
1. Kaupungin valtu usto 

hallitukselle myönnettiin oikeus hyväksyä sillan korkeussijainti ja sillan lopulliset 
pääpiirustukset (6.4. 278 §). 

Veneiden kiinnityslaiturin rakentaminen Roihuvuoreen. Vt Kivilinna ym. olivat 
v. 1958 tehneet ko. asiaa koskevan aloitteen, jossa oli huomautettu roihuvuorelaisten 
yleensä harrastavan kaikenlaista ulkoilua, mutta venelaiturin puuttuminen ehkäisi 
merellä liikkumista. Urheilu- ja retkeilylautakunta oli ehdottanut yksityisen vene-
kerhon perustamista, jonka jäsenet saisivat käyttöönsä laituripaikkoja. Koska kau-
pungissa oli suhteellisen vähän sellaisia esikaupunkialueita, joissa tarvittiin venelai-
tureita, olisi ehkä paikallaan, että kaupunki rakentaisi laiturit kuten Kantakaupun-
gin alueellakin. Venekerhot voisivat hoitaa laituripaikkojen vuokrauksen, vartioin-
nin ym. sekä maksaa laiturista kaupungille vuosittain kohtuullisen vuokran. Sata-
malautakunnan mielestä olisi laiturien rakentaminen ja kunnossapitäminen suori-
tettava perustettavien kerhojen toimesta. Samalla lautakunta oli viitannut talous-
arvion tarkastuskomitean mietintöön, jonka mukaan olisi tutkittava, miten yksityis-
tä harrastustoimintaa hyväksi käyttäen voitaisiin supistaa sellaista kaupungin yllä-
pitämää toimintaa, joka ei ole välttämätöntä, vaikkakin kaupunkilaisten kannalta 
toivottavaa. Kaupunginhallitus oli huomauttanut, että sen asettama ns. vapaa-
ajan viettokomitea tulee työnsä yhteydessä tutkimaan myös ko. kysymystä. Kau-
punginhallitus oli puoltanut satamalautakunnan ehdotusta. Kaupunginhallituksen 
vähemmistön mielestä kaupungin olisi ryhdyttävä tarpeellisiin toimenpiteisiin 
venelaiturin rakentamiseksi Roihuvuoreen. Kaupunginvaltuusto katsoi edellä esi-
tetyn riittäväksi selvitykseksi aloitteen johdosta (10.2. 127 §). 

Seuraavat aloitteet päätettiin lähettää kaupunginhallituksen valmisteltavaksi: 
vt Saastamoisen ym. aloite suurkuluttajien maksujen muuttamiseksi satama-, 

kaasu-, sähkö- ja vesilaitoksen tariffeissa (15.6. 502 §); 
vt v. Frenckellin aloite Lauttasaaren sillan liikenteen järjestämiseksi (21.9. 

631 §); 
vt Järvisen ym. aloite suunnitelman laatimisesta venelaiturien rakentamiseksi 

kaupungin eri alueille (15.6. 499 §); 
vt Hakulisen ym. aloite uusien venelaiturien rakentamiseksi Kallion ja Sörnäisten 

asuntolaueita varten (1.6. 438 §). 

13. Teurastamolaitosta, elintarvikekeskusta ja kalasatamaa koskevat asiat 

Teurastamolaitoksen lautakunnan ja teurastamolaitoksen johtosääntöjen uusiminen. 
Kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti kaupunginvaltuusto päätti, 

1) hyväksyä teurastamolaitoksen lautakunnan johtosäännön kaupunginhalli-
tuksen mietinnön n:o 22 liitteen n:o 13 mukaisesti, 

2) hyväksyä teurastamolaitoksen johtosäännön saman mietinnön liitteen n:o 14 
mukaisesti. 

Samalla kaupunginvaltuusto päätti, että teurastamolaitoksen jäädyttämön hoi-
tajan virka ja kalasataman esimiehen sekä karjapihan esimiehen virka muutetaan 
esimiehen viroiksi (30.11. 824 §, kunn. as. kok. n:o 107, 108). 

