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miseksi. Asuntotuotantokomitea oli pyydettynä lausuntonaan esittänyt, et tä kaupungin-
valtuuston kokouksessa huhtikuun 13 p:nä 1949 oli hyväksytty komitean laatima suunni-
telma kaupungin ja sen perustamien yhtiöiden yleishyödylliseksi rakennustoiminnaksi 
v. 1949. Rakennusohjelma oli suunniteltu v. 1949 voimaan tulleen Arava-lainsäädännön 
puitteissa, jonka säädännön määräyksiä oli myös noudatettava huoneistojen jaossa. 
Kaupunginhallituksen maaliskuun 9 p:nä tekemän 1) päätöksen mukaan huolehtii asunto-
tuotantokomitea puolikunnallisten osakeyhtiötalojen myynnistä ja asianomaisten yhtiöi-
den johtokunnat huolehtivat rakennuttamiinsa taloihin kuuluvien huoneistojen vuok-
raamisesta. Tasapuolisen jaon aikaansaamiseksi oli hakemukset luetteloitu ja ryhmitelty 
asunnontarpeen, perhesuhteiden ym. asunnon saantiin vaikuttavien seikkojen mukaan. 
Komitea oli siihen mennessä laatinut ehdotuksen Helsingin perheasunnot oy:n korttelissa 
n:o 888 sijaitsevien huoneistojen vuokraamisesta, ja yhtiö oli ehdotuksen mukaisesti 
lopullisesti vuokrannutkin ne. Lisäksi komitea oli tehnyt ehdotuksen Maunulan kansan-
asunnot oy:n rakennuttamien Maunulan asuntoalueen korttelien n:o 236 ja 270 huoneis-
tojen suurimman osan vuokraamisesta. Kortteliin n:o 857 rakennettavan ns. käärmetalon 
huoneistojen jako ja Ruskeasuon osakehuoneistojen myynti oli vielä suorittamatta. Kau-
punginhallitus esitti lausuntonaan, että asuntotuotantokomitea oli asuntoja jakaessaan 
toiminut kaupunginvaltuuston päätöksen mukaisesti, eikä katsonut olevan syytä ryhtyä 
asiassa enempiin toimenpiteisiin. Merkittiin2) tiedoksi. 

10. Yleisiä töitä koskevat asiat 

Rakennustoimiston talorakennusosaston uudelleen järjestely. Kaupunginvaltuusto 
päätt i3) , että kaupunginarkkitehdin virka sillä kertaa julistetaan haettavaksi sopimus-
palkkaisena, että talorakennusosastoon perustetaan kesäkuun 1 p:stä lukien seuraavat 
uudet virat: 47. palkkaluokkaan ja I I I kielitaitoluokkaan kuuluva I apulaiskaupungin-
arkkitehdin virka; kolme 45. palkkaluokkaan kuuluvaa arkkitehdin virkaa; 45. palkka-
luokkaan ja III kielitaitoluokkaan kuuluva rakennusinsinöörin virka; 43. palkkaluokkaan 
ja I I I kielitaitoluokkaan kuuluva rakennusinsinöörin virka; 43. palkkaluokkaan ja I I I 
kielitaitoluokkaan kuuluva koneinsinöörin virka sekä 37. palkkaluokkaan kuuluva raken-
nusmestarin virka, ja että silloinen apulaiskaupunginarkkitehdin viran nimitys muute-
taan II apulaiskaupunginarkkitehdiksi, että talorakennusosaston rakennusinsinöörin 
46. palkkaluokan virka korotetaan 47. palkkaluokkaan, ja että viran nimitys muutetaan 
työpäälliköksi, että talorakennusosastolla korotetaan kesäkuun 1 p:stä lukien kolme sil-
loista 42. palkkaluokan arkkitehdin virkaa 43. palkkaluokkaan sekä että kaupunginval-
tuuston käyttövaroista uusien virkojen palkat sekä palkankorotukset myönnetään 
2 177 350 mk uusien virkojen palkkoihin sekä palkankorotuksiin kertomusvuoden aikana. 

