
sivutoimia. 

Vesijohtolaitoksen viranhaltijoille ja työntekijöille päätettiin 8) myöntää ansiomerk-
kejä 30 vuoden palveluksesta 1 henkilölle ja 20 vuoden palveluksesta 12 henkilölle. 

Yhteenajovaurion korvaaminen. Raastuvanoikeuden tuomittua vesijohtolaitoksen 
putkenasentajan O. I. Vuorisen korvaamaan kaupungille hänen ohjaamalleen vesijoh-
tolaitoksen henkilöautolle yhteenajossa aiheuttamansa vahingot 13 439:15 mk:lla 5 
%:n korkoineen marraskuun 24 p:stä 1944 lukien kunnes täysi maksu oli suoritettu sekä 
korvaamaan kaupungin oikeudenkäyntikulut 700 mk:lla, putkenasentaja Vuorinen, joka 
jo oli maksanut korvauksesta 3 350 mk, oli anonut vapautusta vahingonkorvauksen vielä 
jäljellä olevan osan suorittamisesta. Kaupunginhallitus päätti9), että putkenasentaja 
Vuoriselle myönnetään vapautus mainitun vahingonkorvauksen suorittamisesta siten, 
että hänen maksettavakseen jää koko korvaussummasta 4 500 mk ilman korkoja ja oi-
keudenkäyntikuluj a. 

Vesimittarien lukematta jättäminen. Kaupunginhallitus päätti10) suostua siihen, että 
kulutuspaikoissa olevien vesimittarien lukeminen keskisuurten ja pienkuluttajien koh-
dalta saatiin kokeilutarkoituksessa jättää kortomusvuoden heinäkuun aikana suoritta-
matta. 

V:n 1944 tappion poistaminen tileistä. Kaupunginhallitus päätti11), että vesijohtolai-
toksen v. 1944 tuottaman tappion määrä, 3 288 360: 45 mk, kertomusvuoden huhtikuun 
1 p:stä lukien siirretään vesijohtolaitoksen konttokuranttitililtä kaupunginkassaan. 

Alppilan vesisäiliön sodanaikainen käyttö. Kaupunginhallitus päätt i1 2) antaa majoi-
tuslautakunnan tehtäväksi periä valtiolta puolustuslaitoksen käytössä sodan aikana 
olleen Alppilan vesisäiliön.katon korjauksesta 6 440 mk sekä sähkönkulutuksesta 48 881 
mk:n suuruisen korvauksen. Samalla päätettiin, ettei päivystyshuoneena käytetystä 
käytävätilasta peritä vuokraa. 

Liitosalueiden vesijohtolaitteiden arvon määrääminen. Kaupunginhal l i tus p ä ä t t i 1 3 ) 
vahvistaa alueliitoksen kautta vesijohtolaitoksen hallintaan siirtyvien Haagan kauppalan 
sekä Lauttasaaren ja Kulosaaren vesijohtoverkkojen arvot vesijohtolaitoksen tekemän 
esityksen mukaisiksi ollen ne merkittävä vesijohtolaitoksen v:n 1946 talousarvioon. Edel-
leen kaupunginhallitus päätti hyväksyä vesijohtolaitoksen esityksen Munkkiniemen, 
Talin, Haagan, Lauttasaaren ja Kulosaaren putkiverkkojen, Munkkiniemen, Haagan ja 
Talin pumppu- ja puhdistuslaitteiden, vesimittarien sekä väliaikaisten johtojen ja lait-
teiden kuoletusajoista ja rahaksimuuttoarvoista korkomenojen ja kuoletuskustannusten 
laskemisen pohjaksi. 

!) Khs 25 p. lokak. 2 886 §. — 2) S:n 13 p. jouluk. 16 434 §. — 3) S:n 23 p. elok. 2 260 §. — 
4) Ks. v:n 1942 kert. I osan s. 195. — 5) Khs 22 p. maalisk. 859 §. — 6) S:n 11 p. tammik. 
114 § ja 25 p. lokak. 2 887 §. — 7) S:n 22 p. maalisk. 848 §. — 8) S:n 11 p. tammik. 123 §. — 
8) S:n 31 p. toukok. 1 600 §. — 10) S:n 3 p. toukok. 1 259 §. — l l) S:n 1 p. maalisk. 611 §. — 
12) S:n 1 p. marrask. 2 950 §. — 13) S:n 23 p. elok. 2 258 §. 
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Varavesijohdon rakentaminen Hiidenvedestä Vantaanjokeen. Kaupung inva l tuus to 
oli v. 1942 periaatteellisesti hyväksynyt Neuvotteleva insinööritoimisto Consulting 
oy:n laatiman suunnitelman lisäveden siirtämiseksi Hiidenvedestä Vantaanjokeen. Suun-
nitelmaa ei kuitenkaan voitu panna toimilupa-anomuksen pohjaksi vaan oli eräitä täy-
dentäviä ja tarkempia tutkimuksia vielä suoritettava ja suunnitelmaa monin paikoin 
muutettava. Suunnitelman uusiminen oli sodan johdosta viivästynyt, mutta oli Neuvot-
televa insinööritoimisto Consulting oy. nyttemmin lähettänyt vesijohtolaitokselle uuden 
lopullisen selvityksen varavesijohdon rakentamisesta Hiidenvedestä Vantaanjokeen 
piirustuksineen ja 60 milj. mkraan päättyvine kustannusarvioineen. Tämän johdosta 
kaupunginhallitus päätti 2) lähettää suunnitelman Uudenmaan läänin maaherralle ano-
muksella, että asianomaiselle piiri-insinöörille annettaisiin laillinen määräys katselmuksen 
toimittamiseen paikalla. Sittemmin merkittiin3) tiedoksi kulkulaitosten ja yleisten töi-
den ministeriön määränneen varavesijohdon rakentamista Hiidenvedestä koskevan 
asian siirrettäväksi vesistötoimikunnan käsiteltäväksi siinä järjestyksessä kuin vesi-
oikeuslaissa on säädetty. 

Pakilan omakotialueen vesijohtotyöt. Vesijohtolaitosta päätettiin 4) kehoittaa ryhty-
mään vesijohtoverkoston rakentamiseen Pakilan omakotialueelle aikaisemmin hyväk-
sytyn suunnitelman mukaisesti. 

