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Seuraaville osakeyhtiöille ym. myönnettiin oikeus yksityisraiteen rakentamiseen kau-
punginvaltuuston vahvistaman (ks. s. 94) raiteenpitojärjestelmän mukaisilla ehdoilla: 

Oy. Kontino Ab:lle satamarakennusosaston 3. 8. päivätyn kartan mukaisesti Verkko-
saaren TK 272 ja TK 277 väliselle raidealueelle (Khn jsto 26. 9. 6 411 §); 

Osuustukkukaupalle, Osuusliike Elannolle ja Kontio & Kontio Oy:lle yhteisesti sata-
marakennusosaston 3. 8. päivätyn kartan mukaisesti Verkkosaareen (Khn jsto 26. 9. 
6 412 §); 

Oy. Telko Ab:lle satamarakennusosaston 3. 5. päivätyn kartan mukaisesti yhtiön 
vuokratontin ulkopuolelle (Khn jsto 30. 5. 5 904 §); 

Viikin ja Malminkartanon tilojen hoitokunnalle satamarakennusosaston 22. 8. päivätyn 
kartan mukaisesti Oulunkylän—-Herttoniemen radasta erkaneva raide (Khn jsto 19. 9. 
6 381 §). 

Helsingin sataman saartotoimmpiteiden lopettamista koskeva Suomen Merimiesunionin 
ilmoitus merkittiin tiedoksi (28. 3. 983 §). 

Sataman mainostaminen. Kaupunginhallitus päätti myöntää satamien pääluokkaan 
kuuluvista käyttövaroistaan 615 000 mk Helsingin satamaa esittelevän lyhytkuvan val-
mistamista ja lisäkopioiden hankkimista varten (26. 1. 216 §). 

Kaupunginhallituksen yleisistä käyttövaroista myönnettiin seuraavat määrärahat sa-
taman mainostamista tarkoittavien ilmoitusten julkaisemista varten: 12 500 mk puolen 
sivun ilmoituksen julkaisemista varten Suomi-Finland-USA -nimisessä julkaisussa (Khn 
jsto 4. 7. 6 116 §, 3. 10. 6 423 §, 17. 10. 6 509 §); 15 000 mk samoin puolen sivun ilmoituk-
sen julkaisemista varten Purje ja Moottori -nimisessä aikakauslehdessä (Khn jsto 4. 7. 
6 115 §). 

Satamien pääluokkaan kuuluvista kaupunginhallituksen käyttövaroista myönnet-
tiin 39 000 mk satamia koskevan ilmoituksen julkaisemista varten Talouselämä-nimisessä 
julkaisussa (Khn jsto 3. 10. 6 454 §). 

Vielä yleisjaosto päätti, että Finlandia Review -nimisestä julkaisusta n:o 2 varattaisiin 
tekstin edeltä kokosivun ilmoitustila satamia koskevan ilmoituksen julkaisemista varten 
(Khn jsto 29. 8. 6 270 §). 

Taideteoksen osto. Yleisjaosto paatti, että tait. Matti Taskiselta ostettaisiin Länsisata-
maa kuvaava öljymaalaus 25 033 mk:n hinnasta kaupunginhallituksen yleisiä käyttö-
varoja käyttäen. Taideteos oli sijoitettava satamajohtajan huoneeseen (Khn jsto 30. 5. 
5 861 §). 

13. Teurastamaa ja elintarvikekeskusta koskevat asiat 
Teurastamo 

Syväjäädyttämän käyttömzksut. Kaupunginhallitus päätt i vahvistaa teurastamon syvä-
jäädyttämässä perittävät maksut 1. 4. —31. 12. väliseksi ajaksi seuraaviksi: 

Pikajäädytysmaksu: lihan pikajäädytys ruhoina tai leikattuna lihana 7 mk/kg; 
kalan pikajäädytys silakan, ahvenen, ja lahnan osalta 6 mk/kg, siian, kuhan, hauen ym. 
suomukalan 10 mk/k g, lohen 13 mk/k g; vihannesten, marjojen ja hedelmien pikajäädytys 
7 mk/k g. Muualta jäädytettynä tuodun tavaran lisäjäädytysmaksu vähintäin 3 ja enin-
tään 7 mk/k g. Pikajäädytysmaksu oli suoritettava kaikesta muusta tavarasta, paitsi per-
heille yksityiskäyttöön vuokratuista, kopeissa säilytettävistä tavaroista. 

