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suhteessa kuin erääntymispäivää edeltäneen toukokuun indeksi on korkeampi tai alempi 
kuin indeksi 104, ei kuitenkaan alle 150 000 mk, 

3) myydyn rakennusosan omistusoikeus siirtyy ostajalle, joka on oikeutettu pitämään 
sen paikallaan kaksi vuotta, mutta on ostajan sen jälkeen kuuden kuukauden kuluessa 
kehotuksen saatuaan poistettava rakennusosa sokkeleineen ja 

4) poistamisvelvollisuutensa täytettyään vapautuu ostaja niiden vuotuiserien maksa-
misesta, jotka sen jälkeen erääntyisivät, mutta vuotuiserää, joka erääntyy ennen raken-
nuksen poistamista, ostaja ei ole oikeutettu vaatimaan osaksikaan takaisin. 

Virka-asuntojen määrääminen. Kaupunginhallitus teki kertomusvuonna eräitä pää-
töksiä1), jotka koskivat virka-asuntojen määräämistä. 

Vahingonkorvaukset. Kiinteistölautakunnan esitettyä, että asiamiesosaston tehtäväksi 
annettaisiin hakea täydellinen korvaus Oy. Airam Ab:n tehdashuoneiston tulipalon Meri-
miehenkadun talolle n:o 43 aiheuttamista vahingoista, yleisjaosto päätti2), että enemmistä 
perimistoimenpiteistä luovuttaisiin. 

Kiinteistöjen pääluokkaan kuuluvista kaupunginhallituksen käyttövaroista päätet-
tiin 3) suorittaa tarkastaja E. Elvilälle 56 000 mk korvauksena siitä, ettei hänen tonttinsa 
kohdalle Kiskontiehen ollut asennettu vesi- ja viemärijohtoja. Rahatoimiston oli kuitenkin 
huolehdittava siitä, että hakija korvauksen noutaessaan suorittaisi kaupungille kaikki 
maksettavaksi erääntyneet velkansa. 

Juhlavalaistukset. Yleisjaosto päätti4), että kaupungin virastojen Aleksanterinkadun 
varrella olevat ikkunat on vastaisuudessa juhlavalaistava 6. 12. klo 17—21 ja 31. 12. — 
1. 1. klo 17—00.3 0, Samoina aikoina on myös Kaupungintalon Kauppatorille päin ole-
viin ikkunoihin järjestettävä juhlavalaistus. Sähkölaitosta kehotettiin 5) järjestämään 
kaupungin omistamien niiden talojen ikkunoihin, joiden julkisivut ovat Kauppatorille ja 
Senaatintorille päin, juhlavalaistus itsenäisyyspäivän iltana klo 17—21. Virastoja ja lai-
toksia kehotettiin huolehtimaan siitä, että niiden julkisivun puoleisissa huoneissa pidet-
täisiin valot palamassa samana aikana. Edelleen kehotettiin 6) virastoja ja laitoksia huo-
lehtimaan siitä, että niiden julkisivun puoleisissa huoneissa pidetään valot palamassa 
5. 2. klo 18—21 välisenä aikana. 

10. Yleisiä töitä koskevat asiat 

Rakennusviraston tilinpidon uusiminen. Kaupunginhallitus päätti 7) kehottaa raken-
nusvirastoa yhteistoiminnassa järjestelytoimiston ja revisiotoimiston kanssa harkitsemaan 
rakennusviraston tilinpidon järjestämistä entistä tarkoituksenmukaisemmalla tavalla ja 
tällöin ottamaan huomioon myös ne vaatimukset, joita kaupungin kiinteistöluettelon 
pitäminen ajan tasalla asettaa rakennusviraston tilinpidolle sekä aikanaan tekemään esi-
tyksen asiasta kaupunginhallitukselle. 

Rakennusviraston työvoima. Yleisten töiden lautakunta oikeutettiin julistamaan haet-
tavaksi rakennusviraston talorakennusosaston 43. palkkaluokan avoinna oleva insinöörin 
virka 8) sekä kaksi 42. palkkaluokkaan kuuluvaa arkkitehdin virkaa 9) siten, että haki-
joilla olisi tilaisuus esittää myös omat palkkavaatimuksensa. 

Edelleen oikeutettiin 10) yleisten töiden lautakunta pitämään rakennusviraston puh-
taanapito-osaston 45. palkkaluokkaan kuuluva insinöörin virka tilapäisenä vielä v:n 1955 
ajan. 

Rakennusviraston talorakennusosastolle päätettiin11) v:n 1955 ajaksi palkata kirj an-
pitäjä 26. palkkaluokan mukaisin palkkaeduin. Samalla osastolle päätettiin12) vielä palkata 
tilapäinen puhelinkeskuksen hoitaja 10. 6. — 31. 12. väliseksi ajaksi ja ottaa sitä hoita-
maan kansanhuoltotoimiston palveluksesta vapautuva toimistoapulainen M. Ehrnrooth, 
jolle saatiin henkilökohtaisena palkanlisänä suorittaa 21. palkkaluokan peruspalkan ja 
kolmen ikälisän sekä 18. palkkaluokan ja kolmen ikälisän välinen erotus niin kauan kun 

x) Khs 18. 2. 537 §, 17. 6. 1 698 §. — 2) Khn jsto 24. 2. 5 249 §. — 3) Khs 14. 1 127 §. — 
4) Khn jsto 29. 12. 6 715 §. — 5) Khs 2. 12. 3 219 §, Khn jsto 29. 12. 6 712 §. — 6) Khs 4. 2. 
341 §. — 7) S:n 9. 12. 3 297 §. — 8) S:n 5. 8. 2 022 §. — 9) S:n 8. 4. 987 §. — 10) S:n 30. 9. 
2 583 §.— n ) S:n 25. 11. 3 182 §. — 12) S:n 13. 5. 1 301 §, 29. 7. 1 988 §. 
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hän hoitaa mainittua puhelinkeskuksen hoitajan virkaa. Samaten päätettiin1) osastolle 
siirtää kansanhuoltotoimiston 20. palkkaluokkaan kuuluva toimistoapulainen F. Honka-
palo 1. 6. lukien 18. palkkaluokan mukaisin palkkaeduin ja suorittaa hänelle henkilökoh-
taisena palkanlisänä hänen entisen palkkansa ja uudesta virasta maksettavan palkan väli-
nen erotus. Lopuksi päätettiin2) mainitulle osastolle palkata 16.6. — 31. 12. väliseksi 
ajaksi tilapäinen vahtimestari virkaa haettavaksi julistamatta. 

Arkkitehti Y. Dunderfeltille päätettiin suorittaa rahassa 21 työpäivän palkka 66 713 
mk v. 1953 pitämättä jääneestä vuosilomasta ja rakennusmestari E. Penttiselle 12 työ-
päivän palkka 24 821 mk 3) . Tarkoitukseen saatiin käyttää vakinaisten viranhaltijain 
tilillä olevia määrärahoja. 

Viilaaja V. Vanhaselle päätettiin 4) suorittaa Heinolan sahalle ja Mankalan voimalai-
tokselle 15. 5. tehdystä matkasta normaalityötuntien tuntipalkan mukainen palkka. 

Yleisjaosto päätti 5) oikeuttaa rakennusviraston teettämään ylityötä eräillä viranhalti-
joillaan 200 tunnin rajan ylittäen. 

Rakennustoimiston tiliviraston kassanhoitajan viransijaiselle 7. 12. 1953 sattunut 
kassa vajaus päätettiin 6) suorittaa yleisten töiden pääluokkaan kuuluvista kaupungin-
hallituksen käyttövaroista. 

Tiliviraston kassanhoitajan väärinkäytöksiä koskeva asia päätettiin 7) antaa poliisi-
viranomaisten tutkittavaksi. 

Yleisten töiden lautakunnan alistettu8) päätös, joka koski rakennusvirastoon v:ksi 
1955 tilattavia sanomalehtiä, hyväksyttiin9) täytäntöön pantavaksi siten muutettuna, 
että tilauksesta poistettaisiin katurakennusosastolle tilattu Kommunal Tidskrift, talo-
rakennusosastolle tilatut Kommunal Tidskrift, Kulde ja Kunnallistekniikka, puhtaana-
pito-osastolle tilatut Helsingin Sanomat ja Suomen Sosialidemokraatti, hankintaosastolle 
tilattu Työkansan Sanomat sekä pää varastolle ja työpajalle tilattu Tehostaja. 

Rakennusvirasto oikeutettiin10) hankkimaan neljälle henkilöautonkuljettajalleen vir-
kapuvut käyttämällä tarkoitukseen enintään 90 000 mk yleisten töiden lautakunnan ja 
rakennusviraston määrärahoista Autot. 

