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^kaupunkili ikenteessä yhdenmukaisiksi sisäisessä liikenteessä nykyisin voimassa olevien 
maksujen kanssa. Aloite lähetettiin kaupunginhallituksen valmisteltavaksi. 

Mustikkamaan liikennettä koskeva aloite. Vt Kulonen ym. ehdottivat aloitteessaan sään-
nöllisen laivaliikenteen järjestämistä Hakaniemen rannasta Mustikkamaalle ja päinvas-
toin. Aloite lähetettiin 2) kaupunginhallituksen valmisteltavaksi. 

Autonkuljettajien ajokorttien uusiminen kaupungin kustannuksella. Vt Vanhanen ym. 
olivat ehdottaneet, että kaupunki suorittaisi omistamiensa autojen kuljettajille ajokortin 
uusimisesta aiheutuneet kustannukset. Aloite lähetettiin 3) kaupunginhallituksen val-
misteltavaksi. 

12. Satamaoloja koskevat asiat 

Satamamaksujen korottaminen. Valtuusto päätti 4), että sisäasiainministeriön 8. 8. 1924 
vahvistaman tariffin, jonka mukaan aluksista kannetaan satamamaksuja, 1, 2, 3 ja 4 §§:ssä 
määrätyt maksut kannettaisiin kymmenkertaisina 1.1. 1954 lähtien. 

Viranhaltijat. Valtuusto myönsi5) satamajohtaja K. W. Hopulle eron virasta 22. 2. 
1953 lukien. 

Satamajohtajan virkaan valittiin 6) 23 hakijasta merikapteeni K. K. Eiro. 
Määrärahat. Valtuusto päätt t i7) siirtää v:n 1952 talousarvion satamien pääluokan 

tilille »Kaluston hankinta» ja »Uuden virkahuoneiston kalustaminen» varatuista määrä-
rahoista syntyneet säästöt, yhteensä 20 445 000 mk, kertomusvuonna käytettäväksi. 

Satamalautakunta oikeutettiin8) ylittämään eräillä v:n 1952 talousarvion satamien 
pääluokkaan kuuluvilla tileillä olevia määrärahoja yhteensä 25 637 905 mk. 

Valtuusto oikeutti9) satamalautakunnan siirtämään kertomusvuoden talousarvion 
yleisten töiden pääluokan tilille Muut sillat varatusta määrärahasta 1. s milj. mk saman 
pääluokan tilille Varasto- ja teollisuusalueiden kadut ja rautatiet. 

Satamalautakunta oikeutettiin10) ylittämään kertomusvuoden talousarvion yleisten 
töiden pääluokan eräillä tileillä olevia määrärahoja yhteensä 9.9 milj. mk sekä satamien 
pääluokan eri tileillä olevia määrärahoja yhteensä 16.2 milj. mk. 

Satamatyöväen huoltorakennuksen rakentaminen Länsisatamaan. Valtuusto päätti n ) , 
että Länsisataman entistä huoltorakennusta laajennetaan rakennustoimiston taloraken-
nusosaston v. 1949 laatiman piirustuksen II vaihtoehdon osoittamalla tavalla rakenta-
malla uusi siipirakennus entisen rakennuksen eteläpäähän, kuitenkin siten, että lisäraken-
nusta pidennetään n. 3 m sijoittamalla lisätilaan ensiapua ja luottamusmiestä varten tar-
vittavat tilat, sekä että tämän rakennussuunnitelman esteenä oleva rappeutunut puinen 
varastosuoja D saadaan purkaa. Sosiaaliministeriölle päätettiin tehdä esitys pidennyksen 
saamiseksi Länsisataman huoltorakennuksen laajennuksen suorittamiseen 1. 10. 1954 
saakka, kuitenkin siten, että rakennussuunnitelma esitetään sosiaaliministeriön vahvistet-
tavaksi ennen 1. 7. 1953; edelleen valtuusto päätti peruuttaa 30. 8. 1950 tekemänsä pää-
töksen paikan luovuttamisesta ahtaajien toimesta rakennettavaa huoltorakennusta var-
ten sekä hylätä Länsisataman Ahtaustalo oy:n anomuksen 40 milj. mk:n suuruisesta lai-
nasta ja ilmoittaa sosiaaliministeriölle, että Katajanokan huoltorakennuksen rakenta-
minen aloitetaan maaliskuussa 1953 ja saatettaneen loppuun v:n 1954 alkupuoliskolla. 

