
2. Kaupunginhallitus 

Puutavaravarastoihin sidottujen kassavarojen enimmäismäärä. Kaupunginhallitus 
päätti määrätä, että toimiston puutavaravarastoihin saa olla kassavaroja sidottuna 
enintään 500 mmk (4.10. 2551 §, pp jsto 6.9. 8026 §). 

Tilannekatsaukset ym. Puutavara- ja polttoainetoimiston toimintaa koskevat ti-
lannekatsaukset merkittiin tiedoksi (pp jsto 25.1. 8011 §, 27.9. 8032 §). Jaosto päätti 
puolestaan hyväksyä puutavara- ja polttoainetoimiston v:n 1961 tilinpäätöksen 
(pp jsto 22.2. 8014 §) ja talousarvioehdotuksen v:lle 1963 (pp jsto 24.5. 8018 §). 

Polttoaineiden hinnat. Jaosto päätti, että kaupungin virastojen ja laitosten on v:n 
1963 talousarvioehdotusta laatiessaan laskettava polttoaineiden hinnat seuraaviksi: 
koivuhalot 1 800 mk/m3, havuhalot 1 650 mk/m3, sekahalot 1 500 mk/m3, sahaus 
2—3 osaan 150 mk/m3, sahaus neljään osaan 200 mk/m3, pilkkominen kolmeen osaan 
275 mk/m3, pilkkominen neljään osaan 375 mk/m3 ja ajo 250 mk/m3 (pp jsto 24.5. 
8019 §). 

Heinolan saha. Heinolan maalaiskunnan kunnanhallitus oli sahan v:n 1959 kun-
nallisveroa määrätessään jättänyt aikaisemmasta menettelystä poiketen hyväksy-
mättä sahan rahoitus- ja kantavelkojen korot vähennyksenä verotettavaa tuloa las-
kettaessa. Puutavara- ja polttoainetoimisto valitti päätöksestä Mikkelin lääninhalli-
tukselle, joka oli siirtänyt asian Uudenmaan lääninhallituksen käsiteltäväksi. Kau-
punginhallitus päätti Uudenmaan lääninhallitukselle annettavassa lausunnossaan 
yhtyä puutavara- ja polttoainetoimiston valituskirjelmässään lausumaan. Läänin-
hallitus oli 13.3. antamallaan päätöksellä hylännyt valituksen. Kaupunginhallitus 
päätti, ettei lääninhallituksen päätökseen haeta muutosta (8.2. 446 §, 20.6. 1832 §). 

Merkittiin tiedoksi, että Heinolan kaupunginhallitus oli hyväksynyt Heinolan 
sahan kaupungin sähkölaitokselta ostaman sähkön yksikköhinnat muutettaviksi 1.1. 
alkaen (pp jsto 25.1. 8008 §). 

Heinolan sahan tuotantokomitean edustajiksi v:ksi 1962—1963 valittiin joht. 
Jaakko Kivistö, varalle kontt.pääll. Jukka Snellman ja mets.hoit. Sakari Hannula, 
varalle piiriesim. Reino Nieminen (pp jsto 25.1. 8009 §). 

10. Muu liikeluonteinen toiminta 

Teurastamolaitos 

Viranhaltijat. Kaupunginhallitus oikeutti teurastamolaitoksen lautakunnan ju-
listamaan haettavaksi ja täyttämään yhden avoinna olevista 15. palkkaluokan halli-
apulaisen (vaakaajan) viroista (17.5. 1443 §). 

Kaupunginhallitus oikeutti teurastamolaitoksen lautakunnan valitsemaan virkaa 
haettavaksi julistamatta perustettuun alikonemestarin virkaan 20. palkkaluokan 
mukaan palkatun tp. koneenhoitajan (14.6. 1722 §). 

