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Sataman mainostaminen. Kaupunginhallituksen yleisistä käyttövaroista myönnettiin 
yhteensä 211 800 mk Helsingin sataman mainostamiseksi eräissä koti- ja ulkomaisissa 
julkaisuissa (Khn jsto 23. 3. 5 438 §, 20. 4. 5 593 §, 4. 5. 5 672 §, 1. 6. 5 867 §, 9 .6. 5 923 §, 
7. 9. 6 341 §, 21. 9. 6 413 §, 28. 9. 6 440 §, 5. 10. 6 463 §, 30. 11. 6 745 §). 

13. Teurastamoa ja elintarvikekeskusta koskevat asiat 

Teurastamo 
Lihan pikajäädytysmaksun alentaminen. Kaupunginhallitus päätti, että lihan pika-

j äädy tysmaksu alennetaan teurastamon syväjäädyttämössä toistaiseksi 7 mk:sta 5 mk:aan 
kilolta sellaisten liikkeiden osalta, jotka jäädyttävät lihaa syväjäädyttämössä teurastamon 
kanssa tehtävän sopimuksen mukaisesti kolmen kuukauden aikana vähintään 50 000 kg. 
Sellaisten liikkeiden osalta, jotka jäädyttävät lihaa kolmen kuukauden aikana vähintään 
25 000, mutta alle 50 000 kg, päätettiin maksu 1. 9. lukien alentaa 7 mk:sta 6 mk:aan 
kilolta (10. 11. 3 022 §, 22. 12. 3 446 §). 

Viranhaltijat. Teurastamon apulaisjohtaja J. Sjölundille päätettiin myöntää ero vi-
rastaan 23. 1/ 1956 lukien (15. 12. 3 385 §). 

Teurastamolautakunnan sihteerille päätettiin 1.2. alkaen maksaa 8 000 mk:n palkkio 
kuukaudelta (10. 2. 428 §). 

Määrärahat. Kaupunginhallituksen yleisistä käyttövaroista myönnettiin 117 000 mk 
syväjäädyttämössä suoritettavia elintarvikkeiden säilytyskokeita koskevan tutkimuksen 
jatkamista varten (13. 1. 111 §). 

Sikateurastamon muutostöistä aiheutuneiden laskujen maksamista varten myönnet-
tiin yhteensä 656 500 mk teurastamon pääluokkaan kuuluvista määrärahoista Rakennus-
ten, teiden ja ratojen korjaus ja kunnossapito (9. 6. 1 609 §). 

Tuloa tuottamattomien pääomamenojen pääluokkaan kuuluvista kaupunginhallituk-
sen käyttövaroista myönnettiin 950 000 mk syöttökaapelin uusimista varten teurasta-
molla (5. 1. 24 §) sekä 319 000 mk syväjäädyttämöön valmistettujen konttorikojujen mak-
samista varten (25. 8. 2 212 §). 

Vahingonkorvaukset. Erilaisia vahingonkorvauksia, mm. särkyneistä silmälaseista 
suoritettiin teurastamolla yhteensä 6 500 mk (Khn jsto 31. 8. 6 320 §, 30. 11. 6 746 §). 

Malmin lihantarkastamoa koskevan sopimuksen irtisanominen. Helsingin maalaiskun-
nan kunnanhallitus oli ilmoittanut irtisanovansa kaupungin ja maalaiskunnan välillä 
v. 1945 laaditun ja maatalousministeriön samana vuonna vahvistaman sopimuksen lihan-
tarkastuksesta. Kaupunginhallitus päätti ilmoittaa kunnanhallitukselle, ettei kaupungin-
hallituksella ollut mitään muistuttamista Malmin lihantarkastamon lakkauttamisesta 
sovitun irtisanomisajan päätyttyä kertomusvuoden lopussa (3. 2. 349 §). 

