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tiloja K. 396 RN 7154 ja K. 397 RN 7155 ehdoin, että kummankin tilan eteläiset puolis-
kot yhdistetään yhdeksi tilaksi ja samoin tilojen pohjoiset puoliskot sekä että kaupunki 
pidättää puhevallan esittää lohkomistoimituksessa Vaatimuksia mahdollisesti tarpeelli-
siksi havaittavien tiemaiden rajoihin nähden1); Herttoniemen teollisuuskorttelia n:o 
66 2); Pitäjänmäen teollisuuskorttelia n:o 224 3); Tapaninkylän tonttia U.S. 344 RN 6 2 0 1 4); 
Vattuniemen teollisuuskorttelia n:o 120 5); Pakinkylässä olevaa Pikku nimistä tilaa RN 
3169 ehdoin että tilojen rajat sijoitetaan asemakaavaosaston laatiman jakoehdotuksen 
mukaisesti6); Suutarilan kylässä olevaa Högvalla nimistä tilaa RN l37 7); sekä Drum-
sön kylässä sijaitsevia Brotorpin ja Östvikin tiloja RN l65 ja l66 8). 

Merkittiin 9) tiedoksi Uudenmaan lääninhallituksen hylänneen kaupunginhallituksen 
anomuksen, joka koski Pakilan kylässä olevalla Rauhalan tilalla RN 3 237 suoritettua 
lohkomistoimitusta. 

10. Yleisiä töitä koskevat asiat 

Rakennustoimiston viranhaltijat. Rakennustoimistoon sallittiin10) palkata sen tar-
vitsema tilapäinen työvoima, jonka palkkaedut vahvistettiin. 

Kaupunginvaltuuston päätettyä11) perustaa rakennustoimistoon 95 sääntöpalkkaista 
rakennusmestarin virkaa ja oikeutettua samalla yleisten töiden lautakunnan nimittämään 
virkoihin sopivimmat kaupungin palveluksessa olevista ylimääräisistä rakennusmesta-
reista, yleisten töiden lautakunta oli sittemmin virkoja tavallisessa järjestyksessä haetta-
viksi julistamatta varannut rakennustoimiston rakennusmestareille tilaisuuden hakea 
kyseisiä virkoja sekä joulukuun 31 p:nä 1946 täyttänyt suurimman osan viroista. Koska 
kuitenkin katsottiin olevan epätietoista, oliko valtuuston yllä mainitussa päätöksessä 
tarkoitettu virkoihin nimitettäviksi ainoastaan vastaavissa ylimääräisissä toimissa ole-
via rakennusmestareita, ja kun, mikäli alemmin palkattuja runsaammin siirrettäisiin 
ylempipalkkaisiin vakinaisiin virkoihin ja ylempiin palkkaluokkiin kuuluvia edelleen 
jouduttaisiin pitämään entisissä palkkaluokissaan ylimääräisinä, tämä saattaisi käsittää 
eräänlaisen tasokorotuksen, lautakunta oli päättänyt alistaa päätöksensä kaupungin-
hallituksen tutkittavaksi. Kaupunginhallitus päätti12): 

että yleisten töiden lautakunnan joulukuun 31 p:nä 1946 tekemää päätöstä rakennus-
mestarin virkojen täyttämisestä ei saada panna täytäntöön; 

että edellä mainittu kysymys on otettava yleisten töiden lautakunnassa uudelleen 
käsiteltäväksi, jolloin on otettava huomioon, että tarkoituksena on ollut, että ne rakennus-
mestarit, jotka nimitetään vakinaisiksi, sijoitetaan niihin palkkaluokkiin, joiden mukaan 
asianomaiset nyt palkataan, mikäli päteviä hakijoita asianomaisessa palkkaluokassa 
löytyy, että huomiota on tällöin kiinnitettävä asianomaisen palvelusajan pituuteen yli-
määräisenä ja että lähinnä alemman palkkaluokan mukaan palkattu viranhaltija voi tulla 
kysymykseen ainoastaan siinä tapauksessa, että päteviä hakijoita vastaavissa palkka-
luokissa oleviin virkoihin ei ole; sekä 

että satamalautakuntaa kehoitetaan täyttämään satamarakennusosaston alaiset 
rakennusmestarinvirat edellä mainitut periaatteet huomioon ottaen. 

Jot ta rakennustoimiston korjauspajan esimiesten ja konetarkastajain palkat saataisiin 
oikeampaan suhteeseen heidän alaistensa työntekijäin palkkojen kanssa, kaupungin-
hallitus, myöntyen yleisten töiden lautakunnan tätä tarkoittavaan esitykseen, päätti13), 
et tä rakennustoimiston korjauspajan esimiehet siirretään kuukausipalkalle 26 palkkaluo-
kan sekä konetarkastajat 28 palkkaluokan mukaisin palkkaeduin joulukuun 1 pistä 
1947 lukien. 

Rakennustoimiston katurakennusosaston kivityöntekijälle V. Riipiselle päätettiin14) 
suorittaa Osloon helmikuun 27 p:n ja maaliskuun 8 p:n välisenä aikana tehdyn vierailu-

Khs 6 p. helmik. 388 §. — 2) S:n 6 p. helmik. 390 §. — 3) S:n 6 p. helmik. 391 §. — 4) S:n 
20 p. helmik. 534 §. — 5) S:n 27 p. helmik. 583 §. — 6) S:n 7 p. elok. 1 829 §. — 7) S:n 14 p. 
elok. 1 861 §. — 8) S:n 14 p. elok. 1 862 §. — 9) S:n 2 p. huhtik. 849 §. —1 0) S:n 14 p. toukok. 
1 216 §, 29 p. toukok. 1 359 §, 17 p. heinäk. 1 736 ja 1 738 §, 7 p. elok. 1 838 §, 16 p. lokak. 
2 359 § ja 6 p. marrask. 2 585 §. — n ) Ks. v:n 1946 kert. I osan s. 94. — 12) Khs 16 p. tam-
mik. 200 §. — 13) S:n 13 p. marrask. 2 627 §. — 14) S:n 27 p. helmik. 599 § ja 20 p. maalisk. 
753 §. 
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matkan ajalta 4 948 mk:n suuruinen palkka kaupunginhallituksen yleisistä käyttö-
varoista. 

Työaika. Kaupunginhallitus päftti*) toistaiseksi määrätä rakennustoimiston varasto-
osaston korjauspajan toimiston työajan olemaan klo 8.3o—16, paitsi lauantaisin ja pyhä-
aattoina klo 8.30—14, sekä kesäkuun 1 p:n ja elokuun 31 p:n välisenä aikana klo 8.45— 
15.4 5, paitsi lauantaisin sekä juhla- ja pyhäaattoina klo 8.4 5—13.15; työajan sai keskeyt-
tää puolen tunnin pituinen ruokailutauko. 

Yleisten töiden lautakunta oli huomauttanut, että rakennustoimiston työsääntöjen 
3 §:n mukaan voidaan pimeänä vuodenaikana ottaa ulkotyömailla käytäntöön kahdeksaa 
tuntia lyhyempi työaika. Viime vuosina oli kuitenkin ollut käytännössä 8 tunnin työ-
aika, johon sosiaaliministeriön myöntämällä erikoisluvalla oli sisällytetty vain puolen 
tunnin pituinen ruokailutauko. Koska kuitenkin näin lyhyttä ruokailutaukoa oli varsin-
kin suurilla työmailla vaikeata noudattaa ja koska toisaalta työntekijäin ansiot olisi 
mahdollisuuksien mukaan pidettävä talvellakin tässä suhteessa vähentymättöminä,. 
yleisten töiden lautakunta oli tehnyt esityksen työajan järjestelystä. Palkkalautakun-
nan käytyä asiassa neuvotteluja Helsingin kunnantyöntekijäin keskustoimikunnan edus-
tajien kanssa, oli päädytty seuraavaan sopimukseen, jonka kaupunginhallitus puolestaan 
päätti 2) hyväksyä: 

1) kaikilla niillä työmailla, joilla on riittävä valaistus, noudatetaan normaalia 8 
tunnin (46 y2 viikkotunnin) työaikaa pimeänäkin vuodenaikana; 

2) jos työmaalla ei ole valaistusta, koetetaan sen työntekijät siirtää muille valaistus-
suhteiltaan edullisemmille työmaille; ellei työn kiireellisyyden tähden tällainen siirto ole 
mahdollinen, sovitaan työmaan työajasta erikseen työnjohdon ja työntekijäin kanssa. 