Pirkkolan omakotialueen vesipostit. Talousarvion pääluokan Tuloa tuottavat pääoma-
menot lukuun Vesijohtolaitos sisältyvästä määrärahasta Teknillisten laitosten halli-
tuksen käytettäväksi kaupunginhallituksen määräämien, yleistilanteen mahdollisen 
muutoksen johdosta tarpeellisiksi katsottavien vesijohto- tai muiden uudistöiden suo-
rittamiseen kaupunginhallitus päätti5) myöntää 140 000 mk 7 vapaapostin järjestämistä 
varten Pirkkolan omakotialueelle sekä kehoittaa yleisten töiden lautakuntaa v:n 1946 
talousarvioehdotukseensa merkitsemään 35 500 mk:n suuruisen määrärahan sanottujen 
vesipostien arvon kuoletusta ja korkoa samoin kuin postien korjauksesta ja hoidosta 
sekä veden kulutuksesta johtuvia kustannuksia varten. 

Vesijohdon rakentaminen Lampuotilantiehen. Kaupunginhallitus päätti 6) myöntää 
vesijohdon rakentamista varten Lampuotilantiehen Monsaksentiestä itäänpäin 380 000 
mk talousarvion pääluokan Tuloa tuottavat pääomamenot lukuun Vesijohtolaitos sisäl-
tyvästä määrärahasta Teknillisten laitosten hallituksen käytettäväksi kaupunginhalli-
tuksen määräämien, yleistilanteen mahdollisen muutoksen johdosta tarpeellisiksi katsotta-
vien vesijohto- tai muiden uudistöiden suorittamiseen. 

Eräiden vesijohtotöiden aloittaminen. Vesijohtolaitos oikeutettiin 7) aloittamaan eräät 
kertomusvuoden talousarvion pääluokan Tuloa tuottavat pääomamenot lukuun Vesi-
johtolaitos sisältyvillä siirtomäärärahoilla suoritettavat työt. 

Hevosten juottokaukalot. Kaupunginhallitus päätti 8) suostua siihen, että vesijohto-
laitoksen hoitoon kuuluvien hevosten juottokaukaloiden vesi lämmitettiin yksinomaan 
arkipäivisin klo 7—16 välisenä aikana. 

Kaasulaitos 

Viranhaltijat ja työntekijät. Kaasulaitos oikeutettiin9) myöntämään laboraattori 
B. Nizovskylle ylityökorvauksen asemasta yhden viikon palkallinen ylimääräinen virka-
loma. 

Sairaslomaa myönnettiin mittarinmaalaaja K. H. Rappille 10) tammikuun 10 p:stä 31 
p:ään, kirvesmies J. E. Kalliomäelle11) helmikuun 6 p:stä maaliskuun 15 p:ään ja vuoro-
vahdille M. A. Saarenmaalle 12) v:n 1945 maaliskuun 20 p:stä v:n 1946 maaliskuun 6 
p:ään. 

Kaasulaitos oikeutettiin13) korvaamaan sellaisille mittarinlukijoille, jotka toisiin teh-
täviin määrättyinä menettivät palkkionsa mittarien lukemisesta, heidän täten menettä-
mänsä palkkaedut kaasunkäytön säännöstelyn tililtä. 

!) Ks. v:n 1942 I osan s. 58. — 2) Khs 14 p. kesäk. 1 754 §. — 3) S:n 2 p. elok. 2 109 §. — 
4) S:n 18 p. tammik. 179 §. — 5) S:n 9 p. toukok. 1 332 §. — 6) S:n 19 p. huhtik. 1 082 §. — 
7) S:n 22 p. helmik. 560 §. — 8) S:n 22 p. marrask. 16 187 §. — 9) S:n 12 p. huhtik. 1 038 §. — 
10) S:n 15 p. helmik. 452 §. — «) S:n 22 p. maalisk. 823 §! — 12) S:n 9 p. toukok. 1 306 § ja 4 
p. lokak. 2 668 §. — 13) S:n 22 p. maalisk. 858 §. 
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Kaupunginhallitus päätti1) antaa asiamiesosaston tehtäväksi periä kaasulaitoksen 
palveluksessa olleelta sekatyöntekijältä A. K. Tamlanderilta 11 176: 20 mk:n suuruisen 
paikkamäärän, joka oli erehdyksessä suoritettu hänelle hänen ollessaan sotilaskarkurina 
ja tutkintovankeudessa. Samalla päätettiin ilmoittaa teknillisten laitosten hallitukselle, 
että Tamlander, joka ilmoittamatta oli jäänyt pois kaupungin työstä, oli Helsingin kau-
pungin raastuvanoikeuden 10 osaston helmikuun 28 p:nä antamassa päätöksessä kerro-
tun varkausrikoksen johdosta menettänyt oikeuden saada kaupungilta lomakorvausta. 

Asemapäivystäjä E. J. Virta 2) oikeutettiin säädetyn eroamisiän saavutettuaan jää-
mään virkaansa kertomusvuoden toukokuun 26 p:ään ja putkimestari O. Haukinen 3) 
kertomusvuoden loppuun. 

21 kaasulaitoksen viranhaltijalle ja työntekijälle päätettiin 4) myöntää ansiomerk-
kejä 20 vuoden palveluksesta. 

Tilinpäätös. Kaasulaitoksen tilinpäätösaika päätettiin5) pidentää helmikuun 20 
p:aan saakka. 

Kaasun hinta. Merkittiin6) tiedoksi kansanhuoltoministeriön hyväksyneen kau-
punginvaltuuston päätöksen7) kaasun hinnan korottamisesta. 

Kaasulaitos oikeutettiin 8) korottamaan kaasurahakkeiden hinta marraskuun 15 
p:stä lukien 15 mk:aan kappaleelta ja alistettiin päätös kaupunginvaltuuston hyväk-
syttäväksi. 

Kaasun säännöstely. Kaasunsäännöstelyvaliokunnan pöytäkirjat esitettiin eivätkä 
ne antaneet aihetta muistutuksiin. 

Yleisjaosto päätettiin9) valtuuttaa käsittelemään asiat jotka koskivat kaasun käyt-
töä yli sallitun määrän ollen päätökset kuitenkin alistettava kaupunginhallituksen hy-
väksyttäviksi. 

Kaasulaitos päätettiin 10) oikeuttaa myöntämään kaasua säälittävissä tapauksissa 
kotitalouteen milloin mittari tai kaasukojeet oli poistettu, mutta johdot olivat paikoillaan 
ja milloin huoneistossa asui sairaita henkilöitä tai pieniä lapsia, jotka eivät voineet ate-
rioida kodin ulkopuolella. 

Kaasunsäännöstelyvaliokunnan ehdotuksesta kaupunginhallitus päätti11), että milloin 
kaasunkuluttaja ilman kaasulaitoksen suostumusta oli avannut suljetun mittarinsa ja 
kuluttanut kaasua, veloitettiin täten kulutetusta kaasusta rangaistuksena 50 mk m3:ltä 
sekä että kuluttaja menetti kaiken kaasunkulutusoikeutensa niin kauan kuin kaasun 
säännöstely oli voimassa. 