/ . N. Salminen Oy.lle vuokrattu konttorikoppi. Kaupunginhallitus oli alistanut tutkit-
tavakseen teurastamolautakunnan päätöksen olla häätämättä J. N. Salminen Oy. -nimistä 
yhtiötä sen vuokraamasta konttorikopista ja päätti kumota ko. päätöksen (3. 11. 2 918 §). 

Suomen Kunnallisten teurastamoiden Yhdistyksen jäsenmaksun suorittamista varten 
myönnettiin 82 883 mk erinäisiin hallintomenoihin kuuluvista määrärahoista Jäsenmaksut 
(Khn jsto 9. 6. 5 927 §). 

Elintarvikekeskus 
Viranhaltijat. Kaupunginhallitus oikeutti elintarvikekeskuksen lautakunnan suoritta-

maan kamreeri Y. Laesmaalle 40 000 mk kirjanpitäjän tehtävien hoitamisesta oman vir-
kansa ohella 4. 2.—6. 6. 1954 välisenä aikana sekä 30 000 mk saman tehtävän hoitamisesta 
4. 3 . - 2 6 . 5. 1955 välisenä aikana (3. 2. 383 §, 11. 8. 2 097 §). 

Elintarvikekeskuksen tilapäisen emännän virka päätettiin 1.1. alkaen siirtää 13. 
palkkaluokkaan (31. 3. 895 §). 

Kaupunginhallitus oikeutti elintarvikekeskuksen lautakunnan aikaisemmasta päätök-
sestään poiketen vahvistamaan nimityksellä elintarvikekeskuksen ruokalanhoitajan vir-
kaan 21. 12. 1954 ehdollisesti valitun apulaiskeittäjä E. Markin vaalin (13. 10. 2 732 §). 

Käteiskassa. Elintarvikekeskukselle myönnettiin oikeus korkeintaan 300 000 mk:n 
suuruiseen ennakkoon perunavarastoa hankittaessa maksettavien rahtien suorittamista 
varten (Khn jsto 12. 10. 6 529 §). 
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Irtaimiston hankinta-arvojen merkitseminen irtaimistoluetteloon. Kaupunginhallitus 
päätti ilmoittaa elintarvikekeskuksen lautakunnalle, ettei elintarvikekeskusta ole pidet-
tävä tilisäännön 60 §:n tarkoittamana liikelaitoksena, joten hankinta-arvojen merkitsemi-
nen irtaimistoluetteloihin ei ollut tarpeellista (20. 1. 232 §, ks. v:n 1950 kunn. as. kok. 
s. 172). 

Stadionilla olevan veroviraston ruokalan hoitaminen. Elintarvikekeskuksen lautakunta, 
oikeutettiin ottamaan hoitoonsa veroviraston henkilökuntaa varten Stadionin toimisto-
huoneistoihin perustettava henkilökunnanruokala (8. 12. 3 311 §). 

Elintarvikekeskuksen vuokra-autojen käyttämistä koskeva esitys merkittiin tiedoksi 
(14. 7. 1 994 §). 

14. Teollisuuslaitoksia koskevat asiat 

Asiamiehen viran täyttäminen. Kaupunginhallitus päätti valita ja nimityksellä vahvis-
taa varatuomari P. T. Lehdon vaalin teollisuuslaitosten asiamiehen virkaan 1.2. lukien 
(20. 1.208 §, 27. 1. 270 §). 

