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Ison Verkkosaaren entiselle vuokraajalle Sömäs ab:lle huhtikuun 30 p:nä 1937 tehdyn 
sopimuksen mukaisesti tulevan kyseisen alueen tilitysvuokran laskettuna edellä mainitun 
vuosivuokran mukaisesti myös tammikuun 1 p:stä 1942 alkaen. 

Myrskyn satamissa aiheuttamat vahingot. Merkittiin *) tiedoksi yleisten töiden lauta-
kunnan selostus kertomusvuoden marraskuun 17 p:nä raivonneen myrskyn kaupungin 
satamissa aiheuttamista vahingoista. 

Ilmapommitusten Länsisatamassa aiheuttamat vahingot. Merkittiin 2) tiedoksi yleisten 
töiden lautakunnan ilmoitus kertomusvuoden maaliskuun 21 ja 22 p:n vastaisina öinä 
tapahtuneiden ilmapommitusten Länsisatamassa aiheuttamista vahingoista. 

Suomenlinnan taivain odotuspaviljongin vuokra. Suomenlinnan laivain odotuspa-
viljongin kertomusvuoden vuokrankorotuksen suorittamiseksi kaupunginhallitus käyt-
tövaroistaan arvaamattomiin vuokriin ja vuokrankorotuksiin myönsi3) satamalauta-
kunnan käytettäväksi 600 mk. 

Tullihuoneistot. Kaupunginhallitus päätt i4) , että Helsingin suojeluskuntapiiriltä 
ei peritä vuokrakorvausta ilmatorjuntamiehistön majoituspaikaksi heinäkuun 8 p:n 
1942 ja lokakuun 18 p:n 1943 väliseksi ajaksi otetusta VI tullikamarin huoneiston huo-
neesta, päättäen samalla kehoittaa rakennustoimistoa ryhtymään tarpeellisiin mainitun 
huoneen korjaustöihin sekä aikanaan velkomaan korjauskustannukset Helsingin suojelus-
kuntapiiriltä. 

Satamalautakunnan ilmoitettua posti- ja lennätinhallituksen maaliskuun 15 p:stä 
lukien ottaneen haltuunsa ainakin 40 m 2 kaupungin postitullikamaria varten vuokraa-
masta 833 -m2 käsittävästä tullikamarihuoneistosta postitalossa, kaupunginhallitus 
päätti 5) tehdä posti- ja lennätinhallitukselle satamalautakunnan ehdotuksen mukaisen 
esityksen m. m. siitä, että posti- ja lennätinhallituksen sekä satamalautakunnan välillä 
olisi määrävuosiksi tehtävä kyseistä alaa koskeva vuokrasopimus. 

Merkittiin6) tiedoksi kauppa- ja teollisuusministeriön joulukuun 9 p:nä hyväksy-
neen kaupunginhallituksen tekemän esityksen, että Kanavakadun talossa n:o 6 olevan I 
tullikamarin hissiä n:o 3 edelleen saatiin käyttää v:n 1944 loppuun. 

Eteläsataman ruokailukojun paikanvuokran alentaminen. Kaupunginhallitus päätti 7) 
laivaliikenteen vähyyteen katsoen alentaa rouva S. Lindenille vuokratun Eteläsata-
man ruokailukojun kertomusvuoden paikanvuokran 50 mk:ksi. 

Vesioikeuslaki. Kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriön ehdotus vesioikeuslain 
1 luvun 16 ja 28 §:n muuttamisesta sekä siitä annetut lausunnot merkittiin8) tiedoksi. 

14. Teurastamoa, kalasatamaa ja elintarvikekeskusta koskevat asiat 

Teurastamo ja kalasatama 
Teurastamon viranhaltijat. Teurastamon apulaisjohtajan J. K. Sjölundin palattua 

sotapalveluksesta, kaupunginhallitus päätti9) peruuttaa lihantarkastaja O. K. Lönn-
markille aikaisemmin antamansa määräyksen hoitaa apulaisjohtajanvirkaa kertomus-
vuoden huhtikuun 1 p:stä lukien sekä määrätä hänet mainitusta päivästä lähtien toistai-
seksi hoitamaan teurastamon apulaiseläinlääkärin virkaa 4 400 mk:n kuukausipalkoin 
siihen kuuluvine kalliinajanlisäyksineen. 

