
2. Kaupunginhallitus 

10. Muu liikeluonteinen toiminta 

Teurastamolaitos 

Viranhaltijat. Kaupunginhallitus vahvisti 
agron. Antti Rentolan valitsemista teurasta-
molaitoksen toimitusjohtajan virkaan koske-
van vaalin (20.1. 242 §). 

Korkeimmalle hallinto-oikeudelle annetta-
vassa selityksessä kaupunginhallitus päätti 
esittää hylättäväksi dipl.ins. Lauri Lindqvis-
tin valituksen, joka koski erityisen palkkion 
saamista valittajan suorittamista jäähdytys-
laitoksen uusimistöiden valvontatehtävistä 
(10.3. 753 §). 

Merkittiin tiedoksi, että lääninhallitus oli 
hylännyt teur. Väinö Toivolan valituksen, 
joka koski hänen eläkettään. Lääninhallitus 
oli katsonut, ettei Toivolalle maksettuja teu-
rastuspalkkioita voitu pitää niihin palkka-
etuihin kuuluvina, joiden perusteella eläke 
on kaupungin viranhaltijain eläkesäännön 
mukaan määrät tävä (30.6. 1 964 §). 

Rakennustyöt. Kaupunginhallitus oikeutti 
teurastamolaitoksen käyttämään eräitä ker-
tomusvuoden talousarvioon merkittyjä siirto-
määrärahoja (9.6. 1 675 §). 

Liikevaihtoveroa koskeva asia. Asiamiestoi-
mistoa kehotettiin hakemaan muutosta Hel-
singin liikevaihtoverot oimiston 18.7. teke-
mään päätökseen, jonka mukaan teurasta-
molaitoksen perimät lihantarkastusmaksu, 
säilytys- ja kuljetusmaksu sekä jäähdyttämö-
maksu oli määrät ty veronalaisiksi (25.8. 
2 229 §). 

Autot. Kivelän ja Hesperian sairaalain käy-
töstä poistettu Fargo-merkkinen kuorma-
auto päätettiin korvauksetta luovuttaa teu-
rastamolaitokselle (yjsto 15.2. 5 346 §). 

Rakennuspiirustusten hyväksyminen. Kau-
punginhallitus päätti hyväksyä arkkit. Seppo 
Kasasen laatimat teurastamolaitoksen uuden 
vaakahuoneen pääpiirustukset, sekä laitok-
sen vedenjäähdytystornin muutos- ja kor-
jaustyön pääpiirustukset (21.4. 1 120 §, 23.9. 
2 512 §); Kylmäkoski Oy:n laatimat piirus-

tukset laitoksen alueelle rakennettavan ke-
vyen autojen huoltorakennuksen piirustuk-
siksi (22.12. 3414 §) sekä vanhan sikalan 
muutospiirustukset (22.12. 3 415 §). 

Teurastamo alueelle pääsyn evääminen. Teu-
raskarjanost. U. Hippeläinen valitti teurasta-
molaitoksen lautakunnan päätöksestä, jolla 
häneltä oli kielletty pääsy teurastamon alu-
eelle sopimattoman käytöksen takia. Kau-
punginhallitus päätt i jä t tää valituksen tu t -
kittavaksi ot tamatta, koska valitus oli jä tet ty 
vasta laillisen valitusajan jälkeen (12.5. 1 355 
§)· 

Kalatukkukeskus 

Piirustusten hyväksyminen ym. Kaupun-
ginhallitus päät t i hyväksyä talorakennusosas-
ton laatimat kalatukkukeskuksen pääpiirus-
tukset (5.5. 1 261 §). 

Satamalautakuntaa kehotettiin suoritta-
maan kalatukkukeskuksen rantamuurin ja 
kentän rakentaminen ao. määrärahoja käyt-
täen (5.5. 1 255 §). 

Elintarvikekeskus 

Lääkärinpalkkiot. Elintarvikekeskuksen 
palkkiovirkaisen lääkärin palkkiot vahvistet-
tiin 1.7. lukien seuraaviksi: kuukausipalkkio 
140 mk, palkkiot perustarkastuksesta 15 mk, 
palkkio ensimmäisestä tarkastuksesta 9 mk, 
palkkio uusintatarkastuksesta 6 mk, omien 
lääkemääräysten uusiminen niiden lukumää-
rästä ri ippumatta 2 mk sekä kotikäynti poti-
laan luona a) päivällä 20 mk, b) klo 20—7 vä-
lisenä aikana 35 mk (2.6. 1 596 §). 

