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myönnetty lupa käyttää omaa moottori ajoneuvoaan työasioissa, oman moottoriajo-
neuvon käytöstä maksettavasta kilometrikorvauksesta sillä ehdolla, etteivät kor-
vaukset ylittäisi kaupunginhallituksen vahvistamaa, kulloinkin voimassa olevaa 
kilometrikorvausta (yjsto 2.1. 5 036 §, 17.12. 7 406 §). 

10. Muu liikeluonteinen toiminta 

Teurastamolaitos 

Viranhaltijat. Teurastamolaitoksen lautakunnalle myönnettiin oikeus julistaa 
haettavaksi ja täyttää avoimeksi tullut 12. palkkaluokan vakinainen tukkuhallin esi-
miehen virka. Mikäli virkaan valittaisiin joku laitoksen vaakaajista saataisiin mai-
nittu sekä 12.8. avoimeksi tullut 10. palkkaluokan vaakaajan virka myös julistaa 
haettavaksi (21.11. 3 245 §). 

Kaupunginhallitus oli 28.2. tekemällään päätöksellä hylännyt teurastamolaitok-
sen ent. käyttöins. L. O. Lindqvistin anomuksen saada korvaus v. 1957—1959 käyt-
töinsinöörinä ollessaan suorittamastaan teuiastamon jäähdytyslaitoksen uusimis-
töiden valvontatyöstä. Palkkalautakunta oli lausunnossaan todennut kaupungin-
valtuuston v. 1956 muuttaneen teurastamolaitoksen 27. palkkaluokan käyttöpäälli-
kön viran 30. palkkaluokkaan kuuluvaksi käyttöinsinöörin viraksi sillä perusteella, 
-että käyttöinsinööri suunnittelisi ja valvoisi jäähdyttämön uudelleenjärjestelytyötä. 
Koska Lindqvist oli tullut mainittuun käyttöinsinöörin virkaan kaupunginvaltuus-
ton päätöksen jälkeen, oli hän velvollinen ilman eri korvausta muiden tehtäviensä 
ohessa valvomaan jäähdyttämön uusimistöitä. Lisäksi on toimitusjohtajalla laitok-
sen johtosäännön 9 §:n perusteella ollut oikeus määrätä käyttöinsinööri suoritta-
maan ko. pykälässä lueteltujen tehtävien lisäksi muitakin tehtäviä. Kaupunginhal-
litus päätti kehottaa asiamiestoimistoa antamaan asiassa sen lausunnon mukaisen 
selityksen lääninhallitukselle (1.8. 2 097 §). 

Toimiston aukioloaika. Kaupunginhallitus päätti, muuttaen v. 1951 tekemäänsä 
päätöstä, vahvistaa teurastamolaitoksen toimiston aukioloajan klo 8—15, puolen 
tunnin aamiaistauoin ja lauantaisin klo 8—12 .30 , ilman aamiaistaukoa (28.11. 
3 307 §). 

Eräiden osastojen aukioloaika. Merkittiin tiedoksi, että sosiaaliministeriö oli 
myöntänyt teurastamolaitokselle oikeuden avata lihan, kalan ja vihannesten tukku-
myyntipaikat arkipäivinä klo 7 ja lihatukkuhallin klo 7.3 0. Lupa oli voimassa v:n 
1965 loppuun (31.10. 3 036 §, 4.12. 3 376 §). 

Eräiden maksujen tarkistaminen. Kaupunginhallitus päätti vahvistaa teurasta-
molaitoksen eräät maksut tulemaan voimaan 1.1.1964 lukien (4.12. 3 378 §, kunn. 
as. kok. n:o 151 — 154). 

Uuden tallirakennuksen luonnospiirustusten hyväksyminen. Kaupunginhallitus 
päätti hyväksyä arkkit. Seppo Kasasen laatimat, 2.7. päivätyt teurastamolaitoksen 
uuden tallirakennuksen luonnospiirustukset n:o 1—7 (17.10. 2 895 §). 

