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taa varastosuojaksi purkamalla sen sisälle rakennetut tarkastuspöydät ja koppirakennel-
mat 1). 

Virka-asunnon määrääminen. Herttoniemen satamatarkastajan virka-asunnoksi mää-
rättiin 2) Herttoniemen huvilassa n:o 16 oleva 52 m2:n suuruinen 2 huonetta ja keittiön 
käsittävä huoneisto. 

Tulipalossa tuhoutuneen omaisuuden poistaminen luetteloista. Seuraavat Länsisataman 
G-makasiinissa ja laiturikentällä tuhoutuneet esineet päätettiin poistaa irtaimistoluette-
losta: 5 tavara-alustaa, 3 tavarapeitettä 3). 

Vahingonkorvaukset. Satamalaitoksen töissä kastuneiden kellojen ym. esineiden kor-
vaamiseen myönnettiin yhteensä 14 500 mk kuudelle eri työntekijälle. 

Autoilija O. Sundbergille sallittiin 4) korvata hänen Herttoniemen työmaalla kaupungin 
ajoissa vaurioituneen autonsa 6 000 mk:n suuruiset korjauskustannukset käyttäen tarkoi-
tukseen ao. työmäärärahoja. 

Väärinkäytökset. Kaupunginhallitus päätti 5), että satamarakennusosaston rakennus-
mestarin E. Sumun väärinkäytöksiä koskeva asia annettaisiin rikospoliisin tutkittavaksi. 

Matkustajapaviljonkirakennuksen luovuttaminen. Satamajohtaja K. W. Hoppu mää-
rättiin 6) kaupungin edustajaksi matkustajapaviljonkirakennuksen luovutustilaisuu-
teen 3. 4. 

Loimijokilaakson Rautatietoimikunnan kokous. Myöskin kaupunginhallitus päätti7) 
allekirjoittaa satamajohtaja K. W. Hopun Loimijokilaakson Rautatietoimikunnan kokous-
ta koskevassa selostuksessa mainitut kirjelmät. 

Akordin myöntäminen B. Lucander & Co Oy:lle. Yhtiö, joka on toiminut huolinta-
alalla, oli tarjonnut etuoikeudettomille velkojilleen 20 %:n akordia ja ilmoittanut, että el-
leivät kaikki velkojat suostuisi siihen,yhtiö jättäisi konkurssianomuksen. Kaupunginhalli-
tus päätt i8) hyväksyä B. Lucander & Co Oy:n akorditarjouksen. 

Moottorivenekilpailujen järjestäminen. Finlands Motorbätsklubb -nimiselle yhdistyk-
selle päätettiin9) myöntää lupa moottorivenekilpailujen järjestämiseen Pohjoissatamassa 
6. 9. ja kilpailualueen eristämiseen. 

Kalastaminen Suomenlinnan linnoituspiirissä. Kaupunginhallitus päätti 1G) esittää 
puolustusministeriölle, että Suomenlinnan linnoituspiirin komendantille huomautettai-
siin, että linnoituspiiriin kuuluvilla, kaupungin omistamilla vesialueilla kalastavilla tulee 
olla linnoituksen komendantin antaman luvan lisäksi satamakonttorista saatava kalastus-
lupa sekä että valtio ei ole oikeutettu kantamaan kaupungille kuuluvia, pyydysten laadun 
mukaan kannettavia kalastusmaksuja. 

13. Teurastamoa ja elintarvikekeskusta koskevat asiat 

Teurastamo 
Viranhaltijat. Kaupunginhallitus pää t t i u ) vahvistaa nimityksellä kaupunginvaltuus-

ton 16. 9. suorittaman vaalin, jossa kauppatieteiden kandidaatti, varatuomari R. H. H. 
Turunen oli valittu teurastamon toimitusjohtajaksi. 