Kaasunsäännöstelyvaliokunnan ehdotuksesta kaupunginhallitus päätti12), että kaasu-
laitoksen velvollisuus oikaista kotitalouden ylikulutuksista aiheutuvia laskuja taannehti-
vasti rajoitettiin kahdeksi lukemajaksoksi, jos kotitalouden henkilöluvussa esiintyi vir-
heellisyyksiä. 

Merkittiin 13) tiedoksi selostus suurkuluttajien supistetuista kaasuannoksista. 
Kaupunginvaltuuston päätökseen14) perustuen kaupunginhallitus päätti15) kehoittaa 

kaasulaitosta tekemään aikanaan esityksen kaasujäähdytyskaappeja varten myönnetyn 
kaasuannoksen poistamisesta v:n 1945 lokakuun 1 p:r± ja v:n 1946 toukokuun 1 p:n 
väliseksi ajaksi siinä tapauksessa, että olosuhteet sitä vaativat. 

Kaasulaitteiden asentamiseen päätettiin suostua 36 tapauksessa, mutta evätä sitä 
koskevat anomukset 53 tapauksessa. 

Pääkaupungin vuokralaisyhdistyksen kirjelmän johdosta jossa oli huomautettu per-
heasuntojen aikaansaamiseen haitallisesti vaikuttavista kaasunkäyttövaikeuksista, so-
siaaliministeriö oli ilmoittanut pitävänsä tärkeänä, että kaasulaitokselle annettaisiin 
ohjeet siitä, että niihin suurista huoneistoista erotettuihin huoneistoihin, joihin jo oli 
asennettu kaasujohdot, varattaisiin mahdollisuus kaasun käyttöön siinä laajuudessa kuin 
vallitseva kaasupula suinkin salli. Kaupunginhallitus päätti 16) kaasulaitokselle ilmoit-
taa sosiaaliministeriön toivomuksesta kaasun jakeluun nähden. 

*) Khs 14 p. kesäk. 1 738 §. — 2) S:n 9 p. toukok. 1 331 §. — 3) S:n 22 p. marrask. 16 185 
§. — 4) S:n 11 p. tammik. 123 §. — 5) S:n 1 p. helmik. 336 §. —6) S:n 19 p. heinäk. 2 066 §. — 
7) Ks. tämän kert. I osan s. 95. — 8) Khs 14 p. marrask. 16 030 §. — 9) S:n 25 p. tammik. 
215 §. — i°) S:n 25 p. tammik. 225 §. — «) S:n 9 p. toukok. 1 339 §. — 12) S:n 23 p. elok. 
2 262 §. — 13) S:n 31 p. toukok. 1 594 §. —14) Ks. v:n 1944 Kunnall. asetuskok. s. 159. —15) Khs 
9 p. toukok. 1 340 §. — 16) S:n 2 p. elok. 2 095 §. 
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Kaasuliesien takavarikointi. Kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriölle päätet-
tiin x) esittää, että uudet ja vanhat asentamattomat kaasuliedet julistettaisiin takava-
rikkoon. 

Kaasun toimittaminen valtionrautateille. Kaupunginhallitus päätti2) hyväksyä alla 
olevan kaasulaitoksen ehdotuksen sopimukseksi valtionrautateille toimitettavasta kaa-
susta ja koneturpeesta: »Helsingin kaupungin kaasulaitoksen, lyhennettynä kaasulai-
toksen ja valtionrautateiden välillä on tehty seuraava kaasun ja koneturpeen toimitus-
sopimus. 

Ensi kulutuskautta varten, joka käsittää ajan syyskuun 1 päivästä 1945 toukokuun 
31 päivään 1946 saakka, kaasulaitos sitoutuu toimittamaan valtionrautateille tämän 
Pasilassa sijaitsevalle kaasulaitokselle jo olemassa olevaa johtoa myöten rautatievaunu-
jen valaistukseen käytettäväksi n. 230 000 m3 valokaasua, joka laadultaan on samanlaista 
kuin kaasulaitoksen yleiskulutukseen jakama kaasu. Valtionrautatiet puolestaan luo-
vuttaa kaasulaitokselle tätä varten tarvittavan polttoturvemäärän n. 1 500 tonnia va-
paasti vaunussa kaasulaitoksen alueella tämän määrääminä aikoina. 

Kaasun hinta määräytyy Helsingin kaupunginvaltuuston vahvistaman kulloinkin 
voimassa olevan hintatariffin mukaan. 

Kulutettu kaasu mitataan kaasulaitoksen toimesta kerran kuukaudessa kunkin kuu-
kauden vaihteessa ja laskutetaan myös kuukausittain. 

Turpeen hintana pidetään kansanhuoltoministeriön vahvistamaa, kulloinkin voimassa 
olevaa koneturpeen hintaa, joka määräytyy kuutiometritilavuuden painon sekä vesi-
ia tuhkapitoisuuden mukaan, kohoten tai laskien kansanhuoltoministeriön päätöksen 
mukaisesti. 

Turpeen toimitus voidaan aloittaa heti ja on se suoritettava loppuun ensi vuoden 
helmikuun 15 päivään mennessä. 

Lähetettyjen turvemäärien paino hyväksytään rautatiepunnituksen mukaisesti. 
Turpeen hinta suoritetaan heti toimituksen jälkeen niin pian kuin paino, vesi- ja 

tuhkapitoisuus sekä kuutiometritilavuuden paino on saatu määritellyiksi. 
Vesi- ja tuhkapitoisuuden kuin myös kuutiometritilavuuden painon määrittelee 

sekä näytteenotot toimittaa Turveteollisuusliitto r.y. 
Rautatievaunujen lastauksessa käytetyt laudat kaasulaitos sitoutuu toimittamaan 

takaisin. Hukkaan joutuneet tai käyttökelvottomiksi turmeltuneet laudat kaasulaitos 
sitoutuu korvaamaan käyvän hinnan mukaan. 

Lakon, työnsulun, työvoiman puutteen tai jonkin muun pakkoesteen (force majeure) 
sattuessa siirtyy sopimuksen mukainen kaasun tai turpeen toimitus tuonnemmaksi, 
kunnes este on poistettu. Sellaisten käyttöhäiriöiden, joita kaasulaitoksen normaali-
sella hoidolla ei ole voitu välttää, samoinkuin kaasujohdon vahingoittumisen ja muiden 
arvaamattomien, kaasulaitoksen tarkastuksesta riippumattomien esteiden aiheuttamista 
keskeytyksistä kaasun jakelussa kaasulaitos ei vastaa. 

