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rittaa edellä mainitusta varastorakennuksesta C vuokraamassaan osastossa muutostöitä 
rakentamalla sinne toimisto- ja varastohuoneet sekä työntekijäin ruokailu- ja pesuhuoneet 
ehdoin, että talorakennusosasto saa tarkastaa ja hyväksyä piirustukset, ennen kuin töihin 
ryhdytään. 

Mukavuuslaitosten rakentaminen. Kaupunginhallitus päätti1) , että Länsisataman va-
rastorakennuksen I ja K väliselle laiturikentälle rakennetaan ensi tilassa mukavuuslaitos, 
jonka kustannukset, 165 000 mk, viedään v:n 1941 talousarvion pääluokan Tuloa tuotta-
vat pääomamenot luvun Satamat momentille Uusia mukavuuslaitoksia satama-alueelle 
sekä v:n 1945 talousarvion vastaavan pääluokan ja luvun momentille Lisämäärärahaa 
aikaisemmin päätettyjä, vielä tekemättä olevia töitä varten sekä että Rahapajanrannan 
itäosaan rakennetaan v. 1948 mukavuuslaitos, jonka kustannukset 160 000 mk viedään 
viimeksi mainitulle tilille ja v:n 1948 talousarvion tuloa tuottavien pääomamenojen pää-
luokan luvun Satamat momentille Länsisataman rakennustyöt sekä että satama-alueiden 
käymäläin hoitoon on kiinnitettävä enemmän huomiota. 

Jätteiden poistaminen. Satamalautakunnan anottua 400 000 mk:n määrärahaa ilma-
pommituksessa palaneen Katajanokan varastorakennuksen nro 1 jätteiden poistamiseen 
kaupunginhallitus päätti2) esitykseen suostua ehdoin, että kaikki kustannukset viedään 
tiilien varastotilille. 

Pommitusvaurioiden korjauskustannukset. Helsingin makasiini oy:ltä kaupungille 
siirtyneiden rakennusten pommitusvaurioiden kertomusvuoden korj auskustannukset 
päätettiin3) sallia suorittaa Helsingin makasiini oy:n selvitystilillä olevasta 5 599 502 
mk:n suuruisesta määrärahasta. 

Varastorakennuksen rakentaminen Vallilan asema-alueelle. Sisäasiainministeriön pyy-
dettyä kaupunginhallituksen lausuntoa Faneeriliike Lauri Immasen anomuksesta saada 
rakentaa varastorakennus Vallilan asema-alueelle kaupunginhallitus päätti 4) lausun-
nossaan ehdottaa anomuksen hylättäväksi. 

Kellosaaren lentokonehalli. Kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriön ilmailutoimis-
ton tiedusteltua olisiko kaupunginhallitus halukas ja minkälaisilla ehdoilla luovuttamaan 
Kellosaaren lentokonehallin siviili-ilmailun tarpeisiin ja siirrettäväksi Helsingin lentoase-
malle, kaupunginhallitus päätti 5) antaa satamalautakunnan tehtäväksi ryhtyä neuvot-
teluihin kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriön ilmailutoimiston kanssa Kellosaaren 
lentokonehallin myynnistä kaupungille mahdollisimman edulliseen hintaan sekä aikanaan 
tekemään kaupunginhallitukselle esityksensä asiasta. 

Satamalautakunnan ilmoitus Kellosaaren lentokonehallia koskevan vuokrasopimuksen 
jatkamisesta rajavartiostojen esikunnan kanssa v:n 1948 kesäkuun 30 p:ään saakka mer-
kittiin 6) tiedoksi. 

Munkkisaaren tehdasrakennuksen palovakuuttaminen. Munkkisaaren tehdasrakennus 
päätettiin 7) edelleen pitää palovakuutettuna ja vakuuttaa se Keskinäisessä vakuutusyh-
tiössä Teollisuuspalossa siitä arvosta, minkä vakuutuslaitos sille määrää. 

Suomen satamaliiton avustaminen. Satamalautakunta oikeutettiin8) suorittamaan 
Suomen satamaliitolle kertomusvuonna ylimääräisenä avustuksena 58 280 mk talousar-
vion pääluokan Satamat lukuun Hallinto sisältyvästä määrärahasta Tarverahat. 