Kaupunginhallituksen alistettua tutkittavakseen teurastamolautakunnan päätöksen 
oikeuttaa teurastamon johtajan tarvittaessa palkkaamaan tilapäistä työvoimaa, lauta-
kunta, ilmoittaen sittemmin peruuttaneensa mainitun päätöksensä, mainitsi, että sillä 
itse asiassa ei ollut tarkoitettu muuttaa aikaisempaa menettelytapaa, sillä usein aikaisem-
minkin oli kiireellisissä tapauksissa ollut meneteltävä niin, että johtajan tavallisesti 
lautakunnan puheenjohtajan kanssa neuvoteltuaan oli ollut palkattava tilapäistä työ-
voimaa, mikä toimenpide myöhemmin aina oli alistettu hyväksyttäväksi lautakunnan 
seuraavassa kokouksessa. Asia merkittiin 10) tiedoksi. 

!) K h s 2 p . joulu k . 2 036 §. — 2) S:n 8 p . h u h t i k . 679 §. — 3) Sm 15 p. h u h t i k . 738 §. — 
4) S:n 4 p . m a r r a s k . 1 851 §. — 5) S:n 20 p . t ö u k o k . 916 §. — 6) S:n 15 p, h u h t i k . 739 §; ks. 
myös v :n 1942 ke r t . I osan s. 192. — ») K h s 2 p . kesäk . 971 §. — 8) S:n 25 p. he lmik . 421 § — 
9) S:n. 24 p . maa l i sk . 619 §. — 10) S:n 30 p . syysk . 1 611 §. 
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Teurastamolautakunta oikeutettiinx) julistamaan haettavaksi teurastamon v:n 
1944 maaliskuun 1 p:nä avoimeksi tuleva konemestarinvirka. 

Syyskuun 15 p:stä 1943 lukien kalasataman hoitajaksi määrätylle teurastamon vaa-
kaajalle H, O. Heinolle teurastamolautakunta oikeutettiin 2) teurastamon tilapäisen 
työvoiman määrärahasta edellä mainitusta päivästä lukien niin kauan kuin hän hoiti 
kyseistä tehtävää suorittamaan 257 mk:n suuruinen kuukausittainen lisäpalkkio ilman 
kalliinaj anlisäystä. 

Halliapulainen M. Flinckman3) oikeutettiin asumaan kaupungin ulkopuolella v:n 
1944 loppuun. 

Kalasataman neuvottelukunnan sihteerin palkkaaminen. Kaupunginhallitus hyväksyi 4) 
teurastamolautakunnan esityksen, että kalasataman neuvottelukunnan sihteeriksi otet-
tavalle kansanhuoltolautakunnan sihteerille E. Sirviölle saataisiin palkkiona maksaa 225 
mk kokoukselta ja että tämä palkkio saataisiin maksaa teurastamon määrärahasta Palkkiot. 

Teurastamon eräiden maksujen korottaminen. Nahkatehtaitten hankinta oy:n ja teu-
rastamon välillä tammikuun 8 p:nä 1941 tehdyn sopimuksen mukaisesti teurastamo oli 
sitoutunut 2 500 mk:n korvauksin kuukaudessa suorittamaan maaseudulla teurastettujen 
eläinten vuotien tarkastuksen ja leimauksen kaupungissa. Teurastamolautakunnan pää-
tettyä yhtiön kanssa käytyjen alustavien neuvottelujen jälkeen huhtikuun 1 p:stä lu-
kien korottaa korvauksen 3 000 mk:aan kuukaudessa, kaupunginhallitus päätti 5) pyy-
tää kansanhuoltoministeriön hyväksymistä päätökselle. Ministeriö päätti suostua ano-
mukseen6). 

Valtionrautateiden ja teurastamon välillä huhtikuun 12 p:nä 1934 tehdyn, myöhemmin 
muutetun sopimuksen mukaisesti teurastamo oli sitoutunut 20 mk:n korvauksin vau-
nulta puhdistamaan ja desinfioimaan kaikki Sörnäisten asemalle ja teurastamon raiteelle 
saapuvat liha- ja eläinvaunut. Teurastamolautakunnan päätettyä asiasta rautatiehalli-
tuksen liikenneosaston kanssa neuvoteltuaan ehdottaa korvauksen korottamista huhti-
kuun 1 p:stä lukien 30 mkraan vaunulta, kaupunginhallitus päätti 7) pyytää kansan-
huoltoministeriön hyväksymistä kyseiselle maksunkorotukselle. Ministeriö päätti suos-
tua anomukseen6). 