Tähän sopimukseen, jota on laadittu kaksi samansisältöistä kappaletta, toinen toiselle 
ja toinen toiselle asianosaiselle, olemme tyytyväiset ja sitoudumme sitä joka kohdassa 
noudattamaan.» 

Polttoaineen hankinta. Teknillisten laitosten hallituksen alistettua kaupunginhalli-
tuksen hyväksyttäväksi ehdotuksen kaasulaitoksen ja Kymi oy:n väliseksi turvehiilen 
hankintaa ja Pilo-turpeenhiiltouunin myyntiä koskevaksi sopimukseksi kaupunginhalli-
tus päätti 3) puolestaan hyväksyä sopimusehdotuksen, kuitenkin niin, että kiinteistö-
johtaja oikeutettiin jatkuvien neuvottelujen kuluessa tekemään siihen kaupungille edulli-
sia muutoksia. Sittemmin kaupunginhallitus päätti 4) hyväksyä yllä mainitun sopimus-
ehdotuksen. 
- Teknillisten laitosten hallituksen lähetettyä kaupunginhallitukselle luonnoksen 
kaasulaitoksen ja Suo ov:n väliseksi sopimukseksi turpeenhiiltolaitteen asentamisesta 
ja-käytöstä yhtiön omistamalla maalla Kihniössä kaupunginhallitus5) päätti oikeuttaa 
kaasulaitoksen Suo ov:n kanssa tekemään esitetyn luonnoksen mukaisen sopimuksen 
ollen sopimuksen 1 §:ään lisättävä ehto, jonka mukaan laite jäi kaasulaitoksen omaisuu-
deksi. 

Khs 11 p. lokak. 2 730 §. — 2) S:n 16 p. elok. 2 190 §. — 3) S:n. l8 p. tammik. 177 §. — 
4) S:n 26 p. huhtik. 1 209 §. — 5) S:n 16 p. elok. 2 188 §. 
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Teknillisten laitosten alistettua kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi ehdotuksen 
kaasulaitoksen ja Osuuskunta Turvetuote nimisen osuuskunnan väliseksi sopimukseksi 
turpeenhiiltolaitteen asentamisesta ja käytöstä osuuskunnan omistamalla maalla Harjun-
suori läheisyydessä kaupunginhallitus p ä ä t t i o i k e u t t a a kaasulaitoksen Osuuskunta 
Turvetuote nimisen osuuskunnan kanssa tekemään esitetyn luonnoksen mukaisen sopi-
muksen. 

Kansanhuoltoministeriö oli kirjelmässään marraskuun 3 p:ltä ilmoittanut katso-
neensa tarpeelliseksi määrätä toimeenpantavaksi polttoaineiden vaihdon, jonka mukaan 
kaasulaitosta varten Osuuskunta Turvetuote nimisen osuuskunnan hallussa lähellä 
Myllykosken tehdasta olevat n. 6 000 tonnia polttoturvetta luovutettaisiin Myllykosken 
tehtaan käytettäväksi ja saisi kaasulaitos sitä vastaan käytettäväkseen 2 500 tonnia 
Puolasta saatavaa kivihiiltä. Koska polttoturpeen ja kivihiilen vaihtosuhde toistaiseksi 
oli epäselvä, ryhtyisi Voima- ja polttoainetaloudellinen yhdistys Ekono kysymystä 
selvittämään ja tulisi kansanhuoltoministeriö, mikäli edellä mainittu suhde osoittautuisi 
virheelliseksi asettamaan hallussaan olevista kivihiilimääristä syntyvän vajauksen asian-
omaisten käytettäväksi. Edelleen kehoitettiin kiertokirjeessä kaupunginhallitusta ja 
Suomen puunjalostusteollisuuden keskusliittoa yhteisesti tutkimaan millä tavalla muilla 
paikkakunnilla olevat kaasulaitoksen polttoturvemäärät voitaisiin vaihtaa edellä mai-
nittua menettelytapaa noudattamalla. Kiertokirje merkittiin tiedoksi, minkä ohessa 
kaupunginhallitus päätti2) pyytää, että Voima- ja polttoainetaloudellinen yhdistys 
Ekono vastedes hyväksyttävää laskua vastaan kaasulaitoksen avustamana selvittäisi 
kysymyksen siitä olisiko nykytilanteen johdosta syytä tehdä muutoksia Pilo-uunien 
rakentamissuunnitelmaan kuin myös kysymyksen Pilo-uunien käyttämisestä vastaisuu-
dessa. Asiasta antamassaan lausunnossa Voima- ja polttoainetaloudellinen yhdistys oli 
sittemmin huomauttanut, että epävarman kivihiilitilanteen vuoksi olisi polttokaasun 
valmistuksessa turvauduttava turvehiilien käyttöön. Turvehiilien valmistuksessa taa-
sen ei Pilo-kolmiouunit olleet täysin vastanneet niille asetettuja vaatimuksia, joten 
yhdistys ehdotti, että siirryttäisiin kuusikuilu-uuneihin, joista Ruotsissa oli saatu hyviä 
kokemuksia ja esitti sen vuoksi, että kaupunki hankkisi ja asentaisi 3 kpl kuusikuilu-
uuneja. Teknillisten laitosten hallitus oli antanut asiasta lausuntonsa, jossa se esitti, 

että koska todennäköisesti vielä lähivuosina tuli olemaan puute kivihiilistä, laitteet 
olisi ehdottomasti rakennettava; 

että laitteita ei olisi rakennettava kuilut järjestettyinä kolmionmuotoon, vaan yhteen 
riviin, niin kuin ruotsalaisissa uudenaikaisissa laitoksissa ja olisi tällöin rakennettava 
3 kpl 6-kuilun ja 1 kpl 3-kuilun laitteita, yhteensä 21 kuilua; sekä 

että koska niitä osia laitteista, joita oli suunniteltu rakennettaviksi kotimaassa, ei 
voitu 100-prosenttisesti valmistaa täällä, oli osa niistä hankittava Ruotsista, jolloin tar-
vittaisiin joku määrä Ruotsin kruunuja lisää; ellei Suomen pankki tähän tarkoitukseen 
katsonut voivansa myöntää lisää Ruotsin kruunuja, voitiin laitoksen mielestä luopua 
3-kuilun laitteesta, joten tässä tapauksessa tulisi asennettavaksi ainoastaan 3 kpl 6-
kuilun laitteita, yhteensä 18 kuilua. 