Viranhaltijat. Teurastamolaitoksen toimitusjohtajan virkaan valittiin laitoksen 
apulaisjohtaja, eläinlääkäri Björn-Ole Engdahl 1.7. lukien (15.6. 480 §). 
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Kaupunginvaltuusto päätti lakkauttaa 1.4. lukien teurastamon 22. palkkaluokan 
taloudenhoitajan viran, 14. palkkaluokan apulaiskassanhoitajan viran ja 11. palkka-
luokan toimistoapulaisen viran sekä perustaa samasta ajankohdasta lukien 28. palk-
kaluokkaan ja III kielitaitoluokkaan kuuluvan konttoripäällikön viran, jonka päte-
vyysvaatimuksena on yliopistossa tai korkeakoulussa suoritettu virkaan soveltuva 
tutkinto ja riittävä taloudellinen kokemus. Uuden viran haltijan palkan maksami-
seen saatiin kertomusvuonna käyttää lakkautettujen virkojen säästyneitä palkkoja 
(24. 2. 158 §). 

Teurastamolaitoksen toimitusjohtajan virka päätettiin 1.4. lukien siirtää 36. 
palkkaluokasta 37. palkkaluokkaan (23. 3. 234 §). 

Kaupunginvaltuusto päätti myöntää varat. Reijo Turuselle eron teurastamolai-
toksen toimitusjohtajan virasta, sillä edellytyksellä että hän eroaa 29.2. Lisäksi 
päätettiin ilmoittaa asiasta sekä Uudenmaan lääninhallitukselle että poliisilaitok-
selle ja pyytää samalla, että poliisilaitos ryhtyisi tarvittaviin toimenpiteisiin asian 
saattamiseksi tuomioistuimen käsiteltäväksi. Asia oli pidettävä salaisena muulta 
kuin lopullisen päätöksen osalta siihen saakka, kunnes asia oh ollut esillä oikeudessa 
tai jätetty sikseen (24.2. 171 §, k h n m t ö n : o 2 ) . 

Teurastuspalkkioiden tarkistaminen. Kaupunginvaltuusto hyväksyi teurastamo-
laitoksen teurastajille uudet teurastuspalkkiot, jotka tulisivat voimaan 26.9. lukien 
(14.12. 858 §, kunn. as. kok. n:o 116). 

Jäänvalmistusmenetelmän uusiminen. Kaupunginvaltuusto oikeutti teurastamo-
laitoksen lautakunnan käyttämään tuloa tuottavien pääomamenojen pääluokan 
lukuun Teurastamo laitoksineen kuuluvista siirtomäärärahoista Jäähdyttämön 
laitteiden ja putkiston uusiminen, määrärahan käyttötarkoitusta osittain muuttaen, 
jäänvalmistusmenetelmän uusimista varten enintään 3 mmk (2.11. 731 §). 

Vihannestukkutorin käyttöön ottamisesta aiheutunut terveydenhoitojärjestyksen 
muutos. Kaupunginvaltuusto päätti hyväksyä terveydenhoitojärjestyksen 53 §:n 
muuttamisen. Muutos koski maalaiskansan ja maatilan haltijain harjoittamaa elin-
tarvikkeiden kauppaa (30.11. 823 § v:n 1961 kunn.as. kok. n:o 18). 

Kalasatama 

Verkkosaaren eräiden alueiden vuokraaminen kalan tukkukauppaa ja kalojenjalos-
tusta harjoittaville liikkeille. Satamalautakunta oli esittänyt, että se oikeutettaisiin 
antamaan vuokralle osia Pienen Verkkosaaren ns. savustamoalueelta sekä Kalasata-
man länsi- ja pohjoispuolella sijaitsevilta alueilta, mutta yhtyen kiintesitölauta-
kunnan kantaan kaupunginvaltuusto päätti kehottaa satamalautakuntaa toistai-
seksi pidättäytymään ko. alueiden vuokrauksista, koska nämä saattaisivat olla 
esteenä alueen yleissuunnitelman laatimiselle (27.1. 77 §). 

Elintarvikekeskus 

Viranhaltijat. Kaupunginvaltuusto päätti siirtää elintarvikekeskuksen pääemän-
nän viran 1.4. lukien 26. palkkaluokkaan sekä myöntää 73 710 mk ao. määrärahoista 
mainitun korotetun palkan maksamista varten kertomusvuonna (24.2. 151 §). 
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