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kannetaan vain 4/7 siltä ajalta, jonka vuokrattu alue on aitaamatta ja ylei-
sön vapaasti käytettävissä ulkoilutarkoituksiin ja että vuokrattavalla alueel··* 
la olevista kaupungin omistamista huviloista sovitaan erikseen (5.7. 1841 §). 

Herttoniemen teollisuusalueen rakennustyöt. Kaupunginhallitus oikeutti sa-
tamalautakunnan käyttämään kertomusvuoden talousarvion tuloa tuottamattomien 
pääomamenojen pääluokan luvussa Kadut ja tiet olevaa Herttoniemen teollisuus-
aluetta varten varattua siirtomäärärahaa 1 milj. mk Suolakivenkadun pohjois-
osan päällystämistä varten asfalttiemulsiolla sillä ehdolla, että Oy, Elo ah. 
päällystää oman katuosuutensa samalla tavalla sekä v:n 1948 talousarvion tu-
loa tuottavien pääomamenojen pääluokan luvun Satamat tililtä Täytteen otto 
rannoille 650 000 mk Oy. Elo ab:n laiturille johtavan väylän syventämiseen 
N N -5.o tasoon (17.5. 1305 §). 

Herttoniemen öljysataman raiteiston laajentaminen, Valtionrautateiden ra-
taosaston johtaja oli ilmoittanut, että hän väliaikaisena toimenpiteenä suos-
tuisi siihen, että Herttoniemen öljysataman raiteiston laajentaminen saatai-
siin rautatiehallituksen piirustuksesta poiketen suorittaa muutetun piirus-
tuksen n:o 385/23.5.51 mukaisesti, mutta että raide.oli, kun tilanne sen sal-
li, täydennettävä edellä mainitun piirustuksen mukaisesti. Kaupunginhallitus 
päätti, että ko. raiteisto laajennettaisiin valtionrautateiden rataosaston 
johtajan esittämällä tavalla sekä että kustannukset saataisiin viedä tuloa 
tuottamattomien pääomamenojen pääluokan luvun Kadut ja tiet tilille Hertto-
niemen teollisuusalue (14.6. 1641 §). 

Nostolaitteen rakentaminen Herttoniemen satamaradalle. Kaupunginhallitus 
oikeutti kiinteistölautakunnan myöntämään Oy. E.M. Nordqvist ab:lie luvan ra-
kentaa nostolaitteen kulkupalkki Herttoniemen satamaradan rautatieraiteen 
ylitse Kirvesmiehenkatu l:ssä olevan tontin n:o 59:n kohdalle (1.2. 313 §). 

Naurissaaren sillan varustaminen suojaparruilla. Yleisten töiden pääluo-
kan käyttövaroistaan kaupunginhallitus myönsi 320 000 mk satamalautakunnan 
käytettäväksi suojaparrujen asettamiseksi Naurissaaren sillan kummankin jal-
kakäytävän ajoradan puoleiseen reunaan (4.5. 1224 §). 

Kulosaaren kartanon uimalaiturin rakentaminen. Kaupunginhallitus myönsi 
satamalautakunnan käytettäväksi 100 000 mk satamien pääluokan kaupunginhalli-
tuksen käyttövaroista laiturin rakentamiseksi Kulosaaren kartanoon (24.5. 
1365 §). 

Satamalaitoksen autojen myynti. Satamalautakunta oikeutettiin myymään kak-
si vanhaa kuorma-autoa sekä yksi henkilöauto kaupunginreviisorin antamien oh-
jeiden mukaisesti (Khn jsto 8.11. 6524 §). 

13. Teurastamoa, kalasatamaa ja elintarvikekeskusta koskevat asiat 
Teurastamo j a k ai as at a m a 

Kaupunginhallitus päätti, että teurastamon apulaisjohtaja, käyttöpäällikkö 
ja taloudenhoitaja olivat velvollisia tarvittaessa toimitusjohtajan määräyk-
sestä osallistumaan teurastamolautakunnan kokouksiin (13.9. 2343 §). 

Teurastamon toimiston työaika määrättiin kestämään arkisin klo 8,30-15.30 
puolen tunnin aamiaistaukoineen sekä lauantaisin ja pyhäaattoisin klo 8.30-
13 aarniaistauotta (21.6. 1702 §). 

Teurastamolautakunnan esityksestä kaupunginhallitus päätti antaa järjeste-
lytoimiston tehtäväksi työntutkimuksen'suorittamisen teurastamossa (18.10. 
2635 §). 

Kaupunginhallitus oikeutti teurastamon myymään v. 1939 hankitun Opel-merk-
kisen pakettiauton ja v. 1946 hankitun Jeep-auton perävaunuineen, jolloin 
myynnistä kertyneet varat oli tilitettävä kertomusvuoden tuloarvion osaston 
Teurastamo tilille Muut tulot (12.7. 1917 §.). 

Kaupunginhallitus suostui teurastamolautakunnan esitykseen, jonka mukai-
sesti sen v:n 1950 vuosikertomus painatettaisiin eräiltä osilta myös ruotsin-
kielisenä (21.6. 1703 §)* 

Teurastamolautakunta oikeutettiin.vuokraamaan kalasataman ravintola edel-
leen Kalataloudelliselle tutkimuslaitokselle kesäkuun 1 p:stä alkaen kolmek-
si kuukaudeksi kerrallaan 23 000 mk:n suuruisesta kuukausivuokrasta irtisano-
misajan ollessa yksi kuukausi (19.4. 1070 §). 
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Kaupunginhallitus kehoitti satamalautakuntaa jättämään Katajanokan kärjes-
sä Valmetin alueen etelä- ja kaakkoispuolella olevan alueen varaamisen mui-
hin tarkoituksiin toistaiseksi, kunnes kaupungin kalasataman lopullisesta 
paikasta olisi tehty päätös (18.10. 2634 §;. 

