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Katajanokan suojaa sen jälkeen käytettiin ainoastaan asosiaalisten majoitukseen, 
sekä 

3) kääntyä huoneen vuokralautakuntien puoleen pyytäen, että kalliosuojissa asuville 
perheille mahdollisimman pian osoitettaisiin asunnot. 

Kaupunginhallitus päätti x) myöntää yleisten töiden pääluokkaan kuuluvista käyttö-
varoistaan kiinteistötoimiston talo-osaston käytettäväksi merkki- ja vara valojen asenta-
miseksi ja kipsoniittiseinien rakentamiseksi kalliosuojiin 1 340 000 mk sekä oikeuttaa 
lautakunnan palkkaamaan kalliosuojiin tarvittavan määrän palovartijoita käyttäen tar-
koitukseen kiinteistömenojen talo-osastoon kuuluvia Kalliosuojien Tilapäisen työvoiman 
määrärahoja, niitä ylittäen. 

Erottajan kalliosuojan majoituspaikkojen lisäämistä varten myönnettiin 2) yleisten 
töiden pääluokkaan kuuluvista kaupunginhallituksen käyttövaroista, niitä ylittäen, 
200 000 mk. 

. Kaupunginhallitus päätti3) Koulumatkailutoimisto oy:n esityksestä, että Kataja-
nokan kalliosuojan majapaikka saatiin pitää suljettuna muina arkipäivinä 8—16 välisenä 
aikana paitsi lauantaisin ja aattoina kello 8—14 sekä sunnuntaisin ja pyhäpäivinä 2 tun-
nin ajan ollen kuitenkin oleskelu majapaikassa sen suljettuna ollessa sallittu todistetta-
vasti sairaille sekä yötyössä käyville majapaikan asukkaille. 

Kaupunginhallitus päätti 4) oikeuttaa yleisten töiden lautakunnan antamaan Erotta-
jan kalliosuojan sisäänkäytävän uudelleen suunnittelun professori A. Aallolle tavanmu-
kaisesta arkkitehtipalkkiosta. 

Talojen juhlavalaistus uudenvuodenpäivänä. Kaupunginhallitus päätti 5) kehoittaa 
kaikkia kaupungin virastoja ja laitoksia, jotka sijaitsevat kaupungin omistamissa taloissa, 
huolehtimaan siitä, että tammikuun 1 p:nä 1950 sytytetään kaikissa huoneissa lamput 
pimeän tullessa ja pidetään palamassa kello 22:een saakka. 

10. Yleisiä töitä koskevat asiat 

Rakennustoimiston työvoima. Rakennustoimiston talorakennusosaston palvelukseen 
olympiakisojen aiheuttamia töitä varten sallittiin6) toistaiseksi palkata kaksi tilapäistä 
arkkitehtia, joiden palkat suoritetaan kaupunginhallituksen käyttövaroista olympiakiso-
jen järjestelyä varten. Edelleen yleisten töiden lautakunta oikeutettiin7) palkkaamaan 
ylimääräinen arkkitehti rakennustoimiston talorakennusosastolle sekä jatkuvasti pitä-
mään tilapäinen insinööri katurakennusosaston palveluksessa. 

Yleisten töiden lautakunta oikeutettiin 8) tilapäisesti ottamaan lisää noin 60 työnteki-
jää talorakennusosaston palvelukseen, saaden osaston työntekijämäärä nousta enintään 
680:een. Samalla kehoitettiin lautakuntaa harkitsemaan, minkälaisiin toimenpiteisiin 
olisi ryhdyttävä, jotta talorakennusosaston palveluksessa olevaa työntekijämäärää voi-
taisiin täysin tehokkaasti käyttää. Vielä oikeutettiin 9) rakennustoimiston katurakennus-
osasto lisäämään tilapäisesti työläismääräänsä tarpeen mukaan enintään 400 miehellä. 

Kaupunginhallitus päätti10) valtuuttaa yleisten töiden lautakunnan korottamaan, 
mikäli se katsottiin aiheelliseksi, työmäärärahasta palkatun tilapäiseen työvoimaan ver-
rattavan kuukausipalkkaisen henkilökunnan palkat tilapäisen työvoiman palkkojen ta-
solle helmikuun 1 p:stä lukien. Edelleen kaupunginhallitus päätti antaa tilisääntökomi-
tean tehtäväksi talousarvioasetelman yhteydessä laatia ehdotus yhtenäisiksi normeiksi, 
joiden perusteella palkkojen sisällyttäminen joko työmäärärahojen tai tilapäisen työvoi-
man tileille oli suoritettava, minkä jälkeen asia palautettaisiin palkkalautakunnalle lopul-
lisen ehdotuksen tekemistä varten. Tilisääntökomitean oli määräyksiä laatiessaan otet-
tava huomioon, että työmäärärahoista palkatun henkilökunnan palkkaus olisi saatava 
kiinteämmälle kannalle kuin tähän asti oli ollut, ja että asianomaisten viranhaltijoiden 
palkkausta järjesteltäessä oli otettava huomioon kulloinkin kysymyksessä olevan työn 
kustannusten selville saaminen. 

!) Khs 29 p. syysk. 2 264 §. — 2) S:n 22 p. jouluk. 3 139 §. — 3) S:n 1 p. syysk. 2 023 §. — 4) S:n 
13 p. lokak. 2 413 §. —5) S:n 29 p. jouluk. 3 174 §.*—6) S:n 27 p. tammik. 221 §. — 7 ) S:n 24 p. helmik. 
476 §. — 8 ) S:n 7 p. huhtik. 843 §. — 9) S:n 19 p. toukok. 1 246 §. — 1 0 ) S:n 22 p. syysk. 2 201 §. 
Kunnall. kert. 1949, I osa. 1 4 
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Maunulassa olevan puutavaran kuivaamon ja höyläämön hoidosta päätettiin tammi-
kuun 1 p:stä lukien maksaa 1 500 mk:n suuruinen kuukausipalkkio. 

Työnjohtajan tehtävien hoitaminen kahdella paikkakunnalla. Rakennusmestarille, joka 
hoitaa sekä kulkutautisairaalan että Nikkilän sairaalan työnjohtajan tehtäviä, sallittiin 2) 
siltä ajalta suorittaa 5 000 mk:n erillinen korvaus kuukausittain. 

Työaika. Merkittiin 3) tiedoksi työneuvoston päätös siitä, että rakennustoimiston 
töissä pimeänä vuodenaikana työntekijäin suostumuksella saadaan säädetty yhden tun-
nin lepoaika lyhentää 30 minuutiksi. 

Kaupunginhallitus päätti4) yleisten töiden lautakunnan esityksestä hyväksyä raken-
nustoimiston varasto-osaston pää varaston toimistotyöajan yhdenmukaiseksi sanotun 
varaston ruumiillisen työntekijäin työajan kanssa, eli 46.5 tunniksi viikossa. 

Rakennustoimiston henkilökunnan röntgenläpivalaisu. Kaupunginhallitus päätti5) 
oikeuttaa rakennustoimiston toimittamaan sen viranhaltijain ja työntekijäin röntgen-
läpivalaisun tuberkuloosihuoltotoimistossa työaikana sekä suostua siihen, että heille 
suoritetaan palkka siltä ajalta, mikä heiltä kuluu röntgenläpivalaisuun ja että kuljetus 
läpivalaisupaikalle ja takaisin saadaan suorittaa kaupungin kustannuksella asianomaisia 
työtilejä käyttäen. 

Autojen katsastus. Kaupunginhallitus päätti 6) tehdä kulkulaitosten ja yleisten töiden 
ministeriölle esityksen, että rakennustoimiston korjauspajan esimiehelle H. Mustoselle 
myönnettäisiin oikeus toimia autokatsastusmiehenä v:n 1950 loppuun saakka. Sittem-
min merkittiin 7) tiedoksi, että ministeriö oli suostunut mainittuun esitykseen. 

Sanomalehtien tilaaminen. Otettuaan 8) tutkittavakseen yleisten töiden lautakunnan 
tekemän päätöksen sanoma- ja aikakauslehtien tilaamisesta kaupunginhallitus päätti 9), 
että lautakunnan päätös saadaan panna täytäntöön. 

Varastetun omaisuuden korvaaminen. Kaupunginhallitus päätti10), että asianomaisista 
työmäärärahoista saadaan työntekijöille suorittaa korvaukset heidän työmaalta varas-
tetusta omaisuudestaan. 

Tilustielaki. Isännättömien teiden komitean ja kiinteistölautakunnan ehdotettua 
tilustielain soveltamisalan laajentamista kaupunginhallitus päätti11) tehdä valtioneuvos-
tolle esityksen lakiehdotuksen tekemisestä eduskunnalle tilustielain muuttamiseksi siten, 
että se koskisi myös kaupunkialuetta. 

V:n 1950 katurakennusohjelma. Merkittiin12) tiedoksi kiinteistölautakunnan kirjelmä, 
joka koski v:n 1950 katurakennusohjelmaa. 

Arabian raiteen itäpuolelle suunnitellun varastoalueen täyttäminen päätettiin13) suo-
rittaa kaupungilta tuoduilla kivillä, maalla, jätepaperilla yms., sitä mukaa kun niitä saa-
daan. Vanhankaupunginlahden ranta-alueen asemakaavan valmistuttua päätettiin heti 
ryhtyä Arabian radan länsipuolella olevan Kumpulan puron järjestelytyöhön sekä siihen 
suunniteltujen katujen ja tonttien kunnostamiseen entisten sekä v:n 1950 talousarvioon 
merkittävien määrärahojen puitteissa. 

Eräiden töiden aloittamiseen myönnetyt luvat. Yleisten töiden lautakunta oikeutettiin 14) 
aloittamaan eräitä töitä, joita varten kertomusvuoden talousarvioon oli merkitty siirto-
määrärahat ehdoin, ettei rakennustoimiston palveluksessa olevien työntekijäin lukumää-
rää töiden johdosta lisätä. 

Määrärahain siirto. Eräät v:n 1942 ja 1945 talousarvioihin sisältyvät siirtomäärärahat 
niihin myöhemmin saatuine lisäyksineen päätettiin15) siirtää kertomusvuoden siirtomää-
rärahoina edelleen kolmen vuoden ajaksi. 