Kaupunginhallitus päätti8) pyytää kansanhuoltoministeriötä hyväksymään teuras-
tamolautakunnan päätöksen korottaa teurastamon jäätehtaassa puhtaasta vesijohto-
vedestä valmistettavan jään hinnan 5 mk:sta 12: 50 mk:aan n. 25 kg:n painoiselta jää-
puikolta. Ministeriö vahvisti sittemmin kyseisen jään hinnan 10 mk:ksi jääpuikolta 9). 

Teurastamon autot. Teurastamolautakunta oikeutettiin 10) käyttämään teurastamon 
määrärahaa Tarveaineet teurastamon pakettiauton käyttöä varten tarvittavien poltto-
ja voiteluaineiden ostamiseksi. 

Terveydenhoitolautakunnan hallinnassa ollut, maitoauton perävaununa käytetty 
auto päätettiin11) siirtää teurastamon käyttöön. 

Teurastamon ja kalasataman korjaus-, muutos- ja uudisrakennustyöt. Merkittiin12) 
tiedoksi kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriön hyväksyneen kaupunginhallituksen 
tekemän anomuksen13) työvoimaluvan saamisesta teurastamon lattiain korjaamista 
varten siten, että kaupunki oikeutettiin suorittamaan kyseinen työ omaa, parhaillaan 
palveluksessaan olevaa työvoimaansa käyttäen. 

Kaupunginhallitus päätti14) hyväksyä eräät yleisten töiden lautakunnan esittämät 
teknilliset muutokset teurastamon lattiain korjaussuunnitelmaan. 

Teurastamon määrärahasta Rakennusten, teiden ja ratain korjaukset päätettiin15) 
27 000 mk sallia käyttää kuivatuslaitteiden hankkimista ja kuivatustilan sisustamista 
varten teurastamon pukuhuoneisiin. 

Insinööri E. Holmbergin laskut teurastamon jäähdytystornin ja ilmakompressorin 
perustusten konstruktiopiirustusten laatimisesta, yhteiseltä määrältään 22 500 mk, 
kaupunginhallitus päätti16) hyväksyä maksettaviksi pääluokkaan Tuloa tuottamatto-
mat pääomamenot sisältyvistä käyttövaroistaan, niitä ylittäen. 

i) K h s 9 p. jou luk . 2 079 §. — 2) S:n 4 p . m a r r a s k . 1 860 §. — 3) K h n j s to 2 p. kesäk 
3 595 k _ 4) K h s 2 p . kesäk . 979 §. — 5) S:n 24 p . maa l i sk . 620 §. — 6) S:n 29 p . h u h t i k 
810 5 — S:n 24 p . maa l i sk . 621 §. — 8) S:n 24 p . maa l i sk . 622 §. — 9) S:n 13 p. t o u k o k 
874 2" _ io) S:n 4 p . m a r r a s k . 1 861 §. — X1) K h n j s to 18 p. m a r r a s k . 4 186 §. — 12N> K h s 1 p 
he inäk 1 166 §. — 13) S:n 2 p. kesäk . 954 §. — 14) S:n 23 p. syysk . 1.566 §. — 15) S:n 9 p 
jou luk . 2 078 §. — 16) S:n 2 p . syysk . 1 4 1 5 §. 
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Teurastamolautakunnan tehtyä esityksen toimenpiteisiin ryhtymisestä uuden syvä-
jäähdyttämön rakentamiseksi teurastamon yhteyteen, kaupunginhallitus päätti tie-
dustella päämajalta: antaako puolustuslaitos tukensa työvoiman ja tarveaineiden han-
kintalupia anottaessa siinä tapauksessa, että kaupunki päättää rakentaa kyseisen lai-
toksen; sekä onko odotettavissa, että puolustuslaitos käyttää jäähdytysmenetelmiä ja, 
kuinka laajassa määrin, myöskin rauhan aikana elintarvikkeiden hankkimisen yhteydessä 
laitoksen tafpeiksi. Samalla kaupunginhallitus päätti päämajalle huomauttaa, että 
tiedustelu oli alustavaa laatua ja että asian ratkaisu lähinnä riippui siitä, kuinka talou-
delliseksi ja tarkoituksenmukaiseksi laitoksen rakentamisen harkittiin muodostuvan, 
samoin kuin siitä, oliko kaupungilla taloudellisia edellytyksiä laitoksen rakentamiseen. 
Asian teknillisen puolen selvittely annettiin teurastamolautakunnalle tehtäväksi. Sit-
temmin merkittiin 2) tiedoksi edellä mainittuun tiedusteluun saapunut, kyseiseen ra-
kennushankkeeseen myönteisesti suhtautuva vastauskirjelmä ja päätettiin lähettää se 
teurastamolautakunnalle, jonka tuli ottaa se huomioon syväjäähdyttämön rakentamista 
ehkä edelleen harkitessaan. 