13. Teurastamoa, kalasatamaa ja elintarvikekeskusta koskevat asiat 

T e u r a s t a m o ja kalasatama 
Tilapäisen työvoiman määrärahan käyttö. Teurastamolautakunta oikeutettiin9) 

käyttämään tilapäisen työvoiman määrärahaa karjapihan esimiehen sekä teurastus- ym. 
toiminnan lisääntymisen johdosta tarvittavan lisätyövoiman palkkaamiseen. 

Työaika. Teurastamon työaika päätettiin10) vahvistaa olemaan klo 8.3 o—16 paitsi 
lauantaisin sekä juhla- ja pyhäaattoina klo 8.30—14 sekä kesäkuun 1 p:n ja elokuun 31 p:n 
välisenä aikana klo 8.3 o—15.3 0 paitsi lauantaisin sekä juhla- ja pyhäaattoina klo 8.3 o—13. 

*) Khs 18 p. jouluk. 2 929 §. — 2) S:n 27 p. marrask. 2 770 §. — 3) S:n 6 p. maalisk. 632 § .— 
4) S:n 9 p. tammik. 79 §. — 5) S:n 2 p. huhtik. 856 §. — 6) S:n ,27 p. marrask. 2 769 §. — 
7) S:n 18 p. jouluk. 2 930 §. — 8) S:n 23 p. lokak. 2 406 §. — 9) S:n 19 p. kesäk. 1 549 § ja 4 
p. syysk. 2 026 §. — 10) S:n 10 p. huhtik. 899 §. 
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Kaupunginhallitus päätti1) hyväksyä teurastamolautakunnan esityksen teurastamon 
yliesimiehen päivystystyön järjestämisestä, mutta jättää kysymyksen mahdollisesta päi-
vystyskorvauksesta palkkalautakunnan ratkaistavaksi. 

Merkittiin 2) tiedoksi työneuvoston lokakuun 2 p:nä antama päätös, jonka mukaan työ-
neuvosto kaupunginhallituksen anomuksesta oli suostunut siihen, että teurastamossa saa-
daan teurastajilla teettää heidän suostumuksellaan ylityötä työaikalaissa säädetyn ylityö-
tuntien vuotuisen enimmäismäärän eli 200 tunnin lisäksi enintään 150 ylityötuntia v:n 
1947 aikana. 

Kaupunginhallitus päätti 3) tehdä työneuvostolle esityksen, että teurastamon ja kala-
sataman vartijoita saataisiin pitää työssä enintään 8 tuntia vuorokaudessa ja 48 tuntia 
viikossa. Sittemmin merkittiin 4) tiedoksi työneuvoston toukokuun 29 p:nä antama pää-
tös, jonka mukaan työneuvosto ei ollut katsonut voivansa suostua kaupunginhallituksen 
esitykseen, koska kyseinen työ ei ollut työaikalain 7 §:n edellyttämää työtä. 

Suolatun lihan tarkastamo. Sen johdosta, että Etel. Makasiinikadun l:ssä ylläpidetyn 
suolatun lihan tarkastamon liikenne oli huomattavasti pienentynyt, kaupunginhallitus 
päätti5) teurastamolautakunnan ehdotuksesta tehdä maatalousministeriön eläinlääkintö-
osastolle esityksen mainitun tarkastamon lopettamisesta. Sittemmin merkittiin6) tie-
doksi ilmoitus, ettei maatalousministeriön eläinlääkintöosastolla ollut mitään mainitun 
tarkastamon toiminnan lopettamista vastaan. 

Teurastamossa kannettavat maksut. Kaupunginhallitus päätti7) alistaa teurastamo-
lautakunnan päätöksen teurastamossa kannettavien purkausmaksujen ja teurastusmaksu-
jen korottamisesta kansanhuoltoministeriön vahvistettavaksi. 

Katoksen rakentaminen teuraskarjaa varten. Tuloa tuottamattomien pääomamenojen 
pääluokkaan sisältyvistä käyttövaroistaan kaupunginhallitus, niitä ylittäen, myönsi 
335 000 mk 8) katoksen rakentamista varten teuraskarjalle sekä 103 000 mk 9) maini-
tun katoksen varustamista varten seinillä, ovilla ja ikkunoilla. 

Vihannestukkukaupan järjestäminen teurastamon alueelle. Yleisten töiden pääluokkaan 
kuuluvista kaupunginhallituksen käyttövaroista myönnettiin10) 495 000 mk vihannes-
tukkukauppapaikan järjestämiseen teurastamon alueelle. 