Kaupunginhallituksen päätöksen mukaisesti rakennussuunnitelman laatiminen oli 
annettu Hytönen & Luukkonen -nimisen arkkitehtitoimiston tehtäväksi. Piirustusten 
laadintaa oli seurannut sosiaaliministeriön apulaisammattientarkastaja, jonka vaatimuk-
set ja toivomukset mahdollisuuksien mukaan oli koetettu täyttää. Tästä johtuen lisä-
rakennus uuden ehdotuksen mukaan tulisi suuremmaksi kuin valtuuston päätös edellytti. 
Ruokailutilojen suurenemisesta johtuen oli katsottu edullisemmaksi keittiötilojen siirtä-
minen rakennuksen keskeltä sen eteläpäähän. Näin ollen myös lisärakennuksen sijainti 
muuttui. Tämän johdosta valtuusto päätti12) muuttaen 11.2. 1953 tekemäänsä päätöstä, 
että Länsisataman entistä huoltorakennusta laajennetaan arkkitehtitoimiston Hytönen 

!) Kvsto 25. 2. 179 §. — 2) S:n 1. 4. 278 §. — 3) S:n 16. 9. 628 §. — 4) S:n 11. 11. 756 §, kunn. 
as. kok. nro 106. — 5) Kvsto 14. 1. 24 §. — 6) S:n 11. 3. 192 §, 6. 5. 335 §. — 7) S:n 11. 2. 114 §. — 
8) S:n 28. 1. 89 §, 11. 2. 116 §, 25. 2. 172 §. — 9) S:n 9. 12. 852§. — 10) S:n 20. 5. 406 §, 3. 6. 
428 §, 2. 9. 581 §, 16. 12. 902 §. — «) S:n 11. 2. 103 §. — 12) S:n 15. 6. 449 §. 
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& Luukkonen 20. 5. päivättyjen luonnospiirustusten osoittamalla tavalla ja että kau-
punginhallitus oikeutetaan hyväksymään piirustuksiin mahdollisesti tarvittavat pieneh-
köt muutokset. Sosiaaliministeriö vahvisti*) 14. 7. mainitut piirustukset. 

13. Teurastamoa ja elintarvikekeskusta koskevat asiat 

Johtosäännön uusiminen. Teurastamolautakunnan jäsenet S. Koskinen ja V. Saarela 
olivat kirjelmässään 28. 3. 1952 esittäneet teurastamolautakunnalle, että teurastamon 
johtosääntö olisi tarkistettava ja muutettava niin, että se paremmin vastaisi nykyoloja, 
koska teurastamon tehtävät olivat jatkuvasti laajentuneet ja laitoksesta yhä enemmän 
muodostunut kaupallisen elämän palvelulaitos. Teurastamolautakunta oli hyväksynyt 
mainittujen jäsenten tekemän johtosäännön muutosehdotuksen. Terveydenhoitolauta-
kunta esitti käsityksenään, että teurastamon toimitusjohtajalta olisi edelleen vaadittava 
eläinlääkärin pätevyys, mille kannalle myös kaupunginhallitus asettui. Valtuusto vah-
visti 2) kuitenkin uuden johtosäännön kaupunginhallituksen vähemmistön ehdotuksen 
mukaisesti, joten 3 §:n 1 mom. tuli seuraavaksi: Toimitusjohtajan tulee olla taloudellista, 
kaupallista ja hallinnollista kokemusta omaava, korkeakoulun loppututkinnon suorittanut 
henkilö, mieluummin maassa laillistettu eläinlääkäri. 

