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vuoden alusta lukien vuosittain toistaiseksi ja kunnes toisin päätetään luovutettava Hel-
singin Laivanpäällikköyhdistykselle käytettäväksi rahastojen määräämiin tarkoituksiin 
edellyttäen, että em. yhdistys sitoutuu avustuksen saajiin nähden noudattamaan testa-
mentin määräyksiä. 

13. Teurastamoa, kalasatamaa ja elintarvikekeskusta koskevat asiat 

T e ur a st am o j a k ai a s at am a 

Viranhaltijat. Kaupunginhallitus päätti1), että teurastamon tarkastusosaston sille 
eläinlääkärille, joka määrättäisiin syväjäädyttämön valvojaksi, saatiin maksaa mainitusta 
tehtävästä 10 000 mk:n palkkio kuukaudessa 1. 4. lukien. Palkkio saatiin maksaa teurasta-
mon määrärahoista Tilapäiset viranhaltijat. 

Teurastamon avoinna oleva teurastajan virka päätettiin 2) jät tää toistaiseksi täyt tä-
mättä. 

Vahingonkorvaukset. Kaupunginhallituksen yleisistä käyttövaroista päätettiin 3) juna-
mies Taposelle myöntää 14 000 mk korvauksena särkyneestä polkupyörästä. 

Sanomalehtien tilaaminen. Kaupunginhallitus päätti 4), et tä teurastamolautakunnarc 
sanomalehtien tilaamista koskeva alistettu päätös saatiin panna täytäntöön. 

Irtaimiston luovuttaminen. Satamalaitos oikeutettiin 5) 1 008 526 mk:n hankintahin-
nasta luovuttamaan teurastamon käyttöön kaksi hihnakuljetinta nro A. 43348 ja A.43349. 

Vientilihan pikajäädytys- ja säilytysmaksu. Kaupunginhallitus päätti 6) määrätä tois-
taiseksi vientilihan pikajäädytysmaksun 6 mk:ksi kilolta ja säilytysmaksun 15 penniksi 
kilolta vuorokaudessa. 

Siipikarjan vientiteurastamon hyväksymistä koskevan päätöksen peruuttaminen. Merkit-
tiin 7) tiedoksi maatalousministeriön eläinlääkintäosaston ilmoitus. 

Syväjäädyttämö. Merkittiin 8) tiedoksi yleisten töiden lautakunnan ilmoitus syväjää-
dyttämön valmistumisesta. Samalla kaupunginhallitus päätti, että syväjäädyttämö luovu-
tettaisiin heti teurastamolautakunnan hallintoon. 

Kiinteistötoimiston toimistopäällikölle A. Lipalle päätettiin 9) suorittaa syväjäädyttä-
mön työmäärärahoista 100 000 mk:n suuruinen korvaus syväjäädyttämön työn valvomi-
sesta v:n 1953 loppuun sillä ehdolla, että hän laatisi teknillisen selostuksen syväjäädyttä-
möstä mahdollisesti julkaistavaan selostus vihkoseen. 

Syväjäädyttämössä suoritettuja tutkimuksia varten myönnettiin10) 200 000 mk kau-
punginhallituksen yleisistä käyttövaroista. 

Syväjäädyttämön ja teurastamon välisen ajopihan kunnostamista koskevan teurasta-
mon esityksen johdosta kaupunginhallitus päätti n ) , e t t ä ajopihan kunnostaminen suori-
tettaisiin sopivilta osiltaan työttömyystyönä. 

Määrärahat. Kaupunginhallitus päätt i1 2) kehottaa yleisten töiden lautakuntaa raken-
nuttamaan teurastamon ja syväjäädyttämön välisen aidan lankkuaitana ja käyttämään 
tarkoitukseen 185 000 mk syväjäädyttämön työmäärärahoja. 

Tuloa tuottamattomien pääomamenojen pääluokkaan kuuluvista kaupunginhallituk-
sen käyttövaroista myönnettiin 13) 1.4 milj.mk teurastamon alueella olevien purkausajo-
teiden päällystämistä varten. 

Kalan tukkumyynnin jatkaminen Eteläsatamassa. Kalojen tukkr myyntiä päätettiin 14) 
jatkaa Kauppatorin hallin luona siksi kunnes uusi kalasatama olisi rakennettu. 

Elintarvikekesk us 

Viranhaltijat. Kaupunginhallitus päätti1 5) hyväksyä elintarvikekeskuksen lautakun 
nan alistetun päätöksen, jonka mukaan ruokalanhoitaja H. Montonen oli siirretty apulais-
keittäjän virkaan. 
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Edelleen kaupunginhallitus päätti1) kehottaa elintarvikekeskuksen lautakuntaa jättä-
mään 15. palkkaluokan ruokalanhoitajan virkaan ehdollisesti valitun H. Sandvikin vaalin 
vahvistamatta. 

Käteiskassat. Elintarvikekeskus oikeutettiin 2) ruokaloissaan pitämään vaihtorahana 
-ennakkovaroja, joiden yhteinen määrä olisi enintään 50 000 mk. 