Pääsy kieltoa teurastamo alueelle koskeva valitus. Teurastamolaitoksen lautakunta 
oli 16.3.1962 kieltänyt teurastamon järjestyssäännön 6 §:n 2 momentin perusteella 
kauppias Gustaf Sainiolta pääsyn teurastamolle kolmen vuoden ajaksi valittajan 
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saatua raastuvanoikeuden päätöksellä 8 kk:n ehdollisen tuomion yllytyksestä jatket-
tuun varkauteen teurastamoalueella. Sainio oli pyytänyt lautakunnan päätöstä ku-
mottavaksi, mutta mikäli niin ei voisi tapahtua, ainakin siten muutettavaksi, että 
valittaja voisi teurastamon alueella olevilla yleisillä markkinapaikoilla, varsinaista 
teurastamoa lukuun ottamatta, suorittaa jokapäiväistä työtään. Asiamiestoimisto oli 
huomauttanut, etteivät teurastamon järjestyssäännöt, jotka oli vahvistettu v. 1956, 
voineet koskea vihannestukkukeskusta, jota ei silloin ollut olemassakaan. Vihannes-
tukkukeskuksen v. 1958 vahvistetut järjestysmääräykset eivät sisältäneet rangais-
tus- tai muita seuraamuksia sen varalle, että joku syyllistyy rikokseen vihannestuk-
kukeskuksessa. Näin ollen ei pääsykiellon antaminen teurastamon järjestyssääntöjen 
em. momentissa tarkoitetulle henkilölle voinut olla valittajaa oikeudellisesti sitova, 
sikäli kuin oli kysymys pääsystä vihannestukkukeskuksen alueelle. Sen sijaan kun 
teurastamon asiakkaiden kanssa yleensä tehtiin sopimukset teurastamon käyttämi-
sestä, voitiin näihin sopimuksiin sisällyttää myös velvollisuus noudattaa teurastamon 
järjestyssääntöjä, jolloin lautakunnalla olisi oikeus antaa pääsykielto lihantukku-
myyntihalliin henkilölle, jonka esiintymistä siellä ei voitu pitää suotavana hänen te-
kemänsä rikoksen vuoksi. Kaupunginhallitus päätti kumota teurastamolaitoksen 
lautakunnan v. 1962 tekemän päätöksen siltä osin kuin se koski kauppias Sainion 
pääsemistä vihannestukkukeskukseen elinkeinoaan harjoittamaan, mutta hylätä va-
lituksen siltä osin, kuin se koski valittajan oikeutta päästä teurastamon eri osastoi-
hin, lähinnä lihantukkumyyntihalliin (25.4. 1 318 §). 

Teurastamolaitoksen 30-vuotisjuhlat. Yleisjaosto oikeutti teurastamolaitoksen 
lautakunnan järjestämään 20.9. laitoksen henkilökunnalle ja teurastamon alueella 
toimiville laitoksen käyttäjille kahvitilaisuuden laitoksen 30-vuotisen toiminnan joh-
dosta. Tilaisuuden järjestämistä varten myönnettiin 1 000 mk (yjsto 3.9. 6 624 §). 

Elintarvikekesk us 

Viranhaltijat. Yleisjaosto oikeutti elintarvikekeskuksen määräämään eräät vi-
ranhaltijat suorittamaan ylitöitä 200 tunnin enimmäismäärän ylittäen (yjsto 1.10. 
6 832 §). 

Keskuspesula 

Irtaimistoa koskevat asiat. Yleisjaosto päätti, että keskuspesulassa oleva De 
Laval -merkkinen lämmönvaihdin saatiin siirtää kalustonsiirtona rakennusviraston 
katurakennusosastolle kertomusvuoden lopussa, jolloin keskuspesula saisi poistaa 
mainitun 17 940 mk:n arvoisen lämmönvaihtimen kantaomaisuudestaan (yjsto 
30.12. 7 515 §). 

11. Rahatointa koskevat asiat 

Lyhytaikaisen lainan ottaminen kaupungille. Kaupunginhallitus päätti hyväksyä 
kaupunginvaltuuston 30.10. (ks. s. 111) tekemän päätöksen mukaisesti kaupungille 
otettavalle 1 mmk:n osavelkakirjalainalle em. päätöksessä mainittujen ehtojen lisäksi 
mm. seuraavat lainaehdot: 
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