1.

Kaupunginvaltuusto

87:

Eräiden Helsingin makasiini oy:n palveluksesta kaupungin palvelukseen siirtyneiden
satamalaitoksen varastoimis- ja laiturihuolto-osaston tavaranmerkitsijäin anomuksesta
kaupunginvaltuusto päätti 1), että tavaranmerkitsijöille V. Ahlroosille, K. Anderssonille, Ä. Degermanille, B. Forsellille, J. Hambergille, S. Herlinille ja A. Laaksolle saadaan
maksaa henkilökohtaisena palkanlisäyksenä v:n 1946 kesäkuun 1 p:stä lukien erotus
heidän kaupungilta saamansa palkan ja sen palkan välillä, minkä he olisivat saaneet,
jos heidän Helsingin makasiini oy:ssä ennen 21 vuoden täyttämistä palvelemansa aika
olisi otettu huomioon ikäkorotuksia heille myönnettäessä.
Salamain määrärahat. Seuraavia satamalaitoksen v:n 1946 määrärahoja päätettiin 2)
sallia ylittää alla mainitun verran: satamalautakunnan ja satamahallintotoimiston tarverahoja 5 671 mk, satamaliikennemäärärahoja Lämpö 958 mk ja Vesipostien, johtojen
ja letkujen hoito ja kunnossapito 201 261 mk sekä varastoimis- ja laiturihuolto-osaston
määrärahaa Korjauskustannukset 1 400 000 mk.
Kertomusvuoden talousarvion satamien pääluokan lukuun Korjaus ja kunnossapito
sisältyvää määrärahaa Kiinteät laitteet päätettiin 3 ) sallia ylittää 4 000 000 mk.
Satama- ja liikennemaksujen korottaminen. Merkittiin 4) tiedoksi sisäasiainministeriön
tammikuun 21 p:nä 1947 vahvistaneen kaupunginvaltuuston päätöksen 5 ) satama- ja
liikennemaksujen korottamisesta, kuitenkin siten, että korotus valtioneuvoston joulukuun 15 p:nä 1946 tekemän yleispäätöksen perusteella sai olla vain 300 % v:n 1939 hintatason mukaisista maksuista.
Kaupunginvaltuusto päätti 6 ), että sisäasiainministeriön elokuun 8 p:nä 1924 vahvistaman tariffin, jonka mukaan aluksista kannetaan satamamaksuja Helsingin kaupungissa, 1, 2, 3 ja 4 §:ssä määrätyt maksut samoin kuin ministeriön toukokuun 24 p:nä
1939 vahvistamassa Helsingin kaupungin liikennemaksutaksassa tarkemmin määrätyt
maksut kannetaan tammikuun 1 p:stä 1948 lukien 500 %:lla korotettuina. Päätös alistettiin valtioneuvoston tutkittavaksi ja vahvistettavaksi.
Uuden hinaajan hankkiminen.
Kaupunginvaltuusto päätti 7 ) merkitä v:n 1948 talousarvioon 7 000 000 mk:n suuruisen määrärahan uuden hinaajan hankkimista varten
satamarakennusosastolle sekä oikeuttaa satamalautakunnan käyttämään määrärahan
jo kertomusvuonna.
Herttoniemen väylän syventäminen. Kaupunginvaltuusto päätti 8 ) merkitä v:n 1948
talousarvioon 6 000 000 mk:n suuruisen määrärahan Herttoniemen väylän syventämistä
varten sekä oikeuttaa satamalautakunnan käyttämään määrärahaa jo kertomusvuonna.
13.

