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satamakamreerin, apulaissatamakamreerin ja pääkirjanpitäjän tehtävien hoitamista 
koskevat muutokset ja lisäykset. Valtuusto hyväksyi satamalautakunnan ehdotta-
mat muutokset satamalautakunnan ja satamahallintotoimiston johtosääntöihin. 

Satama- ja liikennemaksut. Kaupunginvaltuusto päätti 2), että sisäasiainministeriön 
vahvistaman tariffin, jonka mukaan aluksista kannetaan satamamaksuja Helsingin 
kaupungissa, 1, 2, 3 ja 4 §:ssä määrätyt maksut samoin kuin ministeriön vahvistamassa 
Helsingin kaupungin liikennemaksutaksassa tarkemmin määrätyt maksut kannetaan 
v. 1946 ja 1947 200 %:n korotuksin. Päätös alistettiin valtioneuvoston tutkittavaksi ja 
vahvistettavaksi. 

Sotamain määrärahat. V:n 1944 satamakannantamäärärahaa Automaattipuhelimet 
päätettiin 3) sallia ylittää 3 537 mk. 

Kertomusvuoden satamalautakunnan ja satamahallintotoimiston määrärahoja Va-
laistus ja Tarverahat päätettiin 4) sallia ylittää vastaavasti 1 000 mk ja 10 000 mk sekä 
satamaliikennemäärärahoja Moottoriveneiden käyttökulut ja Vedenkulutus vastaavasti 
20 000 mk ja 150 000 mk. 

Satamajäänsärkijähinaaja Turso. Kaupunginvaltuusto päätti 5), että Neuvostolii-
tolle sotakorvaussuorituksena luovutetusta satamajäänsärkijähinaaja Tursosta sotakor-
vausteollisuuden valtuuskunnalta saatu korvaus, 25 028 652: 75 mk, samoin kuin Tur-
soon aikoinaan tilatuista, mutta rakentamisen yhteydessä toimittamatta jääneistä vara-
osista Wärtsilä-yhtymä oy:n Hietalahden telakalta saatu korvaus, 149 845 mk, otetaan 
huomioon v:n 1946 talousarviossa tulona ja vastaava määrä pääomamenona, joka jää 
valtuuston käytettäväksi uuden satamajäänsärkijähinaajan hankkimiseksi. 

Eteläsataman pohjoisen venealtaan laiturin uusiminen. Kaupung inva l tuus to p ä ä t t i 6 ) 
merkitä v:n 1946 talousarvioon 399 315 mk:n suuruisen lisämäärärahan Eteläsataman 
pohjoisen venealtaan ulko-osan eteläisen laiturin uudistamiseen ja rautatiesillan maatuen 
korjaamiseen oikeuttaen yleisten töiden lautakunnan käyttämään määrärahan jo kerto-
musvuonna. 

Yleisen talletusmakasiinin perustaminen Helsingin kaupunkiin. Merki t t i in 7 ) t iedoksi, 
että kauppa- ja teollisuusministeriö, myöntyen kaupunginvaltuuston anomukseen, oli 
joulukuun 21 p:nä 1944 päättänyt myöntää kaupungille luvan perustaa kaupunkiin ylei-
sen talletusmakasiinin, jolla on oikeus antaa sellaisia talletustodistuksia ja varrantteja 
kuin syyskuun 30 p:nä 1892 annetussa asetuksessa on säädetty sekä erinäisin pienehköin 
muodollisin muutoksin vahvistanut toistaiseksi noudatettavaksi Helsingin kaupungin 
yleistä talletusmakasiinia varten laaditun ohjesäännön. 

14. Teurastamoa, kalasatamaa ja elintarvikekeskusta koskevat asiat 

Teurastamo ja kalasatama 

Teurastamon taksat. Kaupunginvaltuusto hyväksyi8) teurastamolautakunnan laati-
mat ehdotukset korotetuksi taksaksi maksujen laskemiseksi Helsingin kaupungin teu-
rastamon käyttämisestä ja taksaksi tarkastusmaksujen laskemiseksi Helsingin kaupungin 
lihantarkastamolla. CJudenmaan lääninhallitus vahvisti marraskuun 22 p:nä valtuus-
ton päätöksen 9). 

Samoin valtuusto hyväksyi10) seuraavien taksojen korottamista koskevat teurasta-
molautakunnan ehdotukset: taksan maksujen laskemiseksi Helsingin kaupungin teurasta-
mon jäähdytyslaitoksen käyttämisestä, taksan Helsingin kaupungin teurastamon li-
hantukkumyyntihallin halli-, myynti- ym. maksujen laskemiseksi, taksan maksujen 
laskemiseksi suolipesimön ja navetan käyttämisestä sekä elävän karjan ja lihan punni-
tuksesta Helsingin kaupungin teurastamolla samoin kuin taksan maksujen laskemiseksi 
siipikarjateurastamon käyttämisestä. Kansanhuoltoministeriö vahvisti u ) marraskuun 
14 p:nä mainitut taksat. 

!) Kvsto 7 p. helmik. 78 §; ks. Kunnall. asetuskok. s. 13 ja 14. — 2) Kvsto 27 p. marrask. 698 §; 
ks. Kunnall. asetuskok. s. 232. — 3) Kvsto 28 p. helmik. 144 §. — 4) S:n 29 p. elok. 520 § ja 19 p. 
syysk. 573 §. — 5) S:n 29 p. elok. 505 § ja 31 p. lokak. 644 §. — 6) S:n 7 p. helmik. 80 §. — 7) S:n 
17 p. tammik. 21 §; ks. v:n 1944 kert. s. 53 ja 183. — 8) Kvsto 10 p. lokak. 597 §; ks. Kunnall. ase-
tuskok. s. 202. — 9) Kvsto 19 p. jouluk. 738 §. — 10) S:n 10 p. lokak. 598 §; ks. Kunnall. asetus-
kok. s. 203—-205. — «) Kvsto 19 p. jouluk. 737 §. 
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Kuljetuskaluston hankkiminen teurastamolle. Kaupung inva l tuus to p ä ä t t i o i k e u t t a a 
teurastamolautakunnan ylittämään teurastamon määrärahaa Koneiden ja työkalujen 
hankinta enintään 336 306 mk kuljetuskaluston hankkimiseksi teurastamolle. 