Kaupunginarkkitehdin viran täyttäminen. Kaupunginvaltuusto päät t i 4 ) oikeuttaa 
kaupunginhallituksen tekemään diplomi arkkitehti L. Björkin kanssa sopimuksen, jonka 
mukaan hänelle kaupunginarkkitehdin virasta suoritetaan palkkana 90 000 mk kuukau-
dessa ilman ikäkorotuksia sidottuna elinkustannusindeksiin siten, että sanottu palkka 
vastaa indeksiä sellaisena, kuin se oli toukokuun 31 p:nä sekä että hänelle lisäksi myönne-
tään 6 viikon vuosiloma, josta 4 viikkoa kesällä ja 2 viikkoa talvella. 

Henkilökohtaisen palkanlisän suorittaminen I apulaiskaupunginarkkitehdin viran halti-
jalle. Kaupunginvaltuusto päätt i5) oikeuttaa yleisten töiden lautakunnan tekemään 
arkkitehti J . Bjurströmin kanssa sopimuksen, jonka mukaan hänelle suoritetaan I apulais-
kaupunginarkkitehdin virasta palkkaa 80 000 mk kuukaudelta ilman ikäkorotuksia sidot-
tuna indeksiin siten, että sanottu palkka vastaa indeksiä sellaisena kuin se oli lokakuun 
4 p:nä, että arkkitehti Bjurströmille taataan oikeus vuosilomaan virkasäännön mukai-
sesti ja oikeus eläkkeeseen viranhaltijain eläkesäännön mukaisesti laskemalla eläke 47. 
palkkaluokan mukaisesti, kuin myös, että palkasta suoritetaan 47. palkkaluokan mukai-
nen pohjapalkka varsinaisena palkkana ja sen yli menevä osa hänen henkilökohtaisena 
palkanlisänään. 

Ks. tämän kert. I osan s. 209. — 2) Kvsto 11 p. lokak. 608 § ja 18 p. lokak. 616 §. — 
3) S:n 19 p. huhtik. 219 §. — 4) S:n 30 p. elok. 456 §. — 5) S:n 22 p. marrask. 709 §. 
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Kaupungininsinöörin viran täyttäminen. Kaupunginvaltuusto päätti1) valita diplomi-
insinööri W. A. Starckin kaupungininsinöörin virkaan. 

Yleisten töiden määrärahat. Yleisten töiden lautakunnan v:n 1949 määrärahoja pää-
tettiin 2) sallia ylitettävän yhteensä 50 849 194 mk. 

Erinäisiä yleisten töiden lautakunnan kertomusvuoden määrärahoja päätettiin3) 
sallia ylitettävän yhteensä 16 204 000 mk. 

Kaupunginvaltuusto päätti4) oikeuttaa yleisten töiden lautakunnan ylittämään ker-
tomusvuoden tuloa tuottamattomiin pääomamenoihin kuuluvan Tarvon sillan kunnos-
tamismäärärahan 16 345 mk. 

Erinäiset v:n 1949 talousarvion Tuloa tuottamattomien pääomamenojen pääluokkaan 
kuuluvat määrärahat päätettiin5) muuttaa siirtomäärärahoiksi. 

Kulosaaren uuden sillan rakentaminen. Kaupunginvaltuusto päätti6) Kulosaaren 
sillan rakentamisasiaa eri yhteyksissä käsiteltyään, että Kulosaaren uusi silta rakenne-
taan insinööri B. Kivisalon Olympia nimisen kilpailuehdotuksen perusteella siten, että 
sillan hyödyllinen kokonaisleveys on 32 m sekä että kaupunginhallitus oikeutetaan lopul-
lisiin piirustuksiin hyväksymään mahdollisesti tarpeelliset yksityiskohtaiset muutokset. 
Sittemmin kaupunginvaltuusto päätti 7) täydentää aikaisempaa päätöstään siten, että 
Kulosaaren sillalle alun perin on järjestettävä sepelialustalle rakennettava eristetty rai-
tiotie. 

