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Erinäisten työttömyystöiden suorittaminen. Valtuusto päätti hyväksyä kaupungin-
hallituksen päätökset2), joiden mukaisesti kertomusvuoden talousarvion tuloa tuotta-
mattomien pääomamenojen pääluokan lukuun Työttömyys- ja avustustyöt sisältyvästä 
määrärahasta Työttömyyden lieventämiseksi tarkoitetut työt kaupunginvaltuuston 
määräyksen mukaan s.m. oli myönnetty yhteensä 16 000 000 mk Marttilan omakoti-
alueen viemäröimistä varten sekä kokooja]ohtojen rakentamiseksi Vuorimiehenkadulta 
Kauppatorille ja Hietalahdesta Merisatamaan. 

Kokoojajohdon rakentaminen. Valtuusto päätti3) merkitä v:n 1946 talousarvioon 
640 000 mk:n suuruisen lisämäärärahan kokoojajohdon rakentamista varten viemäristä 
n:o 41 a Nakinkujalle oikeuttaen yleisten töiden lautakunnan käyttämään määrärahaa 
jo kertomusvuonna. 

11. Puhtaanapitoa koskevat asiat 
Puhtaanapitolaitos. Kaupunginvaltuusto päätti 4) vahvistaa makkilantaa kuljettavan 

auton kuljettajalle ja apumiehelle maksettavan ylimääräisen viikkopalkkion 68 mk:ksi 
sekä hajoituskaivojätteiden kuljetuksessa työskentelevälle kuljettajalle ja apumiehelle 
maksettavan viikkopalkkion 126 mk:ksi valtuuttaen kaupunginhallituksen vastedes 
vahvistamaan puhtaanapitolaitoksen makkilannan ja ha joituskaivo jätteiden kuljetuk-
sessa työskenteleville autonkuljettajille ja apumiehille maksettavan lisäpalkkion kulloin-
kin voimassa olevien tuntipalkkojen perusteella. 

Kaupunginvaltuusto päätti5) merkitä v:n 1946 talousarvioon 10 000 000 mk:n suu-
ruisen määrärahan autojen, työkoneiden ja työkalujen hankkimista varten puhtaanapito-
laitokselle sekä oikeuttaa puhtaanapitolautakunnan käyttämään tätä määrärahaa jo 
kertomusvuonna. 

Puhtaanapitomäärärahat. V:n 1944 talousarvion pääluokan Puhtaanapito lukuun 
Katujen ja kiinteistöjen puhtaanapito sisältyviä määrärahoja Yleisten laitteiden kun-
nossapito ja Hevosten elatus päätettiin6) sallia ylittää vastaavasti 82 501:25 mk ja 
606: 25 mk sekä lukuun Kävttövarat sisältyviä kaupunginhallituksen käyttövaroja 
180 528: 95 mk. 

Kertomusvuoden talousarvion pääluokan Puhtaanapito lukuun Puhtaanapitolauta-
kunta ja puhtaanapitolaitos kuuluvaa määrärahaa Tarverahat päätettiin7) sallia ylittää 
4 000 mk ja lukuun Katujen ja kiinteistöjen puhtaanapito kuuluvaa määrärahaa Tar-
verahat 35 000 mk. 

Jätteiden kuljetus- ja hävittämismaksujen sekä katujen puhtaanapitomaksujen korotta-
minen. Kaupunginvaltuusto päätti8) vahvistaa maksun jätteiden kuljetuksesta ja hä-
vittämisestä 62: 50 — 100 mk:ksi m3:ltä ja katujen puhtaanapidosta 3: 75—30 mk:ksi 
m2:ltä alistaen päätöksensä kansanhuoltoministeriön hyväksyttäväksi. Sittemmin ta-
pahtuneen yleisen palkkojen nousun johdosta valtuusto päätti9) korottaa edellä maini-
tussa päätöksessä mainitut maksut 20 %:lla. Kansanhuoltoministeriö ilmoitti lokakuun 
22 p:nä hyväksyneensä mainitun korotuksen 10). 

12. Liikennettä koskevat asiat 
Liikennelaitoksen lautakunta. Kaupunginvaltuusto päätti11), että liikennelaitoksen 

lautakunnan puheenjohtajalle suoritetaan kertomusvuoden tammikuun 1 p:stä lukien 
palkkiona 21 600 mk vuodessa, varapuheenjohtajalle hänen toimiessaan puheenjohtajana 
300 mk kokoukselta ja muuten 175 mk kokoukselta sekä lautakunnan jäsenille 175 mk 
kokoukselta. 

Liikennelaitos. Kaupunginvaltuusto päätti12) oikeuttaa liikennelaitoksen lautakunnan 
kirjallisella sopimuksella vahvistamaan liikennelaitoksen työpajoissa nykyään käytän-
nössä sovelletut palkkausperiaatteet olemaan voimassa toistaiseksi. 
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