Säilytysmaksut varastoissa: jäähdytyssäilytys ±0—-)-50C saleissa: lihaosastossa 
1 500 mk/m2/kk, kalaosastossa 1 500 mk/m2/kk, vihannekset 1 500 mk/m2/kk, hedelmät 
ja marjat 1 500 mk/m2/kk; jäädyttämösäilytys -20' C saleissa: lihaosastossa, liha ruhoina 
1 200 mk/m2/kk, leikattu liha 1 400 mk/m2/kk, alle 50 m2:n lihakopit 1 400 mk/m2/kk, 
kalaosastossa 1 600 mk/m2/kk; kausiluontoiset tilapäissäilytysmaksut (1.5.—31.12.) 6kk:n 
säilytysajalta 10 %:n korotus 3—-6 kk:n säilytysajalta 15 %:n ja alle 3kk:n säilytysajalta 
20 %:n korotus. Tilapäissäilytysmaksut kauden ulkopuolella (1. 1.—30. 4.): teurastamo-
lautakunnalla on oikeus, mikäli syväjäädyttämötiloja muuten jäisi tyhjäksi, harkintansa 
mukaan alentaa käyttömaksuja enintään 30 %. Muut syväjäädyttämön maksut ja säily-
tysehdot pysytät entisellään. Samalla kaupunginhallitus päätt i oikeuttaa teurastamolau-
takunnan määräämään tilapäissäilytyksestä sesonkiaikana korotetut ja sen ulkopuolella 
alennetut maksut lautakunnan erikseen vahvistaman taulukon mukaisesti. Lisäksi kau-
punginhallitus päätti, että sen v. 1955 (ks. s. 259) tekemät päätökset osittaisen alennuk-
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sen myöntämisestä lihan pikajäädytysmaksuista suurempien jäädytyserien osalta jäi-
sivät edelleen voimaan (15. 3. 850 §). 

Teurastamon eräiden taksojen ja maksujen tarkistaminen. Kaupunginhallitus päätti, 
ettei sillä ollut aihetta puuttua teurastamolautakunnan 31.8. tekemään päätökseen, sikäli 
kuin päätös koski suolenpesumaksuja ja pesimön vuokria, maksua teurastamolla valmiste-
tusta jäästä, maksua yöllä säilytetyistä autoista, autojen pesumaksuja, erinäisiä vuokria 
ja maksuja sekä teurastusosaston pukukaappien vuokria suihkumaksuineen, joten ko. 
maksut jäisivät teurastamolautakunnan päätettäväksi. Samalla kaupunginhallitus päätti 
huomauttaa teurastamolautakunnalle, että ennen mainittujen maksujen käytäntöön otta-
mista lautakunnan oli hankittava niille sosiaaliministeriön vahvistus (13. 12. 3 444 §). 

Viranhaltijat. Sen jälkeen kun teurastamon apulaisjohtajan virka oli julistettu haetta-
vaksi kaupunginhallitus valitsi tarkastuseläinlääk. Björn-Ole Engdahlin mainittuun vir-
kaan ja vahvisti vaalin nimityksellä (16. 2. 486 §, 17. 5. 1 521 §, 21. 6. 1 894 §). 

Teurastamon apulaisjoht. Björn-Ole Engdahlille päätettiin suorittaa toimitusjohtajan 
säästyneestä palkasta 23 000 mk:n korvaus siitä ylityöstä, jonka hän oli suorittanut hoi-
taessaan toimitusjohtajan virkavapauden aikana tämän tehtävät (6. 9. 2 383 §). 

Alistettuaan tutkittavakseen teurastamolautakunnan päätöksen, joka koski eläin-
lääkintätri John Sjölundin määräämistä hoitamaan avoinna olevaa tarkastuseläinlääkärin 
virkaa, tekemättä päätöstä hänen palkkaeduistaan, kaupunginhallitus hyväksyi mainitun 
päätöksen täytäntöönpantavaksi siten, että tri Sjölundille maksettaisiin viransij aisuus-
ajalta palkkalautakunnan päätöksen mukainen palkkio (6. 9. 2 352 §, 18. 10. 2 811 §). 

Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa teurastamolautakunnan julkaisemaan teurasta-
mon avoinna olevaa tarkastuseläinlääkärin virkaa koskevan hakuilmoituksen myös Suo-
men Eläinlääkärilehdessä sekä samalla huomauttaa lautakunnalle, että viran haettavaksi 
julistaminen kuului lautakunnalle (2. 8. 2 119 §). 

Yleisjaosto päätti, että ne päivät, jotka teurastamon johtaja joutuisi viipymään opinto-
matkallaan yli myönnetyn virkavapauden, oli vähennettävä hänen v:n 1957 vuosilomas-
taan (Khn jsto 7. 12. 6 760 §). 

