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alaisiksi, mikä ei taannut tasapuolisia mahdollisuuksia eri yrittäjäpiireille. Liikenne-
laitoksen lautakunta mainitsi asian johdosta, että sen jälkeen kun liikennelaitos oli 
ilmoittanut sanomalehdissä haluavansa tehdä uuden mainossopimuksen, tarjouksia 
oli jättänyt seitsemän toiminimeä, joista hankittujen luottotietojen jälkeen voitiin 
todeta Mainosrengas Oy:n tarjous edullisimmaksi. Liikennelaitoksen osuus mainos-
tuloista oli tämän tarjouksen mukaan 60 %, vähimmäismäärä sopimusvuotta kohti 
14 mmk sekä vähimmäismäärää vastaava 14 mmk:n suuruinen pankin antama oma-
velkainen takaus. Lähinnä edullisimman tarjouksen tehneen yhtiön osalta vastaavat 
luvut olivat: 50 % mainostuloista ja vähimmäismääränä 12 mmk sopimusvuotta 
kohti ja 12 mmk:n suuruinen pankin takaus. Yhtiö oli myöhemmin korottanut tar-
jouksensa 60 %:iin, mutta ei sitä liian myöhään jätettynä voitu ottaa huomioon. 
Mainosrenkaan kanssa oli myös sovittu siitä, että mikäli sen tarjous hyväksyttäisiin, 
käyttäisi yhtiö osuustoiminnallisen sektorin mainontaa varten 40 % mainospaikoista 
ja ainakin 60 % varattaisiin yksityistä ja julkista sektoria varten. Em. seikat todet-
tuaan lautakunta oli päättänyt tehdä sopimuksen Mainosrengas Oy:n kanssa. Jäse-
net Hara, Ilveskorpi ja Niemi jättivät pöytäkirjaan liitettäväksi vastalauseensa 
lautakunnan päätökseen katsoen sen asiallisesti virheelliseksi, koska sopimus mai-
nostilojen vuokraamisesta olisi tullut tehdä puolueettomalla pohjalla toimivan yhtiön 
kanssa. Kaupunginhallitus oli ilmoittanut käsitelleensä liikennelaitoksen lautakun-
nan em. päätöstä 17.12.1961 ja tällöin päättäneensä, ettei asia antanut aihetta lauta-
kunnan päätöksen tutkittavaksi alistamiseen. Lisäksi kaupunginhallitus oli huo-
mauttanut, että hyvien liiketapojen mukaan ei määrätyn tarjousajan jälkeen ja tar-
jousten tultua avatuiksi tehtyä uutta tarjousta enää oteta huomioon. Vastaus väli-
kysymykseen merkittiin tiedoksi (10.1. 46 §). 

Puutavara- ja polttoainetoimisto 

Johtosäännön muuttaminen. Kaupunginvaltuusto päätti muuttaa puutavara- ja 
polttoainetoimiston johtosäännön 5 §:n seuraavaksi: Puutavara- ja polttoainetoi-
misto suorittaa kaupungin tilisäännön mukaisesti tai muutoin tilitoimistolle kuulu-
vat tehtävät. Puutavara- ja polttoainetoimiston kassaosastona toimii rahatoimisto 
(4.4. 260 §, kunn. as. kok. n:o 47). 

10. Muu liikeluonteinen toiminta 

Teurasta molaitos 

Lihantarkastamon ja teurastamon lihantarkastusmaksujen tarkistaminen. Kaupun-
ginvaltuusto päätti hyväksyä teurastamon käyttömaksut ja lihantarkastusmaksut. 
Uusi taksa saatiin ottaa käyttöön lääninhallituksen vahvistamispäätöstä seuraavan 
kuukauden alusta. Lääninhallitus vahvisti mainitut lihantarkastusmaksut 6.6. 
(21.3. 220 §, 2.5. 349 §, 27.6. 512 §, kunn. as. kok. n:o 71). 

Teurastuspalkkioiden tarkistaminen. Kaupunginvaltuusto päätti, muuttaen 
v. 1960 tekemänsä päätöksen a) kohtaa, vahvistaa teurastuspalkkiot maksettavaksi 
9.4. alkaneen palkanmaksukauden alusta lukien palkkalautakunnan ehdotuksen mu-
kaisesti (5.9. 601 §, kunn. as. kok. n:o 109). 