Kulosaaren siltapilarien sijoittaminen. Satamalautakunta oli maininnut Kulosaaren 
sillan suunnittelijan insinööri B. Kivisalon esittäneen, että Kulosaaren sillan Kuoresaa-
relle tuleva maatuki siirrettäisiin 9. o m itään, koska se suoritettujen pohjatutkimusten 
mukaan olisi joutunut paikkaan, jossa kalliopohja oli hyvin epätasainen. Eri lautakun-
tien annettua asiasta lausuntonsa kaupunginvaltuusto päätti8) yhtyen kaupunginhalli-
tuksen ehdotukseen, että Kulosaaren sillan suunnittelua jatketaan sillä pohjalla, että 
sillan laiturille tuleva jakopilari, 4 virtapilaria ja Kuoresaaren maatuki siirretään 9. o m 
itään päin. Edelleen kaupunginvaltuusto päätti tehdä vesistötoimikunnalle esityksen 
päätöksen hyväksymisestä ilmoittamalla, että vesistötoimikunnan päätöksessä syyskuun 
27 p:nä 1941 antamat 9) muut päätökset jäivät muuttamatta. 

Vtn Bruunin ym. aloite Erottajankadun ja Etel. Esplanaadikadun erään osan leventämi-
seksi päätettiin10) lähettää kaupunginhallituksen valmisteltavaksi. 

Puutarhakadun jatkeen avaaminen liikenteelle. Kaupunginvaltuusto päätti u ) merkitä 
kertomusvuoden lisätalousarvioon, jos sellainen laaditaan, tai muussa tapauksessa v:n 
1951 talousarvioon 1.54 5 milj. mk:n määrärahan kortteleiden nro 44a ja 44b välillä olevan 
Puutarhakadun jatkon rakentamista varten kiinteistölautakunnan ehdottamalla tavalla 
sekä oikeuttaa yleisten töiden lautakunnan käyttämään määrärahan heti. 

Vtn Bruunin ym. aloite kaupungin katujen varustamiseksi kaiteilla jyrkkien mäkien koh-
dalla päätettiin 12) lähettää kaupunginhallituksen valmisteltavaksi. 

Vtn Hiitosen ym. aloite kaupungin teiden kunnostamiseksi jalankulkijoille ja polkupyö-
räilijöille sopiviksi päätettiin13) lähettää kaupunginhallituksen valmisteltavaksi. 

Viemärin rakentaminen Vesilinnan mäeltä Sturenkadulle. Lasten päivän keskustoimisto 
oli huomauttanut, että sen jälkeen kun Vesilinnanmäki oli luovutettu Lasten päivän 
käyttöön, oli huvipuistossa laskettu kesän kuluessa käyvän ainakin 500 000 henkeä, 
joten käymäläkysymys oli tullut ajankohtaiseksi. Toimikunta oli pyytänyt, että kau-
punki rakennuttaisi ja kustantaisi viemärin, jolloin Lasten päivä puolestaan raken-
nuttaisi ajanmukaisen ja riittävän suuren vc:n. Kaupunginvaltuusto päätti14) myöntää 
sekalaisten yleisten menojen käyttövaroistaan 1 milj. mk:n suuruisen avustuksen Lasten 
päivän keskustoimistolle sen tilaaman tilapäisen viemärin rakennuskustannusten peittä-
miseksi ehdoin, että viemäri jää kaupungin omaisuudeksi. 

Vtn Vuortaman ym. aloite IlmarinSammonRunebergin- ja Lutherinkadun rajoitta-
man korttelin muodostamiseksi puistoksi päätettiin15) lähettää kaupunginhallituksen val-
misteltavaksi. 

Kvsto 30 p. elok. 455 §. — 2 ) S:n 17 p. helmik. 93 § ja 8 p. maalisk. 138 §. — 3 ) S:n 18 p. 
lokak. 627 §, 7 p. jouluk. 772 § ja 11 p. jouluk. 811 §. — 4) S:n 31 p. toukok. 328 §. — 5) S:n 17 p. hel-
mik. 92 §. — 6) S:n 17 p. helmik. 78 § ja 8 p. maalisk. 129 §; Khn mietintö n:o 1. — 7) Kvsto 29 p. 
jouluk. 873 § ja khn mietintö n:o 25. — 8) S:n 20 p. jouluk. 849 §. — 9) Ks. v:n 1941 kert. 
s.298. — 10) Kvsto 8 p. maalisk. 154 §. — S:n 8 p. maalisk. 123 §. — 12) S:n 22 p. marrask. 
725 §. — 13) S:n 7 p. jouluk. 794 §. — 14) S:n 14 p. kesäk. 379 §. — 15) S:n 10 p. toukok. 291 §. 
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Vtn Hopeavuoren ym. aloite Lapinlahden puistikon kunnostamiseksi. Kaupunginval-
tuusto päätti1), että Lapinlahden puistikon nurmikkoalue levennetään 3 m ja varus-
tetaan koristepensailla sekä että Eerikinkadun puoleinen sisäänpääsy puistikkoon sulje-
taan. 

Vtn Schybergsonin aloite eduskuntatalon edessä olevan hiekkakentän muuttamiseksi nur-
mikoksi. Kaupunginvaltuusto päätti2), että eduskuntatalon edustalla oleva hiekkakenttä 
muutetaan nurmikoksi. 

Liitosalueen ojia ja viemäreitä sekä kaatopaikkoja koskeva kysymys. Komitea, jonka 
kaupunginhallitus oli asettanut 3) selvittämään, kenelle kuului liitosalueen asuntoalueilta 
tulevien likavesien poisjohtamiseen tarvittavien ojien ja viemäreiden suunnittelu, raken-
taminen ja kunnossapito sekä siellä olevien yleisten kaatopaikkojen määrääminen, oli 
sittemmin saanut valmiiksi mietintönsä. Hankittuaan komitean mietinnöstä yleisten 
töiden lautakunnan, terveydenhoitolautakunnan ja kiinteistölautakunnan lausunnot 
kaupunginvaltuusto päätti4) kaupunginhallituksen ehdotuksesta, 

että komitean mietinnön liitteenä la sarakkeessa (perkauskustannukset rakennustoi-
miston osalta) mainitut ojat ensi tilassa ja ehdoin, etteivät yksityiset maanomistajat 
vaadi korvausta ojan alueesta ja pientareesta sekä mahdollisesta muusta vahingosta ja 
haitasta, otetaan kaupungin toimesta ja kustannuksella perattaviksi ja kunnossapidettä-
viksi, 

että muiden mainitussa liitteessä lueteltujen ojien perkaus ja kunnossapito, ellei vapaa-
ehtoista sopimusta niistä saada aikaan, pyritään suorittamaan vesioikeuslain III luvun 
säännöksiin nojautuen, 

että kaupunginhallitusta kehoitetaan ryhtymään toimenpiteisiin sellaisen erikoislain 
aikaansaamiseksi, jonka perusteella palstojen omistajat voitaisiin riittävän nopealla 
menettelyllä velvoittaa sallimaan viemärien teko ja osallistumaan niiden rakentamisesta 
ja kunnossapitämisestä aiheutuviin kustannuksiin, 

että Helsingintien ja Pukinmäentien risteyksessä Malmilla olevan kaatopaikan täyt-
tymisen jälkeen tätä kaatopaikkaa käyttäviä alueita varten määrätään Porvoon maan-
tien ja Östersundomin tien haarassa sijaitsevasta entisestä soranottopaikasta, 

että Helsingin itäisiä alueita varten varattua, Herttoniemeen johtavan tien varrella 
olevaa kaatopaikkaa saadaan käyttää edelleen, kunnes se täyttyy, 

että Oulunkylän ja Haagan kaatopaikkojen käyttö määrätään lopetettavaksi sekä 
että Suvilahden sähkövoimalaitoksen yhteyteen suunniteltu jätteiden polttolaitos 

rakennetaan mahdollisimman pian. 
Määrärahan ottaminen v:n 1951 talousarvioon Viikinmäen alueen teitä ja viemäreitä 

varten. Kaupunginvaltuusto päätti5) muuttaa kesäkuun 14 p:nä tekemäänsä 6) Viikin-
mäkeä, osaa 36. kaupunginosasta, koskevaa päätöstään asemakaavan hyväksymisestä ja 
tonttien luovuttamisesta alueelta vuokra-alueiden haltijoille siten, että v:n 1951 talous-
arvioon merkitään Viikinmäen alueelle rakennettavien katujen kuntoonpanoa varten 
ainoastaan 1 milj. mk sekä katuihin rakennettavia viemäreitä varten ja lasku viemärin 
rakentamiseen yhteensä ainoastaan 2 milj. mk. 

Vtn Hiitosen ym. aloite Taivaskallion kunnostamiseksi luonnonpuistoksi päätettiin 7) 
lähettää kaupunginhallituksen valmisteltavaksi. 

Vtn Bruunin aloite Tarvon sillalle sen itäpuolelta johtavan tien kunnostamiseksi pää-
tettiin 8) lähettää kaupunginhallituksen valmisteltavaksi. 

Puhtaanapitomaksujen korottaminen. Kaupunginvaltuusto päätti9) korottaa kiin-
teistöjen jätteiden pois kuljettamisesta perittävän maksun marraskuun 1 p:stä lukien. 

Paperikorien asettaminen kaupungille. Terveydenhoitolautakunta oli huomauttanut, 
että olisi erittäin suotavaa asettaa virvokkeiden, jäätelön ja makkaroiden myyntipaikkojen 
läheisyyteen paperikoreja, ettei ostavan yleisön tarvinnut heittää papereita maahan. 
Kaupunginvaltuusto päätti10) myöntää sekalaisten yleisten menojen pääluokkaan kuu-
luvista käyttövaroistaan 1.7s milj. mk paperikorien asettamista varten eri puolille kau-
punkia. 

!) Kvsto 31 p. toukok. 318 §; ks. myös v:n 1949 kert . I osan s. 92. — 2) Kvs to 8 p. maa-
lisk. 144 § ja 29 p. kesäk. 422 §. — 3) Ks. v:n 1947 kert . I osan s. 127. — 4) Kvs to 20 p. syysk. 
547 §; Khn miet. n:o 12. — 5) Kvsto 7 p. jouluk. 769 §. — 6) Ks. myös t ä m ä n kert . I osan 
s. 80. — 7) Kvsto 29 p. jouluk. 876 §. — 8) S:n 10 p. toukok. 292 §. — 9) S:n 1 p. marrask. 
669 §; ks. Kunnall. asetuskok. s. 187. — 10) Kvsto 29 p. maalisk. 183 §. 
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Vtn Schybergsonin aloite Keisarinnankiven palauttamiseksi alkuperäiseen muotoonsa. 
Kaupunginvaltuusto päätt i1) , ettei aloite antanut aihetta toimenpiteisiin. 

Pasilan kaupunginosan eräiden epäkohtien poistaminen. Vt Hopeavuori ym. olivat 
tehneet aloitteen, jossa ehdotettiin, että Pasilassa olevan torin puisto, joka oli ollut hoitoa 
vailla, kunnostettaisiin, että Pasilan lapsille rakennettu leikkikenttä kunnostettaisiin ja 
että heille talveksi rakennettaisiin kelkkamäki ja jääkenttä. Yleisten töiden lautakunta 
oli pyydettynä lausuntonaan ilmoittanut, että Pasilan torin puistossa vallinneet epäkoh-
dat oli jo poistettu. Edelleen oli kaupunginhallitus kehoittanut yleisten töiden lauta-
kuntaa pystyttämään kelkkamäen talvikaudeksi 1950—1951 sekä varaamaan tarpeellisen 
määrärahan pienoisluistinradan kunnostamista varten leikkikentälle. Kaupunginval-
tuusto päätti 2), ettei aloite antanut aihetta enempiin toimenpiteisiin. 

11. Liikennettä koskevat asiat 

Liikennelaitoksen lautakunnan johtosäännön täydentäminen. Kaupunginvaltuusto 
päätt i lisätä3) liikennelaitoksen lautakunnan johtosäännön 2 §:ään näin kuuluvan uuden 
3 a-kohdan: 

3a) päättää poliisin suostumuksella raitiotiepysäkkien ja liikennelaitoksen linja-
autolinjojen pysäkkien sijoituksesta sekä pysäkkikorokkeiden, niitä varten tarvittavien 
suojakaiteiden ja muiden pysäkkirakenteiden sijoittamisesta ja rakentamisesta. 

Liikennelaitoksen löytötavaratoimiston ohjesäännön vahvistaminen. Merkittiin4) tie-
doksi, että lääninhallitus vahvisti joulukuun 2 p:nä 1949 liikennelaitoksen löytötavara-
toimiston ohjesäännön. 

Uuden liikennejärjestyksen hyväksyminen. Kaupunginvaltuusto hyväksyi5) kaupun-
ginhallituksen ehdotuksen uudeksi liikennejärjestykseksi, ja lääninhallitus vahvisti6) 
valtuuston päätöksen 15 p:nä syyskuuta. 

Vtn Lappi-Seppälän ym. aloite liikennelaitoksen tehtävien siirtämiseksi osakeyhtiön hoi-
dettavaksi päätettiin 7) lähettää kaupunginhallituksen valmisteltavaksi. 

Liikennelaitoksen ja sen lautakunnan v:n 1949 erinäisiä määrärahoja päätettiin 8) sallia 
ylitettävän yhteensä 15 835 013 mk. 

Kaupunginvaltuusto päätt i9) oikeuttaa liikennelaitoksen lautakunnan käyttämään 
v:n 1949 lisätalousarviossa tuloa tuottavien pääomamenojen pääluokkaan kuuluvasta 
liikennelaitoksen Rakennukset siirtomäärärahasta enintään 9.8 milj. mk liikennelaitoksen 
hallinnassa olevien rakennusten korjauksiin. 

Kaupunginvaltuusto päätti1 0), että v:n 1949 talousarvion tuloa tuottavien pääoma-
menojen pääluokkaan kuuluva määräraha 10.4 milj. mk, Osakkeiden merkitseminen yh-
tiössä kaupungin ja Suomenlinnan välisen liikenteen hoitamiseksi, muutetaan siirtomäärä-
rahaksi. 

Raitio- ja linja-autolippujen hintojen korottaminen. Liikennelaitoksen lautakunta oli 
ilmoittanut, että huolimatta siitä, että liikennelaitoksen v:n 1950 talousarvio oli laadittu 
erittäin kireäksi, jo alkuvuoden tappio oli ollut huomattava, johtuen mm. yleisestä palk-
kojen korotuksesta. Kun sitä paitsi oli odotettavissa tarvikkeiden hintojen kohoaminen, 
olisi tuntuva lippujen korotus ainoa keino liikennelaitoksen talouden tasapainon palautta-
miseksi. Kaupunginvaltuusto päätti11) hyväksyä kaupunginhallituksen esityksen sekä 
alistaa linja-autolippujen hinnat maistraatin vahvistettaviksi. 

Vtn Hiitosen ym. aloitteet liikennelaitoksessa kysymykseen tulevien alennuskorttien käy-
täntöön ottamiseksi, liikennelaitoksen alennuslippujen varaamiseksi 65 vuotta täyttäneille 
kaupungin asukkaille ja siirto-oikeuden myöntämiseksi myöskin kaupunkilinjoilta esikau-
punkilinjoille päätettiin 12) lähettää kaupunginhallituksen valmisteltavaksi. 

Kaupunginvaltuusto päätti13), että vtn Kuusiston ym. aloite maksuttoman siirto-oikeu-

!) Kvsto 8 p. maalisk. 145 § ja 31 p. toukok. 319 §. — 2) S:n 17 p. helmik. 68 §. — 3) S:n 
20 p. jouluk. 843 §. — 4) Kvsto 19 p. huhtik. 197 §; ks. v:n 1949 kert . s. 92 ja Kunnall. ase-
tuskok. s. 306. — 5) Kvsto 14 p. kesäk. 362 §; Khn miet. nro 5 . — 6 ) Kvsto 1 p. marrask. 634; 
Kunnall. asetuskok. s. 129. — 7) Kvsto 19 p. huhtik. 237 §. — 8) S:n 8 p. maalisk. 138 §. — 
9) S:n 29 p. kesäk. 429 §. — 10) S:n 17 p. helmik. 89 §. — S:n 19 p. huhtik. 218 §; ks. Kun-
nall. asetuskok. s. 70. — 12) Kvsto 20 p. syysk. 570 §, 11 p. lokak. 610 § ja 31 p. toukok. 334 §.— 
13) S:n 8 p. maalisk. 153 § ja 14 p. kesäkö 373 §. 


