
•96 1. Kaupunginvaltuusto 

1) rakennukseen on sisustettava noin 1 000 satamatyöläisen tarvitsemat odotus-, 
pukeutumis-, ruokailu- ja vaatteiden kuivaustilat kaappeineen ja muine mukavuuksi-
neen ; 

2) rakennukseen saadaan sijoittaa ahtausliikkeiden työvälineiden varastoimista var-
ten tarvittavat tilat, ei kuitenkaan autotallia, sekä ylimpiin kerroksiin ahtaus- ja huolinta-
liikkeiden ja muiden senkaltaisten liikkeiden toimistotiloja; 

3) rakennuksen piirustuksille on hankittava satamalautakunnan ja sosiaaliministeriön 
hyväksyminen; 

4) rakennuksen pito-oikeudesta suoritettava korvaus määrätään siten, että vuotuisena 
peruskorvauksena pidetään 34 400 mk, mikä vastaa ajan elokuu 1938—heinäkuu 1949 
virallista elinkustannusindeksiä 100, ja että perusindeksin 10 %:n vaihtelut otetaan huo-
mioon korvausta määrättäessä; sekä 

5) että rakennuksen käyttötarkoitusta ei saa oleellisesti muuttaa ilman satamalauta-
kunnan lupaa, jos satamalautakunta suostuu muutokseen, lasketaan korvaus samojen 
perusteiden mukaan kuin Länsisataman varastoalueista. 

Edelleen kaupunginvaltuusto päätti oikeuttaa satamalautakunnan vahvistamaan 
muut sopimusehdot. 

Tyytymättömänä kaupunginvaltuuston edellä mainittuun päätökseen vt Saastamoi-
nen oli siitä valittanut lääninhallitukseen esittäen, että valtioneuvoston päätös oli tul-
kittava siten, että kaupungin oli itse järjestettävä ko. huoltorakennukset. Kaupungin-
valtuusto p ä ä t t i U u d e n m a a n lääninhallitukselle annettavassa selityksessään ehdottaa, 
että vtn Saastamoisen valitus lakiin perustumattomana hylättäisiin. 

13. Teurastamoa ja elintarvikekeskusta koskevat asiat 

Teurastamo 

Teurastamoon perustettavat uudet virat. Kaupunginvaltuusto päätti2) , että teurasta-
mon toimistoon perustetaan kertomusvuoden heinäkuun 1 p:stä lukien 22. palkkaluok-
kaan ja IV kielitaitoluokkaan kuuluva apulaiskassanhoitajan virka ja myöntää maini-
tun viranhaltijan palkkaamiseen kertomusvuonna 99 780 mk käyttövaroistaan uusien 
virkojen palkkoihin ja palkankorotuksiin, sekä tammikuun 1 p:stä 1951 kaksi 18. palkka-
luokkaan kuuluvaa toimistoapulaisen virkaa, jolloin vastaavien tilapäisten virkojen sil-
loiset hoitajat saatiin nimittää uusiin virkoihin niitä haettavaksi julistamatta. 

Teurastamon määrärahat. Erinäisiä teurastamon v:n 1949 määrärahoja päätetti in3) 
sallia ylitettävän yhteensä 4 532 165 mk. 

Teurastamolautakunta oikeutettiin4) ylittämään erinäisiä kertomusvuoden määrä-
rahoja yhteensä 6 107 428 mk. 

Teurastamon eräiden taksojen muuttaminen. Kaupunginvaltuusto päät t i5) korottaa 
30 % seuraavat teurastamon ja lihantarkastamon maksut: maksut jäähdyttämön 
käyttämisestä, lihan tukkumyyntihallin maksut, maksut suolipesimön ja navetan käyt-
tämisestä, elävän karjan, lihan ja vuotien punnituksista sekä siipikarjan teurastamon 
käyttämisestä. Teurastamon ja lihantarkastamon taksa päätettiin lähettää lääninhalli-
tuksen vahvistettavaksi. 

Teurastamon pienkarjan navettarakennuksen jatkaminen. Kaupunginvaltuusto päät-
ti6), että kertomusvuoden lisätalousarvioon tai v:n 1951 talousarvioon merkitään 5. o 9 9 
milj. mk:n suuruinen lisämääräraha teurastamon pienkarjan navettarakennuksen jatka-
mista varten ja että yleisten töiden lautakunta oikeutetaan heti käyttämään määrä-
rahaa. 

Elintarvikekeskus 

Elintarvikekeskuksen määrärahat. Erinäisiä elintarvikekeskuksen v:n 1949 määrärahoja 
päätettiin 7) sallia ylitettävän yhteensä 12 736 789 mk. 
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