100 



1. Kaupu ngin valtuu s to 

Teurastamolaitoksen alueen ja toiminnan uudelleenjärjestely. Kaupunginvaltuusto 
päätti, että teurastamon toiminnan ja alueen uudelleenjärjestely on suoritettava 
Insinööritoimisto N. E. Vernbergin 29.12.1961 päivätyn suunnitelman B-vaihto-
ehdon mukaisesti (12.12. 872 §). 

Virkojen järjestely. Sen jälkeen kun teurastamon toiminta v. 1933 aloitettiin oli 
sen toiminta jatkuvasti laajentunut ja muuttunut. Teurastamolaitosten lautakunta 
oli sen vuoksi katsonut aiheelliseksi tutkia näiden kehitysilmiöiden vaikutusta lai-
toksen taloudelliseen toimintaan. Kaupunginhallituksen ja järjestelytoimiston 
annettua asiasta lausuntonsa kaupunginvaltuusto päätti suorittaa teurastamolaitok-
sessa seuraavat järjestelyt 1.1.1963 alkaen siten, 

I. a) että teurastamolaitoksen toimistossa siirretään 18. palkkaluokkaan kuu-
luva kanslistin virka 19. palkkaluokkaan samalla muuttaen viran nimikkeen kirjan-
pitäjäksi ja 13. palkkaluokkaan kuuluva toimistoapulaisen virka siirretään 15. 
palkkaluokkaan, 

b) että teurastamolaitoksen teknillisellä osastolla 15. palkkaluokkaan kuuluva 
lämmittäjän virka siirretään 16. palkkaluokkaan samalla muuttaen viran nimikkeen 
metallikor j ausmieh eksi, 

c) että teurastamolaitoksen syväjäädyttämöön perustetaan 20. palkkaluokkaan 
kuuluva alikonemestarin virka, 15. palkkaluokkaan kuuluva lämmittäjän virka siir-
retään 20. palkkaluokkaan samalla muuttaen viran nimikkeen alikonemestariksi ja 
yksi 14. palkkaluokkaan kuuluva halliapulaisen virka siirretään 15. palkkaluokkaan, 

II. että 32. palkkaluokkaan kuuluva teurastusosaston tarkastuseläinlääkärin 
virka, kolme 13. palkkaluokkaan kuuluvaa portinvartijan virkaa, yksi 16. palkka-
luokkaan kuuluva teurastajan virka, yksi 14. palkkaluokkaan kuuluva karjanhoita-
jan virka, kaksi 14. palkkaluokkaan kuuluvaa halliapulaisen virkaa ja kaksi 15. palk-
kaluokkaan kuuluvaa vaakaajan virkaa lakkautetaan. 

Samalla kaupunginvaltuusto päätti vahvistaa alikonemestarin virkojen pätevyys-
vaatimukseksi alikonemestarin pätevyyden sekä oikeuttaa ko. virkojen entiset hal-
tijat pysymään viroissaan, vaikka he eivät täytä viroille vahvistettuja uusia päte-
vyysvaatimuksia (6.6. 427 §). 

Sähköjännitteen muutostyöt. Kaupunginvaltuusto oikeutti teurastamolaitoksen 
lautakunnan ylittämään kertomusvuoden talousarvion pääomamenojen pääluokkaan 
teurastamon ja syväjäädyttämön sähköjännitteen muutostöitä varten merkittyä 
määrärahaa enintään 2.9 94 mmk ko. muutostöiden loppuun suorittamiseksi (20.6. 
506 §). 

Kalatukkukeskus 

Kalatukkukeskuksen perustaminen ja rakentaminen. Kaupunginhallituksen ehdo-
tuksen mukaisesti kaupunginvaltuusto päätti, 

1) että kalatukkukeskuksen alue ja sen käyttösuunnitelma vahvistetaan kala-
tukkukeskuskomitean mietintöön liitettyjen rakennusviraston talorakennusosaston 
26.5.1961 ja satamalaitoksen 8.5.1961 päivättyjen piirustusten mukaisina, Kalaran-
nankadun osalta kuitenkin satamalaitoksen 17.10.1962 molla 20/8962/VIII/1629 
merkityn piirustuksen mukaisena, 
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2) että em. mietintöön liittyvät talorakennusosaston 26.5.1961 päivätyt kalan 
tukkumyyntihallin ja laatikkovarasto-pesurakennuksen luonnospiirustukset hyväk-
sytään, 

