
2. Kaupunginhalli tus 

luokan lukuun Satamat kuuluvista määrärahoista Laiturit, väylät, rautatiet ja kadut 
myönnettiin yht. 11 730 mk eräiden työntekijöiden työssä vahingoittuneen omai-
suuden korvaamiseksi (khn jsto 17. 2. 5 327 §, 14. 4. 5 664 §, 14. 9. 6 425 §, 13. 10. 
6 597 §). 

Em. määrärahoista saatiin vielä suorittaa autonkulj. Aapro Ukkoselle 43 005 mk 
hänen Eteläsataman satamarakennustöissä vaurioituneen kuorma-autonsa korjaus-
kustannuksia varten sekä 4 500 mk korvauksena menetetystä työajasta (khn jsto 
12. 5. 5 816 §). 

Satamien pääluokan lukuun Korjaus ja kunnossapito kuuluvista määrärahoista 
Kiinteät laitteet myönnettiin 3 640 mk korvauksena autonkulj. Olavi Perkonmaalle 
mereen putoamisesta aiheutuneista vahingoista (khn jsto 14. 1. 5 131 §). 

13. Teurastamoa ja elintarvikekeskusta koskevat asiat 

Teurastamo 

Viranhaltijat. Kaupunginhallitus päätti ottaa tutkittavakseen ja kumota teuras-
tamolautakunnan 16. 10. tekemän päätöksen, joka koski eron myöntämistä käyttö-
ins. Lauri Lindqvistille ja mainitun viran julistamista haettavaksi siten, että virka 
täytettäisiin yhden vuoden koeajalla, hakuaika yksi kuukausi. Samalla kaupungin-
hallitus päätti kehottaa teurastamolautakuntaa julistamaan ko. viran uudelleen 
haettavaksi ilman mainittua lisämainintaa (22. 10. 2 734 §). 

Teurastamon taloudenhoitajan viran väliaikaista hoitamista koskevan lauta-
kunnan alistetun päätöksen kaupunginhallitus hyväksyi täytäntöönpantavaksi siten 
muutettuna, että taloudenhoitajan virka saatiin jättää vakinaisesti t äy t tämät tä 
kauintaan kertomusvuoden loppuun (14. 5. 1 421 §). 

Teurastamon karjanhoitajalle Tuomas Lindenille päätettiin ajalta 9. 6. — 12. 11. 
1958 ja 1.4. — 15. 10. 1959, sikäli kun hän hoitaa karjapihan esimiehen tehtäviä, 
suorittaa mainitun esimiehen viran ja oman virkansa peruspalkkojen välinen erotus, 
ei kuitenkaan karjapihan esimiehen Lindholmin vuosiloman ajalta. Tarkoitukseen 
saatiin käyttää määrärahoja Muut palkkamenot (15. 1. 263 §, 30. 7. 2 025 §). 

Samaten saatiin karjapihan esimiehelle Edvin Lindholmille suorittaa ajalta 
9. 6. — 15. 11. 1958 ja 1.4. — 15. 10. 1959 vihannestukkutorin esimiehen tehtävien 
hoitamisesta 15. ja 16. palkkaluokkien mukaisten peruspalkkojen välinen erotus em. 
määrärahoja käyttäen (5. 2. 514 §, 17. 12. 3 383 §). 

Merkittiin tiedoksi, että lääninhallitus oli hylännyt käyttöins. Lauri Lindqvistin 
virka-ajan määräämistä koskevan valituksen (18. 6. 1 820 §). 

Maksut ja vuokrat. Muuttaen v. 1958 (ks. s. 320) tekemäänsä päätöstä kaupun-
ginhallitus päätti hyväksyä teurastamon suolipuhdistamon vuokrat ja kappale-
maksut perittäviksi 1. 6. alkaen teurastamolautakunnan 8. 5. tekemän päätöksen 
mukaisina (14. 6. 1 421 §, 25. 6. 1 883 §). 

Uudenmaan lääninhallitukselle annettavassa selityksessään, joka koski hra Arvo 
Toikan ym. valitusta teurastamon eräiden maksujen korottamisesta, kaupungin-
hallitus päätti esittää, että valitus hylättäisiin (26. 2. 747 §). 
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V:n 1960 talousarvion laatiminen. Kaupunginhallitus päätti kehottaa teurasta-
molautakuntaa laatimaan v:n 1960 talousarvioehdotuksensa esitetyn asetelman 
mukaisesti (28. 5. 1 579 §). 