»Uuden palopostin järjestämiseksi teurastamon alueelle kaupunginhallitus myönsi 3) 
teurastamolautakunnan käytettäväksi 32 200 mk tuloa tuottamattomien pääomameno-
jen pääluokkaan sisältyvistä käyttövaroistaan. 

Laiturikurjen hankkimiseksi kalasatamaan kaupunginhallitus edellä mainituista käyt-
tövaroistaan, niitä samalla ylittäen, myönsi4) teurastamolautakunnan käytettäväksi 
19 000 mk. 

Kaupunginhallitus päätti 5) hyväksyä yleisten töiden lautakunnan ehdotuksen kellu-
kelaiturin rakentamisesta kalasatamaan osoittaen sen rakennuskustannuksiin 85 000 mk 
edellä mainituista käyttövaroistaan, niitä ylittäen. Samalla hallitus päätti kehoitta a 
yleisten töiden lautakuntaa rakentamaan kellukelaituria varten tarvittavan maatuen 
ja tiet käyttäen pääluokan Tuloa tuottavat pääomamenot lukuun Satamat sisältyvää 
määrärahaa Tehdasneliöt n:ot 272—278 ja Verkkosaaret, rakennustöiden jatkaminen. 

Yleisten töiden lautakuntaa päätettiin 6j kehoittaa tutkimaan mahdollisuuksia suola-
kalavarastorakennuksen rakentamiseen kalasatamaan sekä, jos se pääsi asiassa myön-
teiseen tulokseen, laatimaan rakennuksen luonnospiirustukset ja kustannusarvio. 

Teurastamon halkovarasto. Kaupunginhallitus päätti 7) kehoittaa rahatoimistoa suo-
rittamaan aputililtä A. XXI. 105 924 744 mk:n suuruisen hyvityksen teurastamon v:n 
1942 tulotilille Muut tulot korvauksena siitä teurastamon takavarikoidusta halkomää-
rästä, joka kansanhuoltotoimiston polttoaineosaston välityksellä oli myyty pienkulutta-
jille. 

Teurastamon v:n 1942 toimintakertomus päätettiin 8) kuten ennenkin julkaista sekä 
suomen- että ruotsinkielellä. 

Elintarvikekeskus 
Viranhaltijat. Toimitusjohtaja K. E. Sarkialle myönnettiin9) toukokuun 1 p:n ja 

kesäkuun 12 p:n väliseksi ajaksi sairaslomaa täysin palkkaeduin ja määrättiin kirjanpitäjä 
Y. E. Laesmaa ja emännöitsijä H. L. Kaisko omien virkainsa ohella hoitamaan toimitus-
johtajan tehtäviä saaden heistä kumpikin tästä korvauksena nostaa 25 % toimitus johta-
janviran peruspalkasta kalliinajanlisäyksineen. 

Kaupunginhallitus päätti10) ilmoittaa elintarvikekeskuksen johtokunnalle, ettei sen 
päätöstä lisäkorvauksen suorittamisesta elintarvikekeskuksen toimitusjohtajalle ja liha-
mestarille keskusperunavaraston hoidon heille aiheuttamasta työstä saanut panna täy-
täntöön. Sittemmin kaupunginhallitus päätti11) sallia elintarvikekeskuksen johtokunnan 
panna täytäntöön päätöksensä kuukausittaisen lisäpalkkion maksamisesta kertomus-
vuoden loppuun toimitusjohtaja K. E. Sarkialle keskusperunavaraston isännöitsijäntoi-
men hoitamisesta sekä lihamestari Y. H. Tuulokselle tämän varaston hoitamisesta, kui-
tenkin siten muutettuna, että toimitusjohtaja Sarkian lisäpalkkio oli oleva 1 000 mk 
kuukaudessa ilman kalliinajanlisäystä ja lihamestari Tuuloksen palkkio 700 mk. 