Kassa- ja tiliviraston reikäkorttikeskuksen päällikön viran täyttäminen. Teollisuuslaitos-
ten lautakunta oli ilmoittanut, että sen jälkeen kun kassa- ja tilivirastoon oli päätetty pe-
rustaa 21. palkkaluokkaan kuuluva reikäkorttikeskuksen päällikön virka, oli virka ollut 
kolme kertaa haettavaksi julistettuna, eikä siihen ollut ilmaantunut hakijoita. Koska 
viran täyttäminen viraston toiminnan kannalta oli hyvin tärkeätä, ja koska mainitun 
viran palkkaus työmarkkinoilla oli esitettyä palkkaluokkaa korkeampi, oli lautakunta 
ehdottanut, että virka saataisiin julistaa haettavaksi hakijain esittämin omin palkkavaati-
muksin, tahi että palkka korotettaisiin 27. palkkaluokkaan. Palkkalautakunta katsoi, että 
koska reikäkorttikoneiden käyttö maassamme oli varsin uutta, ei alalla ollut monta sel-
laista henkilöä, joilla olisi ko. koneiden perusteellinen tuntemus. Tämän vuoksi ei olisi 
syytä liian aikaisin korottaa mainittua palkkaluokkaa, vaan olisi virka mieluimmin koetet-
tava täyttää alentamalla pätevyysvaatimuksia. Hyläten teollisuuslaitosten lautakunnan 
esityksen, kaupunginhallitus päätti kehottaa lautakuntaa täyttämään mainitun viran 
tilapäisesti alennetuin pätevyysvaatimuksin, mikäli sitä ei saataisi vakinaisesti täytetyksi 
entisin ehdoin (14. 7. 1 966 §, 17. 11. 3 072 §). 

A ikakauslehtien tilaaminen. Kaupunginhallitus päätti hyväksyä teollisuuslaitosten 
lautakunnan alistetun päätöksen, joka koski aikakauslehtien tilaamista lautakunnan 
kansliaan ja teollisuuslaitoksiin kertomusvuodeksi siten muutettuna, ettei vesilaitokseen 
saanut tilata Teknillinen Aikakauslehti, Tehostaja ja Artikkel Indeks B, eikä sähkölaitok-
seen Teknillinen Aikakauslehti, Tekniska Föreningens i Finland Förhandlingar, Voima ja 
Valo sekä Heizung-Luftung-Haustechnik nimisiä lehtiä (13. 1. 105 §). 

Vesilaitos 
Viranhaltijat. Palkkaluokituksen uudelleenj ärj estelyn yhteydessä oli teollisuuslaitos-

ten lautakunta ehdottanut, että lomittavan koneenhoitajan virka siirrettäisiin 16. palkka-
luokkaan muiden koneenhoitajien virkojen pysyessä 15. palkkaluokassa. Koska asiassa 
todennäköisesti oli tapahtunut erehdys, kaupunginhallitus päätti todeta, että kaupungin-
valtuuston 22. 12. 1954 hyväksymässä kaupungin viranhaltijain palkkaluokituksen uudel-
leenjärjestelyssä oli vesilaitoksen lomittavan koneenhoitajan virka siirtynyt 16. palkka-
luokkaan koneenhoitajan virkana (6. 4. 995 §). 

Mittarintarkastaja J. Kalliolle päätettiin maksaa normaalityötunneilta lasketun tunti-
palkan mukainen palkka 16. 6.—4. 7. väliseltä ajalta, jolloin hän oli osallistunut Suomen 
Kunnantyöntekijäin Liiton valtuuskunnan jäsenenä Englantiin tehtävään vierailu- ja 
opintomatkaan (18. 5. 1 412 §). 

Vanhankaupungin vesilaitoksella vapautunut virka-asunto päätettiin luovuttaa kone-
mestari L. O. Vaseniuksen virka-asunnoksi 1. 7. lukien (16. 6. 1 720 §). 

Eräiden tilojen hallinto ja käyttö. Kaupunginhallitus päätti määrätä vesilaitoksen ve-
denottamoa varten Helsingin Maalaiskunnan Sillbölen kylässä olevista tiloista Bofors 
RN:o l74 ja Hornan RN:o l7 3 ostetut tilat teollisuuslaitosten lautakunnan hallintoon 
(1. 9. 2307 §). 

Kaupunginhallitus määräsi teollisuuslaitosten lautakunran huolehtimaan kaupungin 
puolesta 26. 5. valtion kanssa Malminkartanon tilaan RN:o 46 kuuluvan palstan käytöstä. 


