
56 " 1. Kaupunginvaltuusto 

vuodeksi. Sittemmin merkittiin tiedoksi sisäasiainministeriön helmikuun 23 p:nä vahvis-
taneen päätöksen . 

Valtuusto päätt i2) , et tä sisäasiainministeriön vahvistaman tariffin, jonka mukaan 
aluksista kannetaan satamamaksua Helsingin kaupungissa, 1, 2, 3 ja 4 §:ssä säädetyt 
sekä voimassa olevassa Helsingin kaupungin liikennemaksutaksassa tarkemmin määrä-
tyt maksut kannetaan v. 1943 ja 1944 50 %:n korotuksin. Päätös alistettiin valtioneuvos-
ton tutkittavaksi ja vahvistettavaksi. 

Valtuusto päätti3) , että toukokuun 24 p:nä 1939 vahvistetun liikennemaksutaksan 
A-taulukon nimikkeen 66/3, Alumiiniohkolehdet, liikennemaksun perusmaksu kertomus-
vuoden joulukuun 1 p:stä lukien alennetaan 100 mk:ksi 100 kg:lta. 

Satamain määrärahat. Satamaliikennemäärärahaa Vedenkulutus ja satamakannanta-
määrärahaa Tilapäistä työvoimaa päätettiin4) sallia ylittää vastaavasti 100 000 mk ja 
56 000 mk. 

Kaupunginvaltuusto päätti sallia ylittää satamahinaaja Herculeksen määrärahaa 
Vakuutusmaksut 20 870 mk 5) sekä jäänsärkijä Otson määrärahoja Käyttökustannukset 
1 900 000 mk 6) ja Vakuutusmaksut 223 200 mk5) . 

Valtuusto päätt i7) , että jäänsärkijä Otson v:n 1941 käyttökustannusmäärärahan 
735 842: 65 mk:n suuruinen jäännöserä saatiin siirtää kertomusvuonna käytettäväksi. 

Uuden satamahinaajan ja -jäänsärkijän hankkiminen. Entisen satamahinaajan ja 
-jäänsärkijän Herculeksen huonoon kuntoon katsoen kaupunginvaltuusto oikeutti8) 
satamalautakunnan tilaamaan Wärtsilä-yhtymä oy:n Hietalahden telakalta uuden sata-
mahinaajan ja -jäänsärkijän 16 400 000 mk:n sopimushinnoin siten, että hankintahinnan 
maksamattoman osan kahdelle kolmannekselle suoritettiin Suomen metalliteollisuusliiton 
indeksin osoittama korotus. V:n 1943 talousarvioon päätettiin tarkoitusta varten merkitä 
17 000 000 mk:n suuruinen siirtomääräraha, josta kertomusvuonna sai käyttää enintään 
9 000 000 mk. 

Väliaikaisen paalulaiturin rakentaminen Hietalahden telakan varustuslaiturin jatkeeksi. 
Kaupunginvaltuusto oikeutti 9) Wärtsilä-yhtymä oy:n Hietalahden telakan rakenta-
maan väliaikaisen paalulaiturin telakan varustuslaiturin jatkeeksi pohjoiseen päin ehdoin: 

että yhtiön oli purettava väliaikainen laituri sekä rakennettava lopullinen laituri ja 
suoritettava sen takaisen alueen täyttäminen ja lopullinen yhdysraiteen järjestely kevää-
seen 1947 mennessä; 

että yhtiö suoritti ne rakennustoimiston vaatimusten mukaiset viemärin järjestely-
toimenpiteet, jotka olivat tarpeen väliaikaisen laiturin rakentamisen yhteydessä, koko-
naan omalla kustannuksellaan; 

että kaupunki ei osallistunut väliaikaisen laiturin kustannuksiin; sekä 
että väliaikainen raja-aita sijoitettiin laiturin osalta entisen raja-aidan ja kaupungin 

laiturin reunan leikkauspisteestä kohtisuoraan väliaikaisen laiturin poikki. 
Suomen satamaliiton vuosijäsenmaksun korottaminen. Kaupunginvaltuusto päätt i 10) 

suostua siihen, että sen vuosijäsenmaksun korkein mahdollinen määrä, jonka kaupunki 
vuosittain suorittaa Suomen satamaliitolle, vahvistetaan v:n 1943 alusta lukien 2 p:ksi 
rekisteritonnilta laskettuna kaupungin satamaa kolmena lähinnä edellisenä vuonna käyt-
täneiden alusten nettorekisteritonnimäärän keskiarvon mukaisesti. 

14. Teurastamoa ja elintarvikekeskusta koskevat asiat 

Teurastamo 

Teurastamolautakunnan ja teurastamontoimiston johtosääntöjen muuttaminen. Kaupun-
ginhallituksen annettua Verkkosaaressa olevan kalantukkumyyntipaikan hallinnon teu-
rastamolautakunnan huoleksi11) kaupunginvaltuusto päätti12) vahvistaa tämän johdosta 

Kvsto 11 p. maalisk. 3 §; ks. Kunnall. asetuskok. s. 63. — 2) S:n 18 p. marrask. 10 §; 
ks. Kunnall. asetuskok. 175. — 3) Kvsto 18 p. marrask. 11 §; ks. Kunnall. asetuskok. s. 176. — 
4) Kvsto 3 p. kesäk. 23 .§. — 5) S:n 28 p. tammik. 36 §. — 6) S:n 11 p. maalisk. 35 §. — 7) S:n 
18 p. helmik. 22 §. — 8) S:n 17 p. kesäk. 20 §. — 9) S:n 11 p. maalisk. 21 §. — 10) S:n 26 p. 
elok. 25 §. — 11) Ks, tämän kert. I, s. 193. — 12) Kvsto S:n 7 p. lokak. 19 §; ks. Kunnall. asetus-
kok. s. 143. 
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tarpeelliset lisäykset teurastamolautakunnan johtosäännön 1 ja 2 §:ään sekä teurastamon-
toimiston johtosäännön 1 §:ään. 

