
2. Kaupunginhallitus, 

henkilöille suoritettavissa oman moottoriajo-
neuvon käytön kilometrikorvauksissa yksi-
tyisen puunjalostusteollisuuden kulloinkin 
voimassa olevaa kilometrikorvausmäärää si-
ten, et tä korvaukset eivät ylitä kaupungin-
hallituksen vahvistamaa kulloinkin voimassa 
olevaa kilometrikorvausta. Korvausmäärä on 
vuosittain ilmoitettava yleisjaostolle (20.5. 
1403 §, yjsto 14.12. 7 399 §, ppjsto 25.2. 
8 005 §, 2.12. 8 017, 8 018 §). 

Vuokrien tarkistaminen. Jaosto päätti 
määrätä Heinolan maalaiskunnassa olevien 
asuntojen vuokriksi v. 1966 1.90 mk/m2 sekä 
Heinolan kaupungin alueella olevien asunto-
jen vuokriksi samana aikana 2.75 mk/m2 

ppjsto 2.12. 8 015 §). 

Kaupungin v:n 1966 talousarvioon otettavat 
polttoaineiden hinnat. Jaosto päätti , et tä kau-
pungin virastojen ja laitosten on v:n 1966 ta-
lousarvioehdotusta laatiessaan laskettava 
polttoaineiden hinnat seuraavasti: koivuha-
lot 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 , pilkko-
minen 4 osaan 4.75 mk/m 3 ja ajo 2.50 mk/m 3 

(ppjsto 25.2. 8 006 §). 
Uittosäännön muutosta koskeva katselmus. 

Asiamiestoimistoa kehotettiin edustamaan 
kaupunkia vesiasiassa, joka koski uittosään-
nön muutosta yksityisuiton osalta Kalkkisten 
kanavassa Asikkalan kunnassa (yjsto 23.2. 
5 381 §). 

10. Muu liikeluonteinen toiminta 

Teurastamolaitos 

Viranhaltijat. Teurastamolaitoksen toimi-
tusjohtajan virka päätettiin julistaa haetta-
vaksi sanomalehdissä julkaistavalla erillisellä 
kuulutuksella, hakuaika 30 päivää. Virkaa 
määrättiin edelleen viransijaisena hoitamaan 
apul.joht. Torsten Troberg virkaan kuuluvin 
palkkaeduin 1.1.1966 alkaen toistaiseksi ja 
kunnes uusi johtaja ryhtyisi virkaa hoita-
maan (30.12. 3 434 §). 

Samaten saatiin julistaa haettavaksi ja 
täyt tää syväjäädyttämön 12. pl:n esimiehen 
virka sekä, mikäli virkaan valittaisiin joku 
teurastamon viranhaltija, myös avoimeksi 
tullut virka (18.3. 802 §). 

Dipl.ins. Pentti Järvisen kanssa päätettiin 
tehdä kaupunginhallituksen vahvistaman 
kaavakkeen mukainen työsopimus olemaan 
voimassa toistaiseksi, irtisanomisaika 3 kk ja 
palkka 2 500 mk/kk. Sopimus tulisi voimaan 
sen allekirjoitusta seuraavan kuukauden 
alusta lukien (25.2. 605 §). 

Merkittiin tiedoksi, e t tä lääninhallitus oli 
hylännyt dipl.ins. Lauri Lindqvistin hake-
muksen, joka koski kaupungin velvoittamista 

suorittamaan hänelle j äähdytyslaitoksen uusi-
misen valvontatyöstä korvausta 11 160 mk. 
Hakemus oli hylät ty sen takia, ettei sitä ollut 
tehty vuoden kuluessa sen kalenterivuoden 
päättymisestä, jona aikana korvaus olisi ollut 
maksettava (30.12. 3429 §). 

Eräiden perimistoimenpiteiden lopettami-
nen. Kaupunginhallitus oikeutti asiamiestoi-
miston luopumaan perimistoimenpiteistä 
poistoluetteloissa n:o 13/1963 ja 13/1965 mai-
ni t tujen eräiden teurastamon saatavien osalta 
(18.3. 765 §, 16.12. 3 268 §). 