Työttömyystyöt. Kaupunginhallitus päätti16) hyväksyä seuraavat työt suoritettavaksi 
työttömyystöinä: 

Nurmijärventie, maa- ja kallionleikkauksia sekä tasoitustöitä; Marttilan kokooja-
johto, jatkaminen Mätäjoelle saakka; Tuomarinkyläntie, Vuorelankadun sillalta Väli-
talontielle, leventäminen jalkakäytävää ja polkupyöräteitä varten, maa- ja kallionleik-

i) Khs 23 p. maalisk. 693 §. — 2) S:n 27 p. tammik. 222 §. — 3) S:n 5 p. tammik. 52 §. — 4) S:n 
22 p. jouluk. 3 158 §. — 5) S:n 31 p. maalisk. 761 §. — 6) S:n 19 p. toukok. 1 239 §. — 7 ) S:n 9 p. 
kesäk. 1 421 §. — 8) S:n 15 p. jouluk. 3 061 §. — 9) S:n 22 p. jouluk. 3 155 §. — 10) S:n 10 p. maalisk. 
569 §. — ii) S:n 23 p. maalisk. 688 §. — 12) S:n 17 p. marrask. 2 801 §. —1 S) S:n 17 p. marrask. 
2 801 §. — 14) S:n 20 p. tammik. 166 §, 10 p. helmik. 337 §, 2 p. kesäk. 1 383 §, 11 p. elok. 1 856 § ja 
15 p. jouluk. 3 092 §. — i5) S:n 20 p. tammik. 16? §. — 16) S:n 20 p. tammik. 153 §, 24 p. helmik. 
450 §, 3 p. maalisk. 512 §, 2 p. kesäk. 1 349 § ja 1 p. jouluk. 2 933 §; ks. tämän kert. I osan s. 162. 



211 2. Kaupunginhallitus 

kaukset; Tien oikaisu Malmin hautausmaan kohdalla, töiden jatkaminen kaupungin omis-
tamalla maalla; Kumpulantieltä Pasilan asemalle johtavan tien leventäminen 12.5 m:n 
levyiseksi, maatyöt; Viemäri Pohjois-Haagan suon poikki Pohjois-Haagan toisen raken-
nusvaiheen asutusalueelle; Pohjois-Haagan suon kuivattaminen, tarvittavan avo-oji-
tuksen aloittaminen; Tie Oulunkyläntieltä Pellavakasken kautta Oulunkylään, kanava-
työt ja viemärin asennus Oulunkyläntieltä vanhaan Veräjämäen läpi kulkevaan tiehen 
saakka; Liikennereitin Hämeentie—Toukolantie—Kumpulantie—Koskelantie kunnostami-
nen; Veräjämäen tie, tasaus, viemäri ja vesijohto, töiden jatkaminen; Viikin—Tattari-
harjun tie, töiden jatkaminen; Nuijamiestentie Santavuorentieltä Nurmijärven maan-
tielle; Tuomarinkyläntie, jalkakäytävien ja pyöräilyteiden rakentaminen; Viikin—Tat-
tariharjuntie, töiden aloittaminen Viikin latokartanon maalla; Talin puhdistuslaitoksen 
kokoojajohto; Etumetsän—Pirkkolan kokoojajohto; Länsi-Pakilan puron perkaus; Pallo-
kentän tasoitus ja Pitäjänmäen pohjoinen teollisuusalue, katujen tasoitus. 

Yleisten töiden lautakunta oikeutettiin aloittamaan työt harkintansa mukaan ehdoin, 
että työntekijät otetaan työasiainlautakunnan työttömyyskortiston kautta ja että 
muussakin suhteessa noudatetaan kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriön antamia 
ohjeita. 

Yleisten töiden lautakunta oikeutettiin1) harkintansa mukaan jatkamaan jo aloitet-
tuja työttömyystöitä kesäkuun 1 p: ään saakka. 

Katujen luokitus. Kaupunginhallitus päätti 2), että Töölönkatu Museokadun ja Lin-
nankoskenkadun väliseltä osalta, Stenbäckinkatu Topeliuksenkadun ja Linnankosken-
kadun väliseltä osalta sekä Lastenlinnantie kokonaisuudessaan siirretään I I I luokasta 
II luokkaan. 

Etel. Esplanaadikadun leventäminen. Etel. Esplanaadikadun leventäminen Fabianin-
kadun ja Erottajankadun väliseltä osalta päätettiin 3) hyväksyä asemakaavaosaston pii-
rustuksen nro 2 747 mukaisesti ja merkitä ehdollisesti v:n 1950 talousarvioehdotukseen 
työtä varten 6.7 milj. mk:n määräraha. Samalla päätettiin kehoittaa kiinteistölautakun-
taa laadituttamaan tarvittava asemakaavan muutosehdotus. 

Eläintarhantien leventäminen. Eläintarhantie päätettiin 4) Helsinginkadun ja Hellaan-
tien väliseltä osalta rakentaa asemakaavaosaston piirustuksen n:o 2 811 A mukaisesti sekä 
merkitä kertomusvuoden lisätalousarvioehdotukseen, jos sellainen laaditaan, tai muussa 
tapauksessa v:n 1950 talousarvioehdotukseen 1 675 000 mk:n suuruinen määräraha tar-
koitusta varten. 

Paciuksenkadun jatkeen leventäminen. Kaupunginhallitus päätti5) periaatteessa, että 
Paciuksenkadun jatko ja silta rakennetaan asemakaavaosaston piirustuksen n:o 2 842 
mukaisesti, kuitenkin niin, että jalkakäytävät rakennetaan 3 m:n levyisiksi ja katu koko-
naisuudessaan 32.5 m:n levyiseksi. 

Jalkakäytävien rakentaminen. Suomen kaupunkien kiinteistöliitto oli huomauttanut, 
että eräällä osalla uutta Porvoontietä oli sattunut useita yliajoja ja esittänyt ajonopeuden 
rajoittamista sillä osalla. Kaupunginhallitus päätti6) hylätä esityksen, mutta sensijaan 
antaa kiinteistölautakunnan tehtäväksi laatia yleissuunnitelman mille liikenneväylille ja 
missä kiireellisyysjärjestyksessä oli rakennettava jalkakäytäviä. 

Oy. Strömberg ab:n esitettyä liikenneturvallisuuden parantamista yhtiön tehtaan luo-
na Pitäjänmäellä kaupunginhallitus päätti7) ehdollisesti merkitä v:n 1950 talousarvio-
ehdotukseensa 3. o 1 milj. mk:n suuruisen määrärahan Strömbergin tehtaan puoleisen jalka-
käytävän rakentamista varten Pitäjänmäen rautatiealikäytävältä Kornetintielle raken-
nustoimiston katurakennusosaston laatiman piirustuksen n:o 6 739 mukaisesti. Lisäksi 
kaupunginhallitus päätti antaa suostumuksensa pysäköimisen kieltämiseen Strömbergin-
tien molemmilla puolilla tehtaan edessä olevan aukion itäreunasta Pitäjänmäen rautatie-
alikäytävälle sekä valtioneuvoston liikennemerkeistä antaman päätöksen III, 3 kohdassa 
mainittujen huomiomerkkien asettamiseen mainitulle kohdalle. Sittemmin kaupungin-
hallitus päätti8), muuttaen aikaisempaa päätöstään, että Strömbergintielle Oy. Ström-
berg ab:n tehtaan kohdalle rakennetaan jalkakäytävä ja suoritetaan liikenteen järjestelyjä 
insinööritoimisto Rosendahl-Fredrikssonin laatiman piirustuksen mukaisesti. 

!) Khs 21 p. huhtik. 937 §. — 2) S:n 4 p. elok. 1 822 §. — 3) S:n 16 p. kesäk. 1 479 §. — 4) S:n 3 p. 
maalisk. 517 §. — 5) S:n 16 p. kesäk. 1 481 §. — 6) S:n 3 p. maalisk. 515 §. — 7) S:n 10 p. helmik. 
336 §. — 8) S:n 17 p. marrask. 2 791 §. 
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Jalkakäytävien kulmien pyöristäminen. Suomen autoklubin ehdotettua jalkakäytävien 
kulmien pyöristämistä joustavan ja turvallisen ajoliikenteen aikaansaamiseksi kaupungin-
hallitus päätti kehoittaa kiinteistölautakuntaa ja yleisten töiden lautakuntaa liikenne-
järjestely ehdotuksia laatiessaan mahdollisuuksien mukaan ottamaan huomioon jalka-
käytävien kulmien pyöristämisen. 

Yleisten töiden pääluokkaan kuuluvia katujen ja teiden korjaus- ja kunnossapito 
nimikkeen Liikennejärjestelyt määrärahoja käyttäen päätettiin pyöristää Etel. Hespe-
riankadun ja Runeberginkadun risteyksen puistonpuoleisen jalkakäytävän kulma 2.2 
m:n säteellä, jolloin kulman kärki siirtyisi noin 1.5 m sisäänpäin 2) sekä Lönnrotinkadun 
ja Yrjönkadun puistonpuoleinen kulma rakennustoimiston piirustuksen n;o 6 779 mu-
kaisesti 3). 

Kampin kenttä. Kampin kenttää reunustava lauta-aita sallittiin 4) purkaa siten, että 
siihen halukkaiksi ilmoittautuneet rakennustoimiston katurakennusosaston työntekijät 
oikeutettiin vapaalla ajallaan korjaamaan pois kyseinen aita polttopuukseen. Kadun reu-
nojen tasoittamiseksi rakennustoimisto oikeutettiin vastaanottamaan täytemaata. 

Maantienjatkeet. Kaupunginhallitus päätti5) tyytyä Uudenmaan lääninhallituksen 
päätökseen, jonka mukaan kaupungille oli myönnetty valtion varoista 4 196 751 mk kor-
vauksena kaupungin alueella olevien maantienjatkeiden kunnossapidosta v. 1948. 

Vantaanjoen ja Siltamäen sillat. Merkittiin tiedoksi6) kulkulaitosten ja yleisten töiden 
ministeriön päätös Helsingin kaupungin ja Helsingin maalaiskunnan välisellä rajalla ole-
vien siltojen kunnossapidosta, jolla päätöksellä ministeriö oli vahvistanut Uudenmaan 
lääninhallituksen helmikuun 14 p:nä 1947 antaman7) päätöksen, jolla lääninhallitus oli 
määrännyt, että valtio huolehtii Vantaanjoen sillan ja Helsingin kaupunki Siltamäen 
sillan kunnossapidosta. 