Agroksen alueella olevan kalliosuojan kunnostamisesta oli satamalautakunta 
tehnyt esityksen kaupunginhallitukselle, joka päätti, ettei lautakunnan esitys anta-
nut aihetta muihin toimenpiteisiin kuin että yleisten töiden lautakuntaa kehotettai-
siin vihannestukkutorin suunnitelmien yhteydessä tutkimaan, voitaisiinko ja millä 
tavalla Agroksen alueen kalliosuoja säilyttää tarkoitukseensa kelvollisena (26. 2. 
746 §). 

Agroksen alueella olevat kaupungin omistamat rakennukset päätettiin 1. 9. 
lukien siirtää teurastamolautakunnan hallintoon purettaviksi alueen kunnostamis-
töiden edellyttämällä tavalla kuitenkin siten, että rakennus n:o 3 saatiin purkaa 
vasta sen jälkeen, kun asukkaat olivat muuttaneet siitä. Samalla kaupunginhallitus 
oikeutti kiinteistölautakunnan poistamaan ko. rakennukset kiinteistöluettelosta 
sitä mukaa kuin ne puretaan sekä velvoitti teurastamolautakunnan ilmoittamaan 
purkamisesta kiinteistölautakunnalle (20. 8. 2 134 §). 

Teurastamolautakuntaa kehotettiin yhteistoiminnassa kiinteistölautakunnan 
kanssa uudelleen tutkimaan vastaisuudessa rakennettavan vihannestukkukeskuksen 
sijoitusta ottamalla huomioon, että Agroksen alueelta mahdollisesti voitaisiin varata 
tontteja lihanjalostustehtaita varten (24. 9. 2 472 §). 

Kaupunginhallitus päätti, että vihannestukkutorin aluetta laajennettaisiin siten, 
että teurastamon alueella sijaitseva, kiinteistölautakunnan 25. 3. 1957 antamassa 
lausunnossa ehdotettu, III vaihtoehdon mukainen alue kunnostettaisiin käytettä-
väksi vihannesten tukkumyyntitorina. Teurastamolautakuntaa kehotettiin merkitse-
mään v:n 1961 talousarvioehdotukseensa ko. työtä varten tarvittava määräraha 
(17. 12. 3 384 §). 

Teurastamon jäähdyttämön laitteita ja putkiston uusimista koskeva asia. Kaupun-
ginhallitus päätti huomauttaa teurastamolautakunnalle siitä, ettei se ollut tarpeelli-
sella huolella valvonut jäähdyttämön laitteiden ja putkiston uusimista koskevien 
suunnitelmien laatimista ja määrärahan tarpeen asianmukaista esittelyä eikä myös 
ollut tarpeellisella kiireellisyydellä käsitellyt jäähdyttämön uusimiseen liittyviä 
kysymyksiä. Samalla kaupunginhallitus päätti huomauttaa teurastamon toim. joht. 
Reijo Turuselle siitä, ettei hän ollut noudattanut tarpeellista huolellisuutta valmis-
tellessaan ja esitellessään teurastamolautakunnalle jäähdyttämön laitteiden ja put-
kiston uusimistyötä ja siitä, ettei hän ollut noudattanut kaupunginhallituksen v. 
1953 antamia hankinta-asioita koskevia ohjeita. Kaupunginhallitus päätti myös, 
ettei kaupunginreviisorin asiaa koskeva kirjelmä antanut aihetta muihin toimenpitei-
siin (17. 9. 2 417 §). 

Kaupunginhallitus oikeutti teurastomolautakunnan käyttämään tuloa tuotta-
vien pääomamenojen pääluokkaan teurastamon jäähdyttämön laitteiden ja putkis-
ton uusimista varten merkittyä siirtomäärärahaa (2. 7. 1 964 §). 

