
34. Teurastamolaitoksen lautakunta 

Lautakunnan kokoonpano, kokoukset ym. 
Teurastamolaitoksen lautakunnan kokoon-
pano v. 1966 oli muuten sama kuin edellisenä 
vuonna, paitsi että jäseniksi neljän entisen 
jäsenen tilalle valittiin liikk.harj. Martti Ol-
lila, tarkast. Tauno Sademies, vahtimest