Vielä kaupunginhallitus päätt i1 2) , että teurastamoon saatiin palkata tilapäinen kone-
mestari 34. palkkaluokan mukaisin palkkaeduin 1. 5. alkaen, että ehdotettujen kahden 
konemestarin asemesta saatiin palkata kaksi tilapäistä koneenhoitajaa 30. palkkaluokan 
mukaisin palkkaeduin sekä että syväjäädyttämön hoitajaksi siirrettäisiin laitoksen enti-
sestä henkilökunnasta sopiva henkilö, jolle maksettaisiin 24. palkkaluokan mukainen 
palkka. Näin vapautuva virka oli toistaiseksi jätettävä täyttämättä. 

Edelleen kaupunginhallitus päätti13), että lihanpurkauksessa olevaan työryhmään kuu-
luvat viranhaltijat voidaan kutsua työhön jo klo 5.3 o, jolloin säännölliseen työaikaan päät-
tyvästä työpäivästä 1. s tuntia muodostuu ylityöksi, jonka määrä vuodessa ei saa ylittää 
lain mukaan sallittua ylityömäärää, että karjapihassa ja, eläinsuojissa toimivaan työ-
ryhmään kuuluvien enintään kahden viranhaltijan säännöllinen työaika alkaa klo 6.30 

*) Khs 26. 3. 887 §. — 2) S:n 3. 9. 2 091 §. — 3) Khn jsto 9. 9. 6 216 §, 21. 10. 6 425 §. — 4) S:n 
18. 11. 6 560 §. — 5) Khs 26. 11. 2 867 §. — 6) Khn jsto 4. 3. 5 330 §. — 7) Khs 19. 3. 838 §. — 8) S:n 
13. 5. 1 301 §. — 9) S:n 13. 8. 1 951 §. — 10) S:n 9. 6. 1 545 §. — X1) S:n 29. 10. 2 584 §. — 1 2 ) S:n 29. 
4. 1 179 §. — 13) S:n 27. 8. 2 054 §. 
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ja päättyy vastaavasti aikaisemmin sekä että halli- ja siivousryhmään kuuluvien enintään 
kahden naispuolisen viranhaltijan säännöllinen työaika alkaa klo 8. o o ja päättyy vastaa-
vasti myöhemmin. 

Syväjäädyttämän rakennustyön valvonta. Teurastamon käyttöpäällikkö K. V. Virtanen 
p ä ä t e t t i i n m ä ä r ä t ä oman virkansa ohella valvomaan syväjäädyttämön rakennustöitä 
edelleenkin siihen saakka, kunnes rakennus on vastaanotettu, kuitenkin kauintaan kerto-
musvuoden loppuun, ja että hänelle saatiin maksaa aiheutuneesta lisätyöstä 20 000 mk:n 
lisäpalkkio kuukaudessa syväjäädyttämön rakennusmäärärahoista. 

Hevosen myynti. Kaupunginhallitus päätti, että teurastamolautakunnan alistettu 
päätös, joka koski hevosen myyntiä, saatiin 2) panna täytäntöön. 

Kivihiilen myynti. Yleisjaosto päätti 3) oikeuttaa teurastamon myymään sähkölai-
tokselle 686, s tonnia kivihiiltä ja samalla kehoittaa puutavara- ja polttoainetoimistoa 
hyvittämään teurastamoa sanotusta kivihiilimäärästä 1 000 mk tonnilta. 

Elintarvikekeskus 
Viranhaltijat. Kaupunginhallitus päätti 4) hyväksyä elintarvikekeskuksen lautakun-

nan alistetun päätöksen eräiden tilapäisten viranhaltijain valitsemisesta, kuitenkin siten 
muutettuna, että päätöksessä mainitut vaalit olivat ehdollisia. 

Elintarvikekeskuksen lautakunta oli huomauttanut, että elintarvikekeskus suoritti 
erikoistehtävistä eräille viranhaltijoilleen erisuuruisia korvauksia ja ehdottanut, että työ-
määrän ja vastuun lisäännyttyä näitä palkkioita korotettaisiin lautakunnan ehdotuksen 
mukaisesti. Kaupunginhallitus päätti 5) hyläten elintarvikekeskuksen lautakunnan esi-
tyksen muilta osin, suostua siihen, että uudelle koulukeittäj älle suoritettaisiin kaupungin-
hallituksen 9. 10. 1952 tekemässä päätöksessä 6) edellytetty 4 000 mk:n suuruinen korvaus 
kuukaudelta yhdeksän koulukuukauden aikana. 