Samalla kaupunginhallitus päätti anoa työneuvoston suostumusta siihen, että milloin 
työnjohdon ja työntekijäin kesken sovitaan työmaan työajan aloittamisesta vasta klo 
7.30 ja tästä aiheutuvan ajanhukan korvaamisesta lyhentämällä työaikalain 16 §:n mu-
kaista vähintään tunnin lepoaikaa puoleen tuntiin, sopimus saataisiin lain määräyksistä 
riippumatta panna täytäntöön. 

Päivystystyön järjestely. Yleisten töiden lautakunta oli esittänyt, että päivystystyö 
rakennustoimiston puhtaanapito-osastolla järjestettäisiin siten, että vartijain esimiehen 
päivystystyö järjestettäisiin kaupunginvaltuuston päätöksen 3) 3 c kohdan mukaisesti ja 
autonkuljettajan 1 c kohdan mukaisesti sekä että katurakennusosaston viemärien kor-
jauksesta ja kunnossapidosta huolehtivien kolmen rakennusmestarin päivystys järjestet-
täisiin 3 c kohdan mukaisesti. Kaupunginhallitus hyväksyi4) esityksen ja päätti jättää 
kysymyksen päivystyskorvauksesta palkkalautakunnan ratkaistavaksi. 

Kaupunginhallitus päätti 5) hyväksyä puhtaanapito-osaston autonkuljettajille, auton-
apumiehille ja lumityötä suorittaville työntekijöille samoin kuin myös kyseisten töiden 
johtajille päivystysvelvollisuuden kaupunginvaltuuston päätöksen 3) c) kohdan mukai-
sesti vuosittain joulukuun 15 p:n ja huhtikuun 15 p:n välisenä aikana järjestettynä 
yleisten töiden lautakunnan lausunnossa esitetyllä tavalla. Samalla kaupunginhallitus 
päätti jättää korvauksen suuruuden määräämisen palkkalautakunnan ratkaistavaksi. 

Savilan pumppuaseman hoitajien päivystystyö päätettiin6) järjestää kaupungin-
valtuuston päätöksen 3) c) kohdan mukaisesti ja jättää päivystyksestä suoritettavan kor-
vauksen määrääminen palkkalautakunnan ratkaistavaksi. 

Työmäärärahojen ylittäminen. Yleisten töiden lautakunta päätettiin 7) oikeuttaa ilman 
kussakin tapauksessa myönnettävää lupaa ylittämään työmäärärahojaan työntekijäin 
palkkojen kohoamisen johdosta ja myöhemmin ainoastaan ilmoittamaan kaupunginhalli-
tukselle ylitysten määristä. 

Työntekijäin röntgenläpivalaisu. Myöntyen yleisten töiden lautakunnan esitykseen 
kaupunginhallitus päätti8), että rakennustoimiston korjauspajan työntekijöille ja muulle 
henkilökunnalle saadaan suorittaa palkka siltä ajalta, joka heiltä kuluu röntgenläpivalai-
suun sekä että kuljetus läpivalaisupaikalle ja takaisin saadaan toimittaa kaupungin kus-
tannuksella. 

!) Khs 25 p. syysk. 2 180 §. — 2) S:n 11 p. jouluk. 2 882 §. — 3) Ks. v:n 1946 kunnall. ase-
tuskok. s. 362. — 4) Khs 6 p. helmik. 403 §. — 5) S:n 27 p. helmik. 595 §. — 6) S:n 17 p. 
huhtik. 994 §. — 7) S:n 23 p. lokak. 2 407 §. — 8) S:n 9 p. lokak. 2 315 §. 
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Etuannit. Rakennustoimiston tiliviraston ennakkokassa päätettiin korottaa 400 000 
mkista 700 000 mk:aan. 

Huoneistot. Rakennustoimiston katurakennusosaston Haagassa Asematien 38:ssa 
olevan toimistohuoneen uunin korjaamista varten päätettiin 2) myöntää yleisten töiden 
lautakunnan käytettäväksi 12 000 mk yleisten töiden pääluokkaan sisältyvistä kaupungin-
hallituksen käyttövaroista, niitä ylittäen. 

Puhtaanapitolaitokselle vuokrattujen vajojen, autotallien ym. vuokrien suorittamiseen 
päätettiin3) myöntää 54 360 mk:n suuruinen lisämääräraha kaupunginhallituksen v:n 
1946 käyttövaroista arvaamattomiin vuokriin ja vuokrankorotuksiin, niitä ylittäen. 

Kaupunginhallituksen yleisistä käyttövaroista päätettiin 4) myöntää 25 000 mk radion 
hankkimista varten rakennustoimiston korjauspajan ruokailuhuoneeseen. Sittemmin 
kaupunginhallitus päätti 5) alistaa tutkittavakseen yleisten töiden lautakunnan päätök-
sen, jonka mukaan lautakunta oli päättänyt oikeuttaa varasto-osaston suorittamaan kor-
jauspajan ruokailuhuoneeseen hankitun radion hinnan ja asennuskustannusten jäännös-
erän, yhteensä 6 747: 60 mk, korjauspajan yleiskustannusten määrärahasta. 

Malmin piirikonttorin vuokran maksamiseen v:n 1946 loppupuoliskolta myönnettiin 6) 
6 580 mk kaupunginhallituksen v:n 1946 käyttövaroista arvaamattomiin vuokriin ja 
vuokrankorotuksiin, niitä ylittäen. 

Eräiden töiden aloittamiseen myönnetyt luvat. Yleisten töiden lautakunta oikeutettiin 7) 
aloittamaan eräitä töitä, joita varten v:n 1946 ja 1947 talousarvioihin oli merkitty siirto-
määrärahat ehdoin, ettei rakennustoimiston palveluksessa olevien työntekijäin lukumää-
rää töiden johdosta lisätä. 

Uudisrakennusten tärkeysjärjestys. Kaupunginhallitus päätti8) hyväksyä kertomus-
vuoden uudisrakennusohj elman tärkeysj ärj estyksen seuraavaksi: poliisilaitoksen lisä-
rakennus korttelissa n:o 30, kunnalliset asuinrakennukset Kymintien ja Limingantien 
varrella, Salmisaaren höyryvoima-aseman ensimmäinen rakennusjakso, kalasataman suola-
kalavarasto, kalasataman kalalaatikko vaja ja vuotamakasiini. Samalla kaupunginhallitus 
päätti kehoittaa yleisten töiden lautakuntaa harkitsemaan, voiko talorakennusosasto 
itse suorittaa mainitut työt vai olisiko ne joko kokonaan tai osaksi annettava yksityisten 
rakennusliikkeiden suoritettaviksi urakalla sekä kehoittaa lautakuntaa aikanaan teke-
mään kaupunginhallitukselle erillisen esityksen muidenkin kuin edellä lueteltujen välttä-
mättömien töiden suorittamisesta ja niiden tärkeysjärjestyksestä. 

Eteläsatamassa oleva suoja. Kaupunginhallitus päätti9) myöntää yleisistä käyttö-
varoistaan 20 538: 50 mk Eteläsataman tullipaviljongissa työskenteleviä kansanhuolto-
toimiston viranhaltijoita varten rakennetusta suojasta esitetyn rakennustoimiston laskun 
maksamiseen. Samalla päätettiin, että mainittu suoja luovutetaan rakennustoimistolle. 

Polttoaineen kulutus. Tutkimuksen toimittamiseen polttoaineen kulutuksesta kaupun-
gin laitoksissa kaupunginhallitus päätti10) myöntää yleisten töiden lautakunnan käytettä-
väksi 70 000 mk kiinteistöjen pääluokkaan sisältyvistä käyttövaroistaan. 

Korttelin n:o 135 tontin n:o 5 järjestely. Kaupunginhallitus päätti11) myöntää 7 kau-
punginosan korttelissa olevan Pietarinkadun tontin n:o 5, jolla sijainnut valmistavan poi-
kain ammattikoulun päärakennus oli tuhoutunut ilmapommituksissa, tasoittamiseen 
yleisten töiden lautakunnan käytettäväksi 80 500 mk kiinteistöjen pääluokkaan sisälty-
vistä käyttövaroistaan. 

Erään Kulosaaren alueen järjestely. Yleisten töiden lautakunnan laatima suunnitelma 
Kulosaaren kirkon ja Kulosaarentien välisen alueen järjestelystä hyväksyttiin12). 

