
80 I. Kaupunginvaltuusto 

N.s. Toukolan niityn kunnostaminen. Kaupunginvaltuusto hyväksyi 
Pro Helsingfors nimisen säätiön esittämän suunnitelman Kumpulassa ole-
van n.s. Toukolan niityn, Maamme-laulun ensiesityspaikan, kunnostami-
sesta luonnonpuistoksi. 

11. Puhtaanapitoa koskevat asiat 

Puhtaanapitomäärärahain ylittäminen. Kaupunginvaltuusto myöntyi 2) 
katujen ja kiinteistöjen puhtaanapitomäärärahain Lämpö, Vedenkulutus 
ja Työpalkat ylittämiseen vastaavasti 8,450 markkaa, 24,750 markkaa 
ja 150,000 markkaa. 

Malmin kaatopaikalla vallitsevat epäkohdat. Korkeimman hallinto-
oikeuden palautettua3) Malmin kaatopaikan poistamista tarkoittavan 
Helsingin maalaiskunnan terveydenhoitolautakunnan valituksen Uuden-
maan läänin maaherran uudelleenkäsiteltäväksi, tämä helmikuun 15 p:nä 
1935 tekemällään välipäätöksellä pyysi kaupunginvaltuuston lausuntoa 
asiasta. Tällöin valtuusto päätti 4) selityksessään esittää valituksen evättä-
väksi samalla ilmoittaen kaupungin suostuvan yleisen tyytyväisyyden 
saavuttamiseksi Malmin kaatopaikalla vallitsevia epäkohtia koskevassa 
asiassa suorittamaan kaatopaikan länsiosan tasoittamisen ja salaojittami-
sen, jolloin likavesi johdettaisiin 100 m3:n suuruiseen likavesikaivoon ja 
poistettaisiin sieltä tarvittaessa tankkiautoilla, sekä rakennettaisiin alueen 
pohjoissivulle vedenkulkua estävä betonisuojus ja ympäröitäisiin alue 2 
m:n korkuisella tiiviillä puuaidalla. Mainittuja töitä varten tarvittavat 
varat, yhteensä 260,000 markkaa, päätettiin merkitä v:n 1938 talousarvioon. 

12. Satamaoloja koskevat asiat 

Satamahallintotoimisto. Toimistotöiden lisäännyttyä Katajanokan 
uuden tullimakasiinin tultua avatuksi päätettiin 5) satamahallintotoimiston 
satamaliikenneosastolle heinäkuun 1 p:stä alkaen perustaa 3 palkka- ja 
V kielitaitoluokkaan kuuluva toimistoapulaisenvirka myöntäen kertomus-
vuoden palkkamenoihin 9,000 markkaa kaupunginvaltuuston käyttöva-
roista uusien virkain palkkoja sekä palkankorotuksia varten. 

Satama jäänsärkijät. Kaupunginvaltuusto päätti6) vahvistaa satama-
jäänsärkijä ja hinaaja Herculeksen pursimiehen palkan 1,600 markaksi, 
kansimiesten palkan 1,425 markaksi ja lämmittäjäin palkan 1,400 markaksi 
kuukaudessa toukokuun 1 p:stä 1937 lukien, ottaen huomioon niiden suh-
teeton pienuus, sekä oikeuttaa satamalautakunnan näiden korotettujen 
palkkain suorittamiseksi ylittämään 5,200 markalla mainitun aluksen 
kertomusvuoden tilapäisen työvoiman määrärahaa. 

Hercules ja Otso nimisten jäänsärkijäin virkain järjestely tarkoituksessa 
kaupunginvaltuusto päätti7) v:n 1938 alusta perustaa satamalaitokseen 
10 palkka- ja IV kielitaitoluokkaan kuuluvan aluksen päällikön viran, 
kaksi 8 palkka- ja V kielitaitoluokkaan luettavaa ensimmäisen konemesta-
rin virkaa, 6 palkka- ja V kielitaitoluokkaan luettavan toisen konemesta-

!) Kvsto 17 p. marrask. 21 §. — 2) S:n 17 p. marrask. 26 §. — 3) Ks. v:n 1935 kert. 
s. 89. — 4) Kvsto 13 p. lokak. 7 §. — 5) S:n 16 p. kesäk. 22 §. — 6) S:n 28 p. huh-
tik. 15 §. — 7) S:n 16 p. kesäk. 23 §. 


