
2. Kaupunginhallitus 

mahdollisuutta kaupungin omistamista metsistä saatavan puumäärän myymiseksi 
hakkeena kaupungissa jo oleville ja haketta polttaville lämpökeskuksille sekä mah-
sollisiin toimenpiteisiin ryhtymistä maaseudulta hankittujen pitkinä poltettavien 
halkojen korvaamiseksi kaupungin laitoksissa kaasulaitoksen koksilla ja tekemään 
asiasta tarpeelliset esitykset aikanaan kaupunginhallitukselle (1.6. 4 722 §). 

Polttoaineiden hinnat. Jaosto päätti, että kaupungin virastojen ja laitosten on 
v:n 1965 talousarvioehdotusta laatiessaan laskettava polttoaineiden hinnat seuraa-
vasti: koivu- ja havuhalot 22 mk/m3, sekahalot 19 mk/m3, sahaus 2—3 osaan 2.50 
mk/m3, sahaus 4 osaan 3 mk/m3, pilkkominen 3 osaan 3.75 mk/m3,% pilkkominen 4 
osaan 4.75 mk/m3 ja ajo 2.50 mk/m3 (ppjsto 11.6. 8 008 §). 

10. Muu liikeluonteinen toiminta 

Teurastamolaitos 

Teurastamon laajentaminen. Maidontarkastamon laboratorio oli aiottu sijoittaa 
samaan taloon, Helsingink. 24, terveydellisten tutkimusten laboratorion kanssa. 
Tähän ei kuitenkaan riittänyt tiloja senkään jälkeen, kun huolto virasto muuttaisi 
pois ko. talosta. Näin ollen kaupunginhallitus kehotti teurastamolaitoksen lautakun-
taa teurastamon laajentamissuunnitelman toteuttamisessa ottamaan huomioon 
maidontarkastamon pysyttämisen nykyisessä rakennuksessaan siten, että säilyte-
tään mahdollisuus laajentaa rakennusta itäänpäin (12.11. 3 087 §). 

Uuden navettarakennuksen rakentaminen. Kaupunginhallitus antoi suostu-
muksensa talousarviossa tarkoitukseen varatun 500 000 mk:n määrärahan käyttä-
miseen uuden navettarakennuksen rakentamiseksi (20.8. 2 222 §). 

Teurastamolaitos oikeutettiin myymään eniten tarjoavalle purettavaksi vihan-
nestukkukeskuksen vieressä sijaitseva puinen kioskirakennus (yjsto 21.1. 5 152 §). 

Jäsenmaksut. Suomen Kunnallisten Teurastamoiden Yhdistykselle päätettiin 
suorittaa kaupungin jäsenmaksuna 979 mk (yjsto 18.8. 6 503 §). 

Elintarvikekeskus 

Henkilökunta. Kaupunginhallitus päätti korottaa elintarvikekeskuksen palkkio-
virkaisen lääkärin henkilökunnan tarkastuksista ja hoidosta saamat palkkiot 1.11. 
lukien seuraaviksi: kuukausipalkkio 140 mk, palkkio perustarkastuksesta 15 mk, 
ensimmäisestä tarkastuksesta 6 mk ja uusintatarkastuksesta 4 mk, omien lääke-
määräysten uusiminen niiden luvusta riippumatta 1.50 mk sekä kotikäynti potilaan 
luona päivällä 15 mk ja klo 20—7 välisenä aikana 20 mk (19.11. 3 153 §). 

Tilapäisten viranhaltijain palkkajärjestelyjen vuoksi lisääntyneiden palkkameno-
jen suorittamiseen myönnettiin 90 mk (yjsto 29.12. 7 337 §). 

Ruokalatoiminnan liikevaihtoverovelvollisuus. Kaupunginhallitus päätti tyytyä 
liikevaihto verotoimiston päätökseen elintarvikekeskuksen ruokalatoiminnan liike-
vaihtoverovelvollisuudesta, mutta kehottaa elintarvikekeskusta yhdessä kaupun-
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ginkanslian kanssa ryhtymään toimenpiteisiin Kaupunginkellarin veronalaisen 
myynnin organisatorisesti erottamiseksi elintarvikekeskuksesta siten, että olisi 
mahdollista saada elintarvikekeskuksen muut virkamies- ja työmaaruokalat liike-
vaihtoverosta vapaiksi (5.3. 814 §). 

