
78 1. Kaupunginvaltuusto 

& 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 §. 