Tiesillan korjaaminen. Kaupunginhallituksen jäsen Backman oli ehdottanut Pukin-
mäen ja Oulunkylän välisellä tieosalla olevan sillan korjaamista. Yleisten töiden lauta-
kunta oli tämän johdosta huomauttanut, että silta oli viimeksi korjattu v. 1935 ja siis 
siksi vanha, että sekä se että sille johtava tie olisi uusittava kestämään entistä raskaam-
paa liikennettä. Kaupunginhallitus päätti 8) hyväksyä yleisten töiden lautakunnan ehdo-
tuksen sekä kehoittaa lautakuntaa heti ryhtymään toimenpiteisiin sanotun sillan uusi-
miseksi. Edelleen kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että tarkoi-
tusta varten merkittäisiin 2 150 000 mk:n määräraha kertomusvuoden lisätalousarvioon. 

Helsingin—Nurmijärven maantie. Merkittiin9) tiedoksi kulkulaitosten ja yleisten töi-
den ministeriön kirjelmä, jolla valtioneuvosto oli joulukuun 16 p:nä 1948 päättänyt muut-
taa joulukuun 18 p:nä 1940 vahvistettua10) Helsingin—Nurmijärven maantien rakennus-
suunnitelmaa sikäli, että tiepinnan leveys Haagan—Kaarelan välillä oli 27.5 m ja koko 
tiealue 40 m. 

Pitäjänmäen kiinteimistönomistajainyhdistyksen ja Suomen esikaupunkien kiinteistö-
liiton anottua rummun rakentamista Nurmijärventien alitse sen palstojen n:o 15—21 
kohdalle sadeaikoina kerääntyvien vesien poistamiseksi, yleisten töiden lautakunta esitti, 
että vanhan Nurmijärventien sivun kuivaamiseksi mainittujen palstojen kohdalla raken-
nettaisiin sivuoja kyseessä olevalta kohdalta Bergkulla 336:n alueella olevaan ojaan. 
Kaupunginhallitus päätti n ) hyväksyä ehdotuksen. 

Pitäjänmäellä olevien kahden maakaistaleen kunnostaminen. Kaupunginhallitus päätti12) 
myöntää yleisistä käyttövaroistaan 300 000 mk Oy. Strömberg ab:n alueen ja maantien 
välillä sijaitsevan kahden kaupungille kuuluvan maakaistaleen kunnostamista varten. 

Paloheinän alueen kuivaus- ja tietyöt. Helsingin maanviljelysinsinööripiiri oli esittänyt, 
että kaupunki rakentaisi Paloheinän pakkolunastustietä muodostetuille asuntoalueille 
tarpeelliset tiet sekä tekisi alueen kuivattamiselle välttämättömät työt valtion kustan-
nuksella. Kaupunginhallitus päätti13) ilmoittaa maanviljelysinsinööripiirille, että kaupunki 
oli suostuvainen ottamaan suorittaakseen mainitut työt ainoastaan siinä tapauksessa, 
että tiet rakennetaan säännöllistä omakotialueella tapahtuvaa liikennettä vastaaviksi ja 
että valtio suorittaa kaikista näistä töistä aiheutuvat kustannukset. Sen ohessa kaupun-

i) Khs 24 p. marrask. 2 882 §. — 2) S:n 2 p. kesäk. 1 363 §. — 3) S:n 30 p. kesäk. 1 630 §. — 
4) Khn jsto 16 p. marrask. 6 467 §. — 5) Khs 20 p. lokak. 2 480 §. — 6) S:n 25 p. toukok. 1 293 §.— 
7) Ks. v. 1947 kert. I osan s. 207. — 8) Khs 24 p. helmik. 487 § ja 13 p. huhtik. 899 §. — 9) S:n 5 p . 
tammik. 45 §. — 10) Ks. v:n 1941 kert. s. 91. — n ) Khs 22 p. jouluk. 3 147 §. — 12) S:n 11 p. elok. 
1 855 §. —13) S:n 7 p. huhtik. 829 §. 



213 2. Kaupunginhallitus 

ginhallitus päätti kehoittaa apulaispäällikkö K. Pettistä, jolle oli annettu1) yleisvaltuutus 
edustaa kaupunkia po. maanlunastustoimituksessa, maanlunastusmenettelyn arvioimis-
toimituksessa vaatimaan, että tiealueet jätetään pakkolunastuksen ulkopuolelle. 

Malmin eräiden teiden kunnossapito. Poliisilaitoksen huomautettua, että Malmin piirin 
asukkaat olivat tyytymättömiä teiden kunnossapitoon, kaupunginhallitus päätti 2), että 
vilkasliikenteisimpien ja varsinkin kauttakulkuluontöisten kyläteiden kunnossapitoa 
varten tehtyjen yksityiskohtaisten anomusten perusteella myönnettiin tarvittaessa avus-
tusta harkinnan mukaan. Edelleen kaupunginhallitus päätti kehoittaa ns. isännättömien 
teiden komiteaa kiirehtimään työtään. 

Haagassa olevan kävelytien raivaaminen. Myöntyen Haagan huvilanomistajain yhdis-
tyksen anomukseen kaupunginhallitus myönsi 3) 60 000 mk yleisten töiden pääluokkaan 
kuuluvien määrärahojen nimikkeeltä Katujen, teiden ja yleisten paikkojen korjaukset ja 
kunnossapito liitosalueella kävelytien raivaamiseksi Torpantieltä Läntiselle Puistotielle. 

Maunulan, Pirkkolan ja Pakilan teiden kunnossapito. Kaupunginlakimiehen esityk-
sestä kaupunginhallitus hyväksyi 4) seuraavan kaupungin ja Maunulan pienasunnot oy:n 
välisen katujen kunnossapitoa koskevan sopimuksen: 

»Helsingin kaupungin kiinteistölautakunnan vuokrattua syyskuun 23 p:nä 1946 teh-
dyllä sopimuksella Maunulan pienasunnot oy. nimiselle yhtiölle tässä kaupungissa sijaitse-
van Maunulan asuntoalueen kortteleista n:o 217, 219, 273 ja 274 sopimuksessa mainitut 
alueet sekä korttelin n:o 271 kokonaisuudessaan on Helsingin kaupungin ja Maunulan 
pienasunnot oy:n välillä sanotun vuokrasopimuksen 11 kohdassa mainitusta tieosuuk-
sien kunnossapidon kaupungin tehtäväksi antamisesta tänään tehty seuraava sopimus: 

1 § 
Helsingin kaupunki ottaa suorittaakseen Maunulan pienasunnot oy:lle vuokrasopimuk-

sen mukaan kuuluvan tieosuuksien kunnossapidon Maunulan kortteleiden n:o 217, 219, 
271, 273 ja 274 kohdalla vuotuista korvausta vastaan, joka lasketaan Helsingin kaupungin 
rakennustoimiston katurakennusosastolle tieosuuksien kunnossapidosta aiheutuneiden 
todellisten kustannusten mukaan lisättynä yleisten töiden lautakunnan laskemalla kor-
vausmäärällä rakennustoimiston yleiskustannuksia varten. 

2 § 
Kaupungin kunnossapitääkseen ottamiin tieosuuksiin ei lueta kuuluviksi yleisiltä 

teiltä tonteille johtavia teitä rumpuineen. 

3 § 
Tällä sopimuksella kaupungin suoritettavakseen ottamaan kunnossapitoon sisältyy 

kaikki kunnossapitoon rakennusjärjestyksen mukaan kuuluvat työt. 

4 § 
Helsingin kaupungin rakennustoimiston katurakennusosasto laskuttaa tämän sopimuk-

sen mukaan vuoden kuluessa suorittamistaan töistä Maunulan pienasunnot oy:tä kunkin 
kalenterivuoden lopussa. 

5 § 
Tämä sopimus astuu voimaan tammikuun 1 p:nä ja jatkuu aina vuoden kerrallaan, 

ellei sitä jommaltakummalta puolelta sanota kirjallisesti irti viimeistään edellisen syys-
kuun kuluessa.» 

Pirkkolan omakotialueen teiden kunnossapidon ja lumenaurauksen uudelleenjärjestä-
misestä kaupunginhallitus päätti 5), 

1) että yleisten töiden lautakunnalle annetaan tehtäväksi myönnettyjen määräraho-
jen puitteissa rakentaa Pirkkolan omakotialueen tiet siihen kuntoon, että mainittujen 
teiden katselmuksessa todetut puutteellisuudet tulevat korjatuiksi, 

l) Ks. v:n 1948 kert. I osan s. 225. — 2) Khs 27 p. tammik. 2 267 §. — 3 ) S:n 10 p. marrask. 
2 730 §. — 4) S:n 24 p. helmik. 469 §. — 5) S:n 1 p. jouluk. 2 943 §. 
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2) että Pirkkolan omakotitonttien vuokramiesten kanssa tehdään sellaiset sopimuk-
set, että kaupunki ottaa huolehtiakseen vuokrasopimuksen mukaan vuokramiehille kuu-
luvien, yleistä liikennettä varten kuntoonpantujen teiden kunnossapidosta ja lumen-
aurauksesta seuraavin ehdoin: 

a) kunkin tontinhaltijan osalle tulevan korvauksen suuruus lasketaan siten, että sen 
osuus koko hoitoalueen kustannuksiin tulee suhteellisesti yhtä suureksi kuin hänen hoito-
alueensa pinta-alan suhde koko hoitoalueen pinta-alaan, 

b) koko hoitoalueen kunnossapidosta ja teiden talviaukipidosta aiheutuneet kustan-
nukset saadaan siten, että katurakennusosaston kirjanpidon osoittamiin suoranaisiin 
kustannuksiin lisätään yleiskulujen vuoksi yleisten töiden lautakunnan laskema kohtuulli-
nen lisäkorvaus, 

c) katualueiden kunnossapidolla käsitetään kaikkia niitä töitä, jotka kunnossapitoon 
katsotaan kuuluvan Helsingin kaupungin rakennusjärjestyksen mukaan, 

d) korvaukset kultakin kalenterivuodelta on maksettava viimeistään seuraavan maa-
liskuun aikana, 

e) sopimuksen voimassaoloaika on kertomusvuoden kesäkuun 1 p:stä 1949 joulukuun 
31 p:ään 1953, jonka jälkeen lumenpoistamista koskevat sopimukset jatkuvat vuoden 
kerrallaan, ellei niitä irtisanota jommaltakummalta puolelta 3 kuukautta ennen vuokra-
kauden päättymistä, ja samoin teiden kunnossapitosopimukset, ellei kaupunki yksi-
puolisesti sano niitä irti edellämainitussa 3 kuukaudessa, 

3) että samanlaiset sopimukset tehdään sellaisten Pirkkolan omakotialueen ulkopuo-
lella olevien tontinomistajien kanssa, jotka tonttinsa ulospääsytienä käyttävät Papin-
mäentietä tai muita Pirkkolan teitä, sekä 

4) että kesäkunnossapidosta ei veloiteta vuokraajia niiltä tieosilta, joita ei vielä ole 
varustettu asfalttiemulsiosepellyksellä tai vastaavalla päällyksellä. 