Varastonhoitaja Y. Tuulokselle myönnettiin 3) kertomusvuoden loppuun 300 000 mk:n 
suuruinen ennakko rahtimaksujen suorittamista varten. 

Kaupunginkellarin irtaimiston siirtäminen elintarvikekeskukselle. Yleisjaosto päätti 4) 
siirtää elintarvikekeskuksen luetteloimat Kaupunginkellarin kalustoesineet elintarvikekes-
kukselle merkittäväksi sen kalustoluetteloon. 

14. Teollisuuslaitoksia koskevat asiat 

Tilinpäätökset. Kaupunginhallitus päätti5), että teollisuuslaitosten tilinpäätökset 
v:lta 1953 saataisiin jättää viimeistään 15. 2. 

V:n 1955 talousarvioehdotukset. Kaupunginhallitus päätt i6) , että teollisuuslaitosten 
v:n 1955 talousarvioehdotukset on laadittava teollisuuslaitosten lautakunnan esittämän 
talousarvioasetelman mukaisesti, kuitenkin siten, että laitosten omakäyttökulutus mer-
kittäisiin talousarvion meno- ja tulopuolelle. 

Kassa- ja tiliviraston kassanhoitajan T.-M. H. M. Pitkosen väärinkäytöksiä koskeva 
asia päätettiin7) antaa poliisiviranomaisten tutkittavaksi. 

Vesilaitos 
Viranhaltijat. Kaupunginhallitus päätti 8) oikeuttaa vesilaitoksen palkkaamaan tila-

päisen saniteetti-insinöörin 43. palkkaluokkaa vastaavalla palkalla 1. 1. lukien, kunnes 
kysymys saniteetti-insinöörin viran perustamisesta ratkaistaisiin, kuitenkin enintään ker-
tomusvuoden loppuun. Virka saatiin täyttää sitä haettavaksi julistamatta ja siitä aiheu-
tuvat menot, enintään 713 520 mk, saatiin suorittaa vesilaitoksen palkkatililtä. Sittemmin 
päätettiin9) mainittu saniteetti-insinööri palkata samoin palkkaeduin edelleen v:n 1955 
loppuun. Edelleen päätettiin10) laitokseen palkata, virkaa haettavaksi julistamatta, tila-
päinen laboraattori 16. 5. — 31. 12. väliseksi ajaksi 28. palkkaluokan mukaisella palkalla 
vesilaitoksen palkkatilillä olevaa määrärahaa tarvittaessa enintään 251 000 mk:lla ylittäen. 

Vesilaitosta kehotettiin u ) maksamaan putkiasentaja vt V.Saarelalle hänen Heino-
laan 15. 5. tekemänsä matkapäivän ajalta putkiasentajan säännöllistä tuntipalkkaa vas-
taava korvaus. 

Virka-asunnot. Kaupunginhallitus päätti1 2) hyväksyä teollisuuslaitosten lautakunnan 
esityksen eräiden vesilaitokselle kuuluvien virka-asuntojen vuokraamisesta. 

Määrärahat. Kaupunginhallitus päätti'13) oikeuttaa vesilaitoksen käyttämään eräitä 
kertomusvuoden talousarvion tuloa tuottavien pääomamenojen pääluokan lukuun Vesi-
laitos kuuluvia siirtomäärärahoja. 

Tuloa tuottavien pääomamenojen pääluokan Vesilaitos -lukuun kuuluvasta, uusia vesi-
johtoja varten varatusta siirtomäärärahasta saatiin käyttää 14.5 milj. mk Herttonie-
men itäisen asuntoalueen pohjoisosaan tulevien vesijohtojen rakentamiseen14); 9.3 milj. 
mk Herttoniemen läntisellä asuntoalueella olevan Kettutien vesijohdon rakentamista 
varten 15); 600 000 mk vesijohdon rakentamiseen korttelin n:oT 789 länsipuolelle Lautta-
saarenkadulta Lapinlahdentielle, 1.4 milj. mk Paraistentien vesijohdon rakentamista var-
ten Koroistentieltä talon n:o 7 kohdalle, 2.3 milj. mk vesijohdon rakentamista varten 
Maunulaan rakennettavalta kansakoululta Kaarelantien itäpäähän, 2.9 milj. mk Kiiskin-
kadun vesijohtoa varten Kyläsaaren varastoalueella, 9 milj. mk Hiihtomäentien vesijoh-
don rakentamista varten korttelin n:o 138kohdalta Linnanrakentajantielle 16); 12milj. mk 
Pohj. Rautatiekadun ja Kalmistokadun vesijohdon rakentamista varten Runebergin-
kadulta Lauttasaarenkadulle, 15 milj. mk Aleksis Kivenkadun ja Lautatarhankadun vesi-
johdon rakentamista varten Harjukadulta Sörnäistenkadulle, 800 000 mk Kiskontien 
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