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tamiseen oikeuttaen yleisten töiden lautakunnan jo kertomusvuonna käyt-
tämään edellisen määrärahan kokonaisuudessaan sekä jälkimmäisestä 
220,000 mk. 

Eräiden kunnostamistöiden suorittaminen Pirkkolan omakotialueella. 
Kaupunginvaltuusto päätti x) merkitä v:n 1942 talousarvioon 247,500 
mk:n suuruisen määrärahan eräitä Pirkkolan omakotialueella suoritettavia 
kunnostamistöitä varten oikeuttaen yleisten töiden lautakunnan käyttä-
mään sen jo kertomusvuonna. 

12. Puhtaanapitoa koskevat asiat 

Puhtaanapitomäärärahat. V:n 1940 talousarvion katujen ja kiinteistö-
jen puhtaanapitomäärärahaa Työntekijäin erinäiset edut päätettiin 2) 
sallia ylittää enintään 480,910: 85 mk. 

Kertomusvuoden katujen ja kiinteistöjen puhtaanapitomäärärahaa 
Työpalkat päätettiin sallia ylittää 5,200,000 mk3) sekä Työntekijäin eri-
näiset edut enintään 1,162,000 mk 4 ) . 

Kaupunginvaltuusto päätti 5) merkitä siirtomäärärahaksi v:n 1939 
talousarvion pääluokkaan Puhtaanapito sisältyvän, Uudistyöt nimisen 
katujen ja kiinteistöjen puhtaanapitomäärärahan, 248,725 mk, joka oli 
jäänyt käyttämättä. 

13. Satamaoloja koskevat asiat 

Satamahallintotoimisto. Kaupunginvaltuusto päätti6) kertomusvuoden 
elokuun 1 p:stä lukien lakkauttaa satamahallintotoimiston satamalii-
kenneosaston 42 palkkaluokkaan kuuluvan parmaajain vanhimman viran 
sekä tällöin sen sijaan perustaa 41 palkka- ja V kielitaitoluokkaan kuuluvan 
vedenantomiehenviran, jonka haltijan palkkaamiseen kertomusvuonna 
saataisiin käyttää lakkautetun viran säästyvää palkkaerää. Edelleen val-
tuusto päätti edellä mainitusta päivästä lukien lakkauttaa koko parmaaja-
kunnan sellaisenaan. 

Satamain määrärahat. Kaupunginvaltuusto päätti sallia ylittää sa-
tamaliikennemäärärahaa Vedenkulutus enintään 30,000 mk 7) ja satama-
hinaaja Herculeksen korjaus- ja kunnossapitomäärärahaa yhteensä enin-
tään 190,000 mk8) sekä satamakannantamäärärahaa Tullilaitokselle suo-
ritettava kantopalkkio enintään 24,000 mk 9). 

Yleisten töiden lautakunta oikeutettiin 10) siirtämään kertomusvuo-
den talousarvion pääluokan Kiinteistöt lukuun Erinäisten hallintokuntain 
rakennusten korjaukset sisältyvästä määrärahasta Tulli- ja satamaraken-
nukset 33,644: 85 mk v:n 1940 talousarvion pääluokan Tuloa tuottavat 
pääomamenot lukuun Satamat sisältyvässä määrärahassa Katajanokan 
tulli- ja pakkahuonerakennus, muutostöitä syntyneen vajauksen peittämi-
seksi. 

Valtuusto päätti11), että v:n 1938 talousarvion pääluokan Tuloa tuotta-
vat pääomamenot lukuun Satamat sisältyvä, suurelta osalta käyttämättä 
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jäänyt 800,000 mk:n suuruinen siirtomääräraha Hernesaari, rautatieraiteita 
saatiin siirtää v. 1942 käytettäväksi. 

Valtuusto päätti 1), että v:n 1940 talousarvion tuloa tuottavien pää-
omamenojen pääluokan lukuun Satamat sisältyvä määräraha Katajanokan 
tulli- ja pakkahuonerakennus, muutostöitä saatiin merkitä siirtomäärä-
rahaksi. 

Valtuusto päätti 2) peruuttaa v:n 1939 talousarvion pääluokan Tuloa 
tuottavat pääomamenot lukuun Satamat sisältyvästä siirtomäärärahasta 
Kaivinkone aluksineen käyttämättä jääneet 903,751:40 mk. 

Satamamaksutaksan väliaikainen korottaminen. Sisäasiainministeriö 
vahvisti joulukuun 23 p:nä 1940 kaupunginvaltuuston päätöksen3) voi-
massa olevan satamamaksutaksan korottamisesta, mikä merkittiin4) 
tiedoksi. 

Laiturin rakentaminen Humallahteen. Hyväksyen yleisten töiden lauta-
kunnan laatiman Humallahden laiturisuunnitelman kaupunginvaltuusto 
päät t i5) , että kertomusvuoden talousarvion tuloa tuottavien pääoma-
menojen pääluokan lukuun Satamat Humallahden purkauslaiturin uusi-
mista varten merkitty määräraha saatiin käyttää 50 m:n pituisen purkaus-
laiturin rakentamiseen sinne, sekä merkitä samaan tarkoitukseen 420,000 
mk v:n 1942 talousarvioon; yleisten töiden lautakunta oikeutettiin käyttä-
mään viimeksi mainittu määrärahakin jo kertomusvuonna. 

14. Teurastamoa ja elintarvikekeskusta koskevat asiat 

Teurastamo 
Palkan maksaminen teurastajille kertausharjoitusten ja sodan ajalta. 

Kaupunginvaltuusto oikeutti6) teurastamolautakunnan maksamaan v:n 
1939/40 sotaan osallistuneille urakkapalkkaa nauttiville teurastajille kor-
vauksena heidän sotapalveluksen ajalta menettämistään ansiotuloista 
puolet niistä määristä, mihin heidän palkkansa kesälomaa koskevat mää-
räykset huomioonottaen olisivat nousseet, sekä vähentäen vielä näin saa-
duista määristä heidän nostamansa sotakuukausipalkat ja muut ansio-
tulot. Tarkoitukseen kaupunginvaltuusto myönsi yhteensä 13,047 mk 
yleisistä käyttövaroistaan. 

Määrärahat. Kaupunginvaltuusto päätti 7) merkitä v:n 1942 talous-
arvioon 420,000 mk:n lisämäärärahan teurastamon väestönsuojan ra-
kennuskustannuksiin oikeuttaen yleisten töiden lautakunnan käyttämään 
sen jo kertomusvuonna. 

Yleisistä käyttövaroistaan valtuusto myönsi 8) 225,000 mk:n suuruisen 
lisäyksen teurastamon puhtaanapitomäärärahaan. 

Yleisten töiden lautakunta oikeutettiin 9) enintään 180,000 mk:lla ylit-
tämään v:n 1939 talousarvion pääluokan Tuloa tuottavat pääomamenot 
lukuun Talorakennukset sisältyvää määrärahaa Teurastamo, mekaaninen 
puhdistuslaitos suolipuhdistamosta tulevaa vettä varten. 
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