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Poliisilaitosta päätettiin1) pyytää antamaan päätös liikenteen väliaikaisesta järjestä-
misestä Kaivopuiston tunnelin rakentamistyön ajaksi satamalaitoksen ehdottamalla 
tavalla. 

Eteläsatamassa olevan hiilenantolaiturin ja vedenviskurin siirtäminen. Kaupunginhalli-
tus päätti2) , että satamaradan siirtämisen tähden purettava, Eteläsatamassa sijaitseva 
veturien hiilennostolaituri korvataan Katajanokan itäosalle satamarakennusosaston laa-
timan, molla 5281 merkityn piirustuksen mukaisesti rautatiehallituksen hyväksymällä 
tavalla sijoitettavalla hiilennostolaiturilla hiiliaitioineen, että kustannukset mainitusta 
työstä saadaan suorittaa tuloa tuottavien pääomamenojen pääluokkaan kuuluvista Sata-
mat määrärahoista Eteläsatama, Makasiinirannan rakennustyöt, ottaen huomioon, että 
rautatiehallitus maksutta luovuttaa hiilenantolaitteen ja kaupunki omalla kustannuksel-
laan suorittaa sen siirtämis- ja muuttamistyöt sekä että hiilenantolaiturin uuden paikan 
vierestä varataan Katajanokan kääntösillan luota paikka siirrettävälle veden viskurille 
niinikään rautatiehallituksen hyväksymän suunnitelman mukaisesti. 

Länsisataman raidejärjestely. Kaupunginhallitus päätti 3) puolestaan, että Laivaran 
nan rautatieliikenteen helpottamiseksi tarkoitetut pistoraiteet rakennetaan satamaraken-
nusosaston laatiman piirustuksen nro 5630 mukaisesti, ja että suunnitelma alistetaan rau-
tatiehallituksen hyväksyttäväksi. Rakennuskustannukset, jotka oli arvioitu 4. i milj. 
mkrksi päätettiin suorittaa tuloa tuottavien pääomamenojen pääluokan tililtä Satamat 
momentilta Länsisataman rakennustyöt. 

Merkittiin tiedoksi4) rautatiehallituksen hyväksyneen Länsisataman raidejärjestelyn 
kuitenkin vaihdejärjestelyltään piirustuksen n:o 170 mukaan muutettuna. 

Katajanokan uloimman vetoräiteen pidentäminen. Kaupunginhallitus päätt i5) , että 
Katajanokan ulointa vetoraidetta jatketaan valtionrautateiden pyynnöstä noin 75 m 
ja että kustannukset suoritetaan tuloatuottavien pääomamenojen pääluokan määrä-
rahoista Satamat momentilta Katajanokan rakennustyöt. 

Lisäraiteen rakentaminen Herttoniemen öljysatamaan. Kaupunginhallitus päätt i6) peri-
aatteessa suostua siihen, että Herttoniemen öljysatamaan rakennetaan kolmas raide sata-
marakennusosaston piirustuksen n:o 5328 mukaisesti niin pian kuin rautatiehallitus on 
hyväksynyt raidesuunnitelman ja kiskoja on tarkoitusta varten saatavissa. Samalla kau-
punginhallitus päätti alistaa suunnitelman rautatiehallituksen hyväksyttäväksi. 

Teodoliitin hankkimista varten satamarakennusosastolle päätettiin 7) myöntää 148 700 
mk tuloa tuottavien pääomamenojen pääluokan lukuun Satamat kuuluvista kaupungin-
hallituksen käyttövaroista. 

Mullan myynti. Kaupunginhallitus päätti8) oikeuttaa satamalaitoksen edelleenkin 
myymään multaa Herttoniemen teollisuusalueelta sekä vahvistaa pellosta otettavan mul-
lan hinnaksi 450 mk/m3 ja kasatun mullan hinnaksi 600 mk/m3 . 