Teurastamon käyttöomaisuuden siirtäminen teurastamolautakunnan hallintoon. 
Kaupunginhallitus päätti siirtää teurastamolautakunnan hallintoon teurastamon 
käyttöomaisuuden seuraavia arvoja noudattaen: 
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mk 

korttelin n:o 274 tontti n:o 2 
rakennukset em. tontilla, lukuun ottamatta maidontarkastamoa 
kalasataman alue 5 650 m2 

kalasataman rakennukset > 

193 510 000 
873 500 100 

14 125 000 
9 050 500 

Yhteensä 1 090185 600 

Samalla kaupunginhallitus määräsi, että rakennusten erittelyssä oli noudatettava 
revisio viraston 23. 3. antamia ohjeita, että teurastamon käyttöomaisuudelle on las-
kettava 6 %:n vuotuinen korko. Rahatointa johtavaa apulaiskaupunginjohtajaa 
kehotettiin tekemään eri esitys teurastamon laskentatoimen johdosta johtosääntöön 
tehtäviksi muutoksiksi (2. 7. 1 921 §). 

Poistetusta ja romutetusta omaisuudesta saatujen tulojen tilittäminen. Kaupungin-
hallitus määräsi, että ao. järjestyksessä poistetun teurastamon omaisuuden myyn-
nistä kertyvät tulot oli kirjanpidossa merkittävä teurastamon tulotileille. Samalla 
kehotettiin ratkaisuvallan siirtämistoimikuntaa teurastamon johtosääntöä tarkis-
taessaan ottamaan huomioon myöskin kysymyksen siitä, kenen ratkaistavaksi 
olisi annettava päättäminen irtaimen omaisuuden poistamisesta (18. 6. 1 805 §). 

Teurastajien kurssi. Merkittiin tiedoksi, että teurastamolla oli pidetty ensimmäi-
set kauppa- ja teollisuusministeriön 16. 8. 1958 vahvistaman teurastajien oppiohjel-
man mukaiset kurssit (khn jsto 24. 3. 5 547 §). 

Vahingonkorvaus. Rahatoimistoa kehotettiin suorittamaan Oy. Putkivarasto 
Abille kaupunginhallituksen yleisistä käyttövaroista 34 228 mk korvauksena teuras-
tamon alueella irti päässeen sonnin yhtiön pakettiautolle aiheuttamista vahingoista 
sillä ehdolla, ettei yhtiö esittäisi tapahtuman johdosta muita vaatimuksia kaupun-
kiin nähden (khn jsto 14. 4. 5 675 §). 

Teurastamon tarverahoista saatiin kauppias S. M. Lampiselle suorittaa 15 245 
mk:n korvaus irti päässeen sonnin hänen autolleen aiheuttamista vaurioista (khn 
jsto 30. 6. 6 109 §). 

Vainajien muiston kunnioittaminen. Yleisjaosto päätti, että edesmenneen eläin-
lääkintöneuvos Anders Backmanin haudalle oli kaupungin puolesta laskettava sep-
pele (khn jsto 26. 5. 5 850 §). 

Kaupungin liittyminen Suomen Kylmäteknillis-Taloudellisen Yhdistyksen jäse-
neksi. Kaupunginhallitus päätti, että kaupunki liittyy Suomen Kylmäteknillis-
Taloudellisen Yhdistyksen jäseneksi v:n 1960 alusta lukien (12. 3. 885 §). 

Viranhaltijat. Elintarvikekeskuksen lautakuntaa kehotettiin valitsemaan avoin-
na olevaan 12. palkkaluokan vakinaiseen toimistoapulaisen virkaan huoneenvuokra-
toimiston palveluksesta vapautuva tp. toim. apul. Elna Attila (28. 10. 2 798 §). 

Henkilökunnan ryhmäostot. Alistettuaan tutkittavakseen elintarvikekeskuksen 
lautakunnan 19. 2. tekemän päätöksen, joka koski henkilökunnan tukkuliikkeistä 
yhteisesti suorittamia ryhmäostoja, kaupunginhallitus päätti kieltää henkilökunnan 
yhteisostotoiminnan siihen saakka, kunnes kaupunginhallitus olisi tutkinut asian 

Elintarvikekeskus 

(26. 2. 693 §). 
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Myöhemmin kaupunginhallitus asiaa harkittuaan päätti, että virastojen ja lai-
tosten puitteissa tapahtuvien ns. ryhmäöstojen suorittaminen henkilökunnalle ei 
ollut sallittua (11. 6. 1 747 §). 

