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lakkauttaa satamakannantaosaston kolme avoinna olevaa 41 palkkaluokkaan kuulu-
vaa vahtimestarin virkaa; 

perustaa satamaliikenneosastolle 28 palkka- ja IV kielitaitoluokkaan kuuluvan apu-
laissatamamestarinviran ja 37 palkka- ja IV kielitaitoluokkaan kuuluvan toimentajan-
viran; 

siirtää satamaliikenneosaston viisi tarkastuskonstaapelinvirkaa 37 palkkaluokasta 
33:nteen; · 

siirtää satamakannantaosaston vaakamestarinviran 35 palkkaluokasta 29:nteen; 
perustaa satamakannantaosastolle kolme 35 palkka- ja IV kielitaitoluokkaan kuulu-

vaa apulaisvaakamestarinvirkaa; sekä 
tehdä edellisestä johtuvat muutokset joulukuun 2 p:nä 1931 vahvistamaansa ja touko-

kuun 13 p:nä 1936 muuttamaansa satamahallintotoimiston johtosääntöön 1). 
Sotamain määrärahat. Valtuusto päätti 2) sallia ylittää v:n 1942 talousarvion pääluo-

kan Satamat lukuun Satamien korjaus- ja kunnossapito sisältyvää määrärahaa Rauta-
tieraiteet 522 000 mk sekä kertomusvuoden talousarvion saman pääluokan lukuun 
Satamaliikenne sisältyvää satamahinaaja Herculeksen määrärahaa Korjaus ja kun-
nossapito 30 000 mk ja lukuun Satamakannanta sisältyviä määrärahoja Kaluston han-
kinta, Kaluston kunnossapito ja Poistot ja palautukset vastaavasti 5 000 mk, 5 000 mk 
ja 110 000 mk. 

Oy. Ford ab\n vuokratontin vartiointi y.m. Yleisten töiden lautakunta oikeutettiin 3) 
kertomusvuoden talousarvion pääluokan Tuloa tuottavat pääomamenot lukuun Satamat 
sisältyvästä määrärahasta Hernesaari, Oy. Ford ab:n tontin tähden tehtäviä töitä suo-
rit tamaan 130 000 mk:aan nousevat kustannukset Oy. Ford ab:n tontin vartioinnista 
sekä siellä olevien rakennusten ja varastojen poissiirtämisestä. 

Satama- ja liikennemaksut. Merkittiin 4) tiedoksi sisäasiainministeriön v:n 1942 joulu-
kuun 14 p:nä vahvistaneen noudatettavaksi kaupunginvaltuuston päätöksen 5) sisä-
asiainministeriön vahvistaman tariffin, jonka mukaisesti aluksista kannetaan satama 
maksua Helsingin kaupungissa, 1, 1, 2, 3 ja 4 §:ssä säädettyjen sekä voimassa ole-
vassa Helsingin kaupungin liikennemaksutaksassa tarkemmin määrättyjen maksujen 
kantamisesta v. 1943 ja 1944 50 %:n korotuksin. 

14. Teurastamoa, kalasatamaa ja elintarvikekeskusta koskevat asiat 

Teurastamo ynnä kalasatama 

Määrärahain myöntäminen laajennus- ja korjaustöitä varten. Kaupunginvaltuusto 
päätti merkitä v:n 1944 talousarvioon 47 800 mk teurastamon suolipesimön laajentamista 
varten6), 30 292: 60 mk sen jäähdytyslaitoksen ilmajäähdyttäjien uusimisesta aiheutu-
neiden kustannusten peittämiseksi 7) sekä 2 975 200 mk:n siirtomäärärahan teurastamon 
eräiden lattiain korjaamiseksi ja sen kellaritilan rakentamiseksi yleisten töiden lauta-
kunnan ehdottamalla tavalla8). Yleisten töiden lautakunta päätettiin8) oikeuttaa käyttä-
mään näitä määrärahoja jo kertomusvuonna sekä suorittamaan viimeksi mainitusta 
määrärahasta myöskin asiantuntijoina käytettyjen henkilöiden palkkiolaskut. 

Määrärahain ylittäminen. Teurastamon v:n 1942 määrärahoja Puhtaanapito sekä 
Korjaus- ja muutostyöt päätettiin sallia ylittää vastaavasti 88 895: 50 mk9) ja 120 810: 80 
mk9) sekä kertomusvuoden määrärahaa Puhtaanapito enintään 60 000 mk1 0). 

Eräiden imettäväisten lihan käyttämistä ihmisravinnoksi koskevat päätökset. Tervey-
denhoitolautakunnan myönnettyä lupia ketunlihan tarjoilemiseen ja kaupan pitämiseen 
ehdoin, että liha tarkastettiin ja leimattiin lihantarkastamossa, kaupunginvaltuusto 
vahvisti11) lihantarkastusmaksun ketuista 6 mk:ksi ruholta ja niiden jäähdyttämömaksun 
30 p:ksi ruholta ja vuorokaudelta. 