Hyläten Pakilan omakotiyhdistyksen anomuksen eräiden teiden ottamisesta kaupun-
gin hoitoon kaupunginhallitus päätti1), että Pakilan omakotialueen vuokraajien kanssa 
tehdään alueen teiden kunnossapidosta samanlaiset sopimuiset kuin Pirkkolan omakoti-
alueen vuokraajien kanssa, kuitenkin sellaisin muutoksin, että Pakilan tontin vuokraajia 
velotetaan myöskin sorapäällysteisten teiden kesäkunnossapidosta. 

Pakilan tiehoitokunnan anomuksen johdosta kaupunginhallitus päätti 2), että Paki-
lantie ja Kunnantie otetaan kaupungin hoitoon. Edelleen kaupunginhallitus päätti kehoit-
taa kiinteistölautakuntaa ryhtymään toimenpiteisiin näiden teiden leventämiseen tarvit-
tavan tiealueen määrittelemiseksi ja lunastamiseksi. Sittemmin kaupunginhallitus päätti3), 
että Pakilantie ja Kunnantie otetaan kaupungin hoitoon kertomusvuoden kesäkuun alusta 
lukien edellytyksin, että Pakilan tiehoitokunta maksaa kaupungille takaisin vastaavan 
osan kertomusvuonna jo maksetuista tie veroista. 

Muuttaen aikaisempaa päätöstään kaupunginhallitus päätti4), että Pakilan tiehoito-
kunnan kaupungille takaisin maksettava määrä, joka olisi 29 939 mk, sai jäädä tiehoito-
kunnalle muiden teiden hyväksi. 

Pakilan tiehoitokunnan kunnossapitämien ja liikennelaitoksen liikennöimien teiden 
kunnossapitoon myönnettiin 5) 25 000 mk kaupunginhallituksen v:n 1948 yleisistä käyttö-
varoista. 

Laajalahden teiden julistaminen kyläteiksi. Kaupunginhallitus päätti6) antaa asiamies-
osaston tehtäväksi anoa Uudenmaan lääninhallitukselta eräiden Laajalahden teiden ja tie-
alueiden muodostamista kyläteiksi, sekä samalla ilmoittaa, että kaupunki vastaa toimi-
tuskustannuksista siinä tapauksessa, että aloite kyläteiden perustamisesta raukeaisi. 
Samalla kaupunginhallitus päätti oikeuttaa asiamiesosaston käyttämään apunaan tontti-
osaston apulaispäällikköä K. Pettistä. 

Pakilan teiden luovuttaminen kyläteiksi. Suostuen Pakilan tietoimikunnan anomukseen 
kaupunginhallitus päätti7), että Pakilan omakotialueelle rakennetut Koivumäentie, 
Halkosuontie, Kivimäentie, Kivimäenkuja, Heinätie ja Luhtatie luovutetaan toistaiseksi 
Pakilan kylätiekunnalle kyläteiksi. 

Hälvik—Häkansvikin huvila-alueen eräiden teiden julistaminen kyläteiksi. Uudenmaan 
lääninhallitus oli pyytänyt lausuntoa Hälvik—Häkansvikin huvila-alueen eräiden teiden 

Khs 1 p. jouluk. 2 944 §. — 2) S:n 7 p. huhtik. 839 §. — 3) S:n 2 p. kesäk. 1 378 §. — 4) S:n 
24 p. marrask. 2 896 §. — 5) Khn jsto 5 p. tammik. 5 032 §. — 6) Khs 20 p. tammik. 157 §. — 7) S:n 
27 p. tammik. 213 §. 
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julistamisesta kyläteiksi. Yleisten töiden lautakunnan ja kiinteistölautakunnan annettua 
asiasta lausuntonsa, jonka mukaan mainitun alueen eräiden teiden julistamista kyläteiksi 
olisi puollettava, mutta että kaupungille ei pitäisi antaa tieyksiköitä, koska sen hallin-
nassa olevat tilat eivät tarvitse ko. teitä. Asemakaavan suunnittelulle ja toteuttamiselle 
ei teiden julistaminen kyläteiksi aiheuta mitään estettä. Kaupunginhallitus päätti1) 
antaa lääninhallitukselle yleisten töiden lautakunnan ja kiinteistölautakunnan mukaisen 
vastauksen. 

Herttoniemestä Kulosaaren kartanoon johtava tie. Yleisten töiden lautakunta oikeutet-
tiin 2) käyttämään määrärahaa Katujen, teiden ja yleisten paikkojen korjaukset ja kun-
nossapito liitosalueella Herttoniemestä Kulosaaren kartanoon johtavan tien katurakennus-
osaston piirustuksen nro 6797 mukaisiin perusparannuksiin. 

Pölynsidonta liitosalueen teillä. Suomen esikaupunkien kiinteistöliiton anottua, että 
kaupunki suorittaisi liitosalueen tärkeimpien tavarankuljetusteiden pölynsidonnan kau-
punginhallitus päätti 3) ilmoittaa liitolle, että kaupunki ei ota huolehtiakseen pölynsidon-
nasta mainituilla teillä, vaan että se kuuluu tiehoitokunnille, mutta että kaupunki on 
valmis tekemään sen tilauksesta laskun mukaan sekä että kaupunki erillisten anomusten 
perusteella tulee harkitsemaan kysymystä siitä, myönnetäänkö kaupungin varoista kerta-
kaikkisia avustuksia kyseiseen tarkoitukseen. Samalla kaupunginhallitus päätti huomaut-
taa, että tiehoitokuntien pitäisi hyvissä ajoin ryhtyä toimenpiteisiin tarvittavien kalsium-
kloridimäärien saamiseksi. 

Kaupunginhallitus päätti 4), että liitosalueen kylätiekunnille suoritetaan avustuksena 
kaupungin varoista kalsiumkloridin todisteelliset levityskustannukset sekä kylätiekun-
tien toimittaman kalsiumkloridin hankinta- ja kuljetuskustannukset seuraavilla kylä-
teillä: Päätie, Tapanilantie ja sen jatkona oleva Tehtaantie, Palokunnantie Tehtaantieltä 
Tapanilan torille, Karhusuontie Pukinmäentieltä Uimarannantielle, Nummitie ja sen jat-
kona oleva Valtatie Puistotielle saakka, Puistotie Valtatieltä Puistolan Asematielle saakka 
ja Tammelundintie. 

Samalla kaupunginhallitus päätti, että kaupungin varoista myönnetään valtion avus-
tusta vastaava määrä, kuitenkin enintään 30 % seuraavien teiden kunnossapitoonr Pää-
tie, Tapanilantie ja sen jatkona oleva Tehtaantie, Palokunnantie Itäiseltä tieltä Tapanilan 
torille, Itäinentie, Koulutie Tapanilan torilta Valtatielle sekä Karhusuontie Pukinmäen-
tieltä Uimarannantielle. Avustus suoritetaan 50 mkm tarkkuudella ja km-suhteeksi ote-
taan valtion kustannusarvioiden perusteella Malmin—Tapanilan kylätiekunnalle 0.es, 
Pukinmäen kylätiekunnalle 0.2 s ja Karhusuon kylätiekunnalle 0.6 7. 

Viemärin rakentaminen Tilkan sairaalan alueelle. Puolustusministeriö oli huomaut-
tanut saaneensa rakennustoimiston suostumuksen Tilkan sairaalan viemärien liittämisestä 
kaupungin likaviemäriverkostoon. Kun kaupungin viemäri kulkee noin 60 m sairaalan 
tonttialueen ulkopuolella oli ministeriö pyytänyt kaupungin yleisen viemärin ulottamista 
Tilkan sairaalan rajalle. Kaupunginhallitus päätti5) myöntää tuloa tuottamattomiin 
pääomamenoihin kuuluvista käyttövaroistaan 515 000 mk yhdysviemärin rakentamista 
varten Reijolasta Meilahteen johtavasta kokoojajohdosta Tilkan sotilassairaalan alueen 
etelärajalle siten, että viemäri kulkee korttelin nro 710 länsirajan vieressä ja sen suuntai-
sena. 

Huopalahdenkadun viemärin uusiminen. Yleisten töiden lautakunta oikeutettiin6) 
käyttämään yleisten töiden pääluokan lukuun Viemärit sisältyvää määrärahaa Viemärien 
uusiminen Huopalahdenkadun viemärin uusimista varten. 

Lauttasaaren vesijohto- ja viemäriverkosto. Lauttasaaren teollisuusyhdistyksen anottua 
Lauttasaaren vesijohto- ja viemäriverkoston laajentamista kaupunginhallitus päätti7), 

että v:n 1950 talousarvioehdotukseen merkitään ehdollisesti 4.5 milj. mk suuruinen 
siirtomääräraha teknillisten laitosten lautakunnan ehdottaman, painetta lisäävän pump-
puaseman rakentamista varten Lauttasaaren syöttöj ohtoon, * 

että Lauttasaaren teollisuusyhdistyksen kirjelmässä esitetyt toimenpiteet Lauttasaa-
ren vesijohtoverkon laajentamiseksi jätetään myöhemmin tehtävien eriesitysten varaan, 

että kaupunki ei ennen Lauttasaaren asemakaavan vahvistamista rakenna Lautta-
saareen yleisiä viemäreitä omalla kustannuksellaan sekä 

!) Khs 24 p. helmik. 477 §. — 2) S:n 4 p. elok. 1 826 §. — 3) S:n 24 p. helmik. 480 §. — 4) S:n 18 p. 
elok. 1 892 §. — 5) S:n 4 p. elok. 1 823 §. — 6) S:n 27 p. tammik. 225 §. — 7) S:n 6 p. lokak. 2 333 §. 



216 2. Kaupunginhallitus 

että anojalle ilmoitetaan pöytäkirjanottein, että se voi omalla kustannuksellaan tilata 
kaupungilta kulloinkin kysymyksessä olevan viemärin rakentamisen kaupungin laatiman 
tai hyväksymän viemärisuunnitelman ja kaupungin yleisille viemäreilleen asettamien 
vaatimusten mukaisesti tai valtuuttaa kaupungin tilaajan kustannuksella valvomaan, 
että viemäri rakennetaan kaupungin hyväksymien suunnitelmien ja vaatimusten mukai-
sesti. 