Kaupunginhallitus päätti u ) kehottaa kiinteistölautakuntaa vuokraamaan rakennus-
viraston puhtaanapito-osastoa varten Kiinteistö Oy. Näyttelijäntie 2 -nimiseltä yhtiöltä 
ko. talosta kaksi huonetta, pinta-alaltaan yhteensä 60 m2, 200 mk:n neliömetrivuokrasta 
kuukaudessa ja kahden auton tallin 8 000 mk:n kuukausivuokrasta sekä Asunto-oy. Saha-
mäki -nimiseltä yhtiöltä talosta Rajametsäntie 29—31 autotallin 4 000 mk:n kuukausi-
vuokrasta. 

Kiinteistöjen pääluokkaan kuuluvista käyttövaroistaan kaupunginhallitus myönsi12) 
500 000 mk Mannerheimintie 46—50:ssä olevan rakennusviraston puhtaanapito-osaston 
autotallirakennuksen korjaamista varten. 

Seuraavat rakennusviraston viranhaltijat oikeutettiin käyttämään omaa henkilö-
autoaan tai moottoripyöräänsä virka-ajoissa vahvistettua korvausta vastaan ja muuten 
tavanmukaisin ehdoin: diplomi-insinöörit P. Aalto 13), A. Forsblom 14), H. Taimisto 15) ja 
E, Toivola 16) sekä ylikonemestari E. Kauhanen 17) ja rakennusmestari V. Lempiäinen 18). 

Oy. Putkisto Ab:n asettaminen vararikkoon. Kaupunginhallitus päätti19) kehottaa 
rakennusvirastoa kiireellisesti ilmoittamaan sekä konkurssihallinnolle että Helsingin 
Osakepankille purkavansa vararikon johdosta Toivolan koulukotia, Pitäjänmäen koulua 
ja kunnalliskodin C-rakennusta koskevat urakkasopimukset ja samalla pidättävänsä kau-
pungille kaikki urakkasopimuksen mukaan esille tulevat oikeudet, 

ensi tilassa pitämään työpaikoilla katselmukset, joihin myös Helsingin Osakepankki ja 
konkurssihallinto on kutsuttava olemaan edustettuna ja jossa on todettava ja arvioitava 
vararikon alkaessa jo suoritetut työt samoin kuin mainittuna ajankohtana vielä tekemättä 
olevat, urakkaan sisältyvät työt ja 

olemaan suorittamatta lisämaksuja sen enempää pankille kuin vararikkopesällekään, 
ennen kuin urakkatyöt on saatettu loppuun sekä ennen urakkasopimuksiin perustuvien 

!) Khs 13. 5. 1 300 §, 9. 12. 3 303 §. — 2) S:n 13. 5. 1 301 §. — 3) S:n 26. 5. 1 445 §. — «) S:n 
25. 11. 3 189 §. — 5) Khn jsto 14. 4. 5 469 §, 3. 9. 6 095 §, 15. 9. 6 155 §, 23. 10. 6 390 §. — 
·) S:n 3. 2. 5 129 §. —7) Khs 18. 2. 520 §. —8) S:n 18. 11. 3 082 §.— 9) S:n 16. 12. 3 396 §.— 
10) S:n 11. 3. 684 § .— n ) S:n 23. 12. 3 449 §. —12) S:n 2. 12. 3 265 §. — 13) S:n 2. 9. 2 318§.— 
14) S:n 13. 5. 1 305 §. —15) S:n 28. 10. 2 895 §. — 16) S:n 18. 2. 526 §. — 17) S:n 20. 5. 1 357 §. — 
»·) S:n 22, 6, 1 765 §. —19) S:n 14. 10. 2 746 §. 
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mahdollisten lisämaksujen suorittamista neuvottelemaan asiasta kaupunginhallituksen 
asiamiesosaston kanssa. 

Työttömyystyöt. Kaupunginhallitus päätti1) oikeuttaa yleisten töiden lautakunnan 
harkintansa mukaan aloittamaan seuraavat työt työttömyystöinä: Tuusulantien toinen 
ajorata Vuorelankadun sillalta kaupungin rajalle, Muurimestarintie Pakilantieltä Vihdin-
tielle, Herttoniemen läntisen asuntoalueen pohjoisosan katu- ja johtotyöt, Malmintorin-
Tulli vuoren asutusalueen vesijohto, vesijohdon ulottaminen Tammelundiin ja Herttonie-
men vesijohdon jatkaminen Marjaniemen tienhaaraan. 

Edelleen kaupunginhallitus päätti 2), että Kovaosaisten Ystävät yhdistyksen toimesta 
rakennettavan kodittomien miesten majoitushallin sijoituspaikan Kuortaneenkadun, 
Jämsänkadun ja Teollisuuskadun väliin jäävän kolmion louhintatyöt saatiin suorittaa 
työttömyystyönä, joka saataisiin aloittaa heti. 

V:n 1953 talousarvion tuloa tuottamattomien pääomamenojen pääluokkaan kuulu-
vista määrärahoista Työttömyyden lieventämiseksi tarkoitetut työt, kaupunginhallituk-
sen käytettäväksi, myönnettiin 3) 365 203 043 mk yleisten töiden lautakunnan käytettä-
väksi v. 1953 suoritettuja työttömyystöitä varten. 

Kertomusvuoden vastaavalta tililtä myönnettiin 4) 285 844 198 mk suoritettujen työt-
tömyystöiden aiheuttamia kustannuksia varten. 

Siirtomäärärahat. Kaupunginhallitus päätti 5) hyväksyä yleisten töiden lautakunnan 
esityksen eräiden yleisten töiden ja tuloa tuottamattomien pääomamenojen pääluokkaan 
kuuluvien siirtomäärärahojen käyttämisestä kertomusvuonna. 

Liikennelaitoksen alusrakenteiden rakentamiskustannukset, ks. s. 247. 
Katuja ja teitä koskevat asiat. Yleisten töiden pääluokkaan kuuluvista käyttövaroistaan 

kaupunginhallitus päätti6) myöntää 830 000 mk puistotien rakentamiseen Suomen Kan-
sallisteatterin pienoisnäyttämörakennuksen pohjoispuolelle Läntisen ja Itäisen Teatteri-
kujan'välille ja tietä reunustavan istutuskaistan kunnostamiseen asemakaavaosaston pii-
rustuksen n:o 3592 mukaisesti. 

Eläintarhanajon järjestelytoimikunnan esityksestä kaupunginhallitus päätti7) oikeut-
taa yleisten töiden lautakunnan suorittamaan kaupunginpuutarhan kasvihuoneen mäen 
päällä olevan, routavaurioille aran paikan korjauksen ja käyttämään tarkoitukseen enin-
tään 680 000 mk katujen, teiden ja yleisten paikkojen korjauksiin ja kunnossapitoon kan-
takaupungissa merkityistä määrärahoista. Lisäksi kaupunginhallitus päätti oikeuttaa 
anojan suorittamaan muut kilpailuradan parantamiseksi esitetyt korjaustyöt omalla 
kustannuksellaan katurakennusosaston antamien yksityiskohtaisten ohjeiden mukaisesti. 

Salomonkadun rakentamiseksi Fredrikin- ja Runeberginkadun väliseltä osalta ajokel-
poiseen kuntoon myönnettiin 8) 1.3 milj. mk tuloa tuottamattomien pääomamenojen pää-
luokkaan kuuluvista kaupunginhallituksen käyttövaroista. 

Liikennejärjestyskomitean esityksestä kaupunginhallitus päätti9), että Manner-
heimintietä Pohj. Rautatiekadun ja Arkadiankadun välillä levennetään länteen päin ase-
makaavaosaston piirustuksen n:o 3859 mukaisesti, samalla myönnettiin tuloa tuottamatto-
•jnien pääomamenojen pääluokkaan kuuluvista käyttövaroista 1.85 milj. mk työn suorit-
tamista varten. Lisäksi kaupunginhallitus päätti kehottaa yleisten töiden lautakuntaa 
huolehtimaan siitä, että levennystyön jälkeen ryhmityskaistoja osoittavat nastat siirre-
tään länteen päin. Kiinteistölautakuntaa päätettiin kehottaa huolehtimaan siitä, että pai-
kalla oleva puhelinkioski siirretään lautakunnan osoittamaan muuhun paikkaan. 

