
:103 1. Kaupunginvaltuusto 

13. Teurastamoa ja elintarvikekeskusta koskevat asiat 
Johtosäännön muuttaminen. Kaupunginvaltuusto päätti muuttaa v. 1953 hyväksy-

mänsä teurastamon johtosäännön 2 §:n, 3 §:n 2 momentin ja 4 §:n 2 momentin (20. 4. 
342 §, kunn. as. kok. n:o 43, v:n 1953 kunn. as. kok. n:o 30). 

Syväjäädyttämön käyttömaksujen muuttaminen. Kaupunginvaltuusto oli v. 1954 teu-
rastamon syväjäädyttämön taksojen vahvistamisen yhteydessä oikeuttanut kaupungin-
hallituksen 1. 4. 1955 saakka tekemään vahvistettuihin taksoihin mahdollisesti tarpeelli-
seksi osoittautuvia muutoksia. Syväjäädyttämö oli aloittanut varsinaisen toimintansa 
vasta toukokuussa 1954 ja vasta kertomusvuoden puolella oli sinne saatu sijoitetuksi run-
saammin elintarvikkeita. Kun maassamme toimi vain kaksi muuta, yksityistä syväjää-
dyttämöä, ei maksujen suuruutta voitu vertailla keskenään ja kun syväjäädyttämö ei vielä 
ollut päässyt oikeaan tehoonsa, ei maksujen lopullinen vahvistaminen ollut vieläkään mah-
dollista. Kaupunginhallitus katsoikin sen vuoksi, että sillä tulisi olla oikeus tehdä muu-
toksia vahvistettuihin käyttömaksuihin vielä v:n 1956 loppuun saakka. Kaupunginval-
tuusto päätti oikeuttaa kaupunginhallituksen tekemään v:n 1956 loppuun saakka tarpeel-
liseksi osoittautuvia muutoksia teurastamon syväjäädyttämön v. 1954 vahvistettuihin 
käyttömaksuihin (2. 11. 936 §, ks. v:n 1954 kert. I osan s. 103). 

Määrärahat. Tuloa tuottavien pääomamenojen pääluokkaan edeltä arvaamattomia 
pääomamenoja varten merkityistä kaupunginvaltuuston käyttövaroista myönnettiin 
yleisten töiden lautakunnan käytettäväksi 4 850 000 mk syväjäädyttämön I kerroksen 
jäähdytyshuoneiden 101, 102 ja 103 varustamiseksi ilmajäähdytiimillä sekä 3 300 000 mk 
teurastamon lantalan ja puhdistuslaitoksen koneiden hankintaa ja asentamista varten 
(4. 5. 422 §, 14. 12. 1 080 §). 

14. Teollisuuslaitoksia koskevat asiat 

Teollisuuslaitosten lautakunnan johtosäännön muuttaminen. Kaupunginvaltuusto 
päätti muuttaa lautakunnan johtosäännön 6 §:n 13 kohdan siten, että lautakunnalla oli 
oikeus valmistella kysymykset, jotka koskivat vedestä, kaasusta ja sähköstä kaupungille 
perittäviä maksuja (30. 11.1 047 §, kunn. as. kok. n:o 124, ks. v:n 1950 kert. I osan s. 97). 

Viranhaltijat. Kaupunginvaltuusto päätti perustaa teollisuuslaitosten kassa- ja tili-
virastoon 1. 7. lukien 24. palkkaluokkaan ja III kielitaitoluokkaan kuuluvan reikäkortti-
keskuksen päällikön viran, pätevyysvaatimuksena korkeakoulussa suoritettu lopputut-
kinto, pääaineena matematiikka tai tilastotiede ja reikäkorttikoneiden perusteellinen 
tuntemus (20. 4. 334 §); lakkauttaa samasta ajankohdasta yhden 12. palkkaluokkaan 
kuuluvan toimistoapulaisen viran sekä perustaa uuden 13. palkkaluokkaan kuuluvan kas-
sanhoitajan viran (4. 5. 406 §); perustaa 1.1. 1956 lukien 15. palkkaluokkaan kuuluvat 
kirjanpitäjän sekä reikäkorttikoneenhoitajan virat (7. 9. 719 §, 16. 11. 1 001 §) ja siirtää 
samasta ajankohdasta rahakeosaston esimiehen viran 16. palkkaluokasta 17. palkkaluok-
kaan (22. 6. 601 §). 

Kassa- ja tiliviraston viisi 23. palkkaluokkaan (ent. palkkaluokituksen mukaiseen) 
kuuluvaa rahastajan virkaa päätettiin lakkauttaa 1. 3. lukien (9. 2. 130 §). 

Vesilaitos 

Viranhaltijat. Kaupunginvaltuusto päätti perustaa vesilaitokseen 1.1. 1956 lukien 
22. palkkaluokkaan ja V kielitaitoluokkaan kuuluvan II putkimestarin viran sekä lak-
kauttaa samasta ajankohdasta 19. palkkaluokkaan kuuluvan työmestarin viran (19. 10. 
883 §). 

Määrärahat. Vesilaitos oikeutettiin käyttämään tuloa tuottavien pääomamenojen 
pääluokan lukuun Vesilaitos kuuluvista määrärahoista Uusia vesijohtoja 4 milj. mk tilin 
perusteluista poiketen vesijohdon rakentamista varten Siltavoudintiehen Jahti voudin-
tieltä Rantakyläntielle sekä ylittämään samoja määrärahoja 52 200 000 mk Pohjois-
Munkkiniemen vesijohtotöiden suorittamista varten ja vielä ylittämään samoja määrä-
rahoja 2 milj. mk Luoteisväylään Lauttasaaren urheilukentältä Mustasaarenkujalle raken-
nettavan vesijohdon kanavatyökustannuksiin käytettäväksi (9. 2. 149 §, 25. 5. 495 §, 
22. 6. 633 §). 