Lihantukkumyyntihallin järjestyssääntöjen muuttaminen. Pula-ajan säännöstelymää-
räykset huomioonottaen kaupunginvaltuusto päätti tehdä teurastamon lihantukku-
myyntihallin järjestyssääntöjen 2 §:ään eräitä muutoksia. 

Teurastamon viranhaltijat. Kaupungineläinlääkäri O. W. Ehrström määrättiin2) 
oman virkansa ohella hoitamaan puolustuslaitoksen palvelukseen kutsutun teurastamon 
toimitusjohtajan T. J . Tallqvistin virkaa siksi kuin tämä vapautui puolustuslaitoksen 
tehtävistä. 

Teurastamon määrärahat. Teurastamon ilmajäähdyttäjien uusimistöiden viivästyttyä 
siinä määrin, että lopputarkastus voitiin toimittaa vasta kertomusvuoden helmikuun 
4 p:nä, kaupunginvaltuusto oikeutti3) yleisten töiden lautakunnan kertomusvuonna käyt-
tämään v:n 1940 talousarvion pääluokan Tuloa tuottavat pääomamenot lukuun Talo-
rakennukset sisältyvän määrärahan Teurastamon ilmajäähdyttäjäin uusiminen 392 268:60 
mk:n suuruisen jäännöserän. 

Teurastamon v:n 1941 määrärahaa Puhtaanapito päätettiin4) sallia ylittää 47 000 mk. 
Valtuusto päätti5) , et tä v:n 1941 talousarvion pääluokan Tuloa tuottavat pääoma-

menot lukuun Talorakennukset sisältyväin määrärahain Teurastamo, suolipesimön laa-
jentaminen ja Teurastamo, konttori- ja pukuhuoneen laajentaminen vastaavasti 8 800: 60 
mk:n ja 183 488: 75 mk:n suuruiset jäännöserät saatiin siirtää kertomusvuonna käytettä-
viksi. 

Neuvottelukunnan asettaminen kalasataman hallintoa varten. Kaupunginvaltuusto oi-
keutti 6) teurastamolautakunnan asettamaan kalasataman toimintaa seuraamaan sekä 
antamaan lautakunnalle neuvoja ja lausuntoja sen toimintaa koskevissa asioissa kalasata-
man neuvottelukunnan, jonka puheenjohtajana oli teurastamon johtaja ja muina jäseninä 
kuusi henkilöä, joista teurastamolautakunta asetti yhden sekä suomenkielisiä ja ruotsin-
kielisiä kalastajia, kalan tukkukauppiaita ja kalan vähittäiskauppiaita ynnä kalan 
vähittäiskuluttajia edustavat yhtymät tai yhdistykset kukin yhden. Valtuusto jät t i 
teurastamolautakunnan harkinnan varaan, mitä yhdistyksiä ja yhtymiä kunakin vuonna 
pyydettäisiin asettamaan jäseniä neuvottelukuntaan, sekä päätti, että neuvottelukunnan 
jäsenille saatiin maksaa teurastamon määrärahasta Palkkiot saman suuruiset kokouspalk-
kiot kuin teurastamolautakunnan jäsenille. 

Kalasataman jäähdytyslaitoksen käyttomaksutaksan vahvistaminen. Kaupunginvaltuus-
to päät t i 7 ) vahvistaa taksan Helsingin kaupungin kalasataman jäähdy tyslaitoksen käyt-
tämisestä, jonka mukaisesti maksu 35 kg:n vakiolaatikolta oli oleva 3 mk vuorokaudessa. 

Elintarvikekeskus 

Määrärahat. Kaupunginvaltuusto päätti sallia ylittää seuraavia elintarvikekeskuk-
sen v:n 1941 määrärahoja alla mainituin määrin: Kaluston hankinta 70 000 mk 8), Kalus-
ton kunnossa pito 39 166:80 mk 9), Ruoka-aineet 2 000 000 mk 8) ja Käyttövarat 
128 950:20 mk9) . 

15. Teknillisiä laitoksia koskevat asiat 

Kaasulaitoksen ja sähkölaitoksen yhteisen painuriosaston uudelleenjärjestely. Kaasulai-
toksen ja sähkölaitoksen yhteisen painuriosaston toiminnan järjestämiseksi kuten laitosten 
yhteisessä toimistossa niin että sähkölaitos palkkasi esimiehen ja kumpikin laitos oman 
osastonsa esimiehen ollen lisäksi käytettävissä tarpeellinen määrä sääntöpalkkaisia ta i 
tilapäisiä toimistoapulaisia sekä työn vastuunalaisuuden ja sen osittain teknillisen luon-
teen vaatimat palkankorotukset huomioonottaen kaupunginvaltuusto päätti10) kertomus-
vuoden kesäkuun 1 p:stä lukien: 

x) Kvsto 16 p. jouluk. 32 §; ks. Kunnall. asetuskok. s. 207. — 2) Kvsto 26 p. elok. 17 §. — 
8) S:n 18 p. helmik. 20 §. - - 4) S:n 28 p. tammik. 50 §. — 5) S:n 18 p. helmik. 21 §. — 6) S:n 
18 p. marrask. 17 §. — 7) S:n 7 p. lokak. 20 §; ks. Kunnall. asetuskok. s. 144. — 8) Kvsto 28 p. 
tammik. 55 §. — 9) S:n ¡28 p. tammik. 55 § ja 11 p. maalisk. 33 §. — 10) S:n 22 p. huhtik. 13 