Jätepaperin varastointi. Tukkukauppojen oy., joka oli vuokrannut jätepaperin varas-
toimista varten paikan teurastamon alueelta, oli anonut, että se saisi pitää mainitun alu-
een, jota koskevan vuokrasopimuksen teurastamolautakunta oli sanonut irti, vielä kerto-
musvuoden elokuun loppuun saakka. Kaupunginhallitus pää t t i n ) kehoittaa yhtiötä 
sopimaan teurastamon kanssa asian järjestämisestä molempia osapuolia tyydyttävällä 
tavalla. 

Teurastamon toimintakertomus v:lta 1946 päätettiin12), kuten aikaisempinakin vuosina, 
painattaa myös ruotsinkielellä. 

Kalasataman suolakalavarasto. Kaupunginhallitus päätti13) puolestaan hyväksyä kala-
sataman suolakalavaraston luonnospiirustukset sekä kehoittaa yleisten töiden lautakuntaa 
laadituttamaan niiden pohjalla pääpiirustukset ja lopullisen kustannusarvion. 

Kalamessut. Helsingissä lokakuun 11—19 p:nä järjestettäviin kalamessuihin osallis-
tumista varten päätettiin14) myöntää 25 000 mk kaupunginhallituksen yleisistä käyttö-
varoista. 

Elintarvikekeskus 
Arkistoasiakirjain seulonta. Valtionarkistolta päätettiin15) anoa, että elintarvikekes-

kuksen lautakunta saisi aina 2 vuoden kuluttua hävittää laitoksen sisäiseen kirjanpitoon 
kuuluvat toimipaikkojen väliset kuormakirjat ja veloitukset samoin kuin myyjien ja osta-
jien kuormakirjat sekä 10 vuoden kuluttua ostajien ja myyjien laskut. Sittemmin merkit-
tiin 16) tiedoksi valtionarkiston myöntyneen kaupunginhallituksen esitykseen. 

Khs 6 p. helmik. 402 §. — 2) S:n 11 p. syysk. 2 073 § ja 23 p. lokak. 2 408 §. — 
*) S:n 14 p. toukok. 1 217 §. — 4) S:n 19 p. kesäk. 1 551 §. — 5) S:n 23 p. tammik. 250 §. — 
·) S:n 13 p. helmik. 461 §. — 7) S:n 29 p. toukok. 1 371 §; ks. Kunnall. asetuskok. s. 186 ja 
187. — 8) Khs 11 p. syysk. 2 072 §. — 9) S:n 11 p. jouluk. 2 874 §. — 10) S:n 3 p. heinäk. 
1 670 §. — 1X) S:n 3 p. heinäk. 1 669 §. — 12) S:n 19 p. kesäk. 1 547 §. — 13) S:n 3 p. heinäk. 
1 668 §. — 14) S:n 4 p. syysk. 2 035 §. — 15) S:n 13 p. maalisk. 688 §. — 16) S:n 10 p. huhtik. 
875 §. 
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Elintarvikkeiden luovuttaminen elintarvikekeskukselle. Helsingin—Tukholmankomitea 
oikeutettiin luovuttamaan elintarvikekeskukselle 800 kg sokeria sekä sellaisia elintar-
vikkeita, joita komitean varastosta voitiin luovuttaa. 

Soutuveneen myynti. Elintarvikekeskuksen lautakunta oikeutettiin2) myymään v. 1939 
XJunisaaren ravintolaa varten hankittu soutuvene 2 000 mk:n hinnasta poliisilaitokselle 
Oulunkylän vartiopiirin käyttöön luovutettavaksi. 

14. Teknillisiä laitoksia koskevat asiat 

Mittarinlukijain ja rahastajain palkkakysymys. Teknillisten laitosten virkailijayhdistys 
oli huomauttaen, että sähkö- ja kaasulaitoksen mittarinlukijat ja mittarintyhjentäjät, 
jotka joutuivat tekemään normaalia pitempiä työpäiviä siitä syystä, että kuluttajat olivat 
varsin eri aikoina päivästä tavattavissa, olivat katsoneet, että mittarinluvusta maksettu 
palkkio niistä mittareista, jotka ylittivät päivittäisen perusmäärän, nimittäin 100 taval-
lista mittaria ja 40 rahakemittaria, ei nykyisellään korvannut sitä ylityötä, mitä lukijat 
joutuivat tekemään, anonut mittarinluvusta suoritettavan palkkion korottamista. Tek-
nillisten laitosten lautakunnan ja palkkalautakunnan annettua asiasta lausuntonsa kau-
punginhallitus palkkalautakunnan ehdotuksen mukaisesti päätti *) teknillisten laitosten 
lautakunnalle ilmoittaa, ettei kaupunginhallitus puolestaan vastusta mainittujen palk-
kioiden korottamista seuraavasti: 