Kaupunginhallitus esitti lääninhallitukselle, että teurastamon ent. toim.joht. 
Turusen valitus olisi aiheettomana hylättävä ja antoi asiamiestoimiston tehtäväksi 
laatia ja jättää selityksen eläkeoikeuden menettämisestä. Edelleen kaupunginhallitus 
hyväksyi asiamiestoimiston sen toimenpiteen, jolla raastuvanoikeuden päätökseen 
oli kaupungin puolesta ilmoitettu tyytymättömyyttä. Hovioikeuden päätökseen, 
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joka oli pysyttänyt voimassa maistraatin toim.joht. Turusen virkarikosta koskevasta 
asiasta antaman päätöksen eräitä sakkorangaistuksia lukuun ottamatta, päätettiin 
tyytyä (22.2. 577 §, 18.4. 1169 §, 5.12. 3203 §). 

Aukioloajat. Kaupunginhallitus anoi sosiaaliministeriöltä lupaa siihen, että teu-
rastamolaitoksen lihan, kalan ja vihannesten tukkumyyntipaikat saadaan avata ja 
myynti niissä aloittaa arkipäivisin klo 7. o o. Ministeriö oli suostunut anomukseen 
siten, että lupa olisi voimassa v:n 1963 loppuun (30.5. 1598 §, 13.9. 2397 §). 

Teurastamolaitoksen maksut. Kaupunginhallitus totesi, että sen 7.12.1961 teke-
mässä päätöksessä teurastamon säilytys- ja kuljetustaksan 2) kohdassa mainitut 
suolipuhdistamon maksut ovat voimassa kaupunginhallituksen 25.6.1959 tekemän 
päätöksen mukaisina (1.2. 381 §, ks. kunn.as.kok. n:o 20). 

Kaupunginhallitus oikeutti teurastamolaitoksen perimään seuraavat maksut: teu-
rastuspalkkio sosiaalikuluineen, käyttömaksu, esijäähdytysmaksu, vuotien tarkas-
tusmaksu, vuotien punnitusmaksu sekä säilytys- ja kuljetusmaksu perimistoimen-
piteiden yksinkertaistamiseksi yhtä maksukuittia käyttäen siten, että viisi ensiksi 
mainittua maksua yhdistetään yhdeksi »teurastamomaksuksi» ja maksukuittiin ote-
taan erilliseksi säilytys- ja kuljetusmaksu. »Teurastamomaksun» tulee olla saman 
kuin mainittujen viiden erillisen maksun summa pyöristettynä lähimpään 5 tai 10 
mk:aan. Lisäksi teurastamolaitoksen tulee huolehtia siitä, että yhdistetyt maksut 
saadaan tarvittaessa selville sekä kappale- että markkamäärin eriteltyinä (22.2. 
618 §). 

Kaupunginhallitus vahvisti teurastamolaitoksella valmistettavan jään hinnat 
1.3. alkaen seuraaviksi: tukkumyynnissä (ilman liikevaihtoverolisenssiä) 140 mk/ 
kpl, tukkumyynnissä (B-liikevaihtoverolisenssillä) 112 mk/kpl sekä vähittäismyyn-
nissä 180 mk/kpl. Tukkuhintaa 140 mk/kpl saatiin soveltaa ostoasiakkaisiin, jotka 
ilman B-lisenssiä ostivat kuukaudessa enemmän kuin 50 palaa (1.3. 704 §). 

Teurastamon alustavan yleissuunnitelman laatineen tanskalaisen Insinööritoi-
misto N. E. Vernbergin laskun suorittamista varten yleisjaosto myönsi 2 140mk:n 
lisämäärärahan tapahtuneen valuuttakurssimuutoksen johdosta (khn jsto 16.1. 
5152 §). 

Liikaa perittyjen navettamaksujen palauttamista varten asiakkaille yleisjaosto 
myönsi 20 860 mk (khn jsto 12.6. 6120 §). 

Pannuhuoneen vuokraaminen. Kaupunginhallitus kumosi teurastamolaitoksen 
lautakunnan tekemän päätöksen ns. pannuhuonetilan vuokraamisesta Räty Oy:lle 
ja kehotti lautakuntaa vuokraamaan ko. tilan määräajassa korkeimman tarjouksen 
tehneelle Karjakunnalle (20.6. 1799 §, 30.8. 2261 §). 

Elintarvikekeskus 

Viranhaltijat. Kaupunginhallitus oikeutti elintarvikekeskuksen lautakunnan täyt-
tämään haettavaksi julistamatta elintarvikekeskuksen 13. palkkaluokan emännän 
viran ja ottamaan virkaan sen tp. haltijan Annikki Soimakallion (1.11. 2838 §). 