Kaupunginkellari. Kaupunginhallitus päätti, että tilapäisen I luokan ravintola-
liikkeen harjoittaminen Kaupunginkellarissa siirretään kaupunginkanslian tehtä-
väksi 1.4.1964 lukien. Ravintolaliikkeen vastuunalaiseksi hoitajaksi määrättiin 
edelleen elintarvikekeskuksen pääemäntä Brita Söderström ja hänen sijaisekseen 
elintarvikekeskuksen emäntä Sirkka Lehti. Elintarvikekeskusta kehotettiin edel-
leen huolehtimaan ravintolaan tarvittavien raaka-aineiden, juomien yms. tarvikkei-
den hankinnoista, ruoka-annosten valmistamisesta sekä tarjoilusta talousarvioon 
merkittyjen määrärahojen puitteissa kuitenkin niin, että tästä toiminnasta olisi 
pidettävä kaupunginkanslian nimissä eri kirjanpitoa. (12.3. 855 §). 

Ruoan toimittaminen Rudolf Steiner -koululle. Elintarvikekeskus oikeutettiin 
toimittamaan kouluruokaa yhteensä n. 400:n Rudolf Steiner -koulun oppilaan ruo-
kailua varten sillä ehdolla, että kuljetus suoritetaan kansakouluille toimitettavan 
ruoan kuljetuksen yhteydessä (yjsto 29.9. 6 756 §). 

Kunnostamistyöt. Kaupunginhallitus oikeutti yleisten töiden lautakunnan suo-
rituttamaan elintarvikekeskuksen keitti öhuoneiden kunnostamistyöt kertomusvuo-
den talousarviossa tarkoitukseen varattua määrärahaa käyttäen ja sitä tarvittaessa 
ylittäen edellytyksin, että mahdollisuuksia kustannusten alentamiseen vielä tut-
kitaan (21.5. 1 561 §). 

Koulukeittiön patojen ym. korjaamista varten kaupunginhallitus myönsi 44 900 
mk (6.8. 2 106 §). 

Keskuspesula 

Henkilökunta. Keskuspesulan johtajalle päätettiin maksaa keskuspesulajaoston 
hyväksymä tuotantopalkkio samoilla perusteilla kuin laitoksen muullekin henkilö-
kunnalle (5.3. 813 §). 

Pesuapul. Aune Winqvist oli valittanut lääninhallitukselle kaupunginhallituk-
sen 28.5. tekemästä päätöksestä, jolla tämä hylkäsi Helsingin kunnallisten työn-
tekijäin ja viranhaltijain keskusjärjestön esityksen sairaaloista ja huoltolaitoksista 
keskuspesulan palvelukseen siirtyneiden ompelijain ja pesuapulaisten palkkojen 
tarkistamisesta yhdellä palkkaluokalla takautuvasti 1.3.1963 lukien. Palkkalauta-
kunta ja asiamiestoimisto ilmoittivat kantanaan mm., ettei kaupunginvaltuuston 
9.9.1959 pesulahenkilöstön siirrosta tekemässä päätöksessä heille taattu sellaista 
oikeutta, että he saisivat niitä palkankorotuksia vastaavat palkankorotukset, jotka 
siirron jälkeen kuoppakorotuksen luonteisesti tulevat vastaavanlaisissa viroissa 
jatkuvasti toimiville, eikä kaupungilla näin ollen ollut velvollisuutta suostua teh-
tyyn palkankorotusesitykseen. Kaupunginhallitus päätti lääninhallitukselle annet-
tavassa lausunnossaan esittää valituksen hylättäväksi (10.9. 2 448 §). 