Teurastamomaksut. Kaupunginhallitus 
päätt i kumota teurastamolaitoksen lauta-
kunnan 27.8. tekemän päätöksen muilta osin 
paitsi maksujen yhdistämistä teurastamo-
maksun nimellä kannettavaksi. Samalla kau-
punginhallitus päätti , e t tä näin muutet tua 
teurastamomaksua samoin kuin navet tamak-
sua ja jäähdyttämömaksua oli korotettava 
9 % 1.11. alkaen muilta osin paitsi teurastus-
palkkion osalta, minkä korottaminen jätett i in 
aikanaan kaupunginvaltuuston mahdollisesti 
tehtävän päätöksen varaan, sekä käyt tömak-
sun osalta, minkä kaupunginvaltuusto vah-
vistaisi sille tehtävän eri esityksen perusteel-
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2. Kaupunginhalli tus, 

la, sekä lihantarkastusmaksun osalta, minkä 
korottaminen alistettaisiin lääninhallituksen 
vahvistettavaksi. Kaupunginhallituksen näin 
vahvistamat säilytys- ja kuljetusmaksu, na-

kg 

Nauta, ruhopaino yli 350 
» » » 250—350 
» » » 150—250 
» » » 80—150 
» » » 30— 80 

Vasikka, lammas ja vuohi » alle 30 
Sika, » yli 180 

» » » 130—180 
» » » 50—130 
» » alle 50 

Hevonen 

Nauta, ruhopaino yli 80 
» » » 30— 80 

Vasikka, lammas ja vuohi » alle 30 
Sika, » yli 130 

» » » 50—130 
» » alle 50 

Hevonen 
Paloiteltu liha 50 kg:lta tai sen osalta 
Elimet ja päät kuljetuskärryillä, iso kärry .... 

» » » » pieni kärry .... 

Lääninhallitus vahvisti 10.12. lihantarkas-
tusmaksut tulemaan voimaan 1.1.1966 (2.9. 
2 260 §, 28.10. 2 807 §, 23.12. 3 375 §, kunn. 
as. kok. n:o 111, 134). 

Eräiden piirustusten hyväksyminen. Kau-
punginhallitus hyväksyi teurastamolaitoksen 
portinvartijan rakennuksesta Helsingin Osa-
kepankille vuokratussa 35 m2:n suuruisessa 
huoneistossa suoritettavia muutostöitä kos-
kevat rak.mest. Holger Forsmanin laatimat 
piirustukset ja muutospiirustukset. Helsingin 
Osakepankki oikeutettiin omalla kustannuk-
sellaan suorittamaan piirustuksista ilmenevät 
muutokset (25.11. 3 105 §, 30.12. 3 432 §). 

vettamaksu ja jäähdyttämömaksu tasoitet-
tuna lähinnä ylempään 5 penniin olivat seu-
raavat: 

Säilytys- ja kuljetusmaksu Navettamaksu 

mk mk mk mk 

5.25 (ent. 4.80) 2.25 (ent. 2.05) 
5.25 ( }> 4.80) 2.25 ( 2.05) 
5.25 ( 4.80) 2.25 ( 2.05) 
5.25 ( }> 4.80) 2.25 ( 2.05) 
3.60 ( }> 3.30) 1.60 ( 1.45) 
1.95 ( }> 1.80) 0.85 ( 0.80) 
2.40 ( y> 2.20) 0.80 ( 0.75) 
2.40 ( }> 2.20) 0.80 ( 0.75) 
2.25 ( )} 2.05) 0.80 ( 0.75) 
1.95 ( }> 1.80) 0.80 ( 0.75) 
6.0 ( )} 5.50) 2.60 ( » 2.40) 

0.76 (ent. 0.70) 
0.44 ( » 0.40) 
0.22 ( » 0.20) 
0.76 ( » 0.70) 
0.60 ( » 0.55) 
0.33 ( » 0.30) 
0.76 ( » 0.70) 
0.55 ( » 0.50) 
2.20 ( » 2.0 ) 
1.10 ( » 1.0 ) 

Samaten kaupunginhallitus hyväksyi ra-
kennusviraston laadituttamat laitoksen uu-
den navettarakennuksen pääpiirustukset (1.4. 
947 §). 

Kalatukkukeskus. Kaupunginhallitus oi-
keutti teurastamolaitoksen käyttämään kala-
tukkukeskuksen rakennuksia varten merkit-
tyä 150 000 mk:n määrärahaa (17.6. 1 802 §, 
24 6. 1 870 §). 

