
60 1. Kaupungi nvaltuusto 97 

13. Teurastamoa ja elintarvikekeskusta koskevat asiat 
Teurastamo 

Teurastusosaston käyttö- ja tarkastusmaksujen tarkistaminen. Muuttaen v. 1953 (ks. s. 
78) tekemäänsä päätöstä kaupunginvaltuusto päätti korottaa teurastusosaston käyttö- ja 
tarkastusmaksut teurastamolautakunnan ehdotuksen mukaisesti. Päätös alistettiin lää-
ninhallituksen vahvistettavaksi (3. 12. 922 §, v:n 1959 kun. as. kok. n:o 31). 

Kalatukkukaupan järjestämistä koskeva vt Haran aloite päätettiin lähettää kaupungin-
hallituksen valmisteltavaksi (26. 3. 329 §). 

Elintarvikekeskus 

Kaluston uusiminen. Tuloa tuottamattomien pääomamenojen pääluokkaan Edeltä 
arvaamattomia pääomamenoja varten kuuluvista kaupunginvaltuuston käyttövaroista 
myönnettiin 10.65 mmk elintarvikekeskuksen matalapainehöyrykattiloiden uusimista 
varten (7. 5. 434 §, 18. 6. 555 §). 

Juurikasvarasto. Kaupunginvaltuusto päätti hyväksyä talorakennusosaston laatimat 
Herttoniemen teollisuuskortteliin n:o 43062 rakennettavan juurikasvaraston pääpiirus-
tukset. Samalla myönnettiin yleisten töiden lautakunnalle oikeus ylittää tuloa tuottavien 
pääomamenojen pääluokkaan ko. tarkoitusta varten merkittyä määrärahaa enintään 18.5 
mmk rakennustöiden loppuun suorittamista varten pääpiirustusten mukaisesti (12. 2. 
144 §, 19. 11. 877 §). 

14. Teollisuuslaitoksia koskevat asiat 

Teollisuuslaitosten kassa- ja tiliosastoon päätettiin perustaa 28. palkkaluokkaan ja I I I 
kielitaitoluokkaan kuuluva toimistopäällikön virka 1. 4. lukien (26. 2. 202 §). 

Vesilaitos 

Viranhaltijat. Pitkäkosken vedenpuhdistuslaitosta varten päätettiin perustaa seuraa-
vat uudet virat (palkkaluokka ja kielitaitoluokka on merkitty sulkuihin viran nimikkeen 
jälkeen): 1.1. 1959 lukien käyttökemistin virka (32, IV), jonka haltijalta vaaditaan yli-
opistossa suoritettu loppututkinto, pääaineena kemia, tai Teknillisen Korkeakoulun ke-
mian osastossa suoritettu diplomi-insinöörin tutkinto; laborantin virka (19, V), jonka hal-
tijalta vaaditaan alan käytännöllistä kokemusta; konemestarin virka (26, V), jonka halti-
jalta vaaditaan teknillisen koulun koneosastolla suoritettu konemestarin tutkinto; sähkö-
mestarin virka (25, V), jonka haltijalta vaaditaan teknillisen koulun sähköosastolla suori-
tet tu sähköteknikon tutkinto; 10 koneenhoitajan virkaa (18, V), joiden haltijoilta vaadi-
taan alikonemestarin kirja. Lisäksi päätettiin Vanhankaupungin vedenpuhdistuslaitoksen 
neljä 22. palkkaluokkaan kuuluvaa, Pitkäkosken vedenpuhdistuslaitokseen siirrettävää 
konemestarin virkaa muuttaa vuoromestarin viroiksi, joiden pätevyysvaatimuksena on tek-
nillisen koulun koneosastolla suoritettu konemestarin tai koneteknikon tutkinto ja V kieli-
taitoluokan mukainen kielitaito sekä siirtää nämä virat 1.1.1959 lukien 24. palkkaluok-
kaan. Samasta ajankohdasta lukien päätettiin muuttaa Vanhankaupungin vedenpuhdis-
tuslaitoksen kaksi 17. palkkaluokkaan kuuluvaa, Pitkäkosken laitokseen siirrettävää 
koneenhoitajan virkaa 18. palkkaluokkaan kuuluviksi koneenhoitajan viroiksi, joiden 
pätevyysvaatimuksena on alikonemestarin kirja ja V kielitaitoluokan mukainen kieli-
taito (24. 9. 729 §). 

Edelleen päätettiin 27. palkkaluokkaan kuuluva osastopäällikön virka muuttaa han-
kintapäällikön viraksi, jonka pätevyysvaatimuksena on diplomi-insinöörin tutkinto. 
Virka päätettiin em. ajankohdasta lukien siirtää 30. palkkaluokkaan (24. 9. 728 §). 

Vedenkulutusmaksujen korottaminen. Kaupunginvaltuuston v. 1936 vahvistaman vesi-
laitoksen taksan mukaiset vesimaksut päätettiin korottaa teollisuuslaitosten lautakunnan 
esityksen mukaisesti. Muut ko. taksan mukaan laskettavat maksut päätettiin korottaa 
11-kertaiseksi 29. 4. 1936 vahvistettuihin maksuihin verrattuna. Korotettua taksaa pää-
tettiin veden hinnan osalta soveltaa siihen kulutukseen, joka alkaa kertomusvuoden vii-
7 — Kunnall. kert. 1958, I osa 