Suojahautojen purkaminen ja täyttäminen. Rappeutuneiden, jäljellä olevien suojahau-
tojen purkamiseen ja täyttämiseen myönnettiin13) yleisten töiden lautakunnan käytettä-
väksi 654 000 mk yleisten töiden pääluokkaan sisältyvistä kaupunginhallituksen käyttö-
varoista. 

Munkkiniemen ajosilta. Merkittiin14) tiedoksi yleisten töiden lautakunnan ilmoitus, 
että Munkkiniemen ajosillan uudistaminen, vahvistaminen ja levittäminen oli saatu pää-
tökseen. 

x) Khn jsto 17 p. heinäk. 5 783 §. — 2) Khs 13 p. marrask. 2 626 §. — 3) S:n 20 p. helmik. 
538 §, — *) Khn jsto 4 p. maalisk. 5 363 §. — 5) Khs 11 p. jouluk. 2 849 §. — 6) S:n 23 p. 
tammik. 239 §. — 7) S:n 23 p. tammik. 248 § ja 14 p. toukok. 1 218 §. — 8) S:n 16 p. tammik, 
194 §. — ·) S:n 14 p. toukok. 1 209 §. — S:n 27 p. maalisk. 819 §. — «) S:n 29 p. toukok. 
1 339 §. — 1 2) S:n 20 p. marrask. 2 717 §. —1S) S:n 11 p. syysk. 2 070 §. — 1 4 ) S:n 23 p. tammik. 243 §. 
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Liikennelaitoksen lautakunta oli ilmoittanut, että sen jälkeen kun Munkkiniemen sillan 
penkereen rakentamistapaa oli muutettu, ei sillan raitiotiesilmukan rakentamista enää 
tarvitse jatkaa. Kaupunginhallitus päätti1) tämän johdosta kehoittaa lautakuntaa suo-
rittamaan raitiotiesilmukan rakennustöihin käytetyn 48 305: 50 mk:n määrän liikennelai-
toksen pääluokan lukutin Raitiotieliikenne sisältyvästä määrärahasta Korjaukset ja muut 
kustannukset. 

Lauttasaaren maantiesillan kunnossapito. Teknillinen johtaja oli ilmoittanut, että 
Uudenmaan lääninhallitukselle oli esitetty, että lääninhallitus kulkulaitosten ja yleisten 
töiden ministeriön maaliskuun 2 p:nä 1939 tekemän päätöksen mukaisesti määräisi kau-
pungille maksettavaksi puolet Lauttasaaren maantiesillan kunnossapidosta, vartioinnista, 
valaistuksesta ja liikenteen järjestelystä v. 1946 aiheutuneista kustannuksista eli 
123 782: 90 mk. Toimenpide hyväksyttiin 2). 

Lääninhallitus oli kuitenkin, koska Lauttasaaren silta kokonaisuudessaan v:n 1946 
alusta lukien alueliitoksen johdosta on kaupungin alueella, kuuluen siten jo asemakaa-
voitetun alueen ulkopuolella sijaitsevana niihin maantienjatkeisiin, joiden kunnossa-
pidosta kaupunki on oikeutettu saamaan korvausta, harkinnut oikeaksi evätä anomuksen. 
Kaupunginhallitus päätti3) tyytyä lääninhallituksen päätökseen. 

Ajotien järjestäminen Kivelän sairaalan. alueelle. Kivelän sairaalan korva-, nenä- ja 
kurkkutautien poliklinikalle johtavan ajotien kunnostamista varten myönnettiin4) 
86 000 mk tuloa tuottamattomien pääomamenojen pääluokkaan sisältyvistä kaupungin-
hallituksen käyttövaroista. 

Linnankoskenkadun tasoittaminen. Lastenlinnantien ja Stenbäckinkadun välisellä 
Linnankoskenkadun osalla vesi- ja kaasujohtotöiden yhteydessä suoritettavia välttä-
mättömiä louhimis- ja tasoitustöitä varten päätettiin 5) myöntää 500 000 mk tuloa tuotta-
mattomien pääomamenojen pääluokkaan kuuluvista kaupunginhallituksen käyttöva-
roista. 

Hämeentien leventäminen. Hämeentien leventäminen Sturenkadun ja Toukolantien 
väliseltä osalta päätettiin 6) hyväksyä kiinteistölautakunnan laadituttamien piirustusten 
n:o 2 619 A ja 2 619 B mukaisesti. 

Mäkelän varastoalueelle johtavien teiden kunnostaminen. Mäkelänkadulta Mäkelän va-
rastoalueelle johtavien teiden kunnostamista varten myönnettiin 7) 220 000 mk yleisten 
töiden pääluokkaan sisältyvistä kaupunginhallituksen käyttövaroista. 

Seurasaarentien ja Munkkiniemeen johtavan tien risteyksen järjestely. Toimitusjohtaja 
J . Hellas oli huomauttanut, että Seurasaarentien ja Munkkiniemeen johtavan tien risteyk-
sessä oli autoliikenteelle vaarallinen kulma sekä tehnyt ehdotuksen risteyksen järjeste-
lystä. Kiinteistölautakunta oli tämän johdosta ilmoittanut, että rakennustoimisto oli 
ryhtynyt toimenpiteisiin mainitun epäkohdan korjaamiseksi jo ennen kuin hakija oli 
tehnyt siitä kaupunginhallitukselle ehdotuksen. Kaupunginhallitus päätti 8) saattaa kiin-
teistölautakunnan lausunnon toimitusjohtaja Hellaksen tietoon. 

Liitosalueen teiden ym. korjaus ja kunnossapito. Kaupunginhallitus päätti 9) kehoittaa 
yleisten töiden lautakuntaa suorittamaan Huopalahden ampumaradalle johtavan tien ja 
sillan korjaustyöt käyttämällä tarkoitukseen enintään 550 000 mk pääluokan Yleiset työt 
lukuun Kadut ja tiet sisältyvästä määrärahasta Katujen, teiden ja yleisten paikkojen kor-
jaukset ja kunnossapito liitosalueella. 

Kaupunginhallitus päätti10) oikeuttaa yleisten töiden lautakunnan maksamaan Malmin 
—Tapanilan kyläteiden hoitokunnalle Malmilla ja Tapanilassa olevien yhdystienluontois-
ten pääteiden kunnossapitoa varten 100 000 mk:n suuruisen kertakaikkisen avustuksen 
määrärahasta Katujen, teiden ja yleisten paikkojen korjaukset liitosalueella. 

Kaupunginhallitus päätti11) oikeuttaa yleisten töiden lautakunnan käyttämään määrä-
rahasta Katujen, teiden ja yleisten paikkojen korjaukset ja kunnossapito liitosalueella 
90 000 mk Pakilasta Pitäjänmäelle johtavan vanhan tien korjaamiseen siten, että ajoneu-
voliikenne Ab. Julius Tallberg oy:n kaupungilta vuokraamalle ruutikellarialueelle johta-
valle sivutielle käy mahdolliseksi. 

!) Khs 29 p. toukok. 1 346 § ja 26 p. kesäk. 1 599 §. — 2) S:n 27 p. helmik. 591 §. — *) S:n 
6 p. marrask. 2 590 §. — 4) S:n 28 p. elok. 2 000 §. — 5) S:n 8 p. toukok. 1 116 §. — 6) S:n 1$ 
p. helmik. 444 §. — 7) S:n 29 p. toukok. 1 368 §; ks. tämän kert. I osan s. 239. — 8) Khs 27 
p. marrask. 2 756 §. — ») S:n 22 p. toukok. 1 284 §. — 10) S:n 17 p. heinäk. 1 740 §. — «) S:n 
28 p. elok. 1 991 §. 
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Pukinmäen tiehoitokunnan anottua, että kaupunki ottaisi kustantaakseen maittensa 
kohdalta Pukinmäen tiekuntain tiet, jotka tiekunta hoitaa, kaupunginhallitus päätti1), 
ettei anomus antanut aihetta muihin toimenpiteisiin, kuin että kaupunki ottaa kunnossa-
pitääkseen venäläisten v. 1914 rakentamalta sillalta Strömsin tilan kohdalla Hämeentielle 
johtavan nykyisen kylätien oikeuttaen yleisten töiden lautakunnan käyttämään tämän 
tien kunnossapitoon määrärahaa Katujen, teiden ja yleisten paikkojen korjaukset ja 
kunnossapito liitosalueella. 

Pukinmäen asukkaiden anomuksen johdosta, joka koski Vantaantien kunnostamista, 
kaupunginhallitus päätti2), ettei anomus antanut aihetta muihin toimenpiteisiin, kuin 
että anojia kehoitettiin perustamaan tiehoitokunta alueella olevien teiden rakentamista ja 
kunnossapitoa varten sekä anomaan tielain mukaisesti näiden teiden julistamista kylä-
teiksi. 