Ruokailukorvaus. Elintarvikekeskuksen 
henkilökunnalta päätettiin periä ruokailu-
korvauksena 34 mk/kk 1.7. alkaen (29.12. 
3 487 §). 

Ruokalan perustaminen. Kaupunginhallitus 
oikeutti elintarvikekeskuksen avaamaan lii-
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kennelaitoksen Vartiokylän varikolle ruoka-
lan ja käyt tämään henkilökunnan palkkojen 
maksamiseen työsopimussuhteisen henkilö-
kunnan palkkaamiseen merkittyjä varoja. 
Ruokailuvälineistön hankkimiseen saatiin 
käyt tää kaluston hankintamäärärahasta enin-
tään 2 975 mk (31.3. 946 §). 

Hankinnat ym. Talossa Helsinginkatu 24 
sijaitsevan ruokatehtaan paistinuunin, lieden 
ja neljän paistinpannun uusimisesta aiheutu-
via hankintoja varten myönnettiin 80 000 mk 
(16.6. 1 750 §). 

Keskuspesula 

Eräiden liinavaatteiden siirtäminen keskus-
pesulan omistukseen. Kaupunginhallitus päät-
ti, et tä Auroran sairaalan omistuksessa aikai-
semmin olleet 30 485 vakiovaatekappaletta 
siirretään 31.12. alkaen keskuspesulan omis-
tukseen ja et tä ne merkitään keskuspesulan 
kirjanpitoon 92 292 mk:n arvoisina (29.12. 
3 476 §). 

11. Rahatointa koskevat asiat 

Obligaatiolainan lainaehtojen vahvistaminen. 
Kaupunginhallitus päätt i vahvistaa kaupun-
ginvaltuuston 7.9. tekemän päätöksen perus-
teella kaupungille otettavan obligaatiolainan 
lainaehdot seuraaviksi: Lainan määrä: 
5 000 000 mk. Obligaatioiden nimellisarvot 
ja lukumäärät: 

Litt. A. 50 000 mk, 50 kpl yht. 2 500 000 mk 
Li t t .B . 10 000 » 200 » » 2 000 000 » 
Litt. C. 5 000 » 100 » » 500 000 » 

Liikkeeseenlaskemispäivä: Obligaatiot päivä-
tään 1.12.1966. 

Laina-aika on 25 vuotta . 

Obligaatiot lunastetaan siten, et tä vuosina 
1967—1991 joulukuun 1 päivänä suoritetaan 
obligaatioihin liittyviä maksulippuja vastaan 
lyhennystä 4 % obligaatioiden alkuperäisestä 
nimellisarvosta. 

Lainan irtisanominen: Kaupungille pidäte-
tään oikeus joulukuun 1 päivästä 1981 alkaen, 
kolme kuukautta sitä ennen tapahtuneen Vi-
rallisessa lehdessä ilmoitetun irtisanomisen 
jälkeen maksaa takaisin koko jäljellä oleva 
lainamäärä, jolloin kuitenkin on otettava 

huomioon, et tä takaisin maksaminen saattaa 
tapahtua ainoastaan joulukuun 1 päivänä. 

Lainan korko: 7 . 5 % vuotuinen korko makse-
taan kaksi kertaa vuodessa, nimittäin kesä-
kuun 1 päivänä ja joulukuun 1 päivänä mak-
sulippuja vastaan, joista joulukuun maksu-
lippu sisältää myös vuosittaisen lyhennyksen. 
Ensimmäisen kerran korko maksetaan kesä-
kuun 1 päivänä 1967. 

Indeksiehto: Obligaatiolainan kulloinkin 
erääntyvät korko- ja kuoletuserät ovat sido-
tu t viralliseen elinkustannusindeksiin (vuo-
den 1951 lokakuun indeksi = 100) siten, että 
jos tarkistusindeksi on perusindeksiä suurem-
pi, korotetaan kulloinkin erääntyvän korko-
ja kuoletuserän perusmäärä yhdellä (1) pro-
senttiyksiköllä indeksin kutakin täyt tä kah-
den (2) prosenttiyksikön nousua kohti. Jos 
tarkistusindeksi on perusindeksiä pienempi, 
ei tä tä indeksiehtoa sovelleta. Perusindeksinä 
pidetään vuoden 1966 lokakuun indeksilukua 
ja tarkistusindeksinä kutakin eräpäivää (1.6. 
ja 1.12.) edeltäneen toisen kuukauden (huhti-
kuun ja lokakuun) indeksilukua. Siinä ta-
pauksessa, että edellä sanotun elinkustannus-
indeksin laskeminen lopetetaan tai laskenta-
perusteita muutetaan, saatetaan kysymys 
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