Auton säilytystilasta perittävä vuokra. Kaupunginhallitus päätti kumota teurastamo-
lautakunnan 6. 7. tekemän päätöksen, joka koski teurastamon johtajan Reijo Turusen 
auton säilytystilasta perittävää vuokraa, ja palauttaa asian lautakunnalle kehottaen 
samalla lautakuntaa määräämään ko. vuokran kiinteistölautakunnan vuokranlaskenta-
perusteita noudattaen. Lisäksi kaupunginhallitus päätti kehottaa lautakuntaa vastai-
suudessa, ennenkuin se vahvistaisi teurastamon rakennuksista ja huonetiloista perittävät 
vuokramaksut hankkimaan kiinteistöviraston lausunnon vuokrien suuruudesta (22. 11. 
3 201 §). 

Virka-asunnot. Teurastamon päivystävän eläinlääkärin virka-asunto määrättiin lauta-
kunnan esityksen mukaisesti (25. 10. 2 869 §). 

Asiantuntijan kutsumisesta aiheutuneet kulut. Eräät tri-ins. H. Plarren käynnistä teu-
rastamon toimitusjohtajalle aiheutuneet kustannukset 7 711 mk saatiin suorittaa kaupun-
ginhallituksen edustustilaisuuksia varten merkityistä kaupunginhallituksen käyttövaroista 
(Khn jsto 30. 5. 5 902 §). 

Kirjanpitokoneiden hankkiminen. Teurastamolautakunta oikeutettiin heti tilaamaan 
hankintatoimiston kautta Astra-merkkinen kirjanpitokone, National-merkkinen kassan-
kuittauskone ja Adrema-merkkinen osoitteidenpainamiskone sekä merkitsemään v:n 1957 
talousarvioehdotukseensa koneiden maksamiseksi yhteensä 1.46 9 mmk:n suuruinen mää-
räraha (28. 6. 1 949 §). 

Eräiden tulojäämien poistaminen tileistä. Yleisjaosto päätti, että teurastamolautakun-
nan ilmoittamat, yhteensä 22 881 mk:n suuruiset tulojäämät saatiin poistaa teurastamon 
tileistä. Tarkoitusta vastaava määräraha myönnettiin poistot ja palautukset pääluokkaan 
kuuluvista määrärahoista Sekalaisten tulojen poistot ja palautukset (Khn jsto 2. 5. 
5 721 §). 

Vahingonkorvaukset. Lihantukkuliike U. W. Nordqvistin anomuksesta yleisjaosto 
myönsi 19 320 mk kaupunginhallituksen yleisistä käyttövaroista teurastamolla tapatur-
maisesti kuolleen hiehon pilaantuneen lihan ja elimien korvaamiseksi anojalle (Khn jsto 
10. 10. 6 494 §). 

Samoista määrärahoista myönnettiin vielä 12 374 mk lihakaupp. Äke Rosbäckin 
autolle teurastamon pihalla sattuneen vahingon korvaamiseksi. Korvaus myönnettiin 
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sillä ehdolla, että asianomainen ei ryhtyisi oikeudenkäyntiteitse vaatimaan korvausta kau-
pungilta (Khn jsto 13. 6. 5 979 §). 

Elintarvikekeskus 
Viranhaltijat. Kaupunginhallitus päätti kumota tutkittavakseen alistamansa elin-

tarvikekeskuksen lautakunnan 2. 7. tekemän, pääemäntä Hilja Kaiskon virkasuhteen 
lopettamista koskevan päätöksen sekä kehottaa lautakuntaa käsittelemään asian Kaiskon 
oman eroanomuksen pohjalta (5. 7. 1 959 §, 2. 8. 2 089 §). 

Kaupunginhallitus päätti palauttaa elintarvikekeskuksen lautakunnan erään varasto-
apulaisen kurinpitorangaistusta koskevan päätöksen lautakunnan uudelleen käsiteltäväksi 
ja huomauttaa samalla, että asianomaiselle oli ennen kurinpitorangaistuksen päättämistä 
varattava tilaisuus virkasäännössä edellytetyn selityksen antamiseen (5. 4. 1 109 §). 

Laskentatehtävien koneellistaminen. Järjestelytoimiston tehtäväksi annettiin tutkia 
mahdollisuuksia elintarvikekeskuksen kassa- ja tiliviraston laskentatehtävien koneellista-
miseksi sekä tekemään aikanaan ehdotuksensa kaupunginhallitukselle (22. 11. 3 193 §). 