Teknillisten laitosten yllä oleva esitys hyväksyttiin3). 
Merkittiin 4) tiedoksi kansanhuoltoministeriön määränneen toimeenpantavaksi polt-

toaineiden vaihdon, jonka mukaan kaasulaitoksen tarpeisiin varatusta polttoturpeesta 
Kainastossa ja Kihniössä luovutettiin yhteensä 5 000 tonnia polttoturvetta G. A. Ser-
lachius oy:lle Mänttään ja sai kaasulaitos sen sijaan käytettäväkseen n. 2 100 tonnia 
Puolasta saatavaa kivihiiltä. 

Kansanhuoltoministeriön puu- ja polttoaineosaston kirjelmä lokakuun 15 p:ltä, joka 
koski kivihiilen toimittamista kaasulaitokselle, merkittiin5) tiedoksi. 

Kaupunginhallitus päätti6) kirjelmitse ilmoittaa kansanhuoltoministeriölle kaasu-
laitoksen erittäin vaikeasta kivihiilitilanteesta sekä pyytää kiireellisiä toimenpiteitä 
tilanteen helpottamiseksi. 

Kuonaseulalaitteen osto. Kertomusvuoden talousarvion pääluokan Tuloa tuottavat 
pääomamenot lukuun Kaasulaitos sisältyvistä käyttövaroistaan kaupunginhallitus 

1) Khs 16 p. elok. 2 189 §. — 2) S:n 8 p. marrask. 16 008 §. — 3) S:n 21 p. jouluk. 16 522 
§. — 4) S:n 7 p. jouluk. 16 316 §. — 5) S:n 1 p. marrask. 2 951 §. — 6) S:n 21 p. jouluk. 
16 527 §. 
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päätti1) myöntää 360 000 mk Oy. Rudus ab:n kuonaseulalaitteen hankkimista varten 
kaasulaitokselle. 

Sorvin hankkiminen. V:n 1944 talousarvion pääluokan Tuloa tuottavat pääomamenot 
lukuun Kaasulaitos sisältyvistä käyttövaroistaan kaupunginhallitus myönsi2) 18 708: 95 
mk:n suuruisen lisämäärärahan sorvin hankkimista varten kaasulaitokselle. 

Suojakatoksen rakentaminen. Kertomusvuoden talousarvion pääluokan Tuloa tuotta-
vat pääomamenot lukuun Kaasulaitos sisältyvistä käyttövaroistaan kaupunginhallitus 
myönsi 3) 75 000 mk suojakatoksen rakentamiseksi kaasulaitoksen alueelle erinäisiä las-
taus-, kuljetus- ym. koneita varten. 

Kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriön päätös luvan myöntämisestä suojaka-
toksen rakentamiseen kaasulaitoksen alueelle merkittiin 4) tiedoksi. 

Puhdistushuoneen korjaaminen. Merkittiin5) tiedoksi kulkulaitosten ja yleisten töi-
den ministeriön hylänneen kaupunginhallituksen esityksen saada työvoimalupa kaasu-
laitoksen puhdistushuoneen välikaton korj aamiseksi. 

Arkistoainesten hävittäminen. Kaasulaitoksen anottua valtionarkistolta oikeutta saada 
hävittää automaattimittarien lukemalappuja sekä laskumittarien lukemalappuja ja 
laskutalonkeja, koska näihin merkityt tiedot sisältyivät myöskin muihin laitoksen säi-
lyttämiin asiakirjoihin kaupunginhallitus päätti6) valtionarkistolle lähetettävässä kir-
jelmässään puoltaa kaasulaitoksen anomusta sekä samalla ilmoittaa kaasulaitokselle, 
että anomukset valtion viranomaisille olisi toimitettava kaupunginhallituksen väli-
tyksellä. 

Sähkölaitos 

Viranhaltijat ja työntekijät. Kaupunginhallitus päätti7) oikeuttaa insinööri R. F. 
W. Lindbohmin nostamaan puolet sähkölaitoksen toimitusjohtajan virkaan kuuluvasta 
peruspalkasta kalliinajanlisäyksineen niiltä ajanjaksoilta, joina hän oman virkansa ohella 
oli hoitanut sairaslomalla olevan toimitusjohtajan R. E. Brummerin virkaa eli huhtikuun 
21 p:stä kesäkuun 21 p:ään, syyskuun 25 p:stä lokakuun 9 p:ään ja joulukuun 13 p:stä 
31 p:ään v. 1944. 

Teknillisten laitosten hallitus oikeutettiin 8) palkkaamaan sähkölaitokselle ylimääräi-
nen insinööri liitosalueen nykyisen sähkönjakelun teknillis-taloudellista selvittelyä varten 
19 palkkaluokan mukaisin palkkaeduin ja myönnettiin tarkoitusta varten 96 336 mk alue-
liitoksen valmistelua varten varatusta määrärahasta. 

Sähkölaitokselle päätettiin 9) sallia palkata ylimääräinen insinööri toimistoinsinöörin 
apulaiseksi 19 palkkaluokan mukaisin palkkaeduin. 

Kolmas käyttöinsinööri K. E. I. Kallio 10) ja päälaskuttaja A. A. Liuksiala 1 x) oikeutet-
tiin. hoitamaan sivutoimia. 

Erinäiset sähkölaitoksen viranhaltijat oikeutettiin12) asumaan kaupungin ulkopuolella. 
Sähkölaitoksen viranhaltijoille ja työntekijöille päätettiin13) myöntää ansiomerkkejä 

30 vuoden palveluksesta 9 henkilölle ja 20 vuoden palveluksesta 19 henkilölle. 
Toimitusjohtajan virka-asunto. Kaupunginhallitus päätti14), että Myllytien 5:ssä oleva 

kaupungin omistama rakennus määrätään kesäkuun 1 p:ään 1946 saakka sähkölaitok-
sen toimitusjohtajan U. N. Rytkösen virka-asunnoksi ja että siitä peritään vuokrana 
1 940 mk, lämmöstä 403: 44 mk ja lämpimästä vedestä 172: 70 mk kuukaudessa eli 
pyöristettynä yhteensä 2 516 mk kuukaudessa. Muuttaen sittemmin edellä mainittua 
päätöstään kaupunginhallitus päätti15), että Myllytien 5:ssä olevasta rakennuksesta peri-
tään kesäkuun 1 p:ään 1946 saakka vuokrana yhteensä 2 037 mk kuukaudessa, johon 
sisältyy korvaus lämmöstä 372: 40 mk ja lämpimästä vedestä 159: 60 mk. 

