
1. Kaupungi nvaltuusto 97 

Erinäisten istutusten kuntoonpano. Kaupunginvaltuusto päätti *) merkitä v:n 1947 
talousarvioon 2 000 000 mk:n suuruisen määrärahan vanhojen nurmikoiden ja käytävien 
uusimista varten sekä 200 000 mk:n suuruisen määrärahan Kolmikulman puistikon 
kuntoonpanoa varten oikeuttaen yleisten töiden lautakunnan käyttämään kertomusvuon-
na edellisestä määrärahasta 500 000 mk ja jälkimmäisestä 100 000 mk. 

11. Puhtaanapitoa koskevat asiat 

Puhtaanapitolautakunta ja puhtaanapitolaitos. Kaupunginvaltuusto päätti 2), että 
tammikuun 1 p:stä 1947 lukien puhtaanapitolautakunta lakkautetaan, puhtaanapito-
laitos liitetään eri osastona rakennustoimistoon ja puhtaanapitolaitoksen tilivirasto lak-
kautetaan. 

Rakennustoimiston puhtaanapito-osastolle päätettiin tammikuun 1 p:stä 1947 lukien 
perustaa 9 piirityönjohtajan virkaa3) ja 53 palkkaluokkaan kuuluva siivoojan virka4), 
mihin viimeksi mainittuun saatiin sitä haettavaksi julistamatta ottaa siivooja A. Sturen. 

Puhtaanapitoniäärärahat. Seuraavia vn 1945 puhtaanapitomäärärahoja päätet-
tiin5) sallia ylittää alla mainitun verran: puhtaanapitolautakunnan ja puhtaanapito-
laitoksen määrärahoja Lämpö 548: 80 mk ja Siivoaminen 74: 85 mk, tiliviraston määrä-
rahoja Tilapäistä työvoimaa 899: 50 mk, Lämpö 548: 80 mk, Siivoaminen 275: 80 mk, 
Painatus ja sidonta 2 356: 75 mk ja Tarverahat 172: 50 mk sekä katujen ja kiinteistöjen 
puhtaanapidon määrärahoja Lämpö 196901:55 mk, Valaistus 1 168:90 mk, Kaluston 
hankinta 10 485: 60 mk, Kaluston kunnossapito 122 735: 60 mk, Tarverahat 27 942: 90 
mk, Työpalkat 14 711 301: 55 mk, Tarveaineet 590 342: 70 mk, Yleisten laitteiden kun-
nossapito 32 060: 50 mk, Työntekijäin ja työmäärärahoista palkattujen viranhaltijain 
erinäiset edut 612 381: 80 mk ja Uudistyöt 97 422: 90 mk. 

Seuraavia kertomusvuoden puhtaanapitomäärärahoja päätettiin 6) sallia ylittää alla 
mainituin määrin: puhtaanapitolautakunnan ja puhtaanapitolaitoksen Tarverahoja 
5 000 mk, tiliviraston määrärahaa Painatus ja sidonta 6 000 mk ja katujen ja kiinteistö-
jen puhtaanapidon tarverahoja 140 200 mk. 

Vtn Ahvan aloite, jossa esitettiin, että kaupunki ottaisi huolehtiakseen katujen tal-
viaurauksesta ja lumen poiskuljettamisesta kaduilta sekä hankkisi tarpeellisia lisäväli-
neitä talviauraukseen, päätettiin 7) lähettää kaupunginhallituksen valmisteltavaksi. 

12. Liikennettä koskevat asiat 

Liikennejärjestyksen muuttaminen. Kaupunginvaltuusto päätti8) kumota Helsingin 
kaupungin liikennejärjestyksen 32 §:n 2—5 momentit, jotka koskivat polkupyörien rekis-
teröintiä, ja Uudenmaan lääninhallitus vahvisti9) elokuun 9 p:nä valtuuston päätöksen. 

Liikennelaitoksen lautakunnan johtosäännön muuttamista koskevat kaupunginhalli-
tuksen ehdotukset10) hyväksyttiin n ) . 

Liikennelaitoksen löytötavararahasto. Liikennelaitoksen lautakunta oli huomauttanut, 
että liikennelaitoksella oli löytötavaratoimisto, jolle lääninhallitus kesäkuun 19 p:nä 
1944 oli vahvistanut ohjesäännön. Toimistoon talteenotetut ja perimättä jääneet esineet 
oli laissa säädetyn säilytysajan jälkeen myyty julkisella huutokaupalla, josta kertyneet 
tulot kuuluivat löytötavaratoimiston omistajalle eli siis kaupungille. Ennen liikennelai-
toksen kunnallistamista siirrettiin löytötavaratoimiston vuosittainen ylijäämä Raitiotie 
ja omnibus oy:n eläkerahastoon. Koska mainittua rahastoa ei enää ollut olemassa, lii-
kennelaitoksen lautakunta oli ehdottanut, että ylijäämä siirrettäisiin perustettavaan rahas-
toon, josta lautakunnalla olisi oikeus myöntää avustuksia henkilökunnan järjestö- ja 
urheilutoiminnan tukemiseksi. Lautakunta oli jättänyt kaupunginhallitukselle ehdotuk-^ 
sensa rahaston säännöiksi. Kaupunginvaltuusto päätti1 2) tällöin perustaa Helsingin' 

!) Kvsto 6 p. marrask. 721 §. — 2) Ks. tämän kert. I osan s. 93 —. 3) S:n s. 94. .—4) Kvsto 
8 p. toukok. 330 §. — 5) S:n 6 p. helmik. 114 §. — 6) S:n 8 p. toukok. 359 § ja 4 p. syysk. 
574 §. — 7) S:n 16 p. lokak. 685 §. — 8) S:n 19 p. kesäk. 475 §; ks. Kunnall. asetuskok. s. 169. — 
9) Kvsto 25 p. syysk. 584 §. — ]0) Kvston pain. asiakirj. n:o 13 ja 14. — n ) Kvsto 6 p. mar-
rask. 700 §, 13 p. marrask. 737 § ja 27 p. marrask. 754 §; ks. Kunnall. asetuskok. s. 323 ja 
tämän kert. I osan s. 3. — 12) Kvsto 27 p. marrask. 758 §; ks. v:n 1947 Kunnall. asetuskok. s. 164. 
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