K h s 29 p . h u h t i k . 800 §. — 2) S:n 2 p . kesäk . 976 §. — 3) S:n 19 p. elök. 1 339 §. — 
4) S:n 16 p . syysk . 1 491 §. — 5) S:n 30 p . syysk . 1 614 §. — 6) S:n 11 p . m a r r a s k . 1 895 §. — 
7) S:n 25 p . he lmik . 403 §. — 8) S:n 10 p . kesäk . 1 058 §. — 9) S:u 20 p . t o u k o k . 904 §. — 
10) S:n 29 p. h u h t i k . 773 §. — 11) S:n 2 p. jou luk . 2 025 §. 
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Elintarvikekeskus oikeutettiin hankkimaan Keskuskauppakamarin ansiomerkit 
emännöitsijä H. L. Kaiskolle ja apulaisemännöitsijä H. Oranteelle. 

Huoneisto. Helsinginkadun talossa n:o 24 olevan elintarvikekeskuksen huoneiston 
vuosivuokra vahvistettiin 2) 562 460 mk:ksi. 

Yleisten töiden pääluokkaan sisältyvistä käyttövaroistaan kaupunginhallitus myönsi3) 
99 000 mk elintarvikekeskuksen perunankuorimon laajentamista sekä erinäisten ilman-
vaihto- ja viemäritöiden suorittamista varten siellä. 

Autot. Elintarvikekeskus oikeutettiin 4) asennuttamaan erääseen kuorma-autoonsa 
metaanikaasutinlaitteet ja suorittamaan siitä aiheutuvat kustannukset käyttövaroistaan. 

Virkamiesruokalat. Kaupunginhallitus päätti 5) suostua siihen, että elintarvikekeskus 
järjesti ruokalan Siltasaarenkadun 3:ssa olevassa huoltoviraston talossa työskentele-
ville viranhaltijoille. 

Elintarvikekeskus oikeutettiin6) toistaiseksi It. Alppirinteen talossa n:o 1 ylläpitä-
mään uutta virkamiesruokalaa, jota työvoimaviraston henkilökuntaa lukuunottamatta 
saisivat käyttää myöskin muissa lähistöllä olevissa kaupungin laitoksissa työskentelevät. 

Helsingin suojeluskuntapiirin muonituskeskuksen ja elintarvikekeskuksen välinen ruoan-
hankintasopimus. Kaupunginhallitus päätti 7) puolestaan hyväksyä Helsingin suojelus-
kuntapiirin muonituskeskuksen ja elintarvikekeskuksen välillä tammikuun 14 p:nä 
tehdyn seuraavan sisältöisen ruoanhankintasopimuksen: Helsingin kaupunki sitoutuu 
elintarvikekeskuksensa kautta toimittamaan Helsingin suojeluskuntapiirin hoidettavan 
sotilasmuonituksen ehdoin, että muonituksesta suoritetaan elintarvikekeskukselle 20 mk 
miestä ja päivää kohden sekä liikevaihtovero 4.ie %; että ruoka-aineet toimitetaan elin-
tarvikekeskusvarikko Iistä lukuunottamatta siviilihankiritoja; että ruoan kuljetus tapah-
tuu väestönsuoj'eluviranomaisten toimesta; että muonituskeskus toimittaa ruokatarpei-
den tilauksen elintarvikekeskusvarikko Iistä; että suojeluskuntapiiri hankkii ruokakahis-
ton ja tarpeelliset välineet; että ruoanjakelu majoituspaikoissa tapahtuu lottien toimesta; 
että laskutus toimitetaan kuukausittain; sekä että mikäli elintarvikekeskus tarvitsee 
apua ruoan esivalmistukseen, annetaan sen käytettäväksi lottatyövoimaa 

Halpahintaisen noutoruoan jakaminen kaupungin asukkaille. Kaupunginhallitus päätti8) 
sallia elintarvikekeskuksen ryhtymään enintään heinäkuun 1 piään saakka jakamaan 
halpahintaista noutoruokaa kaupungin asukkaille aluksi Helsinginkadun 24;ssä ja Sofian-
kadun Iissä olevissa toimipaikoissaan. 