Kalastajatorpantien tasaamistyöt Uimaripolulle saakka päätettiin 10) suorittaa em. 
määrärahoja käyttäen sekä kadun päällystäminen autoliikenteelle kelpoiseksi käyttäen 
määrärahoja Katujen ja teiden päällystyksen uusiminen, kaupunginhallituksen määräyk-
sen mukaan. 

Lauttasaarentien leventämiseksi n. 4 m Meripuistotien ja kansakoulun väliseltä osalta 
kaupunginhallitus päätti n ) oikeuttaa yleisten töiden lautakunnan käyttämään 8 milj. mk 
v:n 1951 talousarvion tuloa tuottamattomien pääomamenojen pääluokkaan kuuluvista 
määrärahoista Asemakaavalain 31—32 §:n mukaisia katutöitä, kaupunginhallituksen 
määräyksen mukaan. 

1) Khs 25. 2. 555 §. — 2) S:n 23. 12. 3 442 §. — 3) S:n 4. 2. 350 §. —4) S:n 14. 10. 2 744 §. — 
5) S:n 4. 2. 352, 353 §, 25. 2. 566 §, 14. 4. 1 047 §, 13. 5. 1 310 §, 20. 5. 1 367 §, 30. 9. 2 592 §, 
14. 10. 2 759 §, 16. 12. 3 400 §. — 6) S:n 1. 7. 1 870 §. — 7) S:n 24. 3. 841 §. — 8) S:n 21. 10. 
2 827 §. — 9) S:n 29. 7. 2 010 §. —10) S:n 8. 4. 984 §. — u ) S:n 11. 11. 3 045 §. 
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Edelleen kaupunginhallitus p ä ä t t i o i k e u t t a a yleisten töiden lautakunnan käyttä-
mään vv. 1951—1953 talousarvioihin merkittyjä em. määrärahoja seuraavien Lauttasaaren 
katujen rakentamiseen ja päällystämiseen: Gyldeniritie—Tallbergin Puistotie Lauttasaa-
rentieltä Isolle Kaarelle asti, pituus yht. n. 500 m; Meripuistotie Lauttasaarentieltä Paja-
lahdentielle, pituus n. 250 m; Heikkiläntie korttelista n:o 31111 lähtien Itälahdenkadulle, 
pituus n. 300 m; Itälahdentie Heikkiläntieltä Nahkahousuntielle, pituus n. 400 m; Mylly-
kalliontie Tallbergin Puistotieltä kansakoululle, pituus n. 350 m. 

Oy. Esso Ab:n anottua Laajasalon öljy varastoalueen tieyhteyksien parantamista kau-
punginhallitus päätti 2) myöntää tuloa tuottamattomiin pääomamenoihin kuuluvista 
käyttövaroistaan 7 milj. mk Laajasalon tieltä Laajasalon öljy varastoalueelle johtavan tien 
kunnostamistöiden aloittamista varten. 

Kansaneläkelaitoksen anottua saada rakentaa eräitä ulospääsyteitä Munkkiniemessä 
kaupunginhallitus päätti 3) suostua siihen, että Kansaneläkelaitos pitää väliaikaisesti tont-
tien Riihitie 12 ja 14, Kadetintie 10 ja Tallikuja 2 kohdalla olevat osuudet mainituista 
kaduista sekä Kadetin tien jatkon tontm n:o 10 kohdalta Munkkiniemen Puistotielle maini-
tuille tonteille rakennuttamiensa talojen tarvetta vastaavassa ajokunnossa asemakaava-
lain 33 §:n mukaisina ulospääsyteinä sillä ehdolla, että ulospääsytiet rakennetaan asema-
kaavassa määrätylle alueelle sekä että Kansaneläkelaitos tilaa tietöiden valvonnan katura-
kennusosastolta ja kustantaa sen. 

Kirkonkyläntien länsireunaan Malmille päätettiin 4) rakentaa jalkakäytävä katuraken-
nusosaston piirustusten n:o 7978 ja 7979 mukaisesti. 

Yleisten töiden pääluokkaan kuuluvista kaupunginhallituksen käyttövaroista myön-
nettiin 700 000 mk talojen Tenholantie 3—5 pihateiden kestopäällystämiseen ja pintavesi-
kourujen rakentamiseen 5) sekä 95 000 mk aidan rakentamista varten Pukinmäen kansa-
koulun ja herra T. Mäkisen tonttien väliselle rajalle 6). 

Yleisten töiden lautakuntaa kehotettiin 7) suorituttamaan Meilahden kansakoulun 
pihamaan järjestelyä koskeva lisäsuunnitelma. 

Eräiden teiden hyväksyminen kunnan- tai kyläteiksi. Kaupunginhallitus päätti8) ilmoit-
taa Uudenmaan lääninhallitukselle, ettei kaupunginhallituksella ollut mitään sitä vastaan, 
että Eskelinsuo, Koivumäenkuja, Oraspolku ja Piennar hyväksyttäisiin kyläteiksi. 

Vielä kaupunginhallitus päätti9) ilmoittaa lääninhallitukselle annettavassa lausunnos-
saan, ettei Hämeenkylän entisen maantien kaupungin alueella oleva osa ollut liikenteelli-
sesti sen laatuinen, että kaupungilla olisi syytä ottaa se kunnantieksi, ja ettei tieosa sijaitse 
asemakaavoitetulla alueella. 

Edelleen kaupunginhallitus päätti 10), että kaupunki maanomistajana antaa Öster-
sundomintieltä alkavan Helsingin maalaiskunnan Rajakylään johtavan Maratontien käyt-
tämiseen tielain edellyttämän suostumuksen. 

Maantiejatkot. Kaupunginhallitus päätti u ) tyytyä Uudenmaan lääninhallituksen pää-
tökseen, jonka mukaan lääninhallitus oli määrännyt, että niiden kaupungin asemakaavoit-
tamattomalla alueella olevien maantiejatkojen yhteenlaskettu pituus, joiden kunnossa-
pidosta kaupunki on tielain nojalla oikeutettu saamaan korvausta valtion varoista, on 
56 062.3 5 m. Kaupunginhallitus oli sittemmin anonut, että mainittujen maantiejatkojen 
kunnossapidosta v. 1953 suoritettaisiin korvausta 39 659 070 mk. Lääninhallitus oli kui-
tenkin vahvistanut po. maantiejatkojen kunnossapidon korvaukseksi valtion välittömässä 
hoidossa olevien maanteiden kunnossapidon keskimääräiskustannuksia vastaavasti 
10 030 844 mk, johon päätökseen kaupunginhallitus päätti12) tyytyä. 

Katujen luokitus. Kaupunginhallitus päätti13), että seuraavat kadut siirretään talvi-
puhtaanapitoon nähden I luokkaan: Albertinkatu Uudenmaankadun kulmasta Pursimie-
henkadun kulmaan, Pursimiehenkatu Albertinkadun kulmasta Perämiehenkadun kul-
maan, Kankurinkatu Pursimiehenkadun kulmasta Sepänkadun kulmaan, Sepänkatu Kan-
kurinkadun kulmasta Tehtaankadun kulmaan, Pietarinkatu Kapteeninkadulta Neitsyt-
polulle, Neitsytpolku Laivanvarustajankadulta Pietarinkadulle, Laivurinkatu Tehtaan-
kadulta Merikadulle, Fleminginkatu Helsinginkadulta Aleksis Kiven kadulle, Aleksis 
Kiven katu Fleminginkadulta Harjukadulle, Pasilankatu Magdaleenankadulta Selman-

Khs 30. 9. 2 593 §. —2) S:n 21. 10. 2 819 §, 28. 10. 2 900 §, 16. 12. 3 399 §. — 3) S:n 30. 9. 
2 590 §. — 4) S:n 9. 9. 2 404 §. — 5) S:n 3. 6. 1 535 §. — 6) S:n 16. 9. 2 442 §. — 7) S:n 17. 6. 
1 726 §. — s) S:n 26. 5. 1 447 a §. — 9) S:n 11. 2. 421 §. — 10) S:n 26. 5. 1 446 §. — ") S:n 11. 2. 
423 §. — l2) S:n 23. 9. 2 519 §. — 13) S;n 28. 1. 261 §, II. 2. 424 §, 
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kadulle, Koskelantie Käpyläntieltä Vantaansillalle, Intiankatu Koskelantieltä Kustaa 
Vaasan tielle, Kustaa Vaasan tie, Oulunkyläntie Käpyläntieltä Veräjämäelle, Mikkolan-
tie, Solakalliontie ja Lukupolku linjan n:o 53 päätekohtaan asti, Koroistentie, Kiskontie, 
Nuijamiestentie, Huovintie, Ilkantie Huovintieltä ns. Pohjois-Haagan torille, Kauppalan-
tie Vanhalta Turun maantieltä Haagan Urheilutielle, Haagan Urheilutie Kauppalan-
tieltä Kylätielle, Kylätie Haagan Urheilutieltä Angervontielle ja Pornaistenkuja, I luo-
kasta II luokkaan siirretään seuraavat katuosuudet: Punavuorenkatu Perämiehenkadulta 
Albertinkadun kulmaan, Perämiehenkatu Pursimiehenkadulta Punavuorenkadun kul-
maan ja Kapteeninkatu Pietarinkadulta Merikadulle, Laivanvarustajankatu siirretään 
I luokasta III luokkaan; II luokasta I luokkaan siirretään seuraavat kadut: Mechelinin-
katu Pohj. Hesperiankadulta Linnankoskenkadulle, Linnankoskenkatu Mechelininkadun 
risteyksestä Stenbäckinkadulle, Paciuksenkatu Stenbäckinkadulta Tukholmankadun 
risteykseen, Huopalahdentie ja Vanha Viertotie Huopalahdentieltä Pitäjänmäen-
tielle. 