Kaupunginhallitus päätti7) hyväksyä elintarvikekeskuksen alistetun päätöksen, jonka 
mukaan lautakunta oli jättänyt apulaiskeittäjän virkaan ehdollisesti valitun E. Törn-
roosin virkanimityksen vahvistamatta, koska lääkärintodistusten tarkastaja oli antamas-
saan lausunnossa ilmoittanut, että ko. henkilö ei ollut täysin sopiva mainittuun työ-
hön. 

Kaupunginhallitus päätti8), että elintarvikekeskuksen lautakunnan esitys lihanpalot-
telijain ja laitoksen ompelijan palkan korottamisesta ei antanut siinä vaiheessa aihetta 
muihin toimenpiteisiin, kuin että kaupunginhallituksen asettaman 9) palkkaluokitusko-
mitean tehtäväksi annettiin tutkia, oliko mainittujen virkojen palkkauksessa mahdolli-
sesti epäkohtia. 

Juurikasvivaraston hoitajalle Y. Tuulokselle päätettiin 10) myöntää 200 000 mk:n 
ennakko rahtimaksujen suorittamista varten. 

Elintarvikekeskuksen lautakunta oikeutettiin u ) ylittämään käyttö varojaan enintään 
25 500 mk kesäpäähineiden hankkimista varten autonkuljettajille ja apumiehille. 

Toimikunnan asettaminen selvittämään laitoksen henkilökunnan palkkaukseen kuuluvia 
kysymyksiä. Kaupunginhallitus päätti12) hyväksyä elintarvikekeskuksen lautakunnan 
mainitun toimikunnan asettamista koskevan alistetun päätöksen. 

Autojen myynti. Seuraavat elintarvikekeskuksen käytöstä poistetut autot saatiin 
myydä: Studebaker-merkkinen kuorma-auto AG-432 60 000 mk:n hinnasta 13); kaksi van-
haa kuorma-autoa vähintään 75 000 mk:n yhteishinnasta14). 

Henkilökuntaruokaloiden avaaminen. Elintarvikekeskus oikeutettiin 15) avaamaan 
henkilökuntaruokalat Salmisaaren höyryvoimalaitoksella ja Koskelan vaunuhalleilla. 
Samalla kaupunginhallitus päätti oikeuttaa elintarvikekeskuksen lautakunnan vm. ruoka-
lan perustamiskustannuksia varten ylittämään kalustonhankintamäärärahaansa enintään 
200 000 mk ja kaluston kunnossapitomäärärahaansa enintään 125 000 mk. 

Vainajan muiston kunnioittaminen. Ajomestari V. Laihon haudalle lasketun seppeleen 
hinta 3 500 mk saatiin 16) suorittaa elintarvikekeskuksen käyttövaroista. 

!) Khs 2. 7. 1 716 §. — 2) S:n 13. 5. 1 291 §. — 3) Khn jsto 16. 12. 6 690 §. — 4) Khs 18.6. 1 586 §. — 
5) S:n 15. 10. 2 456 §. — 6 ) Ks. v:n 1952 kert . I osaa — 7) Khs 23. 12. 3 113 §. — 8) S:n 15. 1. 149 §, 
22.1. 238 §. — 9) Ks. v:n 1952 kert. I osaa. — 10) Khn jsto 7. 10. 6 348 §. — n ) Khs 23.4. 1 080 §.— 
12) S:n 5. 11. 2 657 §. —1 3) Khn jsto 10. 6. 5 860 §. — 14) S:n 1. 4. 5 468 §. — 15) Khs 6. 8. 1 885 §, 10. 
12. 3 012 §. — 16) Khn jsto 25.6. 5 932 §. 
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