
'95 1. Kaupunginva Ituusto 

Lisäksi satamalautakunta oikeutettiin määräämään muut tavanmukaiset vuokraehdot. 
Vielä kaupunginvaltuusto päätti, että vuokrattava alue määrätään satamalautakun-

nan hallintoon siirtämällä satama-alueen raja vuokrattavan korttelin ja sen länsireunaan 
suunnitellun puistovyöhykkeen väliselle rajalle (21. 3. 288 §). 

Kaupunginvaltuusto oikeutti satamalautakunnan vuokraamaan Oy. Ford Ab:lle 
31. 3. 1990 saakka 2 400 m2:n suuruisen tontin n:o 5 korttelista n:o 236 elinkustannusin-
deksiin sidotusta 23: 50 mk/m2 vuosivuokrasta (päätöksentekohetkellä 279: 65 mk/m2) 
siten, että perusvuokraa vastaa indeksiluku 1933 = 1 000, sekä pääkohdittain saman 
korttelin tontin n:o 1 vuokraehdoilla, kuitenkin siten täydennettynä, että vuokralaisen 
velvollisuuksiin kuuluu katualueen puhtaanapitovelvollisuuden lisäksi myös kadun kun-
nossapito ja että kaupungille pidätetään oikeus rakentaa tonttiin liittyvät kadut kaupungin 
sopivaksi katsomana ajankohtana sekä lisäksi sillä ehdolla, että yhtiö rakentaa joko sa-
masta korttelista vuokraamalleen tontille n:o 1 tai nyt vuokrattavalle tontille n:o 5 vuo-
sien 1956—1957 aikana rakennuksia yhteiseltä pinta-alaltaan 2 800 m2 (21. 3. 287 §). 

Erään öljyvarasto alueen vuokrauksen raukeaminen. Merkittiin tiedoksi, että Oy. Victor 
Ek Ab., Oy. Algol Ab., Hiilentuonti Oy. ja Ab. Lars Krogius & Co Oy. ovat ilmoittaneet 
muuttuneiden olosuhteiden takia luopuvansa v. 1955 (ks. s. 77) sopimastaan Laajasalon 
erään öljy varastoalueen vuokrauksesta (30. 3. 526 §). 

Ruoholahden eräiden tonttien vuokraehtojen tarkistaminen. Kaupunginvaltuusto päätti 
muuttaa v. 1952 tekemäänsä päätöstä, joka koski Ruoholahden kortteleista n:o 791—794 
Helsingin satamaa käyttäville tuonti- ja vientiliikkeille vuokrattujen tonttien vuokra-
ehtojen vahvistamista, siten että satamalautakunnalla on oikeus tarvittaessa myöntää 
poikkeuksia näistä kortteleista vuokrattavien varastorakennustonttien rakentamisvel-
vollisuuden määrään ja aikaan nähden (10. 10. 814 §). 

Seuraavat aloitteet päätettiin lähettää kaupunginhallituksen valmisteltavaksi: 
vt Vanhasen ym. aloite autotallin tai varastotilojen rakentamisesta Kulosaaren sillan 

alle (19. 9. 765 §) sekä 
vt Orkon pyykkilaitureiden kunnostamista ym. koskeva aloite (10. 10. 826 §). 

13. Teurastamoa ja elintarvikekeskusta koskevat asiat 

Teurastamon järjestyssääntöjen hyväksyminen. Kaupunginvaltuusto hyväksyi Helsin-
gin kaupungin teurastamon järjestyssäännöt kaupunginhallituksen esityksen mukaisesti 
(25. 1. 59 §, khn mtö n:o 1, kunn. as. kok. n:o 18). 

Teurastamon eräiden maksujen ja taksojen tarkistaminen. Kaupunginvaltuusto hyväk-
syi jäljempänä mainittujen taksojen ja maksujen muutokset kaupunginhallituksen esityk-
sen mukaisesti: navettamaksut; jäähdytysmaksut; jäähdytyskoppien vuokrat; myynti-, 
vintturi- ja punnitusmaksut tukkuhallissa ja syväjäädyttämössä sekä siipikarjanteuras-
tusosaston maksut (19. 12. 1 076 §, kunn. as. kok. n:o 161—164). 

Viranhaltijat. Kaupunginvaltuusto päätti muuttaa teurastamon 27. palkkaluokkaan 
kuuluvan käyttöpäällikön viran 29. palkkaluokan käyttöinsinöörin viraksi 1.1. 1957 
lukien. Korotetun palkan suorittamista varten myönnettiin 88 080 mk yleisen kunnallis-
hallinnon pääluokkaan kuuluvista ao. määrärahoista (19. 12. 1 059 §). 

Määrärahat. Tuloa tuottavien pääomamenojen pääluokkaan kuuluvista kaupungin-
valtuuston käyttövaroista myönnettiin 1 284 203 mk:n lisämääräraha teurastamon syvä-
jäädyttämön I kerroksen jäähdytyshuoneiden 101—103 varustamiseksi ilmanj äähdytti-
millä (11. 4. 379 §). 

14. Teollisuuslaitoksia koskevat asiat 
Kassa- ja tilivirasto. Kaupunginvaltuusto päätti pidättää teollisuuslaitosten kassa- ja 

tiliviraston mittarinlukijan Tage Häggmanin virkansa toimittamisesta 22. 12. 1955 alkaen 
ja tehdä siitä ilmoituksen Uudenmaan lääninhallitukselle. Samalla kaupunginvaltuusto 
päätti ilmoittaa asiasta poliisilaitokselle toimenpiteitä varten (29. 8. 703 §). 

Vesilaitos 
Viranhaltijat. Kaupunginvaltuusto päätti valita vesilaitoksen toimitusjohtajan vir-

kaan dipl. ins. Eino Kaj asteen sekä oikeuttaa kaupunginhallituksen vahvistamaan vaalin 


