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hankkimiseen kaupungin julkisten rakennusten kaunistamista varten merkityistä määrä-
rahoista (khn jsto 1. 8. 6 051 §). 

Sataman mainostaminen. Yleisjaosto päätti kehottaa satamalaitosta huolehtimaan 
satama-aiheisen ilmoituksen laatimisesta Suomen Ulkomaankauppaliiton v. 1958 Brysse-
lissä pidettävää maailmannäyttelyä varten toimitettavaan erikoisjulkaisuun. Ilmoituk-
seen saatiin käyttää puolen sivun suuruinen tekstin jäljessä oleva ilmoitustila. Lasku 
saatiin suorittaa satamien pääluokkaan kuuluvista kaupunginhallituksen käyttövaroista 
(khn jsto 27. 11. 6 691 §). 

Edelleen päätettiin Helsingin Kauppakamarin 40-vuotisjuhlajulkaisussa julkaista 
kaupunkia koskeva ilmoitus koko sivun suuruisena. Ilmoituksesta aiheutuvat kustannuk-
set saatiin maksaa em. määrärahoista (khn jsto 23. 10. 6 495 20. 11.6 630 §). 

Samaten päätettiin Englannin messujen johdosta julkaista kaupungin ilmoitus Finnish 
Trade Review -nimisen julkaisun elokuun numerossa ennen tekstiä (khn jsto 31. 5. 5 815 §). 

Vieraanvaraisuuden osoittaminen. Kaupunginhallitus päätti hyväksyä satamalauta-
kunnan alistetun päätöksen, joka koski päivällisten järjestämistä satamalaitoksen kanssa 
yhteistyössä olevien viranomaisten ja sataman liikennöitsijäin edustajille. Lautakunnan 
olisi kuitenkin vastaisuudessa hankittava kaupunginhallituksen suostumus vastaavan-
laisten tilaisuuksien järjestämiseen (17. 1.251 §). 

13. Teurastamoa ja elintarvikekeskusta koskevat asiat 
Teurastamo 

Teurastamolautakunnan sihteerin palkkio. Kaupunginhallitus päätti hyväksyä teurasta-
molautakunnan alistetun päätöksen, joka koski palkkion maksamista lautakunnan sihtee-
rin tehtävien hoitamisesta (7. 11. 3 022 §). 

Viranhaltijat. Alistettuaan tutkittavakseen teurastamolautakunnan 1.2. tekemän 
päätöksen yhden vakaajan viran jättämisestä toistaiseksi täyt tämät tä kaupunginhallitus, 
koska päätäntävalta ko. asiassa kuului sille, päätti oikeuttaa lautakunnan jät tämään ko. 
viran toistaiseksi täyttämättä. Samalla kehotettiin lautakuntaa aikanaan tekemään 
esitys viran mahdollisesta lakkauttamisesta (7. 2. 484 §). 

Edelleen kaupunginhallitus päätti kumota lautakunnan 22. 2. tekemän päätöksen, 
joka koski avoinna olevan 15. palkkaluokkaan kuuluvan teurastajan viran julistamista 
haettavaksi, hakuaikana 14 p (28. 2. 728 §). 

Muuttaen v. 1954 (ks. s. 265) tekemäänsä päätöstä kaupunginhallitus päätti oikeuttaa 
teurastamolautakunnan julistamaan haettavaksi ja täyttämään avoinna olevan vakinai-
sen teurastajan viran. Kaupunginvaltuustolle päätettiin tehdä esitys avoinna olevan 
lämmittäjä-mekaanikon viran lakkauttamisesta (7. 3. 850 §). 

Kaupunginhallitus päätti lääninhallitukselle annettavassa lausunnossaan esittää, että 
ent. tp. konemestarin Reino Sinisalon valitus, joka koski asianomaisen irtisanomista, 
hylättäisiin (14. 3. 934 §, 1.8. 2 130 §, 19. 9. 2 535 §). 

Eräiden maksujen ja taksojen tarkistamista koskevan päätöksen täytäntöönpaneminen. 
Kaupunginhallitus päätti, että kaupunginvaltuuston v. 1956 (ks. s. 95) tekemä päätös 
teurastamon eräiden taksojen ja maksujen tarkistamisesta pantaisiin täytäntöön 1.2. 
lukien (3. 1. 473 §). 

Teurastuspalkkioiden ja teurastustyön palkkioehtojen tarkistamista koskeva sosiaali-
ministeriön hintaosaston vahvistus merkittiin tiedoksi (16. 5. 1 532 §, ks. s. 101). 

Myöhemmin kaupunginhallitus päätti hyväksyä lautakunnan ko. asiaa koskevan 
alistetun päätöksen toimeenpantavaksi siten muutettuna, että mainittuja maksuja oli 
ryhdyttävä perimään 6. 2. lukien (23. 5. 1 547 §). 

Syväjäädyttämön käyttömaksut. Teurastamolautakunta oikeutettiin toistaiseksi sellai-
sissa tapauksissa, joissa asiakkaan vuokraama syväjäädyttämön varastosali joutuisi 
olemaan kokonaisuudessaan jäädytystavaran myyntikauden loputtua tyhjänä vähintään 
yhden kuukauden, jona aikana teurastamo ei ole saanut varastotilaa vuokratuksi myös-
kään muille asiakkaille, myöntämään siltä ajalta, jonka varasto on tyhjänä, kuitenkin 
enintään kolmen kuukauden ajalta, vuokran alennusta enintään 50 % (16. 5. 1 540 §). 

