
96 I. Kaupung invaltuusto 

ren eteläosan louhimistyöt sekä katurakennusosaston töinä Valpurintien ja 
Tilkan sillan välisen Turuntien osan itäpuolen alentarais- ja viemärityöt, 
Krematorion länsipuolella olevan puistoalueen järjestelyn, korttelissa n:o 
296 a olevan kaupungin tonttialueen louhimisen, Sörnäisten rantatien kokoo-
jajohdon työt, korttelin n:o 694 pohjoisosan istutustyöt, salaojan rakenta-
misen Vuorelankadulle pitkin Taivaskallion rinnettä, Niittypuiston työt 
ja Kesäkadun ynnä korttelin n:o 484 länsipuolella olevan kadun työt. 

Kaupunginvaltuusto hyväksyi1) hallituksen toimenpiteet varatöiden 
toimeenpanemisesta kertomusvuoden alusta sekä edellä selostetussa ohjel-
massa mainitut työt suoritettaviksi varatöinä; hallitus oikeutettiin samalla 
tarvittaessa tekemään täten vahvistettuun varatyöohjelmaan välttämättö-
miksi osoittautuvia muutoksia. Hallituksen käytettäväksi varatöiden 
toimeenpanemiseen myönnettiin 3,620,000 mk valtuuston käyttövaroista 
työttömyyden lieventämiseksi tarkoitettuihin töihin. 

Samalla päätettiin, että kaupungin varat öissä oli helmikuun 15 p:stä 
1938 alkaen sovellettava samoja tuntipalkkoja kuin vakinaisissa töissä, 
kuitenkin niin, että vanhuuden, sairaalloisuuden tai muun tämän luontoisen 
syyn takia työkykynsä osittain menettäneiksi todetuille henkilöille oli 
maksettava seuraavat tuntipalkat: ammattimiehille 6: 70 mk, rusnaajille 
6: 30 mk ja aputyöntekijöille 5: 90 mk. 

Väestönsuojain rakentamista kaupunkiin koskeva vtn Kallian y.m. aloite 
ei kaupunginvaltuuston mielestä antanut2) aihetta muihin toimenpiteisiin 
kuin mihin kaupunginhallitus asiassa jo oli ryhtynyt 3). 

12. Puhtaanapitoa koskevat asiat 

Puhtaanapitolaitos. Puhtaanapitolaitoksen alityönjohtajan A. G. Holm-
sténin tehtyä itsensä syypääksi erinäisiin epäsäännöllisyyksiin virantoimi-
tuksessa m.m. siten, että hän lumenkuljetusta koskeviin puhtaanapitolai-
toksen palkkalistoihin oli merkinnyt työntekijöitä, jotka eivät olleet lain-
kaan olleet kaupungin palveluksessa, ja ainakin osaksi anastanut nämä 
paikkamäärät, kaupunginhallitus teki ilmoituksen asiasta rikospoliisille, 
joka pidätti työnjohtaja Holmsténin kuulustelua varten. Lisäksi tehtiin 
asiasta kunnallislain 52 §:ssä säädetty ilmoitus lääninhallitukselle. Kau-
punginvaltuusto merkitsi 4) edellä selostetun tiedoksi. 

Puhtaanapitomäärärahain ylittäminen. Puhtaanapitolautakunta oikeu-
tettiin 5) aikaisemmin myönnetyn ylityksen6) lisäksi ylittämään v:n 1937 ka-
tujen ja kiinteistöjen puhtaanapitomäärärahaa Työpalkat 1,869,696: 10 mk. 

Katujen ja kiinteistöjen puhtaanapitomäärärahoja Vedenkulutus, Kalus-
ton kunnossapito ja Työpalkat päätettiin 7) sallia ylittää vastaavasti enin-
tään 25,000 mk, 90,000 mk ja 1,013,000 mk. 

13. Satamaoloja koskevat asiat 

Satamahallintotoimisto. Kaupunginvaltuusto päätti8) v:n 1939 alusta 
lukien perustaa Katajanokan uuteen tullimakasiiniin 39 palkka- ja V kieli-
taitoluokkaan kuuluvan lämpöjohdon koneenkäyttäjän viran. 

!) Kvsto 12 p. tammik. 14 § ja 16 p. helmik. 15 §. — 2) S:n 5 p. lokak. 40 § 
ja 23 p. marrask. 7 §. — 3 ) Vrt. tämän kert. s. 256—257. — 4) S:n 24 p. elok. 4 §; 
vrt. tämän kert. s. 237. — 5) Kvsto 12 p. tammik. 27 §. — 6) Vrt. v:n 1937 kert. 
s. 80. — 7) Kvsto 23 p. marrask. 28 §. — 8) S:n 23 p. marrask. 8 §. 