Yleisten töiden lautakunta oikeutettiin 3) käyttämään määrärahasta Katujen, teiden 
ja yleisten paikkojen korjaukset ja kunnossapito liitosalueella, sitä ylittäen, 500 000 mk 
Hevossalmentien ja Stansvikintien sekä uuden Häkansvikintien risteyskohdan välisen 
tieosuuden kunnostamista varten. 

Yleisten töiden lautakunta päätettiin 4) oikeuttaa käyttämään Puistolan kansakoulun 
tontin kohdalla olevan Puistotien osan kunnostamiseen 150 000 mk määrärahasta Katujen, 
teiden ja yleisten paikkojen korjaukset ja kunnossapito liitosalueella. 

Huomauttaen, että Pakilan kyläteiden tarkastuksessa kertomusvuoden keväänä Kun-
nantiellä oleva tie vieremä oli määrätty korjattavaksi ja tukimuuria rakennettavaksi n. 
16 m, Pakinkylän tiehoitokunta oli anonut kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriöltä 
valtionavustusta 60 % työn todellisista kustannuksista eli 45 210 mk. Uudenmaan tie- ja 
vesirakennuspiirin piiri-insinööri oli lausunnossaan huomauttanut, että koska mainittu 
tie, vaikka se olikin kylätie, oli kadun luontoinen ja palveli yksinomaan paikallista, kau-
pungin alueella tapahtuvaa liikennettä, olisi kohtuullista, että kaupunki suorittaisi tie-
kunnalle sen pyytämän avustuksen, sekä ilmoittanut voivansa puoltaa anomusta ainoas-
taan siinä tapauksessa, ettei kaupunki ottaisi avustusta suorittaakseen. Uudenmaan 
lääninhallitus oli pyytänyt kaupunginhallitukselta lausuntoa asiassa. Kaupunginlakimie-
hen ja yleisten töiden lautakunnan annettua asiasta lausuntonsa, joissa molemmat olivat 
tulleet siihen tulokseen, että kaupungilla ei ollut syytä myöntää avustusta erikoisesti 
kyseessä olevaa työtä varten, kaupunginhallitus päätti5) antaa lääninhallitukselle kirjel-
mitse yleisten töiden lautakunnan ehdotuksen mukaisen lausunnon. 

M ääntien jatkeet. Kaupungingeodeetti E. A. Salonen tai hänen määräämänsä henkilö 
valtuutettiin6) edustamaan kaupunkia maantienjatkeiden uusien pituuksien määrää-
mistä varten pidettävässä katselmuksessa. 

Tie- ja vesirakennushallituksen pyydettyä Uudenmaan lääninhallituksen kautta kau-
punginhallituksen lausuntoa asiassa, joka koski kaupungin asemakaavoittamattomalla 
alueella olevien maantienjatkeiden määräämistä, ja kaupunginhallituksen annettua7) 
asiasta yleisten töiden lautakunnan ehdotuksen mukaisen lausunnon, Uudenmaan läänin-
hallitus oli sittemmin helmikuun 14 p:nä kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti 
vahvistanut mainittujen tieosien yhteiseksi pituudeksi 52 285. e o m. Samalla lääninhalli-
tus oli määrännyt, että valtio huolehtii Vantaanjoen sillan ja kaupunki Siltamäen sillan 
kunnossapidosta sekä että kaupunki saa oikeuden ottaa mainittujen maantienjatkeiden 
kunnossapitoon soraa erinäisistä sorakuopista, joista kunnossapitosora on otettu nyt maan-
tienjatkeiksi julistettujen tieosien aikaisempaankin kunnossapitoon, ollen tätä päätöstä 
sovellettava v:n 1946 alusta lukien. Kaupunginhallitus päätti8) tyytyä Uudenmaan lää-
ninhallituksen päätökseen. 

Kaupunginhallitus päätti 9) tyytyä Uudenmaan lääninhallituksen päätökseen, jonka 
mukaan kaupungille oli myönnetty valtion varoista 3 875 205 mk korvauksena kaupungin 
alueella olevien maantienjatkeiden kunnossapidosta v. 1946. 

Viemärit. Vaasankadun tontin n:o 7 viemärin siirtoa10) koskeva asia, joka sodan joh-
dosta oli jäänyt silleen, oli nyttemmin otettu uudelleen esille ja maistraatti oli velvoitta-
nut tontin n:o 7 omistajan siirtämään viemärinsä tontin n:o 6 länsirajaa pitkin Aleksis 

*) Khs 17 p. heinäk. 1 751 §. — 2) S:n 17 p. heinäk. 1 741 §. — 3) S:n 20 p. marrask. 2 723 §. — 
«) S:n 9 p. lokak. 2 313 §. — 5) S:n 23 p. lokak. 2 424 §. — 6) Khn jsto 23 p. huhtik. 5 502 § . — 
7) Khs 30 p. tammik. 298 §. — 8) S:n 27 p. helmik. 597 §. — 9) S:n 6 p. marrask. 2 590 §. — 
10) Ks. v:n 1939 kert. s. 246. 
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Kivenkadun alla olevaan yhteiseen viemärijohtoon, mutta ei ollut katsonut olevan tar-
peellista vahvistaa aikaa, jolloin viemärijohdon siirtäminen oli toimitettava. Samalla 
maistraatti oli hylännyt kaupungin anomuksen viemäriä koskevan rasitteen merkitsemi-
sestä tonttikirjaan. Kaupunginlakimies oli tämän vuoksi laatinut viemärin siirtoa koske-
van sopimusluonnoksen, jonka kaupunginhallitus hyväksyi1), kuitenkin siten, että sopi-
muksessa oli mainittava, että tontin n:o 7 omistajan oli siirrettävä viemäri sille määrät-
tyyn paikkaan kahden kuukauden kuluessa siitä kun tontti n:o 6 oli myyty. 

Oy. Arabia ab:n anottua, että kaupunki rakentaisi pääviemärin Lammassaarenkadulta 
meren rantaan ja että myös yhtiön alueeseen liittyvä viemärijohto samalla kertaa raken-
nettaisiin kaupungin kustannuksella, kaupunginhallitus päätti 2) myöntää Lammas-
saarenkatuun rakennustoimiston konepajalle rakennettavaa viemäriä varten yleisten töi-
den lautakunnan käytettäväksi 300 000 mk tuloa tuottamattomien pääomamenojen pää-
luokkaan kuuluvista käyttövaroistaan sekä ilmoittaa Oy. Arabia abille, että sen alueelta 
tulevan viemärin yhdistämisen Lammassaarenkadun viemäriin tulee tapahtua yhtiön 
toimesta ja kustannuksella. 

Yleisten töiden lautakunnan käytettäväksi päätettiin 3) myöntää 239 000 mk tuloa 
tuottamattomien pääomamenojen pääluokkaan sisältyvistä kaupunginhallituksen käyttö-
varoista vapaapostin ja viemärikaivon rakentamista varten Töölöntorin Sandelsinkadun 
puoleiselle sivustalle. 

Kaupunginhallitus päätti4) kehoittaa yleisten töiden lautakuntaa ryhtymään toimen-
piteisiin yleisen viemärin jatkona olevan Haagan korttelin n:o 63 ja Korpas l36 nimisen 
tilan halki kulkevan ojan perkaamiseksi käyttämällä tarkoitukseen enintään 155 000 mk 
yleisten töiden pääluokan lukuun Viemärit sisältyvästä määrärahasta Viemärien korjaus 
ja kunnossapito liitosalueella. 

Kaupunginhallitus päätti5) rakennuttaa viemärin Haagassa olevan Steniuksentien 
n:o 14 ja 12 välille sekä Steniuksentien 16:sta Pajapolulle ja sitä myöten Asematielle. 

Kaupunginhallitus päätti 6), että teknikko K. Väisäsen maksettavaksi asetettu raken-
nustoimiston 36 000 mk:n suuruinen lasku Herttoniemen Ilvestien varrella tontin n:o 1 
kohdalla suoritetun lisäviemärityön kustannuksista peritään häneltä kolmen vuoden aika-
na rakennustoimiston sopiviksi katsomissa erissä 6 %:n vuotuisine korkoineen. 

