
85 I. Kaupunginvaltuusto 

Sähkölaitoksen kotitaloustariffin alentamista tarkoittava eräiden Käpy-
län asukkaiden anomus päätettiin evätä. 

Sähkölaitoksen v:n 1936 Palkat nimisen käyttömäärärahan ylittämiseen 
23,269: 30 markalla kaupunginvaltuusto päätti 2) suostua uuden apulaisen 
ottamisen takia kattilahuoneeseen. 

Tilanteen kehityttyä sellaiseksi, ettei ainakaan enää syksyllä 1938 esiin-
tyvää sähkölaitoksen todennäköistä energiantarvetta voitaisi tyydyttää 
nykyisellä koneistolla, valtuusto tämän asiaintilan auttamiseksi päätti 3), 
että Sörnäisten höyryvoima-aseman konetehoa lisätään hankkimalla sinne 
kaksi uutta höyrykattilaa, 25,000 kVA:n höyryturbiinigeneraattori 
muuntajineen ja kytkinlaitteineen y.m.; tarkoitukseen tarvittavista varoista 
päätettiin v:n 1938 talousarvioon merkitä 16,000,000 markan määräraha, 
josta teknillisten laitosten hallitus oikeutettiin käyttämään puolet jo kerto-
musvuonna. 

Valtuusto päätti 4) merkitä v:n 1938 talousarvioon 600,000 markan suu-
ruisen määrärahan suurjännitekaapelin vetämiseksi ja muuntoaseman 
rakentamiseksi Helsingin laivatelakan alueelle Eteläsatamaan oikeuttaen 
teknillisten laitosten hallituksen käyttämään tämän määrärahan jo kerto-
musvuonna. 

Koskelan omakotialueen sähkö johtotöiden suorittaminen. Kaupungin-
valtuusto päätti 5) merkitä v:n 1938 talousarvioon Koskelan omakotialueen 
III rakennusvaiheen sähkö johtotöitä varten 34,000 markan erän oikeuttaen 
teknillisten laitosten hallituksen käyttämään osan siitä jo kertomusvuonna. 

Eräiden sähkö johtotöiden suorittaminen. Kaupunginvaltuusto päätti 6) 
merkitä v:n 1938 talousarvioon seuraavan suuruiset määrärahat alla mainit-
tuja sähkö johtotöitä varten: sähkölaitoksen 35 kV:n kaapelin vetämiseen 
pääasemalta Vallilantielle 1,150,000 markkaa, sähkölaitoksen jako johto-
kaapelin vetämiseen Mäkelänkatuun, Päijänteentiehen ja Hämeentiehen 
820,000 markkaa sekä Päijänteentien muuntoasemaa varten 100,000 mark-
kaa. Yleisten töiden lautakunta oikeutettiin käyttämään kaikkia määrä-
rahoja tarvittaessa jo kertomusvuonna. 

Eräiden katuvalaistustöiden suorittaminen. Kaupunginvaltuusto päätti 6) 
merkitä v:n 1938 talousarvioon 40,000 markkaa Päijänteen- ja Vääksyn-
tien katuvalaistuslaitteita varten. Yleisten töiden lautakunta oikeutettiin 
käyttämään määrärahaa tarvittaessa jo kertomusvuonna. 

14. Teurastamoa ja keskuskeittolaa koskevat asiat 
Teur astamo 

Teurastamon virkain saattamiseksi entistä vakinaisemmalle kannalle 
kaupunginvaltuusto päätti7) perustaa sinne v:n 1938 alusta lukien 5 
palkkaluokkaan kuuluvan jäähdyttämön hoitajan viran, 4 palkkaluokkaan 
kuuluvan vaakaa j an viran, kolme 3 palkkaluokkaan luettavaa halliapulai-
sentointa, 3 palkkaluokan mukaisen kassakirjaaj an viran ja kaksi palkka-
sääntöön merkitsemättömäin pysyväisten virkain ryhmään luettavaa siivoo-
jantointa. 

*) Kvsto 10 p. helmik. 36 §. — 2) S:n 10 p. helmik. 30§. — 3) S:n 15 p. syysk. 12 
§. — 4) S:n 6 p. lokak. 16 §. — S:n 6 p. lokak. 12 §. —6) S:n 6 p. lokak. 17 §; vrt. 
myös tämän kert. s. 76, 83 ja 84. — 7) Kvsto 19 p. toukok. 21 §. 
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Valtuuston tekemän anomuksen mukaisesti maatalousministeriö loka-
kuun 8 p:nä 1936 määräsi Helsingin kaupungin teurastamon sellaiseksi ylei-
seksi teurastamoksi, joka mainitaan elokuun 25 p:nä 1922 annetun lihan-
tarkastuslain 5 §:ssä, mutta hylkäsi anomuksen sen osan, joka koski lai-
toksen pakollisen käyttämisen ulottamista kaupungin alueen ulkopuolelle 1). 