Erään tulojäämän poistaminen tileistä. Yleisjaosto päätti, että teurastamon v:n 1955 
tulojäämistä poistettaisiin yhteensä 11 335 mk (khn jsto 22. 5. 5 766 §). 
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Teurastamon käyttöomaisuus. Kaupunginhallitus päätti, ettei teurastamolautakunnan 
esitys teurastamon käyttöomaisuudelle laskettavan koron ja kuoletuksen ottamisesta 
huomioon v:n 1958 talousarviossa antanut aihetta muihin toimenpiteisiin, kuin että teu-
rastamoa kehotettaisiin noudattamaan liikelaitoksena kaupunginhallituksen 20. 6. 
(ks. s. 168) tekemää päätöstä. (12. 9. 2 443 §). 

Eräiden siirtomäärärahojen käyttäminen. Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa teurasta-
molautakunnan käyttämään eräitä tuloa tuottamattomien pääomamenojen pääluokan 
lukuun Talorakennukset teurastamolautakunnan käytettäväksi merkittyjä siirtomäärä-
rahoja lautakunnan esityksen mukaisesti (11. 4. 1 187 §). 

Edelleen oli kertomusvuoden talousarvion em. pääluokkaan ja lukuun merkitty 8 mmk 
suoliosaston ja raavasteurastamon välikön rakentamista ja suoliosaston lattian tekemistä 
varten. Myöhemmin lautakunta oli hyväksynyt ko. työtä koskevat talorakennusosaston 
laatimat piirustukset välikön kattoa ja lattiaa koskevalta osalta. Samalla lautakunta oli 
päättänyt pyytää tarjouksia ko. työn suorittamiseksi. Koska oli todettu, ettei lautakunta 
ollut pyytänyt lupaa kertomusvuoden talousarviossa olevan ko. määrärahan käyttämi-
seen, olisi v:n 1958 talousarvioehdotukseen ehdotettu määräraha poistettava ja työ siir-
rettävä vastaisuudessa tehtäväksi. Kaupunginhallitus päätti muuttaa em. lautakunnan 
päätöstä siten, että toistaiseksi ei pyydettäisi tarjouksia työn suorittamisesta ja että se 
siirrettäisiin myöhemmin suoritettavaksi (24. 10. 2 825 §). 

Destruktiolaitoksen rakentamista koskeva asia. Teuras tamolautakuntaa kehotetti in 
viipymättä antamaan kaupunginhallitukselle selvityksensä ko. laitoksen tarpeellisuudesta 
(19. 9 .2 538 §). 

Hissin hankkimista syväjäädyttämöön koskeva esitys. Kaupunginhall i tus kehot t i teuras-
tamolautakuntaa merkitsemään v:n 1958 talousarvioehdotukseensa talorakennusosaston 
kustannusarvion mukaisen 6 mmkrn määrärahan hissin hankkimista ja asentamista varten 
syväjäädyttämöön (11. 4. 1 191 §). 

Irtaimiston myynti. Yleisjaosto oikeutti teurastamon myymään sen varastoissa olevat 
määrätyt laitteet ja koneenosat hankittavien tarjousten perusteella eniten tarjoavalle 
(khnjs to 11.9. 6 252 §). 

Vihannesten tukkukaupan järjestäminen. Teurastamolautakuntaa kehotettiin yhteis-
toiminnassa kiinteistöviraston kanssa laatimaan hyvissä ajoin valmiiksi suunnitelmat 
siitä, millä tavalla vihannesten tukkukauppa tarkoitukseen varatulla torilla olisi järjes-
tettävä ja millaisia vuokria myyntipaikoista olisi perittävä. Asiasta oli tehtävä esitys 
kaupunginhallitukselle (31. 5. 1 623 §). 

Vahingonkorvaus. Yleisjaosto päätti myöntää kaupunginhallituksen yleisistä käyttö-
varoista 26 000 mk teurastamolautakunnan käytettäväksi lihakauppias Äke Rosbäckille 
maksettavan vahingonkorvauksen suorittamista varten (khn jsto 13. 2. 5 265 §). 

Suomen Kunnallisten Teurastamoiden vuosikokous. Kaupunginhall i tus pää t t i oikeuttaa 
teurastamolautakunnan kokonaisuudessaan osallistumaan mainitun yhdistyksen vuosi-
kokoukseen, joka pidettäisiin 4. 5. Kaupungintalossa (4. 4. 1 095 §). 

Elintarvikekeskus 
Viranhaltijat. Elintarvikekeskuksen tp. apulaisemännän virkanimikkeeksi päätettiin 

hyväksyä nimike emäntä (26. 9. 2 591 §). 
Ruoasta perittävä luontoisetukorvaus. Elintarvikekeskuksen henkilökunnalta perittävä 

luontoisetukorvaus päätettiin korottaa 100 mk:aan ruokailupäivältä 1. 10. lukien (10. 10. 
2 721 §). 

14. Teollisuuslaitoksia koskevat asiat 
Teollisuuslaitosten asiamiehen virka päätettiin julistaa haettavaksi, hakuaika 14 p 

(6. 6. 1 751 §). Myöhemmin kaupunginhallitus valitsi ja nimityksellä vahvisti varat. Kurt 
Söderholmin vaalin ko. virkaan 1. 10. lukien tavanomaisilla ehdoilla (22.8. 2 244 §, 
24. 10. 2 869 §). 

Em. virkaa määrättiin väliaikaisesti hoitamaan apul. kaup. siht. Pentt i Lehto ajaksi 
1.—30.7. ja lainopin kand. Olavi Sirkiä ajaksi 1.8.—30.9. Kummallekin maksettiin 
viran hoitamisesta 25 000 mk:n palkkio kuukaudessa (4. 7. 2 036 §, 8. 8. 2 172, 2 174 §). 