Holvi oy:n sittemmin anottua saada rakennuttaa viemärijohdon Lauttasaaren Isokaa-
reen sekä liittää sen Lauttasaaren yleiseen viemäriverkostoon kaupunginhallitus päätti 
suostua anomukseen hyväksyen samalla erinäisin muutoksin Yleinen insinööritoimisto 
oy:n laatiman suunnitelman ja yleisten töiden lautakunnan ehdottamat viemärityön 
suorittamistapaa ja työn valvontaa koskevat määräykset. 

Malmilla olevan ojan perkaaminen. Rouva A. Talvelan anottua Malmin sairaalan ton-
tin länsirajalla olevan ojan perkaamista, koska se silloisessa kunnossaan tulvi anojan pals-
talle kaupunginhallitus päätti2) myöntää Yleisten töiden käyttövaroistaan 980 000 mk 
sanotun ojan perkaamista ja siirtämistä varten kulkemaan tulevan asemakaavanmukaisen 
tien sivuojana rakennustoimiston katurakennusosaston piirustuksen nro 6747 mukaisesti. 

Muuttaen maaliskuun 10 p:nä tekemäänsä Malmin sairaalan länsirajalla olevan ojan 
perkaamista koskevaa päätöstään kaupunginhallitus päätti 3), että mainitun ojan perkaa-
minen jätettäisiin sillä kertaa suorittamatta. 

Myöntyen eläinlääkintöneuvos A. G. Backmanin, Oy. Pohjoismaiden yhdyspankin 
ja Maanviljelyskonetehdas oy:n anomukseen kaupunginhallitus päätti4), että Malmin 
keskustasta Malmin aseman pohjoispuolella radan itäpuolelle laskeva viemärijohto puh-
distetaan yleisten töiden pääluokan lukuun Viemärit sisältyviä Viemärien korjaus ja 
kunnossapito liitosalueella määrärahoja käyttäen ja että anojille huomautetaan, että 
puhdistustyön suorittaminen ei sinänsä merkitse sitä, että viemäri otetaan kaupungin 
hoitoon. 

Länsi-Pakilassa olevan viemärin putkittaminen. E. Ahon ym. anottua Länsi-Pakilan 
korttelin nro 112 kohdalla olevan viemäriojan putkittamista kaupunginhallitus päätti5) 
myöntää kiinteistöjen pääluokkaan kuuluvista käyttövaroistaan rakennustoimistolle 
12 750 mk tarvittavien putkien luovuttamiseksi yllä mainitun korttelin vuokramiehille 
ehdoin, että vuokramiehet suorittavat putkitustyön rakennustoimiston ohjeiden mukaan 
ja pitävät ojan tonttiensa osalta kunnossa. 

Etumetsän, Takametsän ja Metsälän alueen kuivattaminen ja viemäröiminen. Kaupun-
ginhallitus päätti A. Suckmanin ym. anomuksen johdosta rakentaa noin 150 m pitkän 
osan Tuomarinkyläntien sivuojaa, joka samalla toimii Tuomarinkyläntien—Metsälän 
välillä olevan alavan alueen kuivatusojana. Kustannukset ojan rakentamisesta, 370 000 
mk, päätettiin 6) suorittaa yleisten töiden pääluokan lukuun Viemärit sisältyvästä määrä-
rahasta Viemärien korjaus ja kunnossapito liitosalueella. 

Eräiden töiden antaminen olympiarakennustoimikunnan suunniteltavaksi ja suoritetta-
vaksi tai valvottavaksi. Kaupunginhallitus päätti7), että olympiarakennustoimikunnalle ja 
sen rakennustoimistolle saadaan siirtää seuraavien töiden suorittaminen tai valvontar 
Soutustadionin lisätyöt, ns. Tangin niemen kunnostaminen, Laakson ratsastusradan lisä-
ja muutostyöt, Ruskeasuon ratsastushallin ja stadionin lisä- ja muutostyöt, uimastadio-
nin rakennustyöt, Talin laukkaradan lisä- ja muutostyöt, Velodromin lisätyöt, Kumpulan 
laimealtaan suunnittelutyöt, Olympiakylän suunnittelu- ja rakennustyöt sekä tivolin 
rakennustyöt. 

Taimisto-puutarhurin virka-asunto. Kaupunginhallitus päätti8), että Talin kartanon 
maalla oleva Kivitorppa niminen rakennus määrätään rakennustoimiston puisto-osaston 
taimistopuutarhurin virka-asunnoksi. Edelleen kaupunginhallitus päätti kehoittaa palk-
kalautakuntaa määräämään asunnosta suoritettavan luontoisetukorvauksen suuruuden. 

Siirrettävän esiintymislavan rakentaminen. Tuloa tuottamattomiin pääomamenoihin 
kuuluvista kaupunginhallituksen käyttövaroista myönnettiin 9) 126 000 mk siirrettävän 
esiintymislavan rakentamista varten. 

Istutusten kunnostaminen. Kaupunginhallitus päätti10) hyväksyä yleisten töiden lau-

!) Khs 3 p. marrask. 2 658 §. — 2) S:n 10 p. maalisk. 565 §. — 3) S:n 22 p. jouluk. 3 148 §. — 4) S:n 
24 p. marrask. 2 899 §. — 5) S:n 22 p. kesäk. 1 578 §. — 8) S:n 10 p. marrask. 2 721 §. — 7) S:n 20 p. 
lokak. 2 459 §. — 8) S:n 7 p. huhtik. 834 §. —9) S:n 24 p. helmik. 471 §. — 10) S:n 18 p. elok. 
1 896 §. 
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takunnan laatimat ehdotukset seuraavien alueiden kunnostamiseksi: Hakaniementorilla 
olevien raitiotieraiteiden kohdalla olevat nurmikentät, tontin n:o 43 Unioninkadun var-
rella, Mannerheimintien päässä olevan istutuksen ja Munkkiniemen Ison Puistotien länsi-
päässä olevan istutusalueen. 

Samalla kaupunginhallitus päätti, että 121 776 mk:aan nousevat kustannukset Unio-
ninkadun tontin n:o 43 kunnostamisesta sekä 50 000 mk:aan nousevat kustannukset Ison 
Puistotien länsipään järjestelystä on suoritettava yleisten töiden määrärahoista Istu-
tukset momentilta Satunnaiset istuttamis- ja puhdistustyöt, kaupunginhallituksen mää-
räyksen mukaan sekä että yleisten töiden lautakunta oikeutetaan käyttämään 223 400 mk 
Mannerheimintien pohjoispäässä olevan alueen kunnostamiseen tuloa tuottamattomien 
pääomamenojen pääluokan luvun Kadut ja tiet määrärahasta Uusia katuja ja teitä, kau-
punginhallituksen määräyksen mukaan, joka on tarkoitettu Mannerheimintien koillis-
puolen rakentamista varten täyteen leveyteen Lääkärinkadulta Koroistentielle. 

Leikkikentät. Kaupunginhallituksen asettaman1) leikkikenttäkomitean esityksestä 
kaupunginhallitus päätti 2) myöntää yleisten töiden pääluokkaan kuuluvista käyttövarois-
taan 613 100 mk allamainittujen töiden suorittamista varten seuraavasti: Katajanokan 
leikkikentän laajentaminen 218 000 mk, Toisen linjan leikkipaikan aitaaminen 96 800 mk, 
Väinämöisen leikkipaikan aitaaminen 55 200 mk, Mäkelänkadun ja Päijänteentien leikki-
paikan aitaaminen 62 100 mk, Merisataman leikkipaikan aitaaminen säleaidalla 90 000 
mk, Kalastajatorpan alueen sekä Haapalahdentien varrella olevan alueen siistiminen 
40 000 mk ja Malmilta valittavan uuden leikkipaikan aitaaminen 50 000 mk. 

Mannerheimintien ja Postikadun risteyksen pohjoispuolella oleva nurmikko. Kaupungin-
hallitus päätti 3) kehoittaa yleisten töiden lautakuntaa suorittamaan Mannerheimintien 
ja Postikadun risteyksessä olevan nurmikkokorokkeen järjestelyt kiinteistötoimiston ase-
makaavaosaston piirustuksen n:o 2 887 mukaisesti käyttämällä talousarviossa liikenne-
järjestelyjä varten varattuja määrärahoja. 

Uimastadionin lähiympäristön järjestely. Kaupunginhallitus päätti 4) hyväksyä raken-
nustoimiston puisto-osaston laatiman suunnitelman uimastadionin lähiympäristön järjes-
telystä ja istutuksista. 

Vallilan lastenkahlaamon rakentaminen. Kaupunginhallitus päätti5), että Vallilan 
lastenkahlaamo rakennetaan kiinteistötoimiston asemakaavaosaston piirustuksen n:o 
2 886 mukaisesti ja että yleisten töiden lautakunta oikeutetaan käyttämään talousarvion 
pääluokkaan Tuloa tuottamattomat pääomamenot sisältyvästä määrärahasta Uusia ur-
heilulaitteita vanhalla kaupunkialueella enintään 2 650 000 mk. 

Haagan lastenkahlaamon rakentaminen. Haagan lastenkahlaamo päätettiin 6) rakentaa 
rakennustoimiston katurakennusosaston piirustuksen n:o 6 773 mukaisesti. 

Pirkkolan uimalammikko. Ennakkona kaupungin kassasta päätettiin7) myöntää 
rakennustoimiston käytettäväksi 470 000 mk Pirkkolan uimalammikon viimeistelytyötä 
varten. Edelleen päätettiin myöntää kaupunginhallituksen yleisistä käyttövaroista 
80 000 mk lammikon veden vaihtamista sekä sen puhdistamista varten. Vielä päätettiin 
Pirkkolan uimalammikon valvonta siirtää urheilu- ja retkeilytoimistolle. 

Kelkkamäen rakentaminen. Kaupunginhallitus päätti 8) liikennetarkastaja M. Tuhka-
sen anomuksen johdosta kehoittaa rakennustoimistoa rakennuttamaan käytettävissä ole-
vien määrärahojensa puitteissa luonnollisen kelkkamäen sopivaksi katsomaansa paikkaan 
Väinämöisenkadun länsipuolella olevaan puistoon. 

Töölönlahden varaaminen lintulammikoksi. Yleisten töiden lautakunta oikeutettiin 9) 
suorituttamaan Töölönlahden rantojen kunnostamisen ja istutusten järjestely käytettä-
vissä olevilla määrärahoillaan silmälläpitäen lintulammikon perustamista lahden pohjois-
osaan. 