Teurastamoa ja elintarvikekeskusta koskevat asiat

Teurastamo
Teurastamon eräiden taksojen korottaminen. Kaupunginvaltuusto päätti 9 ) hyväksyä
teurastamolautakunnan laatimat korotetut taksaehdotukset maksujen laskemiseksi
Helsingin kaupungin teurastamon ja lihantarkastamon käyttämisestä, teurastamon
lihantukkumyyntihallin halli-, myynti- ym. maksujen laskemiseksi, taksan maksujen
laskemiseksi suolipesimön ja navetan käyttämisestä sekä elävän karjan ja lihan punnituksesta kuin myös taksan maksujen laskemiseksi teurastamon jäähdytyslaitoksen
käyttämisestä sekä alistaa taksat teurastamon käyttämisestä ja maksujen laskemisesta
lihantarkastamolla lääninhallituksen vahvistettaviksi sekä muut taksaehdotukset hintaja palkkaneuvoston hyväksyttäviksi. Sittemmin merkittiin 10) tiedoksi hinta- ja palkkaneuvoston heinäkuun 25 p:nä suostuneen siihen, että sen hyväksyttäviksi alistetut maksut saatiin kantaa valtuuston päätöksen mukaisesti. Mitä sitä vastoin tuli teurastamon ja
lihantarkastamon maksuihin, hinta- ja palkkaneuvosto ei ollut suostunut hyväksymään
niitä valtuuston esittämässä muodossa, koska ne ylittivät ne enimmäismäärät, joihin
teurastamojen ja lihantarkastamoiden taksat hinta- ja palkkaneuvoston heinäkuun 18
p:nä antamien uusien ohjeiden mukaan saatiin vahvistaa.
Lääninhallitus oli tämän
johdosta palauttanut asiakirjat kaupunginvaltuustolle. Kaupunginvaltuusto päätti 1 1 )
!) Kvsto 21 p. toukok. 310 §. — 2) S:n 26 p. helmik. 154 §. — 3 ) S:n 5 p. marrask. 622 §. —
S:n 12 p. helmik. 68 §; ks. Kunnall. asetuskok. s. 1 7 7 . — 5 ) Ks. v:n 1946 kert. I osan s. 1 0 2 . —
) Kvsto 17 p. jouluk. 708 §. — 7) S:n 15 p. lokak. 567 §. — 8) S:n 18 p. kesäk. 393 §. —
·) S:n 18 p. kesäk. 400 §. — 10) S:n 3 p. syysk. 467 §; ks. Kunnall. asetuskok. s. 186—189. —
") Kvsto 3 p. syysk. 467§.
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tällöin tehdä Uudenmaan lääninhallitukselle esityksen teurastamon ja lihantarkastamon
maksujen vahvistamisesta hinta- ja palkkaneuvoston esityksen mukaisesti. Lääninhallitus vahvisti 1 ) syyskuun 29 p:nä valtuuston päätöksen.
Teurastamon virat. Eräiden teurastamon virkojen vakinaistamista koskevan esityksen johdosta kaupunginvaltuusto päätti 2 ):
että teurastamoon perustetaan toukokuun 1 p:stä 1947 lukien 34 palkkaluokkaan
ja IV kielitaitoluokkaan kuuluva kalasataman esimiehen virka, 36 palkkaluokkaan kuuluva metallikorjausmiehen virka, 36 palkkaluokkaan kuuluva vuodantarkastajan virka
ja 40 palkkaluokkaan kuuluva toimistoapulaisen virka;
että samasta ajankohdasta lukien lakkautetaan yksi 37 palkkaluokkaan kuuluva
lämmittäjän virka ja perustetaan 35 palkkaluokkaan kuuluva lämmittäjä-mekaanikon
virka;
että teurastamolautakunta oikeutetaan täyttämään edellä mainitut virat niitä haettaviksi julistamatta; sekä
että edellä mainittua tarkoitusta varten myönnetään 296 000 mk kaupunginvaltuuston käyttövaroista uusien virkojen palkkoihin sekä palkankorotuksiin.
Kaupunginvaltuusto päätti 3), että teurastamon toimistoon perustetaan 35 palkkaluokkaan kuuluva toimistoapulaisen virka ja 37 palkkaluokkaan kuuluva vahtimestarin
virka tammikuun 1 p:stä 1948 lukien sekä että teurastamolautakunta oikeutetaan täyttämään virat niitä haettaviksi julistamatta.
Teurastamon tarkastusapulaisen, leimaajan, näytteenottajan ja tainnuttajan virkojen nimitykset päätettiin 4) muuttaa halliapulaiseksi ja portinvartijan viran nimitys
vartijaksi.
Lihansäännöstelyn päätyttyä teuraskarjan tuonti teurastamoon oli kasvanut miltei
normaaliajan tasoa vastaavaksi, mutta teurastuksia ei saatu sujumaan niin nopeasti
kuin oli välttämätöntä, koska teurastamon palveluksessa oli vain puolet siitä teurastajien
lukumäärästä, mitä siellä normaaliaikana oli, eikä teurastamo yrityksistään huolimatta
ollut saanut uusia teurastajia. Teurastajien työtehon kohottamiseksi oli tällöin ryhdytty
suunnittelemaan urakkatyökorvauksen suorittamista heille.
Kaupunginvaltuusto
päätti 5 ), että teurastajille maksetaan vahvistettu kappalepalkka, mutta että, ellei täten
järjestetty palkkaus nouse palkkasäännön mukaisen kuukausipalkan tasolle, heille maksetaan tämän kuukausipalkan mukainen palkka.
Teurastamon määrärahat. Teurastamolautakunta oikeutettiin 6) ylittämään seuraavia teurastamon v:n 1946 määrärahoja alla mainituin määrin: Puhtaanapito 18 383 mk,
Tarverahat 20 132 mk, Käyttövoima 327 307 mk ja Rehut ja kuivikkeet 32 250 mk.
Seuraavia teurastamon kertomusvuoden määrärahoja päätettiin 7 ) sallia ylittää
alla mainituin määrin: Vedenkulutus 350 000 mk, Puhtaanapito 2 000 000 mk, Painatus
ja sidonta 280 000 mk, Tarverahat 60 000 mk ja Aputeurastajien palkat 1 400 000 mk.
Elintärvikekeskus
Määrärahat.
Seuraavia elintarvikekeskuksen v:n 1946 määrärahoja päätettiin 8 )
sallia ylittää alla mainitun verran: Tilapäistä työvoimaa 1 906 819 mk, Lämpö 1 269 666
mk, Kaluston hankinta 815 103 mk, Kaluston kunnossapito 513 379 mk, Tavaranostot
17 052 950 mk, Käyttövarat 1 221 799 mk ja Korjaukset 91 864 mk.

14.

Teknillisiä laitoksia koskevat asiat

Vesijohtolaitos
Eräitä vesijohtolaitoksen suorittamia tarkastustehtäviä koskevan taksan uudistaminen.
Kaupunginvaltuusto päätti 9 ) hyväksyä teknillisten laitosten lautakunnan ehdotuksen
Helsingin kaupungissa rakennettavia yksitjdsiä viemärijohtoja koskevien piirustusten
Kvsto 5 p. marrask. 591 §; ks. Kunnall. asetuskok. s. 188. — 2) Kvsto 23 p. huhtik.
251 §. — 3) S:n 24 p. syysk. 508 §. — 4) S:n 21 p. toukok. 311 §. — 5 ) S:n 26 p. marrask. 651 §. —
6
) S:n 12 p. helmik. 112 §. — 7 ) S:n 3 p. syysk. 487 §, 26 p. marrask. 674 § ja 17 p. jouluk. 713 §. —
8
) S:n 19 p. maalisk. 198 §. — 9 ) S:n 19 p. maalisk. 186 §; ks. Kunnall. asetuskok. s. 167.