13. Teurastamoa, kalasatamaa ja elintarvikekeskusta koskevat asiat 

Teurastamo ja kalasatama 
Teurastamolla tapahtuneet väärinkäytökset. Kaupunginhallitus päätt i9) , ettei halliapu-

laisen V. Nykäsen väärinkäytökset anna aihetta muihin toimenpiteisiin kuin että teuras-
tamolautakuntaa kehoitetaan erottamaan Nykänen virastaan virkasäännön 12 §:ssä 
säädetyssä järjestyksessä. 

Teurastamon eräiden taksojen vahvistaminen. Merkittiin 10) tiedoksi lääninhallituksen 
vahvistaneen 30 %:n korotuksen teurastamon ja lihantarkastamon maksuihin. 

Lihaviikon järjestäminen. Sekalaisten yleisten menojen pääluokkaan kuuluvista kau-
punginhallituksen käyttövaroista myönnettiin11) 75 000 mk teurastamon osallistumista 
varten lihaviikon järjestelyyn. 

Pienkarjan navettarakennus. Kaupunginhallitus päätti1 2) hyväksyä arkkitehtitoimisto 
B. Liljeqvistin laatiman molla 9255 merkityn piirustuksen teurastamon pienkarjan navet-
tarakennuksen jatkamista varten. 

•••}) Khs 23 p. helmik. 535 §. — 2) S:n 10 p. elok. 2 041 §. — 3) S:n 16 p. helmik. 465 §. — 
*) S:n 23 p. maalisk. 857 §. — 5) S:n 2 p. maalisk. 639 §. — 6) S:n 23 p. marrask. 3 124 §. — 
7) S:n 2 p. helmik. 290 §. — 8) S:n 7 p . syysk. 2 263 §. — 9) S:n 19 p. tammik. 159 §. —1 0) S:n 
21 p. jouluk. 3 403 §. — n ) S:n 26 p. lokak. 2 810 §. — 12) S:n 5 p. huhtik. 973 §. 
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Syväjäädyttämö. Kaupunginhallitus päätti 1) hyväksyä talorakennusosaston laatimat 
n:olla 286/1—286/13 merkityt piirustukset syväjäädyttämön rakentamiseksi sekä kehoit-
taa yleisten töiden lautakuntaa ottamaan konehankintojen yhteydessä harkittavakseen 
kysymyksen pikajäädytystehon lisäämisestä. Sittemmin oli terveydenhoitolautakunta 
kiirehtinyt 2) syväjäähdyttämön rakentamista, koska kulutukseen oli saatettu ala-arvoisia 
elintarvikkeita, joka aiheutui jäähdytystilan puutteesta. 

Kalasataman ravintolan luovuttaminen maataloushallituksen kalataloudelliselle säätiölle. 
Kalasataman ravintola päätettiin3) kesäkuun 1 p:n 1950 ja toukokuun 31 p:n 1951 väli-
seksi ajaksi vuokrata maataloushallituksen kalataloudelliselle tutkimustoimistolle 15 000 
mk:n kuukausivuokraa vastaan. 

Elintarvikekeskus 
Elintarvikekeskuksen lääkärin palkkion korottaminen. Kaupunginhallitus päätti4), ku-

moten elintarvikekeskuksen lautakunnan alistetun 5) päätöksen, oikeuttaa lautakunnan 
suorittamaan tohtori F.-E. Krusiukselle 4 000 mk:n suuruisen palkkion huhtikuun 1 
p:stä. 

Kaupunginhallitus päätti6) hyväksyä elintarvikekeskuksen lautakunnan toimenpi-
teen laitoksen tuntipalkkaisten työntekijäin palkkojen korottamiseksi joulukuun 1 p:stä 
1949 lähtien kahta palkkaluokkaa vastaavalla määrällä sekä 7 %:n taannehtivan kerta-
kaikkisen hyvityksen suorittamiseksi helmikuun 1 pistä 1949 lähtien. 