Keskuspesulan liikevaihtoverovelvollisuus. Liikevaihtoverotoimisto oli 22.1. teke-
mässään päätöksessä katsonut keskuspesulan vähittäis vero velvolliseksi muille 
paitsi kaupungin omille laitoksille tapahtuvan pesun osalta. Kaupunginhallitus 
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päätti valittaa ko. päätöksestä yliopistollista keskussairaalaliittoa ja Kätilöopistoa 
koskevalta osalta (27.2. 751 §). Liikevaihtoverokonttori oli 13.4.1964 antanut pää-
töksen, missä tämä katsoi, ettei kaupunki harjoittanut keskuspesulatoimintaa liike-
toiminnan muodossa, ja kumosi liike vaihto verotoimiston päätöksen. Merkittiin 
tiedoksi (21.5. 1 595 §). Samoin merkittiin tiedoksi korkeimman hallinto-oikeuden 
27.8.1964 antama päätös, jolla tämä oli hylännyt liikevaihtoverokonttori n tarkastus-
asiamiehen valituksen em. liikevaihtoverokonttorin päätöksestä ja jättänyt maini-
tun päätöksen pysyväksi (12.11. 3 092 §). 

11. Rahatointa koskevat asiat 

Keski-Kallion kalliosuojan rakentamista varten valtiolta otettava laina. Kaupungin-
hallitus päätti hyväksyä kaupunginvaltuuston 16.9. tekemän päätöksen mukaisesti 
valtiolta Keski-Kallion kalliosuojan rakennuskustannusten rahoittamista varten 
otettavan 450 000 mk:n suuruisen lainan lainaehdot seuraavanlaisina: Lainan-
saaja sitoutuu suorittamaan tästä lainasta vuotuista korkoa 5 % kulloinkin maksa-
matta olevalle pääomalle. Korko on suoritettava siitä lukien kun laina tai osa siitä 
on nostettu. Lainan kuolettaminen tapahtuu 15 v:n kuluessa siten, että siitä makse-
taan vuosittain kuoletusta 30 000 mk. Lainan koron tai kuoletusmaksun suorituk-
sen viipyessä yli eräpäivän on lainansaajan suoritettava eräpäivästä lukien siihen 
saakka, kunnes täysi maksu tapahtuu, 12 %:n korko vuodessa erääntyneen koron 
ja kuoletusmaksun määrästä. Työvoiman otossa rakennustyön suorittajan tulee olla 
yhteydessä asianomaisen työvoimapiirin päällikköön ja työssä tarvittavina erikois-
ammattimiehinä on mahdollisuuksien mukaan käytettävä saatavissa olevaa pai-
kallista työvoimaa. Väestönsuojaa, jonka rakentamisesta aiheutuvia kustannuksia 
varten lainaa on myönnetty, saadaan käyttää rauhan aikana muuhun tarkoitukseen 
vain siten, että suoja voidaan tarvittaessa 24 t:n kuluessa saattaa väestönsuoja-
käytön edellyttämään kuntoon. Sisäasiainministeriöllä, valtiokonttorilla, läänin-
hallituksella ja asianomaisen kunnan väestönsuojeluviranomaisilla on oikeus valvoa 
rakennustyön tarkoituksenmukaista suorittamista ja lainaehtojen noudattamista. 
Laina-ajan kuluessa on valtiokonttorilla oikeus vaatia tämä laina heti takaisin mak-
settavaksi, jos lainaehtoja ei noudateta, taikka jos lainavarojen käyttöön nähden 
ne edellytykset, joilla laina on myönnetty, ovat olennaisesti muuttuneet (5.11. 
2 973 §). 

Tuusulantien rakentamista varten valtiolle myönnetyn lainan maksattaminen. 
Rahatoimistoa kehotettiin huolehtimaan yhteistoiminnassa asiamiestoimiston kans-
sa Tuusulantien rakentamisesta valtion kanssa tehdyn, kaupunginvaltuuston 12.2. 
1964 hyväksymän sopimuksen mukaisen lainan maksattamisesta valtiolle tarkoi-
tukseen varattujen määrärahojen puitteissa (13.8. 2 117 §). 

Kaupunginhallitus, päättäessään kaupunginvaltuuston 16.12.1964 tekemien 
päätösten täytäntöönpanosta, päätti ilmoittaa kaupunginjohtajalle, että hänellä 
oli kaupunginhallituksen ohjesäännön edellyttämällä tavalla oikeus ottaa pankki-
laitoksilta lyhytaikaista luottoa, jonka ylimmäksi rajaksi oli vahvistettu 40 mmk 
(23.12. 3 463 §). 

316 