Lintupöytien asettaminen puistoihin. Kaupunginhallitus päätti10) ilmoittaa terveyden-
hoitolautakunnalle pöytäkirjanottein, että Katajanokan puistoon ja Esplanaadille oli jo 
asetettu lautakunnan pyytämät kyyhkysten ruokintapöydät sekä ohjetaulut. Samalla 
kaupunginhallitus päätti kehoittaa terveydenhoitolautakuntaa toimimaan niin, että noin 
4/5 kyyhkysistä hävitetään, koska ne aiheuttavat vahinkoa kaupungin puistoille. 

Ks. v:n 1948 kert. I osan s. 132. — 2 ) Khs 22 p. kesäk. 1 570 §. — 3) S:n 18 p. elok. 1 888 §. — 
4) S:n 13 p. tammik. 109 §. — 5 ) S:n 9 p. kesäk. 1 415 § ja 16 p. kesäk. 1 490 §. — 6) S:n 9 p. kesäk. 
1 414 §. _ 7) gin 30 p. kesäk. 1 633 §. — 8) S:n 5 p. tammik. 43 §. — 9 ) S:n 16 p. kesäk. 1 500 §. — 
10) S:n 30 p. kesäk. 1 647 §. 
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Kirurgisen sairaalan puistoalue. Merkittiin1) tiedoksi Helsingin yleisen sairaalan III 
osastoryhmän kirjelmä, jossa se oli irtisanonut kirurgisen sairaalan puistoalueen hoito-
sopimuksen ja pyytänyt, ettei sitä enää kertomusvuoden kesänä hoidettaisi. 

Kumtähden kentän kunnostaminen. Kaupunginhallitus päätti 2) Helsingin yliopiston 
ylioppilaskunnan anomuksesta kunnostaa Kumtähden kentän vuosittain toukokuun 13 
p:ksi siten, että siellä voitiin viettää ylioppilaiden kevätjuhlaa, ja että yleisten töiden lau-
takuntaa kehoitetaan varaamaan tarkoitusta varten määräraha kunkin vuoden talous-
arvioon. 

Taideteosten sijoittaminen julkisille paikoille. Kaupunginhallitus päätti 3) hyväksyä 
kiinteistölautakunnan ja rakennustoimiston ehdotuksen4) Vanhaankaupunkiin kaupun-
gin 400-vuotisjuhlan johdosta pystytettävästä muistokivestä sekä kehoittaa kiinteistö-
lautakuntaa ja yleisten töiden lautakuntaa ensi tilassa ryhtymään kiven pystyttämiseksi 
tarvittaviin toimenpiteisiin. Samalla kaupunginhallitus myönsi Helsingin kaupungin 
400-vuotisjuhlan valmisteluja varten merkityistä käyttövaroistaan tarkoitusta varten 
957 000 mk. Sittemmin kaupunginhallitus päätti5) muuttaen maaliskuun 31 p:nä teke-
määnsä päätöstä, että tarkoitusta varten myönnetään 1.3 milj. mk. 

Kaupunginhallitus päätti 6) antaa yleisten töiden lautakunnan tehtäväksi pystyttää 
Helsingin kaupungin 400-vuotismuistokiveä varten varatun alueen rajalle kiinteistötoi-
miston piirustuksen n:o 2 918 mukaisen säleaidan sekä myöntää rakennustyötä varten 
46 000 mk talousarvion ulkopuoliselta tililtä. 

Hyläten Drumsö-Paddlarklubb nimisen yhdistyksen »Loukkaantunut urheilija»-pat-
saan pystyttämistä Lauttasaareen koskevan anomuksen kaupunginhallitus päätti7) 
kehoittaa yleisten töiden lautakuntaa ryhtymään toimenpiteisiin patsaan pystyttämiseksi 
Käpylän urheilukentän eteläpuolella olevalle pienelle leikkikentälle sekä myöntää pystyt-
tämiskustannuksia varten 35 000 mk yleisistä käyttövaroistaan. 

Keskusosuusliike Hankkijan tekemän anomuksen Larin Parasken patsaan pystyttä-
misestä Arkadian aukiolle kaupunginhallitus päätti8) hylätä osoittaen kyseisen taide-
teoksen paikaksi Hesperian puiston. Yleisten töiden lautakunnan tehtäväksi annettiin 
huolehtia patsaan pystyttämisestä ja tarvittavien järjestelytöiden suorittamisesta ja siitä 
aiheutuneiden kustannusten peittämiseksi kaupunginhallitus myönsi 96 000 mk yleisistä 
käyttövaroistaan. 

Kaupunginhallitus päätti9) suostua Pellervo-seuran Hannes Gebhardin patsaan pys-
tyttämistä koskevaan anomukseen talon Arkadiankatu 23 edustalla olevaan puistikkoon 
ehdoin, että rakennustoimisto suorittaa pystyttämistyön Pellervo-seuran kustannuksella 
ja kaupunki huolehtii patsaan ympäristön jatkuvasta hoidosta. 

Muistotammien suojaaminen. Yleisten töiden pääluokkaan kuuluvista käyttövarois-
taan kaupunginhallitus päätti10) myöntää 30000 mk Leo Mechelinin, Walter Runebergin 
ja Jean Sibeliuksen muistotammien merkitsemistä varten rakennustoimiston ehdotta-
malla tavalla. 

Puiden poistaminen Messuhallin tontilta. Kaupunginhallitus myönsi u ) yleisten töiden 
pääluokkaan kuuluvasta määrärahasta Satunnaiset istuttamis- ja puhdistustyöt, kaupun-
ginhallituksen määräyksen mukaan, niitä ylittäen, 100 000 mk 6 puun siirtämiseen ja 
nurmikon poistamiseen Messuhallin lisärakennuksen tontin itäpuolelta ja 2 puun poista-
miseen saman tontin kohdalta Mannerheimintieltä. 

Puistojen ja istutusten valokuvaaminen. Yleisistä käyttövaroistaan kaupunginhallitus 
myönsi12) 40000 mk kaupungin puistojen ja istutusten valokuvaamista varten. 

Suomen puutarhoja niminen teos. Kaupunginhallitus päätti13) oikeuttaa rakennustoi-
miston puisto-osaston tekemään Kustannusosakeyhtiö Kiven kanssa sopimuksen kaupun-
gin osallistumisesta Suomen puutarhoja nimisen teoksen julkaisuun kaupungin puistoja 
esittävin kuvin ja selostuksin sekä myöntää kaupunginhallituksen yleisistä käyttövaroista 
tarkoitusta varten 25 000 mk. 

Teknillisen korkeakoulun 100-vuotisjuhla. Rakennustoimiston puisto-osastoa päätet-
tiin 14) kehoittaa luovuttamaan teknillisen korkeakoulun 100-vuotisjuhlaa varten lainaksi 

Khs 9 p. kesäk. 1 430 §. — 2) S:n 9 p. kesäk. 1 401 §. — 3) S:n 31 p. maalisk. 744 §. — 4) Ks. 
v:n 1948 kert. I osan s. 147. — 5) Khs 5 p. toukok. 1 055 §. — 6) S:n 3 p. marrask. 2 626 §. — 7 ) S:n 
21 p. huhtik. 940 §. — 8) S:n 13 p. tammik. 101 § ja 10 p. helmik. 330 §. —9) S:n 9 p. kesäk. 1 417 §.— 
10) S:n 7 p. hnhtik. 838 §. — X1) Khs 22 p. jouluk. 3 156 §. — 12) S:n 27 p. tammik. 212 §. — 13) Khn 
jsto 25 p. toukok. 5 721 §. — 14) S:n 7 p. syysk. 6 219 §. 
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tarvittavat kukkalaitteet kaupunginpuutarhasta siten, että lainauksesta ei peritä muuta 
maksua kuin kuljetuksesta aiheutuva. 

Malminkadun 5 :ssä oleva päävarasto. Kaupunginhallitus päätti myöntää yleisten töi-
den pääluokkaan sisältyvistä käyttövaroistaan 18 325 mk:n suuruisen lisämäärärahan 
Malminkadun 5:ssä olevan uunin korjauskustannuksia varten1) sekä 550 000 mk talossa 
suoritettavien sähköjohtotöiden kustannusten peittämiseksi 2). 

Kaupunginhallitus päätti 3) yleisten töiden lautakunnan esityksestä anoa maistraa-
tilta lupaa saada käyttää rakennustoimiston pää varaston tontilla Malminkatu 5 sijaitse-
vaa autotallisuojaa ainakin v:n 1952 loppuun saakka. 

Korjauspaja. V:n 1948 talousarvion pääluokkaan Tuloa tuottamattomat pääoma-
menot sisältyvistä kaupunginhallituksen käyttövaroista, niitä ylittäen, myönnettiin 4) 
23 735 mk:n lisämääräraha rakennustoimiston varasto-osaston korjauspajan portinvarti-
jan huoneen laajentamista varten. 

Yleisten töiden lautakunta oikeutettiin 5) ostamaan koneiden hankintamäärärahaa 
käyttäen rakennustoimiston varasto-osastolle noin 30 000 mkn arvoinen sinkkauslaite 
ja noin 140 000 mk:n arvoinen hitsauskone. 

Tuloa tuottamattomien pääomamenojen pääluokkaan kuuluvista kaupunginhallituk-
sen käyttövaroista myönnettiin 6) 45 000 mk kuormaussillan rakentamista varten raken-
nustoimiston varasto-osaston alueella. 

Rakennustarpeiden hankinta. Kaupunginhallitus päätti7) kaupunginarkkitehdin esi-
tyksestä oikeuttaa yleisten töiden lautakunnan tekemään sopimuksen 500 000 kg:n betoni-
teräsmäärän hankkimisesta ja käyttämään tarkoitukseen 15 milj. mk. tuloa tuottavien 
pääomamenojen lukuun Muut sijoitukset sisältyviä määrärahoja Asuntorakennustoimin-
nan tukemiseksi, kaupunginhallituksen käytettäväksi. Edelleen kaupunginhallitus päätti, 
että teräksen ostamista varten avataan remburssi. Samalta tililtä myönnettiin 8) 25 milj. 
mk 2 milj. punaisen tiilen hankkimiseksi. 