Katujen puhtaanapito ja talviauraus. Kaupunginhallitus p ä ä t t i k e h o t t a a rakennus-
virastoa suorittamaan esikaupunkialueella sijaitseville palokaivoille johtavien teiden talvi-
aurauksen katurakennusosaston karttapiirroksessa n:o 7934 suunnitellulla tavalla ja 
tekemään palokaivolle johtavan tien ja itse kaivoalueen aurauksesta sopimukset niille 
johtavien pääteiden aurauksesta huolehtivien tiehoitokuntien ja yksityisten liikennöitsi-
jöiden kanssa sekä sopimaan myöhemmin rakennettaville palokaivoille johtavien teiden 
aurauksesta paloviranomaisten kanssa samoja periaatteita noudattaen. Samalla kaupun-
ginhallitus päätti kehottaa rakennusvirastoa suorittamaan aurauksesta aiheutuvat kus-
tannukset palokaivojen kunnossapitoon merkittyä määrärahaa käyttäen, tilillä olevaa 
määrärahaa tarvittaessa enintään 500 000 mk:lla ylittäen. 

Pirkkolan Omakotiyhdistyksen anomuksen johdosta, joka koski helpotuksen myöntä-
mistä Pirkkolan omakotialueen kulmatonttien osalle tulevista kadun kunnossapito- ja 
aurauskustannuksista, kaupunginhallitus päätti 2) ilmoittaa yhdistykselle, että mikäli 
Pirkkolan omakotialueen tontin vuokraajat vapaaehtoisesti vuokrasopimuksista poiketen 
sopivat keskenään kadun kunnossa- ja puhtaanapitokustannusten jakamisesta siten, että 
koko alueen vuotuiset kustannukset jaetaan tontin vuokraajien kesken asemakaavan mu-
kaisen rakennusoikeuden perusteella, kaupunginhallitus olisi puolestaan valmis tekemään 
kaupunginvaltuustolle esityksen omakotialueen tontin vuokraajien kanssa solmittujen 
vuokrasopimusten ehtojen muuttamisesta sen mukaisesti. 

Viemärityöt. Kaupunginhallitus päätti 3) hyväksyä yleisten töiden lautakunnan ehdo-
tuksen kertomusvuoden talousarvion tuloa tuottamattomien pääomamenojen pääluok-
kaan viemäritöitä varten merkittyjen määrärahojen käyttämisestä. 

Edelleen kaupunginhallitus päätti4) oikeuttaa lautakunnan käyttämään vv:n 1951—1952 
talousarvion tuloa tuottamattomien pääomamenojen pääluokkaan asemakaavalain 31 ja 
32 §:n mukaisia viemärirakennustöitä varten merkittyjä 6.5 milj. mk:n ja 18.5 milj. mk:n 
suuruisia määrärahoja mainittuja töitä varten Lauttasaaressa, kuitenkin siten, että vie-
märitöitä ei saataisi tehdä valmiiksi, ennen kuin Lauttasaaren viemärikustannusten jako-
ehdotus olisi lopullisesti vahvistettu. 

Kaupunginvaltuuston 26. 11. 1952 tekemän 5) päätöksen johdosta sekä asemakaava-
lain 39 ja 40 §:n perusteella oli rakennusvirastossa sittemmin laadittu ehdotukset Lautta-
saaren katujen ja viemärien rakennuskustannusten jakamiseksi. Mainitut ehdotukset oli 
yleisten töiden lautakunta lähettänyt kaupunginhallitukselle, joka päätti 6) puolestaan 
hyväksyä Lauttasaaren katujen ja viemärien rakennuskustannukset lautakunnan laadi-
tuttaman ensimmäisen jakoehdotuksen mukaisesti. Ehdotuksessa Lauttasaari oli jaettu 
kuuteen alueeseen, kuitenkin siten, että alueiden rajat olivat rakennusviraston katuraken-
nusosaston kartan n:o 8018 mukaiset. Asiasta päätettiin pyytää maistraatin lausunto, 
minkä jälkeen jakoehdotus asetettaisiin yleisön nähtäväksi. 

Kaanaantien viemärin ja noin 80 m:n pituisen katuosan rakentamista varten myönnet-
tiin 7) vastaavasti 2.7 milj. mk ja 1.5 milj. mk tuloa tuottamattomien pääomamenojen 
pääluokkaan kuuluvista kaupunginhallituksen käyttövaroista. 

i) Khs 28. 4. 1 180 §. — 2) S:n 18. 11. 3 097 §. —3) S:n 4. 2. 352 §. — 4) S:n 11. 2. 434 §. — 
*} Ks. v;n 1952 kert. I osaa. — 8) Khs 11. 11. 3 042 §. — 7) S:n 14. 1. 105 §. 
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Kaatuneiden Muistosäätiön anomuksesta kaupunginhallitus päätti1) antaa suostu-
muksensa viemärin rakentamiseen Haagan korttelista n:o 29001 Talin kokoojajohtoon 
seuraavin ehdoin: 

1) että rakennustoimiston katurakennusosaston hyväksyttäviksi esitetään ennen työn 
aloittamista vähintään kaksi täydellistä piirustussarjaa, joista toinen jää katurakennus-
osastolle ja toisen tulee olla työn aikana nähtävänä työmaalla, 

2) että katurakennusosastolla on oikeus hakijan kustannuksella asettaa rakennustyön 
ajaksi valvoja, jonka antamien ohjeiden ja määräysten mukaan hakija suorittaa viemäri-
kanavan louhinta- ja kaivuutyöt, putken laskun, kanavan täyttämis- ja tasoitustyöt sekä 

3) että hakija vastaa kaikesta haitasta ja vahingosta, mikä saattaa aiheutua kaupun-
gille tai kolmannelle henkilölle työn suorittamisesta. 

Kaupunginhallitus päätti 2) suostua Oy. Huvilatontit -nimisen yhtiön anomukseen 
viemärin rakentamiseksi Kartanontiehen ja viemärin jatkamiseksi väliaikaisesti puisto-
alueen halki Ramsaynrannan viemäriin sekä tarpeellisten kaduntasaustöiden suorittami-
seksi sillä ehdolla, 

1) että työ suoritetaan anojan kustannuksella ja niiden piirustusten mukaan, jotka 
kaupungin rakennusviraston katurakennusosasto työtä varten antaa; ja on nämä pii-
rustukset työn aikana pidettävä nähtävinä työmaan toimistossa; 

2) että katurakennusosastolla on oikeus anojan kustannuksella asettaa rakennustyön 
ajaksi valvoja, jolla on oikeus hylätä paikalle tuodut sopimattomat rakennusaineet sekä 
määrätä epätarkoituksenmukaiseksi harkitsemansa osa tehdystä rakenteesta purettavaksi 
ja uusittavaksi anojan kustannuksella; 

3) että anoja suorittaa katurakennusosaston valvonnan alaisena ja osaston määräyksiä 
seuraten kanavan louhinta- ja kaivuutyöt, viemäriputkien laskun ja kanavan täyttämis-
työn samoin kuin myös kadun tasoitus- ja päällystystyöt; 

4) että anoja viemäriä ja ulospääsytietä rakentaessaan puisto-osalla ei turmele kasva-
via puita sekä tasaa kanavan ja kunnostaa pinnan kanavan kohdalla maaston mukaiseksi; 

5) että anoja vastaa kaikesta haitasta ja vahingosta, mikä rakentamisesta saattaa 
aiheutua kaupungille tai kolmannelle henkilölle; 

6) että viemäri jää toistaiseksi anojan omistukseen ja hänen kunnossapidettäväkseen, 
kunnes kaupunki anojalle kirjallisesti ilmoittaa ottavansa viemärin haltuunsa, jolloin vie-
märi siirtyy korvauksetta kaupungin omaisuudeksi; 

7) että ko. viemärin ja kadun rakentaminen ei vapauta anojan omistamia tontteja 
asemakaavalain tai sitä täydentävien määräysten asettamista velvollisuuksista eikä osak-
sikaan vapauta tontinomistajaa asemakaavalain ja sitä täydentävien säännösten mukai-
sesta vastaisten viemärin ja kadun rakennustöiden korvaamisvelvollisuudesta. Sopimuk-
sesta aiheutuvat viemärin ja kadun rakennuskustannukset jäävät ko. tontinomistajaa 
rasittamaan eikä niitä, ellei kaupunki siihen suostu, ole otettava huomioon asemakaava-
lain 39 ja 40 §:ssä edellytettyjä tontinomistajien korvattavia katu- ja viemärirakennus-
kustannuksia vastaisuudessa määrättäessä ja tontinomistajien kesken jaettaessa. 