mikäli mittarinlukija saa palkkaa 37 tai sitä alemman palkkaluokan mukaan, 1: 50 
mk:aan luetulta mittarilta; 

mikäli mittarinlukija saa palkkaa 35 palkkaluokan mukaan, 1 mk:aan luetulta mitta-
rilta; 

mikäli rahastaja (mittarintyhjentäjä) saa palkkaa 37 tai sitä alemman palkkaluokan 
mukaan, 3 mk:aan mittarilta; sekä 

mikäli rahastaja (mittarintyhjentäjä) saa palkkaa 35 palkkaluokan mukaan, 2: 50 
mk:aan mittarilta. 

Teknillisten laitosten omaisuuden palovakuuttaminen. Kaupunginhallitus päätt i4) , 
että vesijohtolaitoksen ikuiset vakuutukset pysytetään edelleen voimassa ja oikeutti tek-
nillisten laitosten lautakunnan edelleenkin palovakuuttamaan kaasulaitoksen kaasu-
uunit, puhdistuslaitoksen, kaasukellot ja bentsoolivaraston sekä sähkölaitoksen rakennuk-
set, koneet, laitteet ja kalustot ynnä varastot. 

Viranhaltijain suunnittelema lakko. Sen jälkeen kun kaupungin viranhaltijat tyyty-
mättöminä palkankorotuskysymyksen hoitoon olivat ilmoittaneet ryhtyvänsä lakkoon, 
kaupunginhallitus päätti 5) kehoittaa teknillisten laitosten lautakuntaa ryhtymään kaik-
kiin niihin valmisteluihin mahdollisen lakon varalta, joihin voidaan ryhtyä ilman että 
sähkön, kaasun ja veden jakelu häiriintyy ennen helmikuun 25 p:ää klo 24, jolloin lakon 
oli ilmoitettu alkavan. 

Kaasun ja sähkön säännöstely. Kaasun- ja sähkönsäännöstelyvaliokunnan selostus 
kaasunsäännöstelyn tuloksista v. 1945—46 merkittiin 6) tiedoksi. 

Kaupunginhallitus päätti7) myöntää Oy. Parke ab:lle luvan ostaa ja asentaa 19 sähkö-
liettä asuinrakennuksiinsa Tapanilassa sekä ilmoittaa kaasun- ja sähkönsäännöstelyvalio-
kunnalle, että sähköliesiä ei olisi vastaisuudessa myönnettävä kaupungin varsinaisen 
asuntoalueen ulkopuolella olevia puurakennuksia varten. 

Kaasun- ja sähkönsäännöstelyvaliokunnan kokouksissa tehdyt päätökset päätettiin 8) 
hyväksyä. 

Kaupungin osallistuminen puunkyllästämisyhtiöön. Sähkölaitoksen annettua selostuk-
sen puunkyllästämisen taloudellisesta kannattavaisuudesta sekä ehdotettua, että kaupun-
ki liittyisi perustettavana olevaan kyllästämisyhtiöön, kaupunginhallitus päätti 9) antaa 
teknilliselle johtajalle tehtäväksi neuvotella muiden asiasta kiinnostuneiden kanssa puun-
kyllästämisyhtiön perustamisesta. 

l) Khs 17 p. heinäk. 1 717 §. — 2) Khn jsto 2 p. heinäk. 5 742 §. — 3) Khs 17 p. huhtik. 
993 §. — 4) S:n 18 p. jouluk. 2 931 §. — 5) S:n 22 p. helmik. 563 §. — 6) S:n 27 p. helmik. 
588 §. — 7) S:n 27 p. marrask. 2 765 §. — 8) S:n 27 p. helmik. 598 §, 17 p. huhtik. 996 §, 
26 p. kesäk. 1 621 §, 25 p. syysk. 2 189 §, 23 p. lokak. 2 415 §, 27 p. marrask. 2 774 § ja 30 
p. jouluk. 3 001 §. — 9) S:n 12 p. kesäk. 1 502 §. 