Toimitusjohtaja R. E. Brummerin hautajaiset. Sähkölaitoksen konttori päätettiin16) 

Khs 11 p. tammik. 120 §. — 2) S:n 15 p. helmik. 459 §. — 3) S:n 11 p. tammik. 119 
§. —-4) S:n 1 p. maalisk. 622 §. — 5) S:n 15 p. maalisk. 777 §. — 6) S:n 20 p. syysk. 2 494 §. — 
7) Khn jsto 8 p. helmik. 3 237 §. — 8) Khs 25 p. tammik. 224 §. — 9) S:n 12 p. huhtik. 1 034 §. — 
10) S:n 11 p. tammik. 115 §. — n ) S:n 8 p. helmik. 393 §. — 12) Khn jsto 1 p. helmik. 3 216 
§, 28 p. kesäk. 3 981 §, 12 p. syysk. 4 293 §, 4 p. lokak. 4 397 § ja 27 p. jouluk. 4 809 §. — 
13) Khs 11 p. tammik. 123 §. — 14) S:n 16 p. elok. 2 187 §. — 15) S:n 4 p. lokak. 2 660 §. — 
16 S:n 15 p. helmik. 458 §. 
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pitää toimitusjohtaja R. E. Brummerin hautajaisten johdosta suljettuna helmikuun 17 
p:nä klo 12 alkaen. 

Väärinkäytökset. Sähkölaitoksella oli käynyt ilmi, että laitoksen vanhempi varaston-
hoitaja G. Salomonsson oli väärinkäyttänyt virka-asemaansa siten, että hän v. 1941— 45 
useita kertoja oli Suomen kaapelitehtaalta sähkölaitoksen nimissä ostanut itselleen eri-
näisiä sähkötarvikkeita, joita hän omassa nimessään ei olisi voinut hankkia, ja myynyt 
ne edelleen omaan laskuunsa. Tässä häntä oli avustanut nuorempi varastonhoitaja N. 
Lundberg siten, että hän Salomonssonilta saamillaan varoilla oli Suomen kaapelitehtaalle 
maksanut kyseisten tilausten laskut ja siellä vastaanottanut tavarat Salomonssonin las-
kuun. Kuultuaan asiassa kaupunginlakimiehen lausuntoa. kaupunginhallitus päätti1) 
kehoittaa teknillisten laitosten hallitusta varastonhoitaja G. Salomonssonin väärinkäy-
tösten johdosta ryhtymään virkasäännön 12 §:ssä mainittuihin toimenpiteisiin. Edelleen 
kaupunginhallitus päätti kehoittaa sähkölaitoksen toimitusjohtajaa antamaan varaston-
hoitaja N. Lundbergille varoituksen. 

Sähkötariffit. Sähkölaitoksen pienjännitevirran yleiset sähkötariffit hyväksyttiin 2). 
Kaupunginhallitus vahvisti3) teknillisten laitosten hallituksen esityksestä sähköta-

riffit kaupungin laitoksia varten. 
Puukaasuttimen hankkiminen. Talousarvion pääluokan Tuloa tuottavat pääomamenot 

lukuun Sähkölaitos sisältyvistä käyttövaroistaan kaupunginhallitus myönsi 4) 31 100 
mk puukaasuttimen hankkimista varten sähkölaitoksen henkilöautoon. 

Halkojen varaaminen. Kaupunginhallitus päätti5) kehoittaa halkotoimistoa mahdolli-
suuden mukaan varaamaan 200 000 m3 järeitä halkoja sähkölaitoksen käytettäväksi 
valaistuskautena 1945/46 ja järjestämään niiden jatkuvan kuljetuksen sähkölaitokselle 
siellä tarpeen mukaan poltettaviksi. 

Katuvalaistus. Sähkölaitoksen esityksestä kaupunginhallitus päätti6), että katuva-
laistuksessa otetaan puolenyönvalaistuksen sammuttaminen klo 24 käytäntöön touko-
kuun 16 p:nä, että puolenyönvalaistus sammutetaan kokonaan kesäajaksi toukokuun 22 
p:nä sekä että kokovönvalaistus sammutetaan kesän ajaksi toukokuun 28 p:nä. 

Sittemmin päätettiin 7), että kokoyönvalaistus sytytetään heinäkuun 16 p:nä ja 
puolenyön valaistus heinäkuun 30 p:nä. 

Sähkön säännöstely. Kaupunginhallitus päätti 8) kehoittaa teknillisten laitosten hal-
litusta tekemään esityksen toimenpiteistä kertomusvuoden syksynä aloitettavasta säh-
könkäytön säännöstelystä. 

Talousarvion pääluokan Teknilliset laitokset lukuun Sähkölaitos sisältyvistä tarve-
rahoista myönnettiin 9) 85 000 mk sähkönsäännöstelykysymysten tutkimista varten tar-
vittavan korttijärjestelmän hankkimiseen. 

Teknillisten laitosten hallitus oli esittänyt, että sähkön käyttöä rajoitettaisiin siten, 
että mainosvalaistus ja näyteikkunavalaistus edelleenkin kiellettäisiin sekä että katuva-
laistuslamppujen suuruus pienennettäisiin n. puoleen normaalista. Kaupunginhallitus 
päätti10) suostua teknillisten laitosten hallituksen esitykseen siten muutettuna, että 
nykyinen katuvalaistus pidettiin suunnilleen ennallaan. 

Teknillisten laitosten hallituksen esityksen johdosta, joka koski sähkönkulutuksen 
säännöstelyä kaupunginhallitus päätti11) esittää kaupunginvaltuuston päätettäväksi, 
että sähkölaitos oikeutettaisiin kieltämään sähkönkäyttö huoneiden lämmittämiseen siitä 
alkaen ja sellaisina vuorokauden aikoina kuin valtion voimapäällikkö katsoi välttämättö-
mäksi; mitä tuli sähkön käytön kieltämiseen veden kuumentamiseen kuumavedenvaraa-
jissa ja ruoanvalmistusta varten, kaupunginhallitus päätti kehoittaa teknillisten laitosten 
hallitusta tekemään kaupunginhallitukselle seikkaperäisen esityksen katsoessaan sähkön-
käytön kieltämisen näissäkin suhteissa välttämättömäksi. 

Kaupunginhallitus päätti12) valtuuttaa sähkölaitoksen selvissä tapauksissa ja sen 
jälkeen kun ensimmäinen kaupunginlääkäri oli tarkastanut ja hyväksynyt asianomaisten 
jättämät lääkärintodistukset, itse ratkaisemaan anomukset saada terveydellisistä syistä 
säännöstelymääräyksistä poikkeavalla tavalla käyttää sähkönlämmityskojeita. 