Ks. Kunnall. asetuskok. s. 103. — 2) Kvsto 17 p. helmik. 110 § ja 1 p. jouluk. 500 §. — 
3) S:n 17 p. helmik. 110 §. — 4) S:n 27 p. tammik. 12 §; ks. v:n 1942 Kunnall. asetuskok. 
s. 175. — 5) Ks. v:n 1942 kert . I osan s. 56. — 6) Kvsto 17 p. helmik. 110 §. — 7) S:n 10 p. 
maalisk. 148 §. — 8) S:n 26 p. toukok. 264 §. — 9) S:n 17 p. helmik. 113 §. — 10) S:n 10 p. 
marrask. 477 §. — 11) S:n 27 p. tammik. 42 §; ks. Kunnall . asetuskok. s. 94. 
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Valtioneuvosto antoi tammikuun 28 p:nä päätöksen x) eräiden imettäväisten lihan 
luovuttamisesta ihmisravinnoksi. Tämän päätöksen 1 §:n mukaisesti villinä tai vankeu-
dessa eläneen ketun tahi vankeudessa eläneen tai kotieläimenä pidetyn muun lihaa syö-
vän eläimen lihaa saatiin luovuttaa ihmisravinnoksi tai siinä tarkoituksessa pitää kaupan 
ainoastaan mikäli liha oli ennen sen luovuttamista tai kaupppaan laskemista suoritetussa 
tarkastuksessa ja trikiinitutkimuksessa todettu laadultaan ihmisravinnoksi kelpaavaksi. 
Saman päätöksen 4 §:ssä taas säädettiin, että ennen mainittujen eläinten lihan tarkastuk-
sesta oli suoritettava lihantarkastamolle 10 mk kultakin tarkastetulta ruholta, että piiri-
eläinlääkärillä oli oikeus velkoa kultakin lihaa tarkastettavaksi tuovalta 30 mk ensim-
mäisestä tarkastetusta ruhosta ja 10 mk sitä seuraavista sekä että puolikas- ja neljännes-
ruhoista oli suoritettava koko ruhon tarkastusmaksu. Valtioneuvoston päätös tulisi voi-
maan helmikuun 15 p:nä. 

Kaupunginvaltuuston vahvistamaa lihantarkastusmaksua ketuista noudatettaisiin 
tällöin siihen saakka kunnes valtioneuvoston päätös tuli voimaan, kun sitä vastoin 
valtuuston päätös jäähdyttämömaksun suorittamisesta ketuista sen jälkeenkin edelleen 
jäisi voimaan. 

Verkkosaaren kalasatama. Kaupunginvaltuusto päätti2) vahvistaa teurastamolauta-
kunnan laatimat Helsingin kaupungin Verkkosaaren kalasataman järjestyssäännöt. 

Elintarvikekeskus 

Virat. Kaupunginvaltuusto päätti3) heinäkuun 1 p:stä lukien siirtää elintarvike-
keskuksen 33 palkkaluokkaan kuuluvan emännöitsijänviran ja 31 palkkaluokkaan kuu-
luvan kirjanpitäjän viran 29 palkkaluokkaan sekä kertomusvuodeksi myöntää tarkoi-
tusta varten 6 000 mk käyttövaroistaan uusien virkojen palkkoihin sekä palkankoro-
tuksiin. 

Määrärahat. Seuraavia elintarvikekeskuksen v:n 1942 määrärahoja päätettiin4) 
sallia ylittää alla mainitun verran: Tilapäistä työvoimaa 634 688: 75 mk, Vuokra 103 814 
mk, Vedenkulutus 6 778: 10 mk, Lämpö 31 090: 20 mk, Valaistus 14 329 mk, Kaluston 
kunnossapito 127 869: 25 mk, Tavaraostot 970 002: 05 mk ja Käyttövarat 251 612: 95 mk. 

Elintarvikekeskuksen ja työtupain uudisrakennus. V:n 1942 talousarvion pääluokkaan 
Tuloa tuottamattomat pääomamenot sisältyvistä käyttövaroistaan kaupunginhallitus 
oikeutettiin5) myöntämään 112 123:70 mk:n suuruinen lisäys v:n 1940 talousarvion 
samannimisen pääluokan lukuun Talorakennukset sisältyvään määrärahaan Työtupien 
ja elintarvikekeskuksen uudisrakennus Helsinginkatu n:o 24. 

15. Teknillisiä laitoksia koskevat asiat 

Kaasulaitoksen liittymämaksun ja sähkölaitoksen mittarinvuokrien jättäminen peri-
mättä. Kaupunginvaltuusto päätti6), että viita 1942 ja 1943 ei peritä kaasulaitoksen 
liittymämaksuminimiä eikä sähkölaitoksen mittarin vuokria. 

Vesijohtolaitos 
Vanhankaupungin suodatinasema. Kaupunginvaltuusto vahvisti 7) vesijohtolaitoksen 

laatimat piirustukset laitoksen Vanhankaupungin Siltasaaressa olevan suodatinaseman 
laajentamiseksi sekä hyväksyi vesijohtolaitoksen suunnitteleman puhdistusmenetel-
män, jonka mukaisesti pesu ja huuhtelu perustui voimakkaaseen ali- ja pintahuuhteluun. 

Määrärahain myöntäminen uudistöitä varten. Kaupunginvaltuusto päätti8) alla 
mainittujen vesijohtotöiden suorittamiseksi merkitä v:n 1944 talousarvioon seuraavan 
suuruiset siirtomäärärahat: vesijohtojen rakentamiseksi Kuortaneenkatuun Jämsänka-
dulta länteen päin 150 000 mk, Mäntytiehen 590 000 mk, Kuusitiehen 10 000 mk, Pitä-
jänmäen teollisuusalueen seuraaviin katuihin: Kornetintiehen 100 000 mk, katuun 

M Kvsto 17 p. helmik.72 §; ks. Kunnall. asetuskok. s. 93. — 2) Kvsto 16 p. kesäk. 307 §; 
ks. Kunnall . asetuskok. s. 87. — 3) Kvsto 16 p. kesäk. 291 §. — 4) S:n 17 p. helmik. 114 §. — 
5) S:n 27 p. tammik. 51 §. — 6) S:n 27 p. tammik. 45 § ja 22 p. jouluk. 524 §. — 7) S:n 12 p. 
toukok. 235 §. — 8) S:n 30 p. kesäk. 326 §. 