Pihlajasaaren ravintolakioski. Elintarvikekeskus oikeutettiin 9) kertomusvuoden uima-
kauden ajaksi ottamaan Pihlajasaaressa oleva ravintolakioski hoidettavakseen. 

Perunain ja juurikasvien varastointi. Kaupunginhallitus päätti10) kehoittaa elintarvi-
kekeskuksen johtokuntaa yli laitoksen oman tarpeen hankkimaan 500 000 kg perunoita 
yleistä kulutusta varten. 

Perunain ja juurikasvien myynti, Elintarvikekeskus oikeutettiinu) myymään yli-
jäämäperunat ja -lantut yleiseen kulutukseen. 

Herttoniemen keskusperunavarasto. Kaupunginhallituksen määrättyä Herttoniemen 
keskusperunavaraston kertomusvuoden vuokran 756 000 mkiksi, elintarvikekeskus kävi 
varaston alivuokralaisten, Osuusliike Elannon ja Helsingin suojeluskuntapiirin, kanssa 
neuvotteluja kaupungin ja niiden välisistä vuokraehdoista, minkä jälkeen elintarvikekes-
kus oikeutettiin12) tekemään kirjalliset sopimukset asiasta. 

Kaupunginhallitus päätti13) kehoittaa elintarvikekeskusta vin 1944 talousarvioehdo-
tuksessaan alentamaan Herttoniemen keskusperunavaraston vuokran 675 000 mkiksi 
sekä oikeuttaa sen kertomusvuoden syyskuun 1 pistä lukien myöntämään alivuokralai-
sille 30 %:n vuokranalennuksen. 

Elintarvikekeskukselle päätettiin14) ilmoittaa, että sen jälkeen kun se oli vuokrannut 
Herttoniemen keskusperunavaraston vapaana olevan tilan, ei muuhun vuokraukseen 
enää ollut ryhdyttävä. , 

Kaupunginhallitus päätti15) suostua siihen, että Herttoniemen keskusperunavaraston 

!) K h n j s to 18 p . m a r r a s k . 4 173 §. — 2) K h s 9 p . syysk . 1 430 §. — 3) S:n 16 p . syysk.. 
1 477 §. — 4) S:n 2 p . jou luk . 2 040 §. — 5) S:n 25 p . he lmik . 400 §. — 6) S:n 14 p. lokak.. 
1 696 §. — 7) S:n 11 p . he lmik . 328 §. — 8) S:n 18 p . he lmik . 361 §. — 9) S:n 1 p . he inäk . 
1 143 §. — 10) S:n 22 p . he inäk . 1 237 §. — n ) K h n j s to 1 p . h u h t i k . 3 345 §. — ^ K h s 11 p . 
he lmik . 327 §. — 1 3 ) S:n 5 p . elok. 1 269 §. — ' 4 ) S:n 9 p. syysk . 1 428 §. — 1 5 ) S:n 4 p . h e l m i k . 
225 §. 
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vartiotupa ja muuan työkaluvarasto sisustettiin huoneen ja keittiön käsittäväksi asun-
noksi perunavaraston laitosmiehelle, sekä antaa kyseisen työn suorittamisen rakennustoi-
mistolle tehtäväksi ja myöntää sen aiheuttamiin kustannuksiin 17 000 mk tuloa tuotta-
mattomien pääomamenojen pääluokkaan sisältyvistä käyttövaroistaan. 

Eräiden korjaus- ja uudistöiden suorittamiseen Herttoniemen keskusperunavarastossa 
kaupunginhallitus myönsi 70 000 mk yleisten töiden pääluokkaan sisältyvistä käyttö-
varoistaan. 

15. Teknillisiä laitoksia koskevat asiat 

Vesijohtolaitos 

Viranhaltijat. Kaupunginlakimiestä päätettiin 2) kehoittaa antamaan korkeimmalle 
hallinto-oikeudelle selitys vesijohtolaitoksen ensimmäisen kemistin S. A. Rannan tekemän 
valituksen johdosta, joka tarkoitti hänen käsiteltyä ikäkoro tus anomustaan. 

Apulaisasemapäivystäjä K. S. Lindblad3) ja kemiallinen päivystäjä A. V. Öhrnberg 4) 
oikeutettiin säädetyn eroamisiän saavutettuaan edelleen jäämään virkoihinsa vastaavasti 
v:n 1944 huhtikuun 1 p:ään ja kertomusvuoden heinäkuun 31 p:ään. 