Teurastamon lihantukkumyyntihallin halli-, myynti- y.m. maksujen 
laskemista koskevaan taksaan vahvistettiin 2) sellainen muutos, että hevos-
ten ja alle 20 kg painavien vasikoiden myyntimaksu oli oleva 5 penniä 
kg:lta, tullen tämä muutos voimaan heinäkuun 1 p:nä 1937. 

Teurastamolautakunnan esitys erään lisäyksen tekemisestä teurastamon 
lihantukkumyyntihallin halli-, myynti- y.m. maksujen laskemista tarkoitta-
vaan taksaan palautettiin 3) kaupunginhallituksen valmisteltavaksi. 

Teurastamon v:n 1936 määrärahoja Lämpö ja Tarveaineet päätettiin 4) 
sallia ylittää vastaavasti enintään 1,907: 70 markkaa ja 8,685: 25 markkaa.. 

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 5) yleisten töiden lautakunnan kaupun-
ginhallituksen kehoituksesta laadituttamat teurastamon alueelle raken-
nettavan siipikarjateurastamon 6) pääpiirustukset n:ot 46 ja 47 niihin liitty-
vine 495,500 markkaan päättyvine kustannusarvioineen sekä päätti mer-
kitä v:n 1938 menoarvioon tätä tarkoitusta varten 79,500 markan lisämää-
rärahan, jota yleisten töiden lautakunta oikeutettiin käyttämään jo kerto-
musvuonna. 

Valtuusto päätti7) merkitä v:n 1938 talousarvioon 50,000 markan mää-
rärahan teurastamon yhteyteen rakennettavan siipikarjateurastamon 
sisustamiseen ja kalustamiseen. Teurastamolautakunta oikeutettiin käyttä-
mään tätä määrärahaa jo kertomusvuonna. 

K es kus keittola 
Keskuskeittolan hallinnon järjestelyssä oli sikäli epäasianmukaisuutta, 

että sen johtosäännön mukaan johtokunnan puheenjohtaja oli samalla kes-
kuskeittolan toimitusjohtaja, vaikka johtokunnan puheenjohtaja kuitenkin 
oli vain muodollisesti toiminut laitoksen toimitusjohtajana säännöllisesti 
johtamatta sen toimintaa, ollen tämän tehnyt osastopäällikkö. Mainitun 
organisatiovirheen poistamiseksi kaupunginvaltuusto päätti8) hyväksyä 
eräät muutokset keskuskeittolan johtosäännön 2 ja 5 §:ään. 

15. Muut asiat 

Sotaväen ravinto- sekä rehu- ja kuivikeannokset. Uudenmaan läänin 
maaherran pyydettyä kaupunginvaltuuston lausuntoa sotalaitoksen tar-
peisiin rauhan aikana annettavia luontoissuorituksia koskevan lain määrää-
mien ravinto- sekä rehu- ja kuivikeannoksien hinnoituksesta valtuusto 
majoituslautakunnan ehdotuksesta ja sen laatimien laskelmain mukaisesti 
päätti 9) ehdottaa, että miehen päivittäisen perusravintoannoksen hinnaksi 
v. 1938 määrättäisiin 7: 84 markkaa, eli, kun lisätään käteisvarat, 0: 55 
markkaa, yhteensä 8: 39 markkaa, mistä aamuteen korvaukseksi 2: 10 

!) Kvsto 20 p. tammik. 3 §; vrt. myös v:n 1933 kert. s. 83. — 2) Kvsto 16 p. kesäk. 
35 §; ks. myös Kunnall. asetuskok. s. 16. —3) Kvsto 16 p. kesäk. 34 §. — 4 ) S:n 10 p. 
helmik. 19 §. — 5) S:n 17 p. maalisk. 17 §. —6) Vrt. v:n 1935 kert. s. 25 ja tämän kert. 
s. 232. — 7) Kvsto 16 p. kesäk. 33 §. — 8) S:n 15 p. syysk. 15 §; ks. myös Kunnall. 
asetuskok. s. 32. — 9) Kvsto 17 p. marrask. 4 §. 


