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merkitä v:n 1940 talousarvioon seuraavat määrärahat alla mainittuja säh-
kömuuntoasema- y. m. töitä varten: muuntoaseman rakentamiseksi Kirs-
tinkadulle 120,000 mk 1)} Itämerenkadulle 160,000 mk 2) ja Etel. Hespe-
riankadun taloon n:o 2 110,000 mk3) sekä viimeksi mainittuun liittyvien 
kaapelien asentamiseen 40,000 mk3), muuntoaseman rakentamiseksi 
Köydenpunojankadun taloon n:ot 13—15 90,000 mk3) ja siihen liittyvien 
kaapelien asentamiseen 38,000 mk3), kahden 10,000 kVA:n muuntajan 
35/5 kV hankkimiseksi Kampin jakeluasemalle 1,500,000 mk3) , muunto-
aseman rakentamiseksi Meritullinkadun taloon n:o 11 70,000 mk3) sekä 
381,000 mk 4 ) lopullisen kaksoismuuntoaseman rakentamiseksi Turuntien 
taloon n:o 104 kadulle edellisenä vuonna rakennetun tilapäisen sähkö-
muuntoaseman sijaan, Linnankosken- ja Nordenskiöldinkadun kulmauk-
sessa olevan sähkömuuntoaseman suurentamiseksi ja muuttamiseksi kak-
soisasemaksi sekä Messeniuksenkadulla ja Töölön tullin luona olevien sähkö-
muuntoasemain täydentämiseksi jakotauluilla ja takatehokatkaisijoilla. 
Teknillisten laitosten hallitus oikeutettiin käyttämään mainitut määrä-
rahat ennakolta jo kertomusvuonna, Kampin jakeluasemalle hankittavia 
muuntajia varten tarkoitetusta määrärahasta kuitenkin ainoastaan 500,000 
mk. 

Yksityisen sähkömuuntoaseman lunastaminen ja täydentäminen. V:n 
1940 talousarvioon päätettiin 5) merkitä 118,000 mk:n suuruinen määrä-
raha Vilhon- ja Vuorikadun kulmassa olevan Suomen osuuskauppojen 
keskuskunnan omistaman sähkömuuntoaseman lunastamiseksi ja täydentä-
miseksi oikeuttaen teknillisten laitosten hallitus käyttämään tämä erä jo 
kertomusvuonna. 

15. Teurastamoa ja elintarvikekeskusta koskevat asiat 

Teurastamo 
Taksat. Kaupunginhallituksen kehoitettua teurastamolautakuntaa yk-

sissä neuvoin terveydenhoitolautakunnan kanssa laatimaan ehdotuksen 
teurastetun siipikarjan myyntimaksuiksi ja niiksi muiksi toimenpiteiksi, 
joita teurastetun siipikarjan tukkumyynnin keskittäminen teurastamon 
tukkumyyntihalliin edellyttää, molemmat lautakunnat asettivat asiaa 
valmistelemaan yhteisen komitean, joka sittemmin laati ehdotuksen mää-
räyksiksi teurastetun siipikarjan tukkumyynnistä, lisäykseksi taksaan 
teurastamon lihantukkumyyntihallin erinäisten maksujen laskemisesta 
sekä taksaksi siipikarjateurastamon käyttämisestä, mitkä kaikki kau-
punginvaltuusto vahvisti6). 

Valtuusto hyväksyi7) maksujen kantamista teurastamossa teurastettu-
jen eläinten suolien alkuperätodistuksista tarkoittavaan taksaan tehtäväksi 
sellaisen lisäyksen, ettei mainittua maksua kannettaisi tavaranäytteistä. 

Valtuusto päätti8), että teurastamon tukkumyyntihallista v. 1938 
kertyneistä maksuista saadaan kertomusvuonna käyttää enintään 300,000 
mk määräalennusten maksamiseen erinäisistä teurastamon tukkumyynti-
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hallin maksuista valtuuston näitä määräalennuksia koskevan päätök-
sen x) saavutettua lainvoiman. 

Uudenmaan lääninhallituksen hylättyä määräalennuksen myöntä-
mistä erinäisistä teurastamon tukkumyyntihallin maksuista koskevan 
Karja- ja maataloustuotteiden tukkukauppiasliiton y. m. valituksen1), 
lihan välittäjä O. Lyytinen y. m. valittivat päätöksestä korkeimpaan hal-
linto-oikeuteen. Asiasta annettavassa selityksessään valtuusto päätti2) 
toistaa asiassa aikaisemmin esittämänsä sekä ehdottaa valituksen hyl-
käämistä. Korkein hallinto-oikeus vahvisti huhtikuun 13 p:nä lääninhalli-
tuksen päätöksen 3). 

Jäähdytyslaitos. Hyväksyen kaupunginhallituksen toimenpiteen4) val-
tuuttaa teurastamon jäähdytyslaitoskomitea ryhtymään Oy. Morus ab:n 
kanssa neuvotteluihin lopullisen sopimuksen laatimisesta teurastamon 
jäähdytyslaitoksen ilmajäähdyttäjien uusimiseksi ja niissä ilmenneiden vuo-
tojen syiden poistamiseksi kaupunginvaltuusto päätti5) merkitä v:n 1940 
talousarvioon 1,800,000 mk mainittuun tarkoitukseen oikeuttaen kaupun-
ginhallituksen käyttämään tätä määrärahaa jo kertomusvuonna. 

Kalajäähdyttämön rakentaminen. Kaupunginvaltuusto päätti6), että 
kalajäähdyttämö rakennetaan teurastamon yhteyteen pääasiallisesti teu-
rastamolautakunnan ehdotuksesta ja sen laadituttamista luonnospiirus-
tuksista selviävin tavoin ja niissä ilmenevässä laajuudessa7). 

Määrärahain ylittäminen. Teurastamolautakunta oikeutettiin ylittä-
mään seuraavia teurastamon v:n 1938 määrärahoja enintään alla mainitun 
verran: Lämpö 30,000 mk, Vedenkulutus 77,000 mk, Vaatteiden pesu 
3,197:20 mk, Rehut ja kuivikkeet 5,738:30 mk ja Tarveaineet 16,000 
mk8); sekä teurastamon kertomusvuoden määrärahaa Painatus ja sidonta 
enintään 15,000 mk9). 

Elintarvikekeskus 
Keskuskeittolan vakinaistaminen. Kaupunginvaltuusto päätti 10) vaki-

naistaa keskuskeittolan toimimaan kaupungin elintarvikekeskuksena sekä 
eräin muutoksin hyväksyä kaupunginhallituksen ehdotuksen sen johto-
säännöksi. 

Elintarvikekeskuksen johtokuntaan valittiin i:L) kertomusvuoden loppuun 
puheenjohtajaksi rouva H. Gebhard sekä jäseniksi neiti H. Apila, rouva 
M. Kulonen, arkkitehti S. Lagerborg-Stenius ja alilääkäri U. Tötterman. 

Elintarvikekeskuksen uudisrakennus. Valtuusto hyväksyi 12) pääasialli-
sesti aikaisemmin hyväksymiensä työtupain ja elintarvikekeskuksen Hel-
singinkadun tontille n:o 24 rakennettavan yhteisen talon luonnospiirusten 
mukaisiksi laaditut mainitun rakennuksen pääpiirustukset ja 14,290,000 
mk:aan päättyvät kustannusarviot. Mainitun suuruinen määräraha pää-
tettiin merkitä v:n 1940 talousarvioon ja yleisten töiden lautakunta oikeu-
tettiin käyttämään siitä ennakolta kertomusvuonna enintään 8,000,000 mk. 
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