Pakilan asukkaiden anomuksen johdosta, joka koski viemäriverkoston rakentamista 
Pakilan alueelle ulottuvaksi, kaupunginhallitus päätti 7) anojille huomauttaa, ettei Paki-
lan alueen viemäröimiseen voida ryhtyä, ennen kuin kokoojajohto Pirkkolasta Vähä-
Huopalahteen ja tarpeellinen likaveden puhdistamo on rakennettu. 

Kaupunginpuutarhan asuinrakennuksen muutostyöt. Yleisten töiden pääluokkaan sisäl-
tyvistä kaupunginhallituksen käyttövaroista päätettiin 8) myöntää 132 650: 25 mk kau-
punginpuutarhan asuinrakennuksessa kertomusvuonna suoritettuja muutostöitä varten. 

Puistotyöt. Sen johdosta, että kaupungin puistot, joiden suunnittelutyöt olivat olleet 
kiinteistötoimiston asemakaavaosaston tehtävänä, olivat jonkin verran kaavamaisia ja 
niiden piirustukset laadittu ilman puutarha-alan erikoistuntemusta, yleisten töiden lauta-
kunta oli esittänyt, että mainitut suunnittelutyöt jätettäisiin vastedes rakennustoimiston 
puisto-osaston suoritettaviksi, lukuunottamatta sellaisia tapauksia, joissa oli kysymys 
yleisen liikenneväylän rakentamisesta, jolloin puiston suunnittelu tapahtuisi yhteistoi-
minnassa asemakaavaosaston kanssa. Koska kiinteistötoimiston ja rakennustoimiston 
johtosäännöissä ei ollut lähemmin määrätty kumman tehtäväksi puistojen sisäinen suun-
nittelu kuului, kaupunginhallitus päätti9) tulkita kiinteistötoimiston johtosäännön 20 
§:ssä ja rakennustoimiston johtosäännön 23 §:ssä olevia määräyksiä siten, että rakennus-
toimiston puisto-osasto toistaiseksi suorittaa puistojen sisäisen suunnittelun, kuitenkin 
niin, että kaupunginhallitus lopullisesti vahvistaa suunnitelmat hankittuaan niistä kiin-
teistölautakunnan lausunnon, ja että, mikäli puistoon tulee sijoitettavaksi rakennuksia 
taikka milloin yleiset asemakaavalliset seikat vaikuttavat puiston suunnitteluun, työn 
tulee tapahtua yhteistoiminnassa kiinteistötoimiston asemakaavaosaston kanssa. 

Yleisten töiden lautakunta päätettiin10) oikeuttaa ylittämään kertomusvuoden talous-
arvion pääluokan Tuloa tuottamattomat pääomamenot lukuun Istutukset kuuluvaa 

Khs 16 p. lokak. 2 349 §. — 2) S:n 17 p. heinäk. 1 742 §. — 3) S:n 28 p. elok. 1 989 §. — 
4) S:n 6 p. marrask. 2 579 §. — 5) S:n 20 p. marrask. 2 720 §. — 6) S:n 23 p. lokak. 2 381 §. — 
») S:n 17 p. heinäk. 1 744 §. —8) S:n 23 p. lokak. 2 429 §. — 9 ) S:n 16 p. tammik. 191 §. — 10) S:n 
21 p. elok. 1 930 §. 
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määrärahaa Kolmikulman kuntoonpano enintään 200 000 mk vesialtaan rakentamista 
varten Kolmikulman puistikkoon. 

Kaupunginhallitus päättix) anoa rakennushallitukselta, että kaupunki oikeutettaisiin 
rakentamaan leikkikenttä Säätytalon puistoon, sekä myöntää yleisten töiden pääluokan 
luvtm Istutukset määrärahasta Satunnaiset istuttamis- ja puhdistustyöt, kaupunginhalli-
tuksen määräyksen mukaan 38 200 mk käytettäväksi kentän rakentamiseen siinä tapauk-
sessa, että rakennushallitus myöntää rakentamisluvan. 

Yleisten töiden lautakuntaa päätettiin 2) kehoittaa poistamaan puistokäytäviä ja nur-
mikoita reunustavat aidat, missä ne eivät ole välttämättömiä liikenneturvallisuuden ja 
istutusten suojelemisen vuoksi. 

Yleisten töiden lautakunta päätettiin 3) oikeuttaa käyttämään ent. suojeluskuntatalon 
edessä Töölöntorinkadun varrella olevien istutusten kunnostamiseen 24 600 mk yleisten 
töiden pääluokan luvun Istutukset määrärahasta Satunnaiset istuttamis- ja puhdistus-
työt, kaupunginhallituksen määräyksen mukaan. 

Rakennustoimiston puisto-osasto oikeutettiin4) käyttämään v:n 1942 talousarvion 
tuloa tuottamattomien pääomamenojen pääluokan lukuun Istutukset Länt. Rantatien 
istutusten perustamista varten merkittyä, v. 1945 edelleen siirtomäärärahaksi hyväksyt-
tyä määrärahaa. 

Kaupunginhallitus päätti5) myöntää kiinteistöjen pääluokkaan sisältyvistä käyttö-
varoistaan 13 750 mk yleisten töiden lautakunnan käytettäväksi säleaidan rakentamista 
varten Pitkänsillan rannan puistikon Kaisaniemenlahden rannan puoleiseen reunaan sekä 
kehoittaa yleisten töiden lautakuntaa huolehtimaan siitä, että samaan paikkaan istute-
taan pensasaita. 

Haagan sankarihaudat. Rahatoimisto päätettiin6) oikeuttaa suorittamaan kuvan-
veistäjä E. Filenille Haagan sankarihautojen muistomerkin pystyttämistä varten Haagan 
kauppalan toimesta varatut 400 000 mk tilitystä vastaan. 

Yleisten töiden lautakunta päätettiin 7) oikeuttaa käyttämään ent. Haagan kauppalan 
sankarihautojen kunnostamiseen ja jatkuvaan hoitoon liitosalueiden istutusten kunnossa-
pitoa varten varattuja määrärahoja. 

Kaupungille kuulumattomien istutusten kunnossapito. Kaupunginhallitus päätti8) 
korottaa Kallion kirkon ja Johanneksen kirkon istutuksista suoritettavat kunnossapito-
korvaukset 75 000 mk:aan ja Vanhankirkon puiston istutuksista suoritettavat kunnossa-
pitokorvaukset 52 500 mk:aan tammikuun 1 p:stä 1948 lukien. 

Kaupunginhallitus päätti 9) hylätä Muinaistieteellisen toimikunnan esityksen kansallis-
museon pihamaan puistikon kunnostamisesta kaupungin kustannuksella, mutta suostua 
siihen, että kaupunki ottaa osaa puistikon kunnossapitokustannuksiin ehdoin, että puis-
tikkoa saadaan käyttää lasten leikkipaikkana. 

Kaupunginhallitus päätti10), että kaupunki ottaa kunnostaakseen ja hoitaakseen Hel-
singin lentokentän hallintorakennuksen ympäristön istutukset toistaiseksi ja että kustan-
nukset suoritetaan kertomusvuonna yleisten töiden pääluokan lukuun Istutukset sisäl-
tyvästä määrärahasta Satunnaiset istuttamis- ja puhdistustyöt, kaupunginhallituksen 
määräyksen mukaan. 

Yleisten töiden lautakunta oikeutettiinn) käyttämään kaupungin Sjukhemmet i 
Helsingfors nimiselle säätiölle vuokraamalla Eläintarhan huvilan nro 6 alueella olevan puis-
ton raivaamiseen 25 000 mk yleisten töiden pääluokan lukuun Istutukset sisältyvästä 
määrärahasta Satunnaiset istuttamis- ja puhdistustyöt, kaupunginhallituksen määräyksen 
mukaan. 

Mäkelänkadun puiden vahingoittamisesta maksettava korvaus. Autonkuljettaja V. J . 
Leino, joka oli velvoitettu suorittamaan kaupungille Mäkelänkadulla rikkiajamistaan puis-
ta korvausta 8 000 mk, oli anonut, että hänelle myönnettäisiin maksuaikaa 5—6 kuukaut-
ta. Kaupunginhallitus päätti12) suostua anomukseen siten, että autonkuljettaja Leinon 
on suoritettava vähintään 1 500 mk kuukaudessa kertomusvuoden maaliskuun 1 p:stä * 
lukien. 