Elintarvikekeskuksen lautakunta oikeutettiin 7) suorittamaan tilapäisen työvoiman 
tilillä olevaa määrärahaansa ylittäen apulaistoimentaja T. Halmeelle virkamiesruokalaa 
koskevien järjestelyasioiden hoidosta 1 OOOmkin suuruinen kuukausipalkkio huhtikuun 
1 pistä. 

Äitiysloman myöntäminen. Kaupunginhallitus päätti8), että elintarvikekeskuksen lau-
takunnan alistettu 9) päätös äitiysloman myöntämisestä toimistoapulaiselle S. Ekroosille 
saatiin panna täytäntöön siten oikaistuna, että loma oli myönnetty marraskuun 14 p:n 
1949 ja helmikuun 6 pin 1950 väliseksi ajaksi. 

Eräiden tilisäännön määräysten soveltaminen elintarvikekeskuksen uuteen kassa- ja 
tilivirastoon. Kaupunginhallitus päätti10), että elintarvikekeskuksen kassa- ja tiliviraston 
tulee vastaanottaa ja suorittaa maksuja arkipäivisin kello 9—15 sekä lauantaisin ja pyhä-
päivien aattoina kello 9—13 välisenä aikana, 

että elintarvikekeskuksen kassa- ja tiliviraston käteiskassan ylärajaksi vahvistetaan 
250 000 mk, lukuunottamatta vuorokautta ennen työntekijäin palkkojen maksua, jolloin 
se saa olla 2 milj. mk, ja 

että elintarvikekeskuksen varastoihin sidottujen kassavarojen korkeimmaksi määräksi 
vahvistetaan 25 milj. mk. 

Rahavarojen katoaminen. Kaupunginhallitus päätti n ) hyväksyä elintarvikekeskuksen 
lautakunnan rahavaroja sisältäneen laukun katoamista koskevan alistetun12) päätöksen, 
jonka mukaan asianomaisille henkilöille annettaisiin varoitus virkatehtävän huolimatto-
masta hoidosta. 

Elintarvikekeskuksen vaatehankinnat. Kaupunginhallitus päätti13) oikeuttaa elintarvi-
kekeskuksen lautakunnan käyttämään tarverahoj aan esittämiinsä vaatehankintoihin. 

Pesutuvan rakentaminen Helsinginkatu 24:ään. Kaupunginhallitus päätti14) myöntää 
tuloa tuottamattomien pääomamenojen pääluokan käyttövaroistaan 818 000 mk pesu-
tuvan rakentamiseen elintarvikekeskuksen talon Helsinginkatu 24in ullakolle. 

Kaluston hankinta. Yleisten töiden pääluokkaan kuuluvista kaupunginhallituksen 
käyttövaroista myönnettiin 15) 820 000 mk juhlaruokailukaluston säilyttämistä varten 
tarvittavien kaappien, lämpöpöydän ja hyllykön hankkimiseksi sekä höyrypadan asenta-
miseksi Kaupunginkellarin keittiöön. 

!) Khs 25 p. toukok. 1 419 §. — 2) S:n 2 p. marrask. 2 866 §. — 3) S:n 21 p. jouluk. 3 380 §.— 
*) S:n 20 p. heinäk. 1 916 §. — 5) S:n 5 p. huhtik. 936 §. — 6) S:n 16 p. maalisk. 739 §. — 
7) S:n 20 p. huhtik. 1 069 §. — 8) S:n 16 p. maalisk. 736 §. — 9) S:n 9 p. helmik. 341 §. — 1 0 ) S:n 
28 p. jouluk. 3 458 §. — n ) S:n 21 p. jouluk. 3 355 §. — 12) S:n 9 p. marrask. 2 904 §. — 13) S:n 
2 p. marrask. 2 842 §. — 14) S:n 12 p. tammik. 73 §. — 15) S:n 1 p. kesäk. 1 485 § ja 7 p. syysk. 
2 249 §. 