Teollisuus- ja Rakennus Oy. Teoran anomuksesta kaupunginhallitus päätti3), että 
Lauttasaarentie 47:n ja 49:n viemärit saadaan johtaa Lauttasaarentie 49:n kohdalta tien 
alitse sekä viemärivedet Lauttasaarentie 45:stä tulevaa johtoa myöten viereiseen meren-
lahteen toistaiseksi ja kunnes kaupungin rakentamat viemärijohdot ja niihin kuuluva 
pumppuasema valmistuvat sekä muutoin ed. kohdassa mainituin ehdoin. 

Kaupunginhallitus päätti 4) oikeuttaa Asunto Oy. Lauttasaarentie 45 -nimisen yhtiön 
johtamaan omistamansa talon Lauttasaarentie 45 viemärivedet Lauttasaarentiehen siten, 
että viemäri rakennetaan katurakennusosaston hyväksymän piirustuksen mukaisesti ja 
muuten samoilla ehdoilla kuin edellisissä kohdissa on mainittu. 

Myllykalliontien viemärin rakentaminen, ks. Vesilaitos s. 267. 
VW-Auto Oy:n anomuksesta kaupunginhallitus päätti 5) oikeuttaa yhtiön rakentamaan 

Vihdintien sivuun korttelin n:o 29005 tontille n:o 1 viemärin sillä ehdolla, että työ suori-
tetaan niiden piirustusten mukaan, jotka katurakennusosasto työtä varten antaa, ja on 
nämä piirustukset työn aikana pidettävä nähtävinä työmaan toimistossa sekä muuten 
tavanmukaisin ehdoin. 

!) Khs 9. 9. 2 405 §. — 2) S:n 4. 3. 646 §. — 3) S:n 16. 9. 2 444 §. — 4) S:n 5. 8. 2 024 §. — 
*) S:n 9. 9. 2 403 §, 14. 10. 2 754 §. 
Kunnall.kert. 1954 I osa 16 
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Luoteisväylän vesi- ja viemärijohtojen rakentamista koskevan arkkitehti H. Sysi-
metsän ym. anomuksen johdosta kaupunginhallitus päätti1) oikeuttaa hakijat kaivautta-
maan ja täyttämään omalla kustannuksellaan vesijohto- ja viemärikanavan Lauttasaa-
ren luoteisväylään sillä ehdolla että kanavatyöt suoritetaan rakennusviraston katuraken-
nusosaston antamien piirustusten mukaan, jotka on työn aikana pidettävä nähtävinä 
työmaan toimistossa, että kaupunki saa asettaa kanavaan korvauksetta vesijohdon sekä 
viemäriputket ja tarkastuskaivot sekä muuten edellä mainituin ehdoin. 

Samalla kaupunginhallitus päätti oikeuttaa yleisten töiden lautakunnan käyttämään 
ko. kanavaan tarvittavien viemäriputkien laskemiseen v:n 1953 talousarvion tuloa tuotta-
mattomien pääomamenojen pääluokan lukuun Viemärit kuuluvaa määrärahaa Asema-
kaavalain 31—32 §:ien mukaisia viemärin rakennustöitä, kaupunginhallituksen määräyk-
sen mukaan. Lisäksi kaupunginhallitus päätti ilmoittaa hakijoille, että v:n 1955 talous-
arvioehdotukseen on merkitty määräraha vesij ohdon rakentamista varten Luoteisväylään 
Lauttasaaren urheilukentältä Koivusaarentielle. 

Lauttasaaren Heporaudan' puistoon tuleva jäteveden pumppuaseman suunnitelma 
hyväksyttiin 2) katurakennusosaston piirustuksen n:o 7825 mukaisesti. 

Ruotsalaisten seurakuntien vanhainkotikomitean anomuksesta kaupunginhallitus 
päätti 3) myöntää 1.1 milj. mk tuloa tuottamattomien pääomamenojen pääluokkaan kuu-
luvista käyttövaroistaan viemärijohdon rakentamiseksi Lokkalantiehen korttelin n:o 
30056 tonttia n:o 10 varten. Anojalle päätettiin samalla ilmoittaa, että Lokkalantiessä ko. 
tontin vieressä on jo vesijohto. 

Kirvesmies V. Hakkaraiselle päätettiin 4) myöntää oikeus yhdistää Pakilan kylässä 
omistamansa Peltolan tilan RN:o 4538 viemäri Papinmäentiessä olevaan yleiseen viemäriin 
ehdolla, että hän sitoutuu suorittamaan sellaisen korvauksen, minkä kaupunginvaltuusto 
vastedes tehtävän periaatepäätöksen mukaan tulee vaatimaan sekä että hän vakuutena 
po. viemärirakennuskustannusten suorittamisesta jättää kiinteistövirastolle 100 000 mk:n 
hyväksyttävän vakuuden. Samalla kaupunginhallitus päätti kehottaa asiamiesosastoa 
tekemään hakijan kanssa Papinmäentien kunnossa- ja puhtaanapitoa koskevan sopimuk-
sen aikaisemmin noudatettujen perusteiden mukaisesti. 

Tapanilan suomenkielisen kansakoulun viemärit päätettiin 5) yhdistää Helsingin Suo-
malaisen Säästöpankin omistamaan viemäriin sillä ehdolla, ettei pankki vaadi kaupungilta 
mitään vuokra- tai liitäntämaksuja, mutta että kaupunki ottaa hoitaakseen ja kunnossa-
pitääkseen pankin omistaman viemärin, sen jäädessä silti edelleen pankin omaisuudeksi, 
pankin saostuskaivosta alkaen kaupungin omistamaan viemäriin saakka siihen asti, kun-
nes Tapanilan viemäriverkko rakennetaan ja entinen viemäri käy tarpeettomaksi. Asia-
miesosaston tehtäväksi annettiin tehdä sopimus pankin kanssa. 

Maunulan korttelin n:o 280 länsipuolelle rakennettavaa likavesi- ja sade vesij ohtoa var-
ten myönnettiin6) 1.8 8 milj. mk tuloa tuottamattomien pääomamenojen pääluokkaan 
kuuluvista kaupunginhallituksen käyttövaroista. 

Samoista määrärahoista myönnettiin 7) vielä 550 000 mk Malmin sairaalan ja Malmin 
jatkokoulun liittämiseksi Tattarisuon pohjavesilaitoksesta vedettyyn verkostoon. 

Yleisten töiden lautakuntaa kehotettiin 8) huolehtimaan Näsipuron perkaamisesta ja 
ojarummun rakentamisesta puroon Tuomarinkylässä ja käyttämään tarkoitukseen 485000 
mk viemärien korjaukseen ja kunnossapitoon esikaupungeissa merkityistä määrärahoista. 

Autoilija T. Luontalan anomuksesta kaupunginhallitus päätti 9) myöntää 150 000 mk 
yleisten töiden pääluokkaan kuuluvista käyttövaroistaan Pakilan omakotialueen kortte-
lissa n:o 122 olevien tonttien n:o 3 ja 4 välissä kulkevan valtaojan putkitukseen edellyttä-
en, että anoja suorittaa putkituksen jälkeen ojan täyttämisen. 

Istutukset. Määrärahoista Satunnaiset istuttamis-, koristelu- ja puhdistustyöt, kau-
punginhallituksen määräyksen mukaan, myönnettiin 200 000 mk kiviportaiden rakenta-
mista varten Myllyrinteen puiston Olympialaiturin puoleiseen rinteeseen 10) sekä 8COOOO 
mk Länt. Puistotien korjaustöiden suorittamista varten11). 

