
94 1. Kaupunginvaltuusto 

Kunnallisen hautausmaan perustamista koskeva vtn Sundströmin y. m. 
aloite ei antanut x) kaupunginvaltuustolle toimenpiteen aihetta. 

12. Puhtaanapitoa koskevat asiat 

Puhtaanapitolaitos. Puhtaanapitolaitoksen apulaisjohtaja G. Anders-
son määrättiin 2) oman virkansa ohella hoitamaan avoinna olevaa laitok-
sen toimitusjohtajan virkaa edelleen heinäkuun 16 p:stä lukien, jolloin 
kaupunginhallituksen hänelle tähän antama määräys3) päättyi, toistai-
seksi siksi kuin kysymys mainitun viran täyttämisestä lopullisesti ratkais-
tiin. Puhtaanapitolaitoksen toimitusjohtajan virkaan valittiin 4) sittemmin 
insinööri B. Ax. 

Puhtaanapitolaitoksen autonkuljettaja E. W. Kuusela, joka viimeksi 
kuluneiden 12 kuukauden aikana oli nauttinut sairaslomaa 8 viikkoa täysin 
palkkaeduin ja saman verran 2/3 palkoin, oikeutettiin5) toukokuun 15 
p:n ja elokuun 15 p:n väliseltä sairasloma-ajaltaan nostamaan puolet 
palkastaan. 

Puhtaanapitolaitoksen autonapumies V. V. Nieminen oikeutettiin6) 
saamaan puolet palkastaan hänelle lokakuun 13 p:stä 1938 maaliskuun 
12 p:ään 1939 myönnetyn jatketun sairasloman ajalta sekä autonkuljet-
ta ja V. E. Nyman 2/3 palkastaan hänelle marraskuun 16 p:stä 1938 helmi-
kuun 15 p:ään 1939 myönnetyn jatketun sairasloman ajalta. 

Puhtaanapitolautakunta oikeutettiin ylittämään v:n 1938 katujen ja 
kiinteistöjen puhtaanapitomäärärahaa Työpalkat 131,175:50 mk 7 ) sekä 
puhtaanapitolautakunnan ja puhtaanapitolaitoksen kertomusvuoden tarve-
rahoja enintään 1,200 mk8) . 

Malmin kaatopaikka. Uudenmaan lääninhallituksen päätettyä joulu-
kuun 14 p:nä 1938 Malmin kaatopaikalla vallitsevien terveydellisten epä-
kohtien poistamista tarkoittavassa valitusasiassa9), että Malmin kaato-
paikka oli siirrettävä toiseen, sopivampaan paikkaan tammikuun 1 p:ään 
1944 mennessä, kaupunginhallitus valitti10) tästä päätöksestä korkeimpaan 
hallinto-oikeuteen, joka kuitenkin kertomusvuoden kesäkuun 7 p:nä hyl-
käsi valituksen i r ) . 

13. Satamaoloja koskevat asiat 
Kaupungin satama-alueiden rajain muuttaminen. Kaupunginvaltuusto 

hyväksyi 12) satamissa ja niiden läheisyydessä olevien alueiden hallinnon 
järjestämistä selvittämään asetetun komitean 13) ehdotuksen kaupungin 
satama-alueiden rajain muuttamisesta täydennettynä Munkkiniemen ja 
Herttoniemen alueiden osalta komitean ehdotuksen mukaisesti. Samalla 
valtuusto päätti, että karttaan merkityillä n. s. punaisilla alueilla eli varsi-
naisilla satama-alueilla olevat kioski-, bensiinin jakeluasema- y. m. kaupan 
harjoittamista varten tarkoitetut paikat vuokrataan satamalautakunnan 
toimesta. 

!) Kvsto 15 p. maalisk. 24 §; ks. myös v:n 1936 kert. s. 74. — 2 ) Kvsto 13 p. 
syysk. 6 §. — 3) Vrt. t ämän kert. s. 248. — 4) Kvsto 21 p. kesäk. 10 §. — 5) S:n 5 p. 
heinäk. 11 §. — 6) S:n 25 p. tammik. 15 § ja 15 p. maalisk. 12 §. — 7 ) S:n 25 p. 
tammik. 38 §. — 8 ) S:n 25 p. lokak. 28 §. — 9 ) Vrt. v:n 1937 kert. s. 80 ja 218. — 
10) S:n t ämän kert . s. 249. — X1) Kvsto 15 p. marrask. 3 §. — 12) S:n 24 p. toukok. 
13 §. _ is) Ks. v:n 1938 kert . s. 143. 