Khs 20 p. jouluk. 16 493 §. — 2) S:n 7 p. jouluk. 16 329 §; ks. Kunnall. asetuskok. s. 269. — 
3) Khs 21 p. jouluk. 16 520 §; ks. Kunnall. asetuskok. s. 271. — 4) Khs 22 p. maalisk. 847 §. — 
5) S;n 15 p. maalisk. 768 §. — 6) S:n 17 p. toukok. 1 463 §. — 7) S:n 5 p. heinäk. 1 991 §. — 
8) S:n 15 p. helmik. 450 §; ks. myös tämän kert. I osan s. 96. — 9) Khs 16 p. elok. 2 185 §. — 
10) S:ii 16 p. elok. 2 186 §. — n ) S:n 4 p. lokak. 2 666 §. — 12) S:n 22 p. marrask. 16 191 §. 
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Sähköliesien takavarikointi. Kaupunginhallitus p ä ä t t i e s i t t ä ä kulkulaitosten ja 
yleisten töiden ministeriölle, että uudet ja vanhat asentamattomat sähköliedet julis-
tettaisiin takavarikkoon. 

Liitosalueen sähköolojen järjestely. Teknillisten laitosten hallitus oli esittänyt sähkö-
laitoksen laatiman alustavan suunnitelman liitosalueen sähköolojen järjestämisestä, 
jossa oli lähdetty siitä, että virranjakelun kaupungin alueella tuli olla yksissä käsissä, 
eli kaupungin sähkölaitoksella. Suunnitelmassa oli mm. selostettu suuntaviivoja liitos-
alueella toimivien sähkölaitosten siirtymisestä kaupungin sähkölaitoksen hallintaan seka 
neuvotteluja, joita tästä johtuen oli käyty Etelä-Suomen voima oy:n ja Malmin sähkö-
laitosten ostamiseksi kaupungille. Kaupunginhallitus päätti 2) oikeuttaa sähkölaitoksen 
jatkamaan esityksessä mainittuja neuvotteluja ja valmisteluja ehdotuksessa lähemmin 
selostettujen näkökohtien mukaisesti. 

Malmin sähkölaitos oy:n ja kaupungin välinen sopimus. Sen johdosta, e t t ä sähkö-
laitoksen Käpylää ja sen pohjoispuolella olevaa aluetta syöttävä kaapeli jatkuvasti oli 
ylikuormitettu, kaupunginhallitus päätti3) oikeuttaa teknillisten laitosten hallituksen 
tekemään Malmin sähkölaitos oy:n kanssa väliaikaisen sopimuksen, jonka mukaan Mal-
min sähkölaitos oy. hankki ja luovutti Tammistossa sijaitsevalta 300 kWa:n muuntoase-
malta 5 000 V:n 3-vaihe virtaa sähkölaitokselle hintaan 75 p /kWh ilman tehohuippumak-
sujaynnä muita sellaisia korvauksia. 

Sotatilasta aiheutuneet kustannukset. Teknillisten laitosten hallitus oikeutettiin 4) 
suorittamaan sotatilan aiheuttamat kustannukset, jotka johtuivat sotapäivystyksestä 
ja ylimääräisestä vartioinnista voima-asemilla, töistä asemien ja muuntamoiden suojaami-
seksi pommituksilta, pommitusvaurioiden raivaamisesta ja korjaamisesta, sota-aikaisten 
katuvalaistuslaitteiden ylläpidosta, pommituksissa tuhoutuneista tarveaine- ja työkalu-
varastoista, ilmasuojelukeskuksen päivärahoista ja Porkkalan evakuoinnista, yhteensä 
5 426 707: 40 mk, v:n 1944 talousarvion pääluokan Teknilliset laitokset lukuun Sähkö-
laitos sisältyvästä määrärahasta Teknillisten laitosten hallituksen käytettäväksi. 

Edustuskustannukset. Teknillisten laitosten hallitusta päätettiin 5) kehoittaa suoritta-
maan sähkölaitoksen edustustarkoituksiin tarvittavat varat lukuun Sähkölaitos sisälty-
vistä teknillisten laitosten hallituksen käyttövaroista. 

Sähköjohtojen asentaminen eräisiin taloihin. Tuloa tuottavien pääomamenojen pääluo-
kan lukuun Sähkölaitos sisältyvistä käyttövaroistaan kaupunginhallitus myönsi6) 
20 000 mk sähköjohdon vetämiseen ns. rankkurin asuntoon Reijolassa ja 14 500 mk 
sähkövalaistuksen järjestämiseen Herttoniemen huvilaan n:o 15. 

Sähkölaitoksen pääaseman laajentaminen. Merkittiin7) tiedoksi kulkulaitosten ja 
yleisten töiden ministeriön myöntäneen luvan sähkölaitoksen pääaseman laajentamiseen 
1 100 m3:llä. 

Väestönsuojan varastotilan laajentaminen. Kaupunginhallitus päätti8) osoittaa 190 000 
mk:n suuruisen määrärahan ennakkona kaupunginkassasta sähkölaitokselle jo kertomus-
vuonna käytettäväksi laitoksen väestönsuojan varastotilan laajentamiseen. 

Asentajien keskuksen rakentaminen. Kaupunginvaltuuston päätettyä9) v. 1937 varata 
tontin sähkölaitoksen suunnittelemaa asentajien keskusta varten, jotka suunnitelmat 
kuitenkin sodan johdosta olivat rauenneet, kaupunginhallitus nyttemmin päätti10) an-
taa rakennustoimiston tehtäväksi yksissä neuvoin sähkölaitoksen kanssa laatia alustavat 
rakennuspiirustukset kustannusarvioineen kyseistä keskusta varten. 

Siirtomäärärahain jäännösten käyttö. Sähkölaitos oikeutettiin11) käyttämään v:n 
1942—45 talousarvioiden pääluokan Tuloa tuottavat pääomamenot lukuun Sähkölai-
tos sisältyvästä siirtomäärärahasta Johtoverkko ja jakelulaitteet vastaavasti 390 000 
mk, 370 000 mk, 570 000 mk ja 870 000 mk. 

Eräiden töiden aloittamiseen myönnetty lupa. Teknillisten laitosten hallitus oikeutet-
tiin 12) aloittamaan eräät sähkö johtotyöt, joita varten kertomusvuoden talousarvioon 
oli merkitty siirtomäärärahat. 