Kaupunginhallitus päätti12) oikeuttaa yleisten töiden lautakunnan ylittämään kerto-
musvuoden talousarvion yleisten töiden pääluokkaan kuuluvia määrärahoja Istutukset 
enintään 512 000 mk Canna-istutusten järjestämistä varten Mannerheimintielle. 

!) Khs 25. 11. 3 185 §. — 2 ) S:n 4. 2. 357 §. — 3) S:n 1. 7. 1 840 §. — 4) S:n 14. 10. 2 753 § .— 
5) S:n 29. 7. 1 991 §. —6) S:n 11. 3. 687 §. — 7 ) S:n 4. 2. 363 §. — 8 ) S:n 13. 5. 1 299 §, — 9 ) S:n 
5. 8. 2 023 §. —10) S:n 30. 9. 2 587 §. — n ) S:n 2. 12. 3 234 §. — 1 2 ) S:n 4. 3. 649 §. 
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Yleisten töiden -pääluokkaan kuuluvista käyttövaroistaan kaupunginhallitus myönsi 
360 000 mk Eino Leinon patsaan ympäristön järjestämistä varten1) sekä 20 000 mk pen-
sasistutuksen järjestämistä varten Kampintorin vedenheittopaikan ympärille2). 

Malmin lastenkodin puutarha-alueen kunnostamista varten myönnettiin 3) 230 000 mk ; 
tuloa tuottamattomien pääomamenojen pääluokkaan kuuluvista kaupunginhallituksen 
käyttövaroista. 

Svenska Handelshögskolan -nimisen koulun tontilla Arkadiankatu 22 olevat istutukset 
päätettiin 4) ottaa kaupungin hoitoon 20 000 mk:n vuotuista korvausta vastaan. 

Samaten päätettiin 5) Vanhojen Huolto -yhdistyksen Käpyrinne -nimisen vanhain-
kodin istutusten kunnossapito ottaa rakennusviraston hoitoon korvausta vastaan. Yhdisr 
tyksen anomuksesta, joka koski naapuritontin alueelle vedetyn tien siirtämistä takaisin 
vanhainkodin tontille, yleisjaosto päätti myöntää 20 000 mk määrärahoista Vanhojen 
nurmien ja käytävien uudistus mainitun tien siirtämistä varten. 

Kaupunginpuutarha. Yleisjaosto päätti6) vapauttaa Suomi Rakentaa -näyttelyn jär-
jestäjät suorittamasta kaupunginpuutarhasta näyttelyä varten lainatuista kasveista peri-
tyn 38 650 mk:n laskun 32 850 mk:n suuruista osaa, loppuosan, 5 800 mk, jäädessä järjes-' 
täjien suoritettavaksi kuljetuksista ja kasvien kastelusta. Samalla yleisjaosto päätti myön-
tää 32 850 mk yleisten töiden pääluokan erinäisten menojen määrärahoista Poistot ja 
palautukset, kaupunginhallituksen käytettäväksi. 

Rakennusvirastoa kehotettiin 7) huolehtimaan roomalaiskatolisen uuden kirkon vih-
kiäisjuhlaan tarvittavien laakeripuiden kuljettamisesta sekä veloittamaan siitä ainoastaan 
suoranaiset kustannukset, mutta ei vuokraa. 

Suomen Marsalkka Mannerheimin Muistojuhlatoimikunnan anomuksesta yleisjaosto 
päätti 8) kehottaa rakennusvirastoa suorittamaan B-Messuhallin esiintymislavan ja sen 
ympäristön koristamisen maksuttomasti 28. 1. 1954 vietettävää Suomen Marsalkan muis-
tojuhlaa varten sekä lähettämään laskun yleisjaoston hyväksyttäväksi. 

Allergiatutkimussäätiön naistoimikunta oikeutettiin 9) käyttämään kaupunginpuutar-
han aluetta teejuhlien järjestämistä varten kaupunginpuutarhurin kanssa sovittavana päi-
vänä kertomusvuoden syyskuun aikana sillä ehdolla, että toimikunta sitoutuu korvaamaan 
alueen siistimisestä juhlien jälkeen aiheutuvat kustannukset ja vastaamaan mahdollisesta 
vahingosta. 

Barnavärdsföreningen i Finland -niminen yhdistys oikeutettiin 10) järjestämään tee 
kutsut kaupunginpuutarhassa kertomusvuoden toukokuun alussa kaupunginpuutarhurin 
kanssa lähemmin sovittavana päivänä. 

Leikkikentät. Yleisten töiden pääluokkaan kuuluvista käyttövaroistaan kaupungin-
hallitus myönsi 300 000 mk Hernesaarenkatu 14:n takana olevan kalliomaaston kunnosta-
mista varten lasten leikkialueeksi11); 630 000 mk tilapäisten kaitsijarakennusten ja 
välinesuojien hankkimista varten Maunulan ja Intiankadun leikkipuistoihin12). 

Paloheinän alueen leikkikenttien järjestämiseksi kaupunginhallitus päätti13) kehottaa 
yleisten töiden lautakuntaa ryhtymään toimenpiteisiin Raivion torilla ja Saramäentien 
varrella olevien leikkipaikkoina käytettyjen alueiden kunnostamiseksi tilapäisiksi leikki-
paikoiksi ja myöntää tarkoitusta varten 200 000 mk yleisten töiden pääluokkaan kuulu-
vista käyttövaroistaan. Samalla kaupunginhallitus päätti kehottaa lautakuntaa v:n 1955 
talousarvioehdotukseensa merkitsemään 1.3 54 milj. mk leikkikentän rakentamista varten 
korttelin n:o 35 pohjoispuolelle sekä harkitsemaan määrärahan varaamista palloilukentän 
ja II luokan leikkikentän kunnostamiseksi korttelin n:o 49 länsipuolelle. 

Erään puun rauhoittaminen. Metsäntutkimuslaitoksen esityksestä kaupunginhallitus 
päätti14) ilmoittaa kiinteistölautakunnalle ja yleisten töiden lautakunnalle, ettei Pihlaja-
tien ja Valpurintien risteyksessä olevassa puistikossa kasvavaa haapaa saanut ilman kau-
punginhallituksen lupaa kaataa ja että puiston kunnostamis- ym. töitä suoritettaessa olisi 
varottava, ettei haapaa vahingoiteta. 

Lammassaaresta kaadettavat puut. Raittiusyhdistys Koiton anottua, että sille luovu-
tettaisiin Lammassaaren kansanpuistoalueella kaadettavat puut kaupunginhallitus 

Khs 7. 1. 50 §. — 2) S:n 4. 3. 643 §. — 3) S:n 11. 3. 678 §. — 4) S:n 13. 5. 1 302 §. — 
6) Khn jsto 9. 6. 5 745 §. —6) S:n 22. 9. 6 195 §. — 7) S:n 1. 12. 6 582 §. — 8) S:n 20. 1. 5 078 §, 
17. 2. 5 175, 5 176 §. — 9 ) Khs 2. 9. 2 306 §. — 10) S:n 22. 4. 1 106 §. — n ) S:n 14. 1. 88 §.— 
12) S:n 21. 1. 180 §. — 13) S:n 24. 3. 834 §. —14) S:n 4. 2. 375 §. 
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p ä ä t t i i l m o i t t a a yhdistykselle, että se saisi ostaa Lammassaaressa leimatut puut 94 030 
mk:n hinnasta 30. 9. mennessä. 

Sepelin ja soran luovuttaminen. Laajalahden kyläteiden hoitokunnalle päätettiin2) 
myydä sepeliä hintaan 250 mk/m3. 

Vartio-Mellunkylän Kiinteistöyhdistys oikeutettiin 3) ottamaan kaupungin sorakuo-
pasta 80 m3 soraa Vartiokylän Leppäsaarentien kunnostamista varten sillä ehdolla, että 
yhdistys suorittaa kaupungille sorakuopan valvojan palkkaamisesta aiheutuvat suoranai-
set kustannukset. 

Käymälät. Tuloa tuottamattomien pääomamenojen pääluokkaan kuuluvista käyttö-
varoistaan kaupunginhallitus myönsi 4) 700 000 mk yleisen käymälän rakentamista varten 
Malmin torille asemakaavaosaston 1. 2. päivätystä piirustuksesta ilmenevään paikkaan. 

Yksi rakennusviraston käymäläkoju päätettiin 5) siirtää lastentarhain käytettäväksi 
Intiankadun puistossa. 