Yli-insinööri R. W. Taivainen oikeutettiin 5) hoitamaan sivutointa lukuvuoden 1943/44 
aikana. 

Toimistoapulaiset D. M. Olsson ja A. Raitanen oikeutettiin6) asumaan kaupungin 
ulkopuolella v:n 1944 loppuun. 

Yleisistä käyttövaroistaan kaupunginhallitus myönsi 7) 24 000 mk eräille vesijohto-
laitoksen viranhaltijoille ja työntekijöille jaettavien ansiomerkkien kustannusten suorit-
tamiseksi. 

Kunniamerkkien jakaminen eräille Tukholman vesijohtolaitoksen insinööreille. Kau-
punginhallitus päätti8) tehdä ulkoasiainministeriölle esityksen kunniamerkkien jakami-
sesta neljälle Vanhankaupungin suodatinlaitoksen rakennussuunnitelman laatimisessa 
avustaneelle Tukholman vesijohtolaitoksen insinöörille. 

Joulujuhlan kustannukset. Kaupunginhallituksen yleisistä käyttövaroista myönnet-
tiin 9) 1 500 mk Vanhankaupungin vesijohtolaitoksen henkilökunnan osallistumista 
varten ilmasuojelukeskuksen alaisen Vanhankaupungin itsenäisen teollisuuslohkon jär-
jestämään joulujuhlaan. 

Huoneistojen vuokraaminen kahdelle viranhaltijalle. Kaupunginhallitus päätti10) hy-
väksyä vesijohtolaitoksen toimenpiteen erään mainitun laitoksen hallinnassa olevan huo-
neiston vuokraamisesta apulaisasemapäivystäjä K. A. Vikstenille 452 mk:n kuukausi-
vuokrin ja toisen samanlaisen huoneiston vuokraamisesta apulaisasemapäivystäjä J . S. 
Lindströmille 428 mk:n kuukausivuokrin. 

Vakuutukset. Kaupunginhallitus päätti11) oikeuttaa teknillisten laitosten hallituksen 
ryhtymään toimenpiteisiin vesijohtolaitoksen kiinteän ja irtaimen omaisuuden palo-
ja sotavakuuttamiseksi täyteen arvoonsa toistaiseksi vuodeksi kerrallaan. 

Autot. Vesijohtolaitos oikeutettiin 12) yhteisiin sekalaismenoihinsa sisältyvästä määrä-
rahasta Työkalujen ja kaluston hankinta käyttämään 80 000 mk metaanikaasuyhdistel-
mien asentamiseksi kahteen pakettiautoonsa sekä yhteen kuorma-autoonsa ja yhteen 
henkilöautoonsa. 

Kaupungin ja Haagan kauppalan välinen vedenhankintasopimus. Kun kaupungin ja 
Haagan kauppalan välisen vedenhankintasopimuksen irtisanomista tarkoittavaa kaupun-
ginhallituksen päätöstä koskeva pöytäkirjanote oli kaupunginhallituksen asiamiesosas-
tolla joutunut kadoksiin v:n 1942 marraskuussa sattuneissa ilmapommituksissa ja löy-
tynyt vasta seuraavan vuoden tammikuussa, niin oli tällöin enää myöhäistä irtisanoa 
sopimusta v:n 1945 alusta lukien, joten se olisi edelleen voimassa ja päättyisi aikaisintaan 
tammikuun 1 p:nä 1950. Asiamiesosaston asiasta tekemä ilmoitus merkittiin13) tiedoksi. 

!) K h s 2 p . syysk . 1 413 §. — 2) K h n j s to 21 p. h u h t i k . 3 446 §. — 3) K b s 19 p . elok. 
1 327 §. — 4) S:n 15 p . h u h t i k . 743 §. —- 5) S:n 21 p . lokak . 1 743 §. — 6) K h n j s to 8 p . t a m m i k . 
3 016 §. — 7) K h s 4 p . he lmik . 243 §. — 8) S:n 18 p . he lmik . 378 §. — 9) K h n j s to 23 p . jou luk . 
4 346 §. — 10) S:n 4 p . maa l i sk . 3 263 §. — « ) K h s 8 p . h n h t i k . 681 §. — 12) S:n 27 p . t oukok . 
943 §, 10 p . kesäk . 1 055 § j a 22 p. kesäk . 1 117 §. — 18) S :n 1 p . he inäk . 1 131 §. 