Sisäasiainministeriöltä päätettiin anoa 
poikkeuslupaa kalan tukkumyyntihallin, laa-
tikko varaston ja pesurakennuksen rakenta-
mista varten Koskelan kylässä olevan Kos-
kela-Forsby -nimisen tilan RN:o 1 sille osalle, 

Jäähdyttämömaksu 
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2. Kaupunginhallitus, 

jonka kaupunginvaltuusto v. 1962 on hy-
väksynyt kalatukkukeskusta varten (1.7. 
1 960 §). 

Jäsenmaksut. Suomen Kunnallisten teu-
rastamoiden yhdistykselle päätettiin suorit-
taa kaupungin jäsenmaksuna 1 057 mk (yjsto 
14.9. 6 735 §). 

Elintarvikekeskus 

Vuokra-auton käyttöoikeus virka-ajoihin 
myönnettiin kahdelle elintarvikekeskuksen 
viranhaltijalle (yjsto 15.6. 6 202 §). 

Käteiskassat. Yleisjaosto päätti vahvistaa 
elintarvikekeskuksen eräiden osastojen kä-
teiskassojen suuruuden (yjsto 30.3. 5 630 §). 

Kouluruokailua koskevan tutkimuksen suo-
rittaminen. Elintarvikekeskuksen lautakun-
taa kehotettiin suorituttamaan kouluruokai-
lun uudelleen järjestelyä koskeva tutkimus 
yhteistoiminnassa järjestelytoimiston kanssa 
ja tekemään kaupunginhallitukselle asiaa kos-
kevat esitykset kustannusarvioineen (8.4. 
1 016 §). 

Muutostyöt. Elintarvikekeskuksen I ja II 
kerroksen sekä pohjakerroksen muutostöitä 
varten kaupunginhallitus myönsi 80 000 mk 
(16.12. 3 307 §). 

Ruokatehtaan patojen korjaamista varten 
kaupunginhallitus myönsi 8 650 mk (20.5. 
1 449 §). 

Keskuspesula 

Viranhaltijat. Keskuspesulan johtajan, 
dipl.ins. Tuure Lehdon työsopimuksen perus-
teella maksettava palkka korotettiin 2 800 
mk:ksi/kk 1.4. alkaen (1.4. 950 §). 

Merkittiin tiedoksi, että lääninhallitus oli 

hylännyt pesula-apul. Aune Winqvistin va-
lituksen, joka koski sairaaloista ja huoltolai-
toksista keskuspesulaan siirtyneiden ompeli-
jain ja pesula-apulaisten palkkausta (14.1. 
152 §). 

Keskuspesulan toimiston kesätyö aika. Kes-
kuspesula oikeutettiin pitämään toimistonsa 
lauantaisin suljettuna 12.7.—4.9. välisenä ai-
kana ja noudattamaan tänä aikana kaupun-
ginhallituksen 20.5. (ks. s. 87) määräämää 
kesätyöaikaa (1.7. 1 962 §). 

Liinavaatteiden varmuusvaraston hankkimi-
nen katastrofitilanteen varalle. Keskuspesulaa 
kehotettiin hankkimaan ja pitämään talous-
arvion ulkopuolisella varastotilillä omistuk-
sessaan olevien vaatenimikkeiden kaltaista 
liinavaatteistoa vähintään 200 000 mk:n ja 
enintään 300 000 mk:n arvosta. Varaston 
hankkimiseen saatiin käyttää kaupungin kas-
savaroja. Varastoa saatiin täydentää sitä mu-
kaa kuin liinavaatteita siirretään keskuspe-
sulan käyttö varastoon. Lisäksi oli noudatet-
tava revisio viraston 5.7. ja rahatoimiston 
22.7. antamissa lausunnoissa esitettyjä oh-
jeita (12.8. 2 075 §). 

Eräiden liinavaate-erien siirtäminen keskus-
pesulan omistukseen. Keskuspesulan omis-
tukseen päätettiin siirtää Kivelän, Malmin ja 
Marian sairaaloista yhteensä 565 vaate-
esinettä, arvoltaan 2 929 mk (yjsto 14.12. 
7 406 §). 

Irtaimisto. Rakennusvirastosta päätettiin 
siirtää keskuspesulaan 2 000 mk:n arvoinen 
sähkökäyttöinen kompressori GF 3 (yjsto 
21.12. 7 461 §). 

Keskuspesulan laitoskohtaista tuotantopalk-
kiota käsittelevän artikkelin kääntämisestä 
englanninkielelle aiheutuneet kustannukset, 
100 mk, päätettiin suorittaa kaupunginhalli-
tuksen yleisistä käyttövaroista (yjsto 23.3. 
5 563 §). 
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