Merkittiin9) tiedoksi yleisten töiden lautakunnan kirjelmä, joka koski betoniraudan 
hankintaa ja jonka mukaan Kontino niminen toiminimi, jolle hankinta oli jätetty, oli 
ilmoittanut rautojen toimituksen viivästyneen, koska Belgian valuuttaa ei ollut käy-
tettävissä, mutta että raudat toimitettaisiin heti, kun valuutta-asia saadaan järjeste-
tyksi. 

Autojen hankinta. Yleisten töiden pääluokkaan kuuluvasta määrärahasta Uusien 
koneiden osto myönnettiin 297 000 mk yleisten töiden lautakunnan käytettäväksi yhdis-
tetyn henkilö- ja pakettiauton hankkimista varten10) sekä 790 000 mk Austin merkkisen 
kuljettajanhytiliä varustetun kuormavaunun ostamista varten n ) katurakennusosaston 
viemärinkorjausryhmää varten. 

Irtaimen omaisuuden luovuttaminen toisten käyttöön. Kaupunginhallitus päätti12) 
huomauttaa yleisten töiden lautakunnalla, että milloin rakennustoimiston hallinnassa 
oleva irtain omaisuus luovutetaan tilapäisesti toisten käyttöön, on myös huolehdittava 
siitä, että kyseinen omaisuus määräaikana palautetaan. 

Kaupunginhallituksen valitettua14) Korkeimpaan hallinto-oikeuteen Uudenmaan lää-
ninhallituksen antamasta rakennustoimiston varasto-osaston puolustusvoimien käyttöön 
luovuttamien esineiden korvaamista koskevasta päätöksestä Korkein hallinto-oikeus 
-oli harkinnut oikeaksi kumota ja poistaa lääninhallituksen valituksenalaisen päätöksen. 
Puolustusministeriön korvauslautakunta oli tekemänsä päätöksen mukaan suorittanut 
kaupungille mainitun korvauksen 53 100 mk, mikä merkittiin15) tiedoksi. 

Alueen ym. vuokraaminen Suomen turkiseläinten kasvattajain liitolle. Rakennustoimis-
ton varasto-osasto oikeutettiin13) vuokraamaan Suomen turkiseläinten kasvattajain lii-
tolle Kampin kentältä noin 150—200 m2 suuruinen alue sekä tyhjä varasto vaja joulukuun 
3—6 p:n väliseksi ajaksi 3 000 mk:n suuruisesta vuokrasta. 

Rakennustarpeiden ym. myynti. Rakennustoimiston talorakennusosasto oikeutettiin 16) 
myymään teknillisen korkeakoulun ylioppilaskunnalle muutamia autokuormia betoni-
laudoituksessa käytettyä jätelautaa hintaan 1 mk metriltä. 

Khs 15 p. syysk. 2 121 §. — 2) S:n 20 p. tammik. 168 §. — 3) S:n 3 p. marrask. 2 666 §. — 4) S:n 
24 p. helmik. 470 §. — 5) S:n 24 p. helmik. 472 §. — 6) S:n 19 p. toukok. 1 233 §. — 7) S:n 13 p. tammik. 
119 §. — 8) S:n 10 p. helmik. 346 §. — 9) S:n 12 p. toukok. 1 173 §. — 1 0 ) S:n 12 p. toukok. 1 174 §. — 

S:n 25 p. elok. 1 982 §. — 12) S:n 17 p. helmik. 374 §. —1 3) S:n 27 p. lokak. 2 575 §. — 14) Ks. v:n 
.1946 kert. I osan s. 257. — 15) Khs 12 p. toukok. 1 172 §. —1 6) Khn jsto 30 p. marrask. 6 557 §. 



220 2. Kaupunginhallitus 

Rakennustoimiston varasto-osaston hallussa olevat, käytöstä poistetut puhelinkaapit 
päätettiin sallia myydä julkisella huutokaupalla. 

Rakennustoimiston varasto-osasto oikeutettiin 2) myymään Suomen väestönsuojelu-
järjestölle 200—400 kpl palokuntakypärejä 250 mk:n hintaan kappaleelta. 

Työntekijäin virkistysmatka. Rakennustoimiston varasto-osasto oikeutettiin 3) luo-
vuttamaan 2 kuorma-autoa varasto-osaston työntekijäin kuljettamista varten virkistys-
matkalle Vanajanlinnaan kesäkuun 18—19 p:nä ehdoin, että retkeen osallistuvat korvasi-
vat kaupungille autojen matkalla kuluttaman polttoaineen ja suorittivat kuljettajille 
näiden mahdollisesti vaatiman palkan. 

Kurssitappioiden korvaaminen. Kaupunginhallituksen tutkittavakseen alistama yleis-
ten töiden lautakunnan päätös 4) varasto-osaston oikeuttamisesta antaa Oy. Veho abille 
sitoumus kurssitappioiden korvaamisesta 70 %:n osalta Englannista ostetun kolmen 
kuorma-auton kauppahinnasta saatiin panna täytäntöön. 

Liputus, lippujen osto ym. Koska Tähtitorninmäen liputus Itsenäisyyden liiton lak-
kauttamisen jälkeen oli jäänyt hoitamatta ja asiasta oli usealta taholta huomautettu, 
kaupunginhallitus päätti5) kehoittaa rakennustoimistoa hoitamaan liputuksen Tähti-
torninmäellä itsenäisyyspäivänä ja Suomen lipun päivänä jatkuvasti sekä muina päivinä 
kaupunginhallituksen siitä erikseen tekemän päätöksen mukaan kuin myös kulloinkin 
lähettämään liputuskustannuksia koskevat laskunsa kaupunginhallitukselle. Samalla 
kaupunginhallitus päätti hyväksyä apulaiskaupunginjohtaja R. Granqvistin toimenpiteen 
liputuksen järjestämisestä Tähtitorninmäelle joulukuun 6 p:nä. 

Yleisten töiden pääluokkaan kuuluvista kaupunginhallituksen käyttövaroista myön-
nettiin6) 106 085 mk eräiden ulkomaiden lippujen hankkimista varten III maailman met-
säkongressia varten. 

Yleisjaosto päätti 7) suostua siihen, että kaupunginkanslialle luovutetut Amerikan, 
Englannin, Islannin, Norjan, Ruotsin, Tanskan ja Suomen liput saadaan poistaa raken-
nustoimiston kalustoluettelosta ja määrätä, että sanotut liput on otettava kiinteistötoi-
miston talo-osaston kalustoluetteloon. Samalla yleisjaosto päätti kehoittaa rakennustoi-
mistoa huolehtimaan siitä, että kaupungintalon edustalla olevat lipputangot joko maa-
lataan tai että niiden tilalle pystytetään hyvin maalatut tangot, minkä jälkeen rakennus-
toimisto oikeutetaan poistamaan viisi lipputankoa kirjoistaan, mitkä on merkittävä kiin-
teistöt oimist on talo-osaston kalustoluetteloon. 

Liputuksen järjestämiseksi eri tilaisuuksissa myönnettiin 8) yleisten töiden pääluokan 
lukuun Varasto sisältyvästä määrärahasta Lipputankojen pystyttäminen kaupungin-
hallituksen määräyksen mukaan sekä kaupunginhallituksen yleisistä käyttövaroista vas-
taavasti 11 695 mk ja 224 868 mk. Lippuvaraston kartuttamiseksi käytettiin talousar-
vioon sitä varten sisällytetystä määrärahasta 694 273 mk. 

Eräiden katujen kunnossa- ja puhtaanapito. Kaupunginhallitus päätti 9), että Viipu-
rinkadun pohjoispuolella ja Kotkankadun länsipuolella sijaitsevien, istutuksilla varustet-
tujen katujen varsilla olevien tonttien omistajien katuosuuksien kunnossa- ja puhtaana-
pito velvollisuus järjestetään voimassa olevan rakennusjärjestyksen mukaisesti siten, että 
tonttien omistajat huolehtivat katuosuuksistansa puoleen kadun leveyteen. Edelleen 
kaupunginhallitus päätti antaa kiinteistölautakunnan tehtäväksi ryhtyä toimenpiteisiin 
puheenaolevien talojen kohdalla olevien istutusalueiden siirtämiseksi kaupungin hallin-
taan. 

Talvipuhtaanapidon ottaminen kaupungin hallintaan. Kaupunginhallitus päätti10), 
ettei kysymys talvipuhtaanapidon ottamisesta kaupungin huolehdittavaksi anna aihetta 
muihin toimenpiteisiin, kuin että yleisten töiden lautakuntaa kehoitetaan tekemään uusia 
sopimuksia talonomistajien kanssa mahdollisuuksiensa mukaan ja sikäli kuin halukkaita 
tontinomistajia ilmaantuu. 

Kaatopaikat. Puolustusvoimain pääesikunnan lääkintäosaston esitettyä, ettei Pikku-

!) Khn jsto 11 p. toukok. 5 665 §. —2) S:n 9 p. maalisk. 5 321 §. — 3) S:n 15 p. kesåk. 5 864 §. — 
4) Khs 20 p. tammik. 165 §. — 5) S:n 8 p. jouluk. 3 025 §. — 6) S:n 16 p. kesåk. 1 505 § ja 8 p. syysk. 
2 079 §. — 7) Khn jsto 9 p. marrask. 6 455 §. — 8) Khs 3 p. helmik. 3 02 §, 12 p. toukok. 1 141 § sekå 
khn jsto 26 p. tammik. 5 121 §, 23 p. maalisk. 5 378 §, 27 p. huhtik. 5 581 §, 20 p. heinåk. 6 046 §, 10 p. 
elok. 6 122 §, 7 p. syysk. 6 219 §, 21 p. syysk. 6 245a §, 19 p. lokak. 6 354 § ja 6 355 §. — 9) Khs 20 p. 
tammik. 163 §. — 10) S:n 16 p. kesåk. 1 504 §. 
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Huopalahden kaatopaikkaa enää käytettäisi kaupunginhallitus päätti1) hyväksyä yleis-
ten töiden lautakunnan esityksen, että rautatiehallitukselta anottaisiin lupaa käyttää 
Pasilan aseman pohjoispuolella rautatieratojen välissä olevaa suo-aluetta kaupungista 
kertyvien jätteiden kaatopaikkana. Sittemmin kaupunginhallitus päätti2) hyväksyä 
rautatiehallituksen puolestaan hyväksymän sopimuksen sanotun alueen käyttämisestä 
kaatopaikkana. 

Terveydenhoitolautakunnan huomautettua eräistä epäkohdista Malmin kaatopaikalla 
kaupunginhallitus päätti 3), että ns. Langin kuoppaa Malmilla saadaan edelleen käyttää 
kuivien jätteiden kaatopaikkana, kunnes kuoppa on täytetty. 