Lääkärintarkastuspalkkioiden korottaminen. Kaupunginhallitus päätti vahvistaa 
elintarvikekeskuksen lääkärinpalkkiot 1.1. alkaen seuraaviksi: perustarkastus 1 000 
mk (röntgentarkastus ei sisälly palkkioon), ensi tarkastus 400 mk, uusintatarkastus 
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300 mk, reseptin uusiminen 100 mk, kotikäynti ilman matkakustannuksia päivällä 
1 000 mk ja yöllä 1 500 mk (11.1. 118 §). 

Herttoniemen kasvisvaraston suppiloiden ja siilon hankkimiseen liittyvän lisälas-
kun maksamista varten kaupunginhallitus myönsi 126 749 mk (27.9. 2524 §). 

Kouluruoka. Yleisjaosto oikeutti elintarvikekeskuksen toimittamaan kouluruokaa 
Pohjois-Helsingin yhteiskoulun yht. 77 oppilaan ruokailua varten Tapanilan suoma-
laisen kansakoulun ja ruotsalaisen kansakoulun oppilasruokaloihin sillä ehdolla, että 
ko. ruoan kuljetus suoritetaan mainituille kansakouluille toimitettavan ruoan kulje-
tuksen yhteydessä (khn jsto 25.9. 6653 §). 

Keskuspesula 

Viranhaltijat. Kaupunginhallitus päätti, että keskuspesulan työsuhteiselle johta-
jalle, dipl.ins. Tuure Lehdolle saadaan maksaa 220 000 mk:n suuruinen kuukausi-
palkka 1.7. lukien (18.10. 2693 §). 

Sairaaloiden vakiovaatekappaleiden siirtäminen keskuspesulan omistukseen. Yleis-
jaosto päätti, että keskuspesulajaoston kirjelmässä n:o 1550/4.10.1962 mainitut, 
Hesperian sairaalan Kallion osastolle aikaisemmin kuuluneet 2 188 vakio vaatekappa-
letta saadaan siirtää 1.10. alkaen keskuspesulan omistukseen ja merkitä ne keskus-
pesulan kirjanpitoon 720 408 mk:n arvoisina (khn jsto 9.10. 6740 §). 

Rakennustyöt. Kaupunginhallitus hyväksyi rakennusviraston talorakennusosas-
ton laatimat, 4.4. päivätyt ja numeroilla 1—3 merkityt keskuspesulan kellarikerrok-
sen muutostyön pääpiirustukset (2.5. 1275 §). 

Kaupunginhallitus oikeutti keskuspesulan tilaamaan rakennusviraston talora-
kennusosastolta pesularakennuksen pukuhuonetilojen ja kierreportaikon rakennus-
työn, josta talorakennusosasto oli tehnyt tarjouksen 3.6.1961 (11.1. 155 §). 

11. Rahatointa koskevat asiat 

Mortgage Bank of Finland Oy :ltä otettavan lainan lainasopimuksen hyväksyminen. 
Kaupunginvaltuusto oli 27.6. päättänyt, että kaupunki ottaa Mortgage Bank of 
Finland Oy:ltä 5 milj. USA:n dollarin määräisen lainan ja kaupunginhallitus päätti 
omasta puolestaan hyväksyä lainaa koskevan seuraavan lainasopimuksen: 

L a i n a s o p i m u s 

Sitten kun International Bank for Reconstruction and Development -niminen 
pankki (jota jäljempänä nimitetään Maailmanpankiksi) on elokuun 15 päivänä 1962 
päivätyllä lainasopimuksella (jota lainasopimusta myöhempine mahdollisine muutok-
sineen jäljempänä nimitetään Pääsopimukseksi) myöntänyt Mortgage Bank of Fin-
land Oy:lle (jota jäljempänä nimitetään Mortgage Bankiksi) eri valuutoissa vasta-
arvoltaan 25 miljoonan USA:n dollarin suuruisen lainan, Mortgage Bank Pääsopi-
muksen perusteella lainaa edelleen näistä varoista alempana mainitun määrän Hel-
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