*) Khs 25 p. syysk. 2 188 §. — 2) S:n 2 p. huhtik. 864 §. — 3) S:n 28 p. elok. 1 996 §. — 
4) S:n 9 p. lokak. 2 312 §. — 5) S:n 29 p. toukok. 1 347 §. — 6) S:n 26 p. kesäk. 1 581 §; ks. 
tämän kert. I osan s. 67. — 7) Khs 17 p. heinäk. 1 739 §. — 8) S:n 11 p. jouluk. 2 875 §. — 
®) S:n 23 p. lokak. 2 419 §. — 10) S:n 28 p. elok. 1 994 §. — u ) S:n 4 p. jouluk. 2 808 §. — 
ia) S:n 27 p. helmik. 576 §. 
Kunnall. kert. 1947,1 osa 14 
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Asemakaavataulun pystyttäminen Vanhaankaupunkiin. Kaupunginhallitus päätti1) 
antaa kiinteistölautakunnalle tehtäväksi yhdessä rakennustoimiston kanssa ja käyttäen 
filosofian maisteri L. Pesosta asiantuntijana laatia kustannusarvion ja yksityiskohtaisen 
ehdotuksen sellaisen muistokiven pystyttämisestä Vanhaankaupunkiin, missä Helsingin 
ensimmäinen asemakaava olisi esitetty korkokuvana. 

Taideteosten sijoittaminen julkisille paikoille. Merkittiin 2) tiedoksi opetusministeriön 
ilmoitus, että ministeriö ei ollut katsonut voivansa suostua kaupunginhallituksen anomuk-
seen Paavo Nurmen patsaan sijoittamisesta stadionin aukiolle. 

Kaupungin ostama, kuvanveistäjä I. Saxelinin valmistama Yllätys niminen graniitti-
veistos päätettiin3) sijoittaa Munkkiniemenkadun varrella korttelin n:o 605 kohdalla ole-
vaan puistikkoon. Yleisten töiden lautakunnan tehtäväksi annettiin huolehtia veistoksen 
pystyttämisestä ja tarkoitusta varten myönnettiin 22 000 mk kaupunginhallituksen ylei-
sistä käyttövaroista. 

Hollannista saatu lahjoitus. Merkittiin 4) tiedoksi kaupunginjohtajan ilmoitus, että 
Helsingin kaupunki oli saanut Hollannista lahjana lähes 1 000 000 mk:n arvosta azaleoja 
ja rhododendroneja sekä että lahjoituksen johdosta oli jo esitetty kaupungin kiitokset 
lahjoittajille. 

Kasvien lahjoittaminen kasvitieteelliselle puutarhalle. Yleisten töiden lautakunta oikeu-
tettiin 5) lahjoittamaan Helsingin yliopiston kasvitieteelliselle puutarhalle eräitä kasveja 
kaupunginpuutarhasta. 

Veden toimittaminen tankkiautoilla liitosalueelle. Sen johdosta, että Oulunkylän Pella-
vakosken alueella olevista kaivoista oli loppunut vesi, joten sitä jouduttiin noutamaan 
lähimmästä palokaivosta, herra L. Tauren oli alueen asukkaiden puolesta anonut että 
paikkakunnalle ryhdyttäisiin kuljettamaan vettä tankkiautoilla. Koska paloturvallisuu-
den kannalta ei ollut suotavaa, että tiheän asutusalueen keskellä olevan palokaivon vettä 
käytettiin taloustarkoituksiin, kaupunginhallitus päätti6): 

että rakennustoimiston puhtaanapito-osaston yhtä tankkiautoa toistaiseksi käytetään 
vedenajoa varten Oulunkylään; 

että puhtaanapito-osastolle annetaan tehtäväksi sopia anojan kanssa veden jakelu-
tavasta; 

että näin toimitetusta vedestä ei kanneta mitään maksua; 
että kaupunginhallituksen yleisistä käyttövaroista myönnetään 2 200 mk tankkiauton 

kunnostamista varten; sekä 
että puhtaanapito-osastoa kehoitetaan aikanaan ilmoittamaan kaupunginhallitukselle 

vedenajosta aiheutuneiden kustannusten suuruus kertomusvuonna. 
Sotasokeat yhdistyksen huomautettua, että sen Pitäjänmäen Mäkkylän kylässä sijait-

seva opaskoirakoulu oli joutunut erittäin vaikeaan tilanteeseen riittämättömän juomave-
den puutteen vuoksi, kaupunginhallitus, yhdistyksen tekemästä anomuksesta, päätti7) 
oikeuttaa rakennustoimiston puhtaanapito-osaston kuljettamaan tankkivaunullaan vettä 
yhdistyksen opaskoirakoululle ehdoin, että yhdistys maksoi tästä aiheutuvat kustannuk-
set. 

Marjaniemen kiinteistöt yhdistyksen anomukseen suostuen kaupunginhallitus päätti 8) 
oikeuttaa rakennustoimiston puhtaanapito-osaston kuljettamaan kasteluautollaan juoma-
vettä Marjaniemeen ja sopimaan Marjaniemen kiinteistöt yhdistyksen kanssa kuljetuksen 
järjestämisestä. 

Katujen talvipuhtaanapito. Kaupunginvaltuusto oli kehoittanut 9) kaupunginhallitusta 
ryhtymään toimenpiteisiin muutoksen aikaansaamiseksi katujen luokittelussa talvipuh-
taanapitoa silmälläpitäen. Koska yleisten töiden lautakunta ei ollut tehnyt asiasta mitään 
esitystä ja ainoa ammattiviranomaisen ehdotus oli puhtaanapitolautakunnan tekemä, 
kaupunginhallitus päätti10) hyväksyä puhtaanapitolautakunnan ehdotuksen katujen luo-
kittelusta talvipuhtaanapitoa silmällä pitäen kuluvaksi talveksi siten, että eri luokkien 
välisten rajojen määrääminen jätetään rakennustoimiston tehtäväksi. Tämän mukaisesti 
sijoitetaan I luokkaan ainoastaan ne kadut, joilla on raitiotie- tai linja-autoliikenne. Muut 

Khs 19 p. kesäk. 1 530 §. — 2) S:n 12 p. kesäk. 1 499 §, 18 p. syysk. 2 130 § ja 30 p. 
lokak. 2 507 §. — 3) S:n 26 p. kesäk. 1 595 §; ks. v:n 1929 kert. s. 256. — 4) Khs 29 p. toukok. 
1 324 §. — 6) S:n 28 p. elok. 1 990 §. — 6) S:n 6 p. marrask. 2 592 §. — 7) S:n 27 p. marrask. 
2 772 §. — 8) S:n 11 p. jouluk. 2 877 §. — 9) Ks. tämän kert. I osan s. 84. — 10) Khs 27 p. 
helmik. 594 §; ks. v:n 1945 kert. I osan s. 261. 
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tärkeimmät kadut sijoitetaan II luokkaan ja ainoastaan vähäisessä määrin liikennöitävät 
kadut III luokkaan. Ensimmäiseen luokkaan kuuluvien katujen talvipuhtaanapitovaati-
muksia lievennetään siten, että niiden lumipeite saa olla 3 cm paksumpi, mikäli se vain on 
tasainen. Katujen risteyksissä, joissa liikenne tapahtuu raitiotieraiteiden yli, jää vaatimus 
korkeintaan 3 cm:n korkuisen lumikerroksen vahvuudesta kuitenkin voimaan. Edelleen 
lievennetään I luokan katuosuuksista nykyisin voimassa olevaa määräystä, jonka mukai-
sesti lumikinokset on poistettava heti pyryn jälkeen, siten, että kinokset saavat jäädä pai-
koilleen muutamien päivien ajaksi. Tällaista lievennystä ei kuitenkaan myönnetä sellai-
silla paikoilla, joissa kinokset ovat ilmeisinä haittoina liikenteelle. Mikäli I luokan katu on 
leveä, voidaan kinokset jättää ajamatta pidemmäksikin ajaksi. Samalla kaupunginhallitus 
päätti kehoittaa yleisten töiden lautakuntaa hyvissä ajoin ennen ensi talvikautta teke-
mään esityksen katujen luokittelun muuttamisesta. 

Yleisten töiden lautakunnan tehtyä sittemmin katujen puhtaanapitoa varten vahvis-
tetun katujen luokittelun muuttamista koskevan ehdotuksen, josta oli pyydetty Helsingin 
talonmiesten ja keskuslämmittäjäin ammattiosaston, Helsingin asuntokiinteistöliiton 
johtokuntien ja poliisilaitoksen lausunnot, kaupunginhallitus, muuttaen aikaisempaa 
päätöstään 1), päätti 2), että kaupungin asemakaavoitetulla alueella olevat kadut jae-
taan poliisijärjestyksen 42 §:n edellyttämässä tarkoituksessa seuraaviin kolmeen luokkaan: 

1 luokka. Ajoradan lumi- ja jääkerros ei saa olla 3 cm paksumpi. Katujen reunoilla ei 
saa olla lumikinoksia, ellei jalkakäytävä ole leveä ja varustettu puuistutuksilla tai ellei 
poliisi kadulla tapahtuvan liikenteen laajuuteen katsoen ole antanut siihen lupaa. 