Pilaantuneen tavaran kuoppaaminen. Kaupunginhallitus päätti4) vahvistaa eläinten 
raatojen ja pilaantuneen tavaran kuoppaamispaikaksi uudelta Porvoon tieltä Viikiin joh-
tavan tien varrella olevan, itäistä liitosaluetta varten määrätyn kaatopaikan toistaiseksi 
ja kunnes destruktiolaitos valmistuu sekä kehoittaa yleisten töiden lautakuntaa ottamaan 
huomioon terveydenhoitolautakunnan kaatopaikan suhteen asettamat vaatimukset. 

Sorvin myynti. Kyläsaaren puhdistuslaitoksella oleva vanha sorvi päätettiin 5) sallia 
myydä 60 000 mk:n hintaan. 

Maunulan saha. Kaupunginhallitus päätti6), että rakennustoimiston hallintaan siir-
retään koko Maunulan sahan jäljellä oleva omaisuus, ja että rakennustoimiston oli siitä 
hyvitettävä halkotoimistoa 4 milj. mkrlla, johon sisältyivät sahan käyttökorvaus vrlta 
1948—49 sekä kaikki ne menot, jotka halkotoimisto oli sahan vuoksi suorittanut. Samalla 
kaupunginhallitus päätti merkitä kertomusvuoden talousarvioon tehtävään muutokseen 
4 milj. mk:n määrärahan yleisten töiden lautakunnan käytettäväksi omaisuuden hinnan 
maksamista varten. 

Kaupunginhallitus päätti7), että Maunulan sahan omaisuus samoinkuin myös Maunu-
lan laitoksien käytössä oleva muu omaisuus saatiin palovakuuttaa yleisten töiden lauta-
kunnan esityksen mukaisesti kertomusvuoden loppuun asti. 

Herttoniemen saha oy:n vararikko. Kaupunginhallitus päätti8) valita varatuomari 
J . Hohenthalin välimieheksi sitä välimiesmenettelyä varten, jossa kaupunki vaatii Hertto-
niemen saha oy:n vararikossa riitaisiksi julistettujen saataviensa vahvistamista. 

Johtaja G. Grashorn oli sittemmin ehdottanut Herttoniemen saha oy:n vararikossa 
valvottuja saatavia koskevien riitaisuuksien sovinnollista ratkaisua. Kaupunginreviiso-
rin esitettyä, että yhtiön kirjanpito oli hoidettu kirjanpitolain ja hyvän kauppiastavan 
vastaisesti sekä jätettyä kaupunginhallituksen harkittavaksi, olisiko Herttoniemen saha 
oy:n johto asetettava syytteeseen sen toiminnassa ja tilinpidossa ilmenneiden virheelli-
syyksien johdosta, johon esitykseen kaupunginlakimies myös oli yhtynyt, kaupungin-
hallitus päätti 9) hylätä johtaja G. Grashornin sovintoehdotuksen sekä kehoittaa kaupun-
ginhallituksen asiamiesosastoa ryhtymään toimenpiteisiin syytteen nostamiseksi vara-
rikkorikoksesta Herttoniemen saha oy:n hallituksen jäseniä vastaan. 

Suurkirkon kello. Yleisistä käyttövaroistaan kaupunginhallitus myönsi10) 174 500 mk 
yleisten töiden lautakunnan käytettäväksi Suurkirkon kellotaulun lasin paikoilleen aset-
tamiseen ja kellon korjaamiseen. 

Kaartin kasarmi. Rakennusmestari T. Liljeqvistin ja opiskelija J. Kaposen ilmoitet-
tua tehteensä valtioneuvostolle esityksen Kaartin kasarmien rakentamisesta nuorisota-
loksi sekä pyydettyä kaupunkia osallistumaan rakennustarvikkeiden hankkimiseen kau-
punginhallitus päätti11) jättää asian rakennustarvikkeiden osalta uuden esityksen varaan, 
siksi kunnes valtioneuvosto mahdollisesti oli tehnyt päätöksen Kaartin kasarmien raken-
tamisesta nuorisotaloksi, mutta ilmoittaa esityksentekijöille, että kaupunginhallitus ei 
pitänyt mahdollisena nuorisotalon rakentamista Hesperian puistoon. 

Kaupungin korjauspajat 
Kaupunginhallitus päätti12), 
1) että kaupungin kone- ja korjauspajoja ei aseteta yhteisen, määräysvallalla toimivan 

johdon alaiseksi, 

Khs 19 p. toukok. 1 243 §. — 2) S:n 21 p. heinäk. 1 774 §. — 3) S:n 22 p. syysk. 2 204 §. — 
4) S:n 4 p. elok. 1 825 §. — 5) Khn jsto 16 p. marrask. 6 470 §. — 6) Khs 5 p. toukok. 1 065 §. — 
7) S:n 22 p. kesäk. 1 593 §. — 8) S:n 10 p. helmik. 347 §. — 9) S:n 7 p. huhtik. 842 §. — 10) S:n 29 p. 
jouluk. 3 194 §. — u) S:n 10 p. maalisk. 572 §. — 1 2 ) S:n 8 p. syysk. 2 078 §. 
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2) että korjaamojen välisen yhteistyön ylläpitämistä ja kehittämistä varten asetetaan 
toistaiseksi neuvotteleva ja lausuntoja antava konepajatoimikunta, jonka puheenjohta-
jaksi valitaan kuluvan vuoden loppuun saakka kaupungininsinööri A. Linnavuori sekä 
jäseniksi liikennelaitoksen korjauspajan päällikkö, insinööri P. O. V. Martola, rakennus-
toimiston korjauspajan päällikkö, insinööri P. K. Lappalainen, vesijohtolaitoksen korjaus-
pajan esimies G. A. Lindgren, kaasulaitoksen käyttöinsinööri R. J. Succo, sähkölaitoksen 
konepajamestari P. V. Oraste, vesijohtolaitoksen korjauspajan pääluottamusmies J. Kal-
lio, rakennustoimiston konepajan pääluottamusmies V. Vanhanen ja liikennelaitoksen 
konepajan pääluottamusmies A. Kari, minkä ohessa toimikunta oikeutetaan ottamaan 
itselleen sihteeri ja sitä kehoitetaan laatimaan toimikunnan johtosääntöehdotus, 

3) että kaupungin korjauspajat saavat ottaa suorittaakseen yksityisten töitä seuraa-
vin edellytyksin: 

a) työt eivät saa olla esteenä laitosten omien töiden suoritukselle, 
b) otettaessa vastaan yksityisten työtilauksia on kiinnitettävä riittävä huomio siihen, 

että kaupunki ei joudu korvausvelvolliseksi sen johdosta, että otetaan vastaan töitä suo-
ritusmahdollisuuksien tai muiden edellytysten puuttuessa' sekä 

c) työtä vastaanotetaan vain siinä määrässä, mitä tarvitaan laitosten vakinaisen työ-
väen pitämiseksi jatkuvassa tehokkaassa työssä, joten työvoimaa ei ole lisättävä yksi-
tyistein töiden vuoksi, 

4) että milloin erittäin kiireellisiä tai erikoistöitä on suoritettava, asianomaiset laitok-
set voivat kääntyä yksityisten korjauspajojen puoleen, 

5) että kaupungin korjauspajojen suorituskykyä on nykyisissä puitteissa parannettava 
siten, että määrätyt konepaja-alan työt mahdollisuuksien mukaan siirretään siihen tai 
niihin korjauspajoihin, joilla koneisiin, henkilökuntaan tai tiloihin nähden on parhaat 
edellytykset suorittaa ko. alan töitä ja jotka siis erikoistuisivat niihin, 

6) että korjauspajat velvoitetaan noudattamaan omakustannuslaskentaan perustuvaa 
hinnoittelua, 

7) että työtehotoimistoa kehoitetaan ryhtymään rationalisoimistutkimuksiin kaupun-
gin korjauspajoilla, 

8) että komitean ehdotus kaupungin kaikkia laitoksia palvelevan keskuskorjaamon 
perustamisesta periaatteessa hyväksytään ja että 2) kohdassa mainitun toimikunnan teh-
täväksi annetaan edelleen valmistella asiaa, 

9) että kiinteistölautakunnan ehdotus keskuskorjaamon sijoittamisesta Herttonie-
meen periaatteessa hyväksytään ja että kiinteistölautakuntaa kehoitetaan laatimaan 
yksityiskohtainen ehdotus tontin suuruudesta ja sijainnista sekä 

10) että vesijohtolaitoksen yhteyteen ei toistaiseksi perusteta metallivalimoa. 
Kaupunginhallitus päätti1), ettei kaupungin korjauspajoissa toistaiseksi saa ottaa 

suoritettavaksi yksityisiä töitä. 
Kaupunginhallitus päätti2) hyväksyä Helsingin kaupungin konepajatoimikunnan 

johtosäännön 3). 

11. Liikennettä koskevat asiat 

Liikennelaitoksen henkilökunnalta perittävät oikeudenkäyntikulut. Alistettuaan tutkit-
tavakseen liikennelaitoksen lautakunnan päätöksen, joka koski tuomittujen oikeuden-
käyntikulujen korvauksen maksamista liikennelaitoksen henkilökunnalle eräissä sellai-
sissa tapauksissa, jolloin oikeudenkäynti oli hoidettu liikennelaitoksen toimesta, kaupun-
ginhallitus, muuttaen lautakunnan päätöstä, vahvisti kyseisissä tapauksissa noudatetta-
vat ohjeet 4). 

Liikennelaitoksen henkilökunnan suojapukukysymys. Työtuomioistuimen pyydettyä 
kaupunginhallituksen selitystä Helsingin kunnantyöntekijäin keskustoimikunnan haaste-
anomuksesta, joka koski liikennelaitoksen henkilökunnan suojapukukysymystä sekä 
erittäin likaisen työn lisien laskemistapaa putkityöalalla, kaupunginhallitus päätti 5) vas-
tata työtuomioistuimelle palkkalautakunnan lausunnon mukaisesti, että keskustoimi-
kunta oli pyytänyt työtuomioistuinta vahvistamaan, 

!) Khs 20 p. lokak. 2 488 § ja 17 p. marrask. 2 814 §. — 2) S:n 15 p. jouluk. 3 087 §. — Ks. Kun-
nall. asetuskok. s. 271. — 4) S:n s. 158. — 5) Khs 25 p. elok. 1 977 §. 