Taksojen tarkistaminen. Kaupunginhallitus oikeutti 21. 8. 1952 teurastamolautakun-
nan asettamaan komitean valmistelemaan kysymystä teurastamon taksojen ja maksujen 
tarkistamisesta. Lautakunta oli yleensä yhtynyt komitean esittämiin näkökohtiin. Val-
tuusto hyväksyi 3) kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti a) teurastamon teurastus-
osaston käyttömaksut, b) tarkastusmaksut, c) vahvisti eräät maksut ja d) hyväksyi enti-
siin teurastuspalkkioihin lisättäväksi maksut korvaukseksi yleismenoista, jotka maksut 
lankeavat kaupungille. 

LTudenmaan lääninhallitus vahvisti 4) 28. 5. mainitut maksut. 
Viranhaltijat. Teurastamon toimitusjohtajalle H. Tallqvistille myönnettiin5) pyyn-

nöstä ero virastaan 4. 8. lähtien, jolloin hänelle myönnetty oikeus pysyä virassa päättyi. 
Avoinna olleeseen teurastamon toimitusjohtajan virkaan päätettiin 6) kuudesta haki-

jasta valita kauppatieteitten kandidaatti, varatuomari R. H. H. Turunen. 
Määrärahat. Valtuusto oikeutti 7) teurastamolautakunnan ylittämään v:n 1952 määrä-

rahoja 320 384 mk sekä kertomusvuoden määrärahoja yhteensä 5 119 839 mk. 
Edelleen oikeutettiin 8) teurastamolautakunta ylittämään syväjäädyttämön kalusta-

mista varten kertomusvuoden talousarvion ao. tilillä olevaa määrärahaa 3 364 000 mk 
sekä yleisten töiden lautakunta ylittämään syväjäädyttämöön tarvittavien kiinteiden 
laitteiden hankkimista varten kertomusvuoden talousarvion tuloa tuottavien pääoma-
menojen pääluokan talorakennusten luvussa olevalla tilillä »Teurastamo; syväjäädyt-
tämö» olevaa siirtomäärärahaa 10 636 000 mk, sekä edelleen mainitulla tilillä olevaa mää-
rärahaa yhteensä 46 050 000 mk 9). 

Samoin oikeutettiin10) yleisten töiden lautakunta ylittämään kertomusvuoden talous-
arvion mainitulla tilillä olevaa määrärahaa enintään 6 395 000 mk syväjäädyttämön 
piha-alueen, rautatieraiteiden ja eräiden jäädyttämön viereisten aitojen kunnostamista 
varten. 

Sikateurastamon laajentaminen. Valtuusto hyväksyi n ) rakennustoimiston taloraken-
nusosaston laatimat, 2. 10. päivätyt piirustukset teurastamon sikateurastamon laajenta-
mista varten sekä oikeutti kaupunginhallituksen hyväksymään piirustuksiin mahdollisesti 
tarvittavat pienehköt muutokset. Edelleen valtuusto myönsi tuloa tuottavien pääoma-
menojen pääluokan käyttövaroistaan Edeltä arvaamattomia pääomamenoja varten,, 
tilillä olevaa määrärahaa ylittäen 8 266 000 mk:n suuruisen määrärahan po. tarkoitukseen. 

Elintarvikekeskus oikeutettiin12) ylittämään v:n 1952 määrärahoja yhteensä 1 184 957 
mk. 

!) Kvsto 2. 9. 506 §. — 2) S:n 11. 3. 197 §, ks. kunn. as. kok. n:o 30, khn mtö n:o 4. — 3) Kvs to 
22. 4. 297 §, kunn. as. kok. n:o 38—41, khn mtö n:o 5. — 4) Kvsto 15. 6. 437 §, kunn. as. kok. 
n:o 42—44. — 5) Kvsto 20. 5. 376 §. — 6) S:n 16. 9. 604 §. — 7) S:n 11. 3' 231 §; 7. 10. 668 § .— 
8) S:n 11. 11. 781 §. — 9) S:n 22. 4. 320 §. — 10) S:n 2. 9. 555 §. — «) S:n 11. 11.. 755 §. — 
12) S:n 11. 2. 116 §, 25. 2. 172 §. 