Sen jälkeen kun kaupunginhallitus oli asettanut komitean tutkimaan Verkko-
saaren sopivaisuutta ka3.atukkukaupan paikaksi, päätettiin myöntää yhteensä 
77 575 mk mainitun komitean esittämien, suoritetuista kokeiluista aiheutunei-
den laskujen maksamiseen (Khn jsto 26.9. 6300 §). 

El intarvikekeskus 

Kaupunginhallitus päätti korjata valtuustolle elintarvikekeskuksen johto-
säännön uusimisesta ja eräiden virkojen uudelleen järjestelystä tekemäänsä 
esitystä mainitun johtosäännön 9 §:n osalta siten, että sanotun pykälän tuli 
kuulua seuraavasti: Toimitusjohtajan ja kamreerin valitsee kaupunginhallitus, 
muu·; vakinaiset viranhaltijat lautakunta (25.1. 225 §). ' 

Alistettuaan tutkittavakseen elintarvikekeskuksen lautakunnan kesäkuun 6 
p:nä tekemän päätöksen, jonka mukaisesti toimistoapulainen 1. Kesäniemi oli 
valittu 21.palkkaluokkaan kuuluvaan toimistoapulaisen virkaan kesäkuun 1 p:stä 
alkaen, kaupunginhallitus hyväksyi päätöksen täytäntöön pantavaksi siten, et-
tä Kesäniemi valittaisiin sanottuun virkaan heinäkuun 1 p:stä alkaen (28.6. 
1765 §). 

Kaupunginhallitus päätti, että elintarvikekeskuksen tilapäisten keittiö-
apulaisten ja autonapumie st en virat saataisiin v:n 1952 loppuun saakka täyt-
tää niitä haettavaksi julistamatta (4.10. 2516 §). 

Kaupunginhallitus oikeutti elintarvikekeskuksen lautakunnan suorittamaan 
huhtikuun 1 p:stä alkaen kertomusvuoden loppuun saakka laitoksen lääkärille 
seuraavat tarkastuspalkkiot: l) perustarkastus 500 mk. 2) ensimmäinen sairas-
käynti 400 mk, 3) seuraavat sairaskäynnit 300 mk ja 4) kotikäynti 500 mk. Sa-
malla kaupunginhallitus päätti, että kaupungin viranhaltijain lääkärinhuoltoa 
käsittelevän komitean tehtäväksi annettaisiin ehdotuksen laatiminen asian lo-
pulliseksi järjestämiseksi (17.5. 1282 §). Muuttaen edellä mainittua päätös-
tään kaupunginhallitus päätti oikeuttaa elintarvikekeskuksen lautakunnan suo^ 
rittamaan laitoksen lääkärille korotetut palkkiot takautuvasti tammikuun 1 
p:stä alkaen (12.7. 1887 §). ~ 

Yleisten töiden lautakuntaa kehoitettiin suorituttamaan elintarvikekeskuk-
sen ruokatehtaassa Helsinginkatu 24:ssä rakennustoimiston talorakennus osaston 
esityksessä mainitut korjaustyöt lukuunottamatta lasikupua ym. siihen liitty-
viä laitteita. Samalla kaupunginhallitus myönsi ko. tarkoitukseen yleisten 
töiden pääluokan käyttövaroistaan 3 122 000 mk. Edelleen kehoitettiin elin-
tarvikekeskuksen lautakuntaa tehostamaan ruokatehtaan ilmanvaihtolaitteiden 
ja höyrypatojen asiallista käyttöä (12.7. 1888 §). 

Helsinginkatu 24:ssä sijaitseva kaksi huonetta ja keittiön käsittävä huo-
neisto päätettiin vahvistaa elintarvikekeskuksen emännöitsijän virka-asunnok-
si sekä huoneen ja keittiön huoneisto Herttoniemen juurikasvivarastolla ta-
lonmiehen virka -asunnoksi (29.11. 3061 §). 

Herttoniemen juurikasvivaraston hoitaja Y. Tuulos oikeutettiin pitämään 
enintään 300 000 mk:n suuruista käteiskassaa kertomusvuoden loppuun saakka 
rautatierahtien maksamista varten (Khn jsto 12.9. 6228 §). 

Tuloa tuottamattomien pääomamenojen pääluokan kaupunginhallituksen käyttö-
varoista myönnettiin 323 108 mk talon Helsinginkatu 24:n ullakolla kertomus-
vuonna suoritettujen pesutuvan rakentamistöiden kustannusten peittämiseksi 
(13.12. 3211 §). 

14. Teollisuuslaitoksia koskevat asiat 
Kassa-ja tilivirasto. Kaupunginhallitus päätti, että teollisuuslaitosten 

kassa- ja tiliviraston alaisiin vihkoihin saatiin ottaa viranhaltijat virko-
ja haettavaksi julistamatta edellyttäen, että tällä tavoin virkaan otettavat 
ovat virkaansa päteviä ja että tilapäinen viranhaltija otetaan vain kauintaan 
kulloinkin kulumassa olevan kalenterivuoden loppuun saakka (16.8, 2076 §). 