Teurastamon määrärahat. Seuraavia teurastamon v:n 1944 määrärahoja päätettiin2) 
sallia ylittää alla mainitun verran: Sääntöpalkkaiset virat 26 926: 80 mk, Lämpö 394 658:55 
mk, Valaistus 9 295: 70 mk, Vedenkulutus 38 264: 90 mk, Puhtaanapito 115 573: 60 mk, 
Painatus ja sidonta 8 591:65 mk, Tarverahat 4089:40 mk, Vaatteiden pesu 435:50 
mk, Tapaturmavakuutusmaksut 293: 10 mk, Käyttövoima 80 057: 75 mk ja Rehut ja 
kuivikkeet 36 667: 60 mk. 

Kalasataman rakennukset. Kaupunginvaltuusto päätti3) hyväksyä yleisten töiden 
lautakunnan laadituttaman piirustuksen kalasatamaan rakennettavaa kalalaatikkosuo-
jaa varten sekä merkitä v:n 1946 talousarvioon 814 000 mk:n suuruisen määrärahan 
tätä rakennustyötä varten oikeuttaen yleisten töiden lautakunnan käyttämään määrä-
rahaa jo kertomusvuonna. 

Valtuusto päätti 4) hyväksyä n:oilla 1—3 merkityt pääpiirustukset kalasatamaan 
rakennettavaa suolakalavarastorakennusta varten sekä merkitä v:n 1946 talousarvioon 
2 050 000 mk:n suuruisen siirtomäärärahan tarkoitusta varten oikeuttaen yleisten töi-
den lautakunnan käyttämään määrärahaa jo kertomusvuonna. 

Elintarvikekesk us 
Määrärahat. Seuraavia elintarvikekeskuksen v:n 1944 määrärahoja päätettiin5) 

sallia ylittää alla mainitun verran: Palkkiot 175 mk, Lämpö 63 762: 35 mk, Valaistus 
19 215: 15 mk, Kaluston kunnossapito 41 775:85 mk, Käyttövarat 366 673: 15 mk ja 
Korjaukset 17 643:80 mk. 

15. Teknillisiä laitoksia koskevat asiat 
Kaasulaitoksen liittymämaksun ja sähkölaitoksen mittarin-vuokrien jättäminen perimättä. 

Kaupunginvaltuusto päätti6) ettäv:lta 1944 ja 1945 ei peritä kaasulaitoksen liittymä-
maksuminimiä eikä sähkölaitoksen mittarin vuokria. 

Vesijohtolaitos 
Määrärahat. Seuraavia vesijohtolaitoksen v:n 1944 määrärahoja päätettiin 7) sallia 

ylittää alla mainitun verran: kassa- ja tiliviraston määrärahaa Palkat 120 000 mk,käyttö-
määrärahoja Palkat 170 000 mk ja Vedenpuhdistus ja -pumppuaminen 1 330 000 mk 
sekä yhteisiin sekalaismenoihin sisältyviä määrärahoja Työntekijäin erinäiset edut 
150 000 mk, Korot konttokuranttitilistä kaupunginkassasta 600 000 mk, Vakuutusmaksut 
140 000 mk ja Kalliinajanlisäyksiä 200 000 mk. 

Vesijohtolaitoksen kertomusvuoden yhteisiin sekalaismenoihin sisältyvää määrä-
rahaa Työntekijäin ja viranhaltijain erinäiset edut päätettiin8) sallia ylittää 300 000 
mk. 

Veden hinnan korottaminen. Kaupunginvaltuusto päätti 9), että valtuuston huhtikuun 
29 p:nä 1936 vahvistaman vesijohtolaitoksen taksan mukaan lasketut maksut saadaan 
v:n 1946 alusta korottaa 80 %:lla sekä että sanotut maksut kaupunkiin liitettävissä 
esikaupungeissa muutetaan v:n 1946 alusta samoiksi kuin itse kaupungissa. Merkittiin10) 
tiedoksi, että kansanhuoltoministeriö oli lokakuun 9 ja 16 p:nä vahvistanut valtuuston 
päätöksen muulta paitsi vesijohtoveden hinnan osalta, jota ministeriön päätöksen mukai-
sesti saatiin korottaa seuraavasti: 

0—1 000 m3 3: 75 mk m3:ltä 
1 001—2 000 » 3:60 » » 
2 001—4 000 » 3:40 » » 

vii 4 000 » 3:25 » » 

i) Kvsto 11 p. huhtik. 238 §. — 2) S:n 21 p. maalisk. 201 § ja 2 p. toukok. 299 §. — 3 ) S:n 21 p. 
raaalisk. 193 §. — 4) S:n 2 p. toukok. 294 §. — 5) S:n 11 p. huhtik. 245 §. — 6) S:n 28 p. helmik. 134 §.— 
7) S:n 7 p. helmik. 97 §. — 8) S:n 10 p. lokak. 604 §. — S:n 29 p. elok. 503 §, — 10) S:n 31 p. lo-
kak. 612 §; ks. Kunnall. asetuskok. s. 171. 