2 luokka. Ajoradan lumi- ja jääkerros ei saa olla 8 cm paksumpi. Lumikinoksia saadaan 
jättää katujen reunoille, mikäli ne eivät estä taloihin tai myymälöihin tapahtuvaa ajo-
liikennettä. 

3 luokka. Ajoteiden lumi- ja jääkerroksen paksuus saa ylittää edellä mainitut määrät 
ja lumikinoksia saadaan jättää katujen reunoille. Ajotie on kuitenkin tasoitettava ja ki-
nokset on poistettava, mikäli poliisi katsoo, että ne vaikeuttavat ajoliikennettä tai estävät 
taloihin tai myymälöihin tapahtuvan liikenteen. 

Yhteinen määräys. Lumisateen aikana ajotiet on pidettävä ajokelpoisessa kunnossa 
ja sen jälkeen mahdollisimman nopeasti saatettava luokkansa edellyttämään kuntoon. 

Edelleen kaupunginhallitus päätti: 
että 1 luokasta siirretään 2 luokkaan: Arkadiankatu Runeberginkadun ja Mechelinin-

kadun väliseltä osalta, Eiran huvilakaupunginosan kadut lukuunottamatta Tehtaankatua 
ja Laivurinkadun Tehtaankadun ja Viiskulman välistä osaa, Kaivopuiston Länt. Puisto-
tie Ullanlinnankentältä Merikadulle, Vuorikatu Hallituskadun ja Kaisaniemenkadun väli-
seltä osalta sekä Liisankatu Snellmaninkadun ja Pohjoisrannan väliseltä osalta; 

että 2 luokasta siirretään 3 luokkaan: Hietaniemenkatu Kalmistokadulta länteen, Mal-
minkatu, Yrjönkatu Kalevankadun ja Bulevardin väliseltä osalta, Abrahaminkatu, Köy-
denpunojankatu, Agricolankatu, Castreninkatu Kolmannen linjan ja Kaarlenkadun väli-
seltä osalta, Torkkelinkatu Agricolankujalta Pengerkadulle, Kangasalantie lukuunotta-
matta Eurantien ja Somerontien välistä osaa, Kalervonkatu, Untamontie ja Limingantie; 

että 3 luokasta siirretään 2 luokkaan: Punavuorenkatu Albertinkadun ja Perämiehen-
kadun väliseltä osalta, Perämiehenkatu Punavuorenkadun ja Tehtaankadun väliseltä 
osalta, Merimiehenkadun jatko Laivurinrinteestä Yrjönkadulle, Hallituskatu Kluuvika-
dun ja Unioninkadun väliseltä osalta, Maurinkatu Liisankadun ja Maneesikadun väliseltä 
osalta sekä Maneesikatu Maurinkadun ja Pohjoisrannan väliseltä osalta; sekä 

että 3 luokasta siirretään 1 luokkaan: Pohj. Makasiinikatu Fabianinkadun ja Etelä-
rannan väliseltä osalta ja Fabianinkatu Pohj. Makasiinikadun ja Etel. Makasiinikadun 
väliseltä osalta. 

Kaupunginhallituksen yleisistä käyttövaroista päätettiin3) myöntää 1 500 mk kor-
vauksen suorittamista varten puhtaanapitolaitoksen ent. johtajalle B. W. Axille hänelle 
määrätystä sakosta talvipuhtaanapidon laiminlyömisestä v:n 1946 huhtikuun 12—13 
p:nä. 

Mukavuuslaitoksen rakentaminen. Yleisten töiden lautakuntaa päätettiin 4) kehoittaa 
laatimaan ehdotus kustannusarvioineen mukavuuslaitoksen rakentamiseksi Etel. Sta-

l) Ks. v:n 1945 kert. I osan s. 261. — 2) Khs 30 p. jouluk. 3 007 §. — 8) Khn jsto 30 p. 
huhtik. 5 526 §. — 4) Khs 8 p. toukok. 1 113 §. 
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dionintien ja Eläintarhantien risteyskohdan itäpuolella olevaan pitkulaiseen, kolmion-
muotoiseen puistikkoon kiinteistölautakunnan laadituttaman piirustuksen n:o 2 644 
osoittamaan paikkaan. 

Liputus, lippujen vuokraus ja niiden myynti. Liputuksen järjestämiseksi eri tilaisuuk-
sissa myönnettiin yleisten töiden pääluokan lukuun Varasto sisältyvästä määrärahasta 
Lipputankojen pystyttäminen kaupunginhallituksen määräyksen mukaan sekä kaupungin-
hallituksen yleisistä käyttövaroista vastaavasti 10 735: 50 mk ja 70 700 mk. 

Rakennustoimiston varasto-osastoa päätettiin 2) kehoittaa järjestämään liputus Etelä-
rantaan joulukuun 15 p:nä, jolloin kapellimestari Schneevoigtin ruumis tuodaan Suomeen. 

Rakennustoimiston varasto-osasto oikeutettiin3) myymään kunnallisille työväen-
asunnoille yksi Suomen lippu 1 700 mk:n hinnasta sekä suomenkielisille kansakouluille 2 
Suomen lippua 4 000 mk:n hinnasta kappaleelta käytettäviksi Mellunkylän ja Munkkinie-
men kansakouluja varten. 

Rakennustoimisto oikeutettiin 4) vuokraamaan 10 Ruotsin ja 10 Norjan lippua Joen-
suun kaupungille rautatieläisten hiihtokilpailujen aikana käytettäviksi. 

Kaupunginhallitus päätti 5) vahvistaa korvaushinnat palauttamatta jääneistä Suomen 
lipuista seuraaviksi: koko 245 x 150 cm 2 500 mk, koko 409 x 250 6 000 mk ja koko 500 X 
310 cm 9 500 mk. 

Tiilien ym. myynti. Kaupunginhallitus päätti6) alistaa tutkittavakseen ja samalla 
hyväksyä yleisten töiden lautakunnan päätöksen, jolla rakennustoimiston varasto-osasto 
oli oikeutettu myymään koneenkokooja A. Salmiselle käytöstä poistettu kivenmurskaajan 
seula 1 000 mk:n hinnasta. 

Pietarinkadun tontilla n:o 6 olevat rikkoutuneet tiilet päätettiin 7) sallia myydä herra 
L. Kuittiselle 18 000 mk:n hinnasta. 

Aloitepalkkion myöntäminen. Rakennustoimiston katurakennusosaston rakennusmes-
tarin J. Tiilikaisen tarjottua kaupungille keksimänsä uurreputkien saumauksessa käytettä-
vän laitteen patentti- tai käyttöoikeuden lunastamista kaupunginhallitus päätti 8),ettei 
kaupunki lunasta mainitun laitteen patenttioikeutta, mutta että kaupunki pidättää itsel-
leen käyttöoikeuden keksintöön. Samalla kaupunginhallitus päätti myöntää rakennus-
mestari Tiilikaiselle laitteen keksimisestä aloitepalkkiona 25 000 mk yleisten töiden pää-
luokkaan sisältyvistä käyttövaroistaan, niitä ylittäen. 

Myönnetyt vahingonkorvaukset. Kuorma-ajuri J. Hyvönen oli esittänyt kaupungille 
korvausvaatimuksen sen johdosta, että hänen ajaessaan Virtaintien 4:n pihamaalta ka-
dulle hänen hevosensa kavio oli kiilautunut suojaamattomaan vesikouruun ja tällöin 
pahasti vahingoittunut. Kaupunginlakimiehen huomautettua lausunnossaan, että maini-
tun kadun kunnossapitovelvollisuus kuului riidattomasti kaupungille, kaupunginhallitus 
päätti9) myöntää kuorma-ajuri Hyvöselle edellä selostetun tapaturman korvaamiseksi 
7 900 mk yleisistä käyttövaroistaan. Samalla kaupunginhallitus päätti kehoittaa rakennus-
toimistoa huolehtimaan siitä, että kaikkien niiden tonttien, joiden katukunnossapidosta 
kaupunki huolehtii, ajoportin kohdalla oleva katukouru on peitetty. Edelleen kaupungin-
hallitus päätti kiinnittää kirjelmitse maistraatin huomiota siihen, että useissa paikoissa 
kaupungissa tonttien ajoportin kohdalla olevaa katukourua reunakiven vieressä ei ole pei-
tetty, sekä siitä johtuvaan tapaturmavaaraan. 