!) Khs 11 p. lokak. 2 730 §. — 2) S:n 9 p. toukok. 1329 §. — 3) S:n 25 p. lokak. 2 884 §. — 
4) S:n 1 p. helmik. 338 §. — 5) S:n 4 p. lokak. 2 671 §. — 6) S:n 18 p. tammik. 175 § ja 8 
p. marrask. 16 003 §. — 7) S:n 19 p. huhtik. 1 088 § ja 5 p. heinäk. 1 989 §. — 8) S:n 5 p. hei-
näk. 1 985 §. — 9) Ks. v:n 1937 kert. s. 59. — 10) Khs 8 p. helmik. 390 §. — «) S:n 1 p. maalisk. 
610 §. —12) S:n 15 p. helmik. 451 §. 
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Kaupunginhallitus päätti1) oikeuttaa sähkölaitoksen jo kertomusvuonna käyttämään 
v:n 1946 talousarvioon Maunulan omakotialueen ja Koskelan pika-asuntoalueen sähkö-
johtoja varten merkityt 450 000 mk:n ja 230 000 mk:n suuruiset määrärahat. 

Sörnäisten voima-aseman ruokailurakennuksen rakennustyöt. Kaupunginhall i tus pää t t i 2 } 
tutkittavakseen alistaa ja samalla hyväksyä teknillisten laitosten hallituksen päätöksen 
Sörnäisten voima-aseman ruokailurakennuksen rakennustöiden aloittamisesta. 

Muuntoaseman rakentaminen Meilahteen. Kaupunginval tuuston päätöksel lä3) oli 
v. 1942 Kuusitien länsipäähän suunnitellun puiston alta varattu paikka sähkölaitok-
sen uutta maanalaista muuntoasemaa varten. Koska sähkölaitoksen sittemmin laaditutta-
missa piirustuksissa kuitenkin oli poikettu alkuperäisestä suunnitelmasta/ jonka mukaan 
asema kokonaan piti rakentaa maan alle, kiinteistölautakunta oli alueen yleisluonteen 
muuttumisen johdosta asettunut vastustamaan esitetyn suunnitelman toteuttamista. 
Kaupunginhallitus päätti 4) tällöin kehoittaa sähkölaitosta tutkimaan mahdollisuutta 
rakentaa Meilahden muuntoasema muuhun kuin esitettyyn paikkaan. 

Sähkölaitoksen jakelujännitteen korottaminen. Sähkölaitos päätettiin5) oikeuttaa 
suorittamaan sähkölaitoksen jakelujännitteen korottamista koskevat tutkimukset käyt-
tämällä tarkoitukseen talousarviossa laitokselle myönnettyjä määrärahoja. 

16. Muut asiat 

Sähkösanomatervehdykset ym. Kaupunginhallitus päätti6) Kööpenhaminan ja Oslon 
kaupunginvaltuutetuille lähettää onnittelusähkösanoman näiden kaupunkien vapautta-
misen johdosta. Molemmista kaupungeista saapui7) kiitossähkösanoma onnittelujen 
johdosta. 

Edelleen saapui8) sähkösanomatervehdyksiä Tukholmasta uuden vuoden tervehdyk-
sin sekä Tukholman ja Kööpenhaminan kunnallishallituksilta. 

Kööpenhaminan kunnallishallinto lähetti kiitoskirjeen sen edustajille täällä tapahtu-
neen vierailun aikana osoitetusta vieraanvaraisuudesta 9) ja Ruotsin maitokeskus Hel-
singin kaupungin sähkösanomatervehdyksen johdosta 10). 

Näyttely Bo bättre. Kaupunginhallitus päätti11), että kaupungin edustajaa ei lähetetä 
Bo bättre nimisen näyttelyn avajaisiin Göteborgissa, mutta päätettiin sen sijaan lähettää 
kiitoskirjelmä kutsun esittäjälle. 

Kööpenhaminaan vietävät lahjat. Kaupunginhallitus päätti12) oikeuttaa Kööpenhami-
naan matkustavat kaupungin edustajat kaupungin puolesta lahjoittamaan Kööpenhami-
nan kunnallishallinnon edustajille joitakin sellaisia tavaroita ja tarvikkeita, joista Tans-
kassa oli puute, mutta joita täällä oli saatavissa sekä oikeuttaa yleisjaoston hyväksymään 
tavaroista aiheutuvat laskut. 

Olympiakisat. Rahatoimenjohtajan ehdotuksesta kaupunginhallitus päätti 13) pyy-
tää, että valtioneuvosto lähettäisi kirjelmän kansainväliselle olympialaiskomitealle olym-
piakisojen saamiseksi Helsinkiin. 

Myönnetyt avustukset. Kaupunginhallitus päätti14) v:n 1946 talousarvioehdotukseen 
ehdollisesti merkitä 60 000 mk Fiskodlingens vänner nimisen yhdistyksen toiminnan tuke-
mista varten. 

Suomen Työn liiton kirjemerkkejä päätettiin15) hankkia 400 suomenkielistä arkkia ja 
100 ruotsinkielistä arkkia ja myönnettiin tähän tarvittavat varat, yhteensä 8 750 mk, 
kaupunginhallituksen yleisistä käyttövaroista. 

Kirjateosten ym. julkaisujen tilaaminen. Kaupunginhallituksen yleisistä käyttövaroista 
myönnettiin 800 mk16) Lakimiesyhdistyksen presidentti Ståhlbergin 80-vuotispäivän 
johdosta toimittaman julkaisun hankkimiseen, 1 220 mk 17) Suomen kartanot ja suurtilat 
nimisen teoksen III osan hankkimiseen kaupunginkansliaan ja 960 mk 18) Terveyden-

Khs 29 p. marrask. 16 262 §. — 2) S:n 31 p. toukok. 1 540 §. — 3) Ks. v:n 1942 kert. I 
osan s. 43. — 4) Khs 31 p. toukok. 1 578 §. — 5) S:n 22 p. maalisk. 846 §. — 6) S:n 9 p. toukok. 
1 289 §. — 7) S:n 17 p. toukok. 1417 ja 1418 §. — 8) S:n 4 p. tammik. 27 § ja 5 p. heinäk. 
1 932 §. — 9) S:n 20 p. marrask. 16 153 §. — 10) S:n 19 p. heinäk. 2 006 §. — S:n 2 p. elok. 
2 078 §. — 12) S:n 20 p. syysk. 2 542 §. — 13) S:n 13 p. syysk. 2 442 §. — 14) S:n 30 p. elok. 
2 291 §. — 15) Khe jsto 23 p. toukok. 3 754 § ja 28 p. marrask. 4 653 §. — 16) S:n 21 p. maalisk. 
3 470 §. — 17) S:n 12 p. jouluk. 4 730 §. — 18) S:n 19 p. jouluk. 4 789 §. 