Kasvisvaraston rakennustyön suorittaminen. Yleisten töiden lautakunta oikeutet-
tiinJkäyttämään v:n 1958 talousarvion tuloa tuottamattomien pääomamenojen pää-
luokan lukuun Talorakennukset Meritullinkadun virastotaloa varten merkityn siirto-
määrärahan säästöstä talousarvion perusteluista poiketen enintään 6 mmk ja Huopa-
lähden poliisivartioasemarakennusta varten merkityn siirtomäärärahan säästöstä 
niin ikään talousarvion perusteluista poiketen enintään 1.5 mmk Herttoniemen 
kasvisvaraston rakennustyön loppuun suorittamista varten (26. 2. 740 §). 

Yleis jaosto päätti myöntää kaupunginhallituksen yleisistä käyttövaroista 
75 000 mk kasvisvarastoon suoritettavan tutustumiskäynnin ja tiedotustilaisuuden 
yhteydessä Kaupunginkellarissa järjestettävää tarjoilua varten (khn jsto 12. 5. 
5 803 §). 

Sähkölaitoksen Annalan keskusvaraston ja korjauspajan henkilökunnan ruokalan 
hoitaminen annettiin elintarvikekeskuksen järjestettäväksi (30. 12. 3 435 §). 

14. Teollisuuslaitoksia koskevat asiat 

Teollisuuslaitosten kirjanpitojärjestelmän tarkistaminen. Kaupunginhallitus ke-
hotti teollisuuslaitosten lautakuntaa tarkistamaan kirjanpitojärjestelmässään mah-
dollisesti olevat puutteellisuudet, jotka koskivat määrärahojen käytön seuraamista 
ja määrärahojen ylityksiä. Samalla kaupunginhallitus kehotti lautakuntaa anta-
maan ao. viranhaltijoille huomautuksen siitä, että sidottujen määrärahojen käsitte-
lystä annettuja määräyksiä olisi tarkoin noudatettava (15. 1. 236 §). 

Viranhaltijat. Kassa- ja tiliosaston kamreerille Arne Ekmanille myönnettiin hä-
nen pyytämänsä ero virastaan. Virka päätettiin julistaa haettavaksi, hakuaika 
30 päivää. Ko. osaston toim. pääll. Äke Nilsson määrättiin hoitamaan virkaa 1. 7. 
lukien toistaiseksi ja kunnes se vakinaisesti täytettäisiin ja virkaan valittu ryhtyisi 
sitä hoitamaan. Hänelle myönnettiin viran mukainen palkka (2. 7. 1 958 §). Vir-
kaan valittiin sittemmin dipl. ekon. Äke Nilsson 15. 12. lukien (10. 12. 3 335 §). 

Mainitun osaston avoinna oleva 14. palkkaluokkaan kuuluva rahastajan virka 
päätettiin toistaiseksi jättää täyttämättä (12. 11. 2 992 §). 

V:n 1958 aikana sattuneet kassavajaukset. Yleisjaosto oikeutti kassa- ja tiliosas-
ton poistamaan kirjanpidosta kassanhoitajille v:n 1958 aikana sattuneet, yhteensä 
30 749 mk:n suuruiset kassavajaukset (khn jsto 21. 1. 5 150 §). 

Talojen Kivelänkatu 5—7 ja Lapinlahdentie 5 asukkaiden vuokraehdot. Kaupun-
ginhallitus päätti, että taloissa Kivelänkatu 5—7 ja Lapinlahdentie 5 asuvien niiden 
vuokralaisten, joiden vuokra oli määrätty käyvän vuokran mukaiseksi, vuokra alen-
nettaisiin 5 % 1. 8. lukien. Lukuun Kaasulaitos kuuluvista käyttövaroista myön-
nettiin enintään 625 000 mk ja lukuun Sähkölaitos kuuluvista käyttövaroista enin-
tään 310 000 mk liikaa perittyjen vuokrien ja 5 %:n koron, perimispäivästä maksu-
päivään, maksamiseksi niille mainittujen talojen vuokralaisille, joilta oli virheellisten 
pinta-alamittauksien vuoksi peritty liikaa vuokraa. Niiltä vuokralaisilta, joilta oli 
peritty liian pieni vuokra, päätettiin olla perimättä erotusta taannehtivasti. Teolli-
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