Kaupunginhallitus päätti10) myöntää kuorma-autoilija K. Koskelle yleisistä käyttö-
varoistaan, niitä ylittäen, 6 000 mk:n suuruisen korvauksen hänen kuorma-autolleen kau-
pungin työmaalla sattuneen tapaturman johdosta. 

Sen johdosta, että Kivelän sairaalan korva-, nenä- ja kurkkutautien osaston sisustus-
töissä olleilta kahdelta rakennustoimiston työntekijältä oli sairaalaan tehdyissä murto-
varkauksissa anastettu heille kuuluvaa omaisuutta, kaupunginhallitus päätti11) kehoittaa 
yleisten töiden lautakuntaa suorittamaan asianomaisesta työmäärärahasta kirvesmies E. 
Salmiselle 3 300 mk:n ja muurari A. B. Koskiselle 2 700 mk:n suuruisen korvauksen. 

Kaupunginhallitus päätti12), että kiviaputyöntekijä T. Simoselle korvataan hänen 

Khs 20 p. helmik. 531 § sekä khn jsto 29 p. tammik. 5 167 §, 7 p. elok. 5 817 §, 15 p. 
lokak. 6 016 § ja 3 p. jouluk. 6 210 §.— 2) Khn jsto 10 p. jouluk. 6 263 §. — 3) S:n 15 p. 
lokak. 6 031 ja 6 032§ sekä 10 p. jouluk. 6 260 §. — 4) S:n 15 p. tammik. 5 119 §. — 5) Khs 
11 p. syysk. 2 069 §. — 6) S:n 23 p. lokak. 2 369 §. — 7) Khn jsto 12 p. marrask. 6 146 § .— 
8) Khs 30 p. jouluk. 3 004 §. — 9) S:n 14 p. toukok. 1 228 §. — 10) S:n 11 p. jouluk. 2 879 § .— 
n ) S:n 20 p. helmik. 540 §. — 12) Khs 6 p. marrask. 2 576 §. 
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katurakennusosaston työmaalla sattuneen tapaturman yhteydessä vioittuneen hammas-
proteesinsa korjauskustannukset, 2 020 mk, mikä rahamäärä on suoritettava asian-
omaisen työmaan määrärahasta. 

Kaupungin harjoittama sahausliike. Herttoniemen saha oy. oli viitaten työpalkkojen, 
tarveaineiden hintojen ym. kohoamiseen huomauttanut, että sen ja rakennustoimiston 
välillä tehdyn sahaussopimuksen ehtoja oli mahdotonta noudattaa sekä esittänyt ehdo-
tuksensa sopimuksen tarkistamisesta. Kun sahaus joka tapauksessa olisi saatava jatku-
maan, eikä se voinut tapahtua muuta kuin yhtiön toimesta, koska ei ollut mahdollisuuksia 
ainakaan nopeasti saada sahaa kaupungin hallintaan ja ryhtyä jatkamaan sahausta raken-
nustoimiston laskuun, rakennustoimiston varasto-osasto oli tullut siihen tulokseen, että 
sahaussopimusta olisi tarkistettava siten, että yhtiölle kävisi mahdolliseksi sahauksen jat-
kaminen ilman huomattavia tappioita, sekä laatinut ehdotuksensa Herttoniemen saha 
oy:n kanssa tehtävän lisäsopimuksen pohjaksi. Kaupunginhallitus päätti2) periaatteessa 
hyväksyä ehdotuksen sekä kehoittaa rakennustoimistoa neuvottelemaan asiasta Hertto-
niemen saha oy:n kanssa. Neuvotteluissa oli sittemmin päädytty tulokseen, jonka mukai-
sesti oli laadittu ehdotus rakennustoimiston ja Herttoniemen saha oy:n marraskuun 27 
p:nä 1946 tekemään sahaussopimukseen ja huhtikuun 9 p:n 1947 tehtyyn, siihen liitty-
vään lisäsopimukseen vielä tehtävistä lisäyksistä, jonka kaupunginhallitus hyväksyi3) 
oikeuttaen rakennustoimiston allekirjoittamaan sopimuksen. 

Maunula-yhtiöiden johtokuntien ilmoitus, että ne olivat päättäneet lopettaa enemmät 
toimenpiteet rakennustoiminnan jatkamiseksi Maunulassa, merkittiin 4) tiedoksi, minkä 
ohessa rakennustoimisto päätettiin oikeuttaa sopimaan yhtiön tarjoaman 220 000 j3:n 
tukkimäärän ostamisesta kaupungille ja sen sahauttamisesta Maunulan kansanasunnot 
oy:n sahalla. 

Kaupunginhallitus päätt i5) vahvistaa sen vuokran suuruuden, joka rakennustoimiston 
oli suoritettava Maunulan kansanasunnot oy:n omistaman sahalaitoksen käytöstä, 
1 100 000 mk:ksi 200 000 j3 käsittävän tukkimäärän sahausajalta. 

Herra K. Sarrelan tiedusteltua kirjelmässään veroa maksavien helsinkiläisten puolesta 
kaupungin harjoittaman sahausliikkeen kannattavaisuutta ym. kaupunginhallitus päätt i6) 
oikeuttaa teknillisen johtajan ilmoittamaan kirjelmän allekirjoittaneelle yleisten töiden 
lautakunnan asiasta antamassaan lausunnossa olevat tiedot. 

Puutavaravarastojen palovakuuttaminen. Yleisten töiden lautakunta päätettiin 7) 
oikeuttaa palo vakuuttamaan rakennustoimiston varasto-osaston puutavaravarastot. 

Räjähdysaineiden varastointi. Merkittiin 8) tiedoksi Uudenmaan lääninhallituksen 
kaupunginhallituksen anomuksesta 9) päättäneen toukokuun 2 p:nä 1947 oikeuttaa raken-
nustoimiston säilyttämään Vanhassakaupungissa sijaitsevassa kalliokellarissa enintään 
seuraavat määrät räjähdysaineita: yhteensä 6 000 kg dynamiittia ja triniittiä, 75 000 kpl 
nalleja, 200 kg kiviruutia, 7 500 kerää sytytyslankaa ja 2 000 kpl kantopommeja. 

Varoituskuvien hankkiminen. Rakennustoimistolle toimitetuista varoituskuvista esi-
tet ty 4 074 mk:n suuruinen Tapaturmantorjuntayhdistyksen lasku osoitettiin10) suoritetta-
vaksi yleisten töiden lautakunnan käyttövaroista. 

11. Liikennettä koskevat asiat 

Liikennelaitoksen toimihenkilökunta. Kaupunginhallitus päätti11) oikeuttaa liikenne-
laitoksen lautakunnan tammikuun 1 p:stä 1948 lukien palkkaamaan autoinsinöörin 13 
palkkaluokan, ylityönjohtajan 20 palkkaluokan ja varastonhoitajan 28 palkkaluokan 
mukaisin palkkaeduin. 

Kaupunginhallitus päätti12), että liikennelaitoksen kuulustelijan virka lakkautetaan 
ja että sen tilalle perustetaan 32 palkkaluokkaan kuuluva asiamiehen apulaisen virka. 

Myöntyen liikennelaitoksen lautakunnan esitykseen kaupunginhallitus päätti1 3) 
oikeuttaa lautakunnan palkkaamaan liikennelaitoksen ent. toimitusjohtajan, insinööri 
H. F. Sahlbergin erikoistehtäviä, lähinnä Suur-Helsingin liikennesuunnitelman edelleen 

!) Ks. v:n 1946 kert. I osan s. 254. — 2) Khs 2 p. lokak· 2 237 §. — 3) S:n 30 p. lokak. 
2 521 §. — 4) S:n 10 p. huhtik. 892 §. — 5) S:n 8 p. toukok. 1 098 §. — 6 ) S:n 27 p. marrask. 
2 762 §. — 7) S:n 11 p. jouluk. 2 871 §. — 8) S:n 29 p. toukok. 1 365 §. — 9) S:n 6 p. helmik. 
394 _ i o ) Khn jsto 26 p. maalisk. 5 431 §. — 1 1)Khs 20 p. marrask. 2 700 §. — 12) S:n 11 p. 
syysk. 2 067 §. — 13) S:n 16 p. tammik. 183 §. 