Marja- ja hedelmäjalosteiden ym. hankkiminen. Kaupunginhallitus päätti hyväksyä 
tutkittavakseen alistamansa elintarvikekeskuksen 27. 9. tekemän päätöksen marja- ja 
hedelmäjalosteiden sekä suola- ja herkkukurkkujen hankkimisesta siten muutettuna, et tä 
päätöksestä tuli ilmetä toimitusjohtajan kirjallisen esityksen mukainen hankintojen jako 
eri toiminimille (15. 11. 3 108 §). 

Kuljetusten järjestäminen. Elintarvikekeskuksen päätettiin sallia hankkia kuorma-
auto, jonka hankkimiseen saatiin käyttää elintarvikekeskuksen kaluston hankintamäärä-
rahoja enintään 750 000 mk, tiliä tarvittaessa ylittäen. Sen ohessa kaupunginhallitus 
päätti kehottaa elintarvikekeskuksen lautakuntaa mahdollisuuksien mukaan käyttämään 
elintarvikekeskuksen aj öihin yksityisten ammattiliikkeenharj oittaj ien kuorma-autoj a 
sekä vähentämään asteittain oman kuorma-automääränsä sellaiseksi, että sille riittäisi 
jatkuvasti työtä koko vuodeksi. Lisäksi kaupunginhallitus kehotti lautakuntaa autonkul-
jettajan virkojen vapautuessa jättämään ne täyt tämättä samassa suhteessa kuin autokan-
taa vähennetään sekä aikanaan tekemään esityksen ko. täyt tämättä jääneiden virkojen 
lakkauttamisesta (18. 10. 2 800 §). 

Juurikasvivarasto. Kaupunginhallitus päätti kehottaa kiinteistölautakuntaa varaa-
maan Herttoniemen teollisuuskorttelista n:o 43062 elintarvikekeskuksen juurikas vi varas-
toa varten tarvittavan alueen. Samalla kehotettiin yleisten töiden lautakuntaa laaditutta-
maan juurikasvi varaston piirustukset sekä merkitsemään v:n 1957 talousarvioehdotuk-
seensa sen rakentamista varten tarvittava määräraha. Lisäksi kaupunginhallitus päätti 
kehottaa elintarvikekeskuksen lautakuntaa yhteistoiminnassa suomenkielisten ja ruotsin-
kielisten kansakoulujen johtokuntien kanssa tutkimaan ja selvittämään kouluateriakysy-
mystä sekä elintarvikekeskuksen lautakuntaa tekemään selvityksen jälkeen siitä aiheutu-
vat ehdotukset kaupunginhallitukselle (14. 6. 1 814 §). 

Uuden ruokatehtaan suunnittelua ja alustavia töitä varten myönnettiin 20 000 mk 
tuloa tuottamattomien pääomamenojen pääluokkaan kuuluvista kaupunginhallituksen 
käyttövaroista (2. 2. 305 §). 

Vainajan muiston kunnioittaminen. Edesmenneen koulukeittäjä Vilhelmiina Paltanin 
hautajaistilaisuudessa lasketusta seppeleestä aiheutunut lasku saatiin maksaa elintarvike-
keskuksen kaluston kunnossapitomäärärahoista (Khn jsto 25. 10. 6 598 §). 

14. Teollisuuslaitoksia koskevat asiat 
Yleislakon aiheuttamat toimenpiteet. SAK:n keskuslakkotoimikunnan kirjelmän joh-

dosta, joka koski sähkön, kaasun ja veden jakelun lopettamista eräillä yleislakon alaisilla 
työpaikoilla, Shell, Gulf ja Union nimisten yhtiöiden keskusvarastojen sekä yhtiöiden 
huoltoasemien kaikkien töiden julistamista lakonalaisiksi ja sähkövirran jakelun katkaise-
mista ko. laitoksilta sekä Seutulan ja Malmin lentokentiltä, kaupunginhallitus päätti 
ilmoittaa toimikunnalle, ettei tällä ollut laillista oikeutta ryhtyä esittämiinsä toimenpitei-
siin ja että se, joka niihin ryhtyisi vastaisi mahdollisesti tapahtuvista vahingoista. Kau-
punginhallitus päätti tehdä asiasta ilmoituksen myös maan hallitukselle (3. 3. 705, 707 §, 
4 .3 . 710, 711 §). 

Apulaiskaupunginjohtajat Granqvist ja Kivistö sekä kaasulaitoksen toim.joht. Pöntys 