3) että kalatukkukeskuksen pääomakustannukset päätetään jakaa kalatukku-
keskuskomitean mietinnön III kappaleessa esitetyllä tavalla, 

4) että kalatukkukeskuksen käyttökustannusten jako hyväksytään em. komi-
tean mietinnön IV kappaleessa esitetyn ehdotuksen mukaisena ja 

5) että kalatukkukeskus hallinnollisesti määrätään teurastamolaitoksen alaisuu-
teen (19.12. 897 §). 

Elintarvikekeskus 

Viranhaltijat. Kaupunginvaltuusto päätti perustaa 1.10. alkaen elintarvikekes-
kukseen 13. palkkaluokkaan kuuluvan emännän viran ja myöntää 165 300 mk ko. 
viran aiheuttamia palkkausmenoja varten kertomusvuonna (5.9. 600 §). 

11. Rahatointa koskevat asiat 

V :n 1961 obligaatiolainan ottamista koskevan päätöksen muuttaminen. Kireän 
rahatilanteen vuoksi ja turvatakseen em. obligaatioiden menekin kaupunginvaltuus-
to päätt i muuttaa v. 1960 (ks. s. 14) tekemäänsä obligaatiolainan ottamista koskevaa 
päätöstään lainan emissiokurssin osalta siten, että lainasta vielä myymättä olevat 
obligaatiot myydään emissiokurssiin 94.13%. Sisäasiainministeriö vahvisti 1.10. 
kaupunginvaltuuston päätöksen (5.9. 581 §, 17.10. 700 §). 

Lainan ottaminen Mortgage Bank of Finland Oy:ltä. Kaupunginvaltuusto päätti 
ottaa Mortgage Bank of Finland -nimiseltä rahalaitokselta enintään 6 000 000 USA:n 
dollaria vastaavan lainan, mikä Suomen rahassa oli n. 1 600 mmk, sillä ehdolla että 
lainan korko on enintään 6.5 % ja laina-aika enintään 20 vuotta. Kaupunginhallitus 
oikeutettiin sopimaan yksityiskohtaisista lainaehdoista. Laina hyväksyttiin käytet-
täväksi Hanasaaren voimalaitoksen konehankintojen rahoittamiseen. Samalla kau-
punginvaltuusto päätti, että Salmisaaren voimalaitoskiinteistön 20. kaupunginosan 
korttelissa n:o 786 olevaan tonttiin n:o 1 ja sillä oleviin rakennuksiin ja niissä olevaan 
irtaimistoon saatiin ottaa kiinteistö- ja irtaimistokiinnitykset 6 000 000 USA:n dolla-
rin määrään saakka enintään 10 %:n vuotuisine korkoineen. Sisäasiainministeriö 
vahvisti 23.7. edellä selostetun päätöksen (27.6. 520 §, 5.9. 549 §). 

Lainan ottamista Postisäästöpankilta koskevan päätöksen vahvistaminen.Merkittiin 
tiedoksi, että sisäasiainministeriö oli 25.1. vahvistanut kaupunginvaltuuston v.1961 
(ks. s. 16) ko. asiasta tekemän päätöksen (7.2. 93 §). 

Lainojen ottaminen kaupunginteatterin rakentamista varten. Kaupunginvaltuusto 
päätti ottaa Vakuutusosakeyhtiö Fennialta 75 mmk:n lainan, maksuaika 10 v ja 
vuotuinen korko 7 % siten, että laina on nostettavissa 25 mmk:n erissä vuosittain 
v:sta 1962 alkaen ja että lainan kulloinkin erääntyvä korko ja kuoletus sidotaan 
tukkuhintaindeksiin ns. puoli-indeksiehdon mukaisesti. Kaupunginhallitus oikeu-
tettiin vahvistamaan yksityiskohtaiset lainaehdot. Laina hyväksyttiin käytettäväksi 
kaupunginteatterin rakentamiseen. Sisäasiainministeriö vahvisti 1.3. em. päätöksen 
(24.1. 78 §, 21.3. 194 §). 
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