Hakaniementorin naismyyjät oikeutettiin 6) maksutta käyttämään Hakaniemen hallin 
mukavuuslaitosta, mikäli he esittävät vuokrakuittinsa tai muun kiinteistölautakunnan 
iiyväksymän selvityksen siitä, että he ovat torimyyjiä. 

Kaatopaikat. Vanhan Puodinkyläntien varrella Malmin hautausmaan pohjoispuolella 
oleva vanha soranottopaikka päätettiin 7) osoittaa rakennusviraston puhtaanapito-osas-
tolle kuivien jätteiden kaatopaikaksi Malmin aluetta varten. Puhtaanapito-osaston tuli 
peittää paikka tasaiseksi ja pitää se siistinä. 

Lippusalkojen ja lippujen hankkiminen ja niiden lainaaminen. Rakennusviraston va-
rasto-osaston esitettyä 28 559 mk:n suuruisen laskun Islannin presidentin verlailun aikana 
suoritetusta lippusalkojen pystyttämisestä ja kookosmattojen levittämisestä sekä lippujen 
ja lipputankojen vuokrista, yleisjaosto päätti8) toistamiseen huomauttaa rakennusviras-
tolle, ettei kaupunginhallituksen järjestämästä liputuksesta ollut perittävä vuokraa 
lipuista ja lipputangoista. Samalla yleisjaosto päätti myöntää 5 000 mk kaupunginhalli-
tuksen yleisistä käyttövaroista kookosmaton levittämisestä aiheutuneiden menojen peit-
tämiseksi ja kehottaa rakennusvirastoa suorittamaan lipputankojen pystyttämisestä ja 
poistamisesta sekä liputuksesta aiheutuneet kustannukset tarkoitukseen myönnetyistä 
määrärahoista. 

XV Olympia Helsinki 1952 -yhdistyksen hankintatoimiston tarjouksesta kaupungin-
hallitus päätti9) ostaa sen tarjoamat 196 kpl kokoa 327x200 olevat eri maiden liput 
500 000 mk:n hinnasta, joka summa myönnettiin kaupunginhallituksen yleisistä käyttö-
varoista. 

Kaupungintalon edustalle pystytettävät lippusalot päätettiin 10) uusia ao. määrä-
rahoja käyttäen. 

Tähtitorninmäen liputuksesta itsenäisyyspäivänä ja juhannusaattona aiheutuneet 
laskut 9 492 mk ja 1 180 mk saatiin u ) maksaa v:n 1953 ja kertomusvuoden talousarvioon 
kuuluvista kaupunginhallituksen yleisistä käyttövaroista. 

Naisjuristit-Kvinnliga Jurister yhdistys päätettiin 12) vapauttaa suorittamasta vuokraa 
Naisjuristien kansainvälisen liiton maailmankongressin aikana lainaamistaan lipuista ja 
lippusaloista sillä ehdolla, että yhdistys suorittaa todelliset työkustannukset. 

Suomen Naisjärjestöjen Keskusliitolle myönnettiin 13) 50 000 mk:n alennus kansainvä-
lisen naisten suurkongressin aikana järjestetystä liputuksesta, joten keskusliiton makset-
tavaksi jäi 67 202 mk. 

Suomen Partiopoikajärj estolle päätettiin14) vuokratta lainata partioliikkeen maailman-
kongressin aikana tarvittava määrä lipputankoja ja ao. maiden lippuja pystytettäväksi 
Otaniemen Teekkarikylän alueelle sillä ehdolla, että järjestö vastaa pystytys- ja kuljetus-
kustannuksista. 

Yleisjaosto päätti15) oikeuttaa rakennusviraston myymään 800 lippusalkoa 350 mk:n 
hinnasta metriltä vasta sen jälkeen kun rahatoimenjohtaja on rakennusvirastolle ilmoitta-
nut, haluaako Tukholman kaupunki mahdollisesti ostaa lippusalkoja ratsastuksen Olym-
piakisoja silmälläpitäen. 

Khs 26. 8. 2 268 §. — 2) Khn jsto 19. 5. 5 649 §. — 3) S:n 3. 11. 6 425 §. — 4) Khs 30. 
9. 2 582 §. — 5) Khn jsto 14. 4. 5 465 §. — 6) Khs 13. 5. 1 331 §. — 7) S:n 30. 12. 3 527 §. — 
«) Khn jsto 9. 6. 5 736 §. — 9 ) Khs 28. 4. 1 183 §. — 10) Khn jsto 2. 8. 5 511 §. — l l ) S:n 20. 1. 
5 060 §, 15. 7. 5 902 §. —1 2) S:n 7. 7. 5 859 §. — 13) S:n 1. 1 >. 6 591 §. — 14) Khs 15. 7. 1 890 §. — 
l5) Khn jsto 19. 5. 5 648 §. 
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Tanssilavan lainaaminen. Rakennusvirastoa keho te t t i i nkorvaukse t t a luovutta-
maan tanssilava Suomen Muinaismuistoyhdistykselle Seurasaaressa vietettäviä juhannus-
juhlia varten sekä huolehtimaan korvauksetta sen paikoilleen asettamisesta ja purka-
misesta. 

Malmin sairaalan alueella oleva varasto. Rakennusvirasto oikeutettiin 2) edelleenkin 
pitämään varastoa Malmin sairaalan alueella siten, ettei siitä aiheutuisi haittaa sairaalan 
toiminnalle. 

Irtaimiston myynti. Eri osastojen käytöstä poistettua irtaimistoa päätettiin myydä 
seuraavasti: puhtaanapito-osaston käytöstä poistettu Ford-merkkinen kuorma-auto 
n:o AF-141 J. V. Oksaselle 25 000 mk:nhinnasta3); Ford-merkkinen kuorma-auto n:o AF-
153 U. Hoikkalalle 52 000 mk:n hinnasta4); kunnalliskodin käytöstä poistettu kalusto, 
mikä oli varattu väestönsuojelutoimiston tarpeita varten, päätettiin myydä huutokau-
palla 5); rakennusviraston kalustoluettelossa oleva ilmapuristaja n:o 32 päätettiin myydä 
asentaja A. Frimanille 25000 mk:n hinnasta6). Puhtaanapito-osaston käytössä ollut Volvo-
merkkinen kuorma-auto oli myyty huutokaupalla 7). 

Vahingonkorvaukset. Länsitien ja Lokkalantien risteyksessä olleella työmaalla sattu-
neen räjähdysonnettomuuden rouva S. Vartiaiselle aiheuttamien vahinkojen korvaami-
seksi yleisjaosto myönsi8) 160 020 mk kaupunginhallituksen yleisistä käyttövaroista sekä 
kehotti asiamiesosastoa suorittamaan mainitulle henkilölle oikeudenkäyntikulujen kor-
vauksena 32 000 mk ao. määrärahoista. 

Helsingin Keskusvankilan konemestarille M. Tuoviolle päätettiin 9) suorittaa 18 000 mk 
kiinteistöjen pääluokkaan kuuluvista kaupunginhallituksen käyttövaroista kertakaikki-
sena korvauksena niistä vahingoista, jotka Hämeentien tonteille n:o 61 ja 63 rakennetun 
läpikulkutalon perustus- ja rakennustöistä olivat aiheutuneet tai mahdollisesti vielä aiheu-
tuisi hänen keskusvankilan alueella olevalle puutarhalleen istutuksineen. 

Rakennusvirastoa kehotettiin 10) suorittamaan työmäärärahoista 50 000 mk korvauk-
sena Pakilan kylässä sijaitsevan Solberg-nimisen tilan RN35 3 6 omistajalle Solakalliontien 
leventämisen yhteydessä purettavasta riihirakennuksen osasta. 

Yleisten töiden pääluokkaan kuuluvista kaupunginhallituksen käyttövaroista myön-
nettiin n ) 26 919 mk autonkuljettaja E. Joen ohjaaman pakettiauton AE 506 korjauskus-
tannusten suorittamista varten, jolloin hänen korvattavakseen jäisi 10 000 mk. Samalla 
yleisjaosto päätti, ettei autonkuljettaja Jokea enää saanut käyttää autonkuljettajana 
kaupungin palveluksessa. 

Samoista määrärahoista myönnettiin vielä konttoripäällikkö G. Lindforsille 258 900 mk 
korvauksena 20. 1. tapahtuneen kallionräjäytyksen aiheuttamien vaurioiden korvaami-
seksi 12); liikkeenharjoittaja A. Marttilalle 104 310 mk tavanmukaisin ehdoin vahingon-
korvauksena siitä, että hän Alppikatu 1 :n kohdalla oli hiekoittamattomalla käytävällä 
liukastunut ja katkaissut jalkansa13); varastomies K. Matilaiselle 8 000 mk korvauksena 
puhtaanapito-osaston alueella sijaitsevalla bensiininjakeluasemalla sattuneessa tulipalossa 
menetetystä puvusta14); osastopäällikkö L. Sackleenille 1 230 mk tiejyrän perävaunusta 
roiskuneen kivihiilitervan likaaman takin puhdistamista varten 15); sekä puhtaanapito-
osaston autonkuljettajalle O. Saloselle epäkunnossa olevalla autolla ajamisesta tuomitut 
sakot 1 400 mk 16). 

Yleisten töiden pääluokkaan kuuluvista määrärahoista Katujen, teiden ja yleisten 
paikkojen korjaukset ja kunnossapito esikaupungeissa myönnettiin17) J. F. Alhon peri-
kunnalle 24 012 mk korvauksena auton sinkoaman kiven aiheuttamista vaurioista. 

Määrärahoista Sopimusten mukainen katupuhtaanapito myönnettiin Oy. Manner-
heimintie 9 -nimiselle yhtiölle 460 797 mk kiinteistölle aiheutuneista ikkunavaurioista 18) 
sekä Vakuutusyhtiö Pohjolalle 139 277 mk Oy. Malminkatu 16 -nimiselle yhtiölle sattu-
neista ikkunavaurioista 19). 

Tuloa tuottamattomien pääomamenojen pääluokan määrärahoista Uusia katuja ja 
teitä, kaupunginhallituksen määräyksen mukaan, myönnettiin 20) 30 060 mk raastuvan-

Khn jsto 19. 5. 5 646 §. — 2) Khs 30. -9. 2 597 §. — 3) Khn jsto 10. 2. 5 160 §. — 4) S:n 
10. 2. 5 161 §. — 5) S:n 6. 10. 6 252 §. — 6) S:n 5. 8. 5 998 §. — 7) S:n 9. 6. 5 747 §. — 8) S:n 
20. 10. 6 350 §. — 9) S:n 11. 8. 6 027 §. —1 0) S:n 24. 3. 5 381 §. — S:n 30. 6. 5 847 §. — 
12) Khs 10. 6. 1 648 §. — 13) Khn jsto 13. 1. 5 047 §. — 14) S:n 17. 11. 6 520 §. — 15) S:n 26. 5. 
5 676 §. — 16) S:n 12. 5. 5 614 §. — 17) S:n 15. 7. 5 912 §. —-18) Khs 11. 2. 429 §. — 19) S:n 11., 
2. 428 §. — 20) Khn jsto 5. 8. 6 001 §. 
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oikeuden rakennusmestari B. A. Sjöblomin maksettavaksi tuomitsemien vahingonkorvaus-
ten suorittamista varten. 

Kanslisti T. Wibergin anottua korvausta Oulunkylän Kunnantien leventämisestä 
hänelle aiheutuneesta vahingosta ja haitasta kaupunginhallitus p ä ä t t i k e h o t t a a asia-
miesosastoa neuvottelemaan anojan kanssa rakennustyön suorittamista koskevan sopi-
muksen aikaansaamiseksi. 

Merkittiin 2) tiedoksi, että lääninhallitus oli hylännyt silittäjä A. A. Silvastin tapatur-
makorvausta koskevan valituksen. 

Yleisjaosto päätti oikeuttaa yleisten töiden lautakunnan suorittamaan hiekoitusmäärä-
rahaa käyttäen Oy. Etel. Esplanaadikatu 2 -nimiselle yhtiölle 29 410 mk korvauksena 
särkyneestä ikkunasta 3) sekä Asunto-osakeyhtiö Fleminginkatu 12 -nimiselle yhtiölle 
3 920 mk särkyneestä oven lasista 4). 

Autonkuljettaja V. Raiha vapautettiin 5) suorittamasta kaupungille raastuvanoikeu-
den hänen maksettavakseen tuomitsemaa 22 000 mk:n vahingonkorvausta varomatto-
masta autolla-ajosta. 

Anastetun omaisuuden korvaaminen. Työpajankadun varrella olevan työryhmän työ-
kalukopista murtautumalla anastettu kaupungin omistama työkalulaatikko työkaluineen, 
yhteiseltä arvoltaan 15 760 mk, päätettiin6) poistaa kalustoluettelosta. 

Eri työmailta anastettujen työntekijäin vaate- ym. esineiden korvaamista varten 
myönnettiin 7) yhteensä 13 320 mk ao. määrärahoista, 

11. Liikennettä koskevat asiat 

Kertomusvuoden poistoprosenttien muuttaminen. Kaupunginhallitus päätti 8) oikeuttaa 
liikennelaitoksen lautakunnan laskemaan omnibusvaunuston poiston kertomusvuoden 
tilinpäätöksessä 10 %:n mukaan, jolloin poisto v. 1955 olisi laskettava 20 %:n mukaan. 

Lippukassanhoitajien ylityökorvaukset. Liikennelaitoksen Viran- ja Toimenhaltijat 
yhdistys oli valittanut liikennelaitoksen lautakunnan lippukassanhoitajien ylityökorvausta 
koskevasta päätöksestä. Liikennelaitoksen lautakunnan, palkkalautakunnan ja kaupun-
ginlakimiehen annettua asiasta lausuntonsa kaupunginhallitus päätti 9) kunnallislain 175 
ja 179 §:n nojalla 10) hylätä valituksen, koska lippukassanhoitajien työaika virkasäännön 
17 §:n mukaan n ) on erikseen määrätty siten, ettei se kolmen viikon aikana saanut ylittää 
v. 1946 annetun 12) työaikalain 6 §:ssä säädettyä enimmäismäärää eikä lippukassanhoita-
jilla siis ole oikeutta saada lauantaisin ja pyhäpäivien aattoina tekemästään työstä ylityö-
korvausta. Samalla kaupunginhallitus päätti kehottaa lautakuntaa järjestämään lippukas-
sanhoitajien työn siten, että he ainakin joka seitsemäs päivä olisivat vapaita työstä. 

Ansiomerkkien tilaaminen. Alistettuaan tutkittavakseen liikennelaitoksen lautakunnan 
päätöksen, joka koski ansiomerkkien tilaamista, kaupunginhallitus päätti 13) oikeuttaa 
lautakunnan panemaan täytäntöön päätöksensä sekä ilmoittaa lautakunnalle, että lii-
kennelaitoksen ansiomerkkien jakaminen on lopetettava siten, että niitä jaetaan viimeisen 
kerran v. 1959. 

Liikennelaitoksen viranhaltijat. Kaupunginhallitus päätti1 4) muuttaa liikennelaitoksen 
lautakunnan päätöstä, joka koski teknikko Elon nimittämistä 31. palkkaluokan piirtäjän 
virkaan siten, että virkaan valitun oli ennen virkaan ryhtymistään esitettävä virkasään-
nön mukainen lääkärintodistus terveydentilastaan. 

Liikennelaitos oikeutettiin15) julistamaan 45. palkkaluokkaan kuuluva ratainsinöörin 
virka haettavaksi siten, että hakijat saisivat esittää myös omat palkkavaatimuksensa. 

Kaupunginhallitus päätti1 6) sittemmin oikeuttaa liikennelaitoksen lautakunnan suorit-
tamaan 45. palkkaluokan ratainsinöörin virkaan valitulle insinööri Durchmanille palkkaa 
83 650 mk kuukaudessa, johon palkkaan sisältyivät siihenastiset indeksikorotukset ja ikä-
lisät. Eläke oli laskettava 45. palkkaluokan mukaan. 

!) Khs 1. 7. 1 837 §. — 2) Khn jsto 18. 8. 6 057 §. 1. 12. 6 587 §. — 3) S:n 15. 7. 5 913 §. — 
*) S:n 15. 7. 5 914 §. — 5) S:n 3. 2. 5 128 §. — 6) S:n 5. 3. 5 292 §. — 7) S:n 3. 2. 5 130 §, 29. 
12. 6 720 §. — 8 ) Khs 30. 9. 2 611 §. — 9) S:n 22. 6. 1 796 §. — 1 0 ) Ks. v:n 1948 kunn. as. kok. 
s. 220. — «) Ks. v:n 1951 kunn. as. kok. s. 134. — 1 2 ) Ks. v:n 1946 kunn. as. kok. s. 355. — i3) Khs 
16. 12. 3 416 §. — 14) S:n 12. 8. 2 139 §. —1 5) S:n 29. 7. 2 008 §. —1 6) S:n 4. 11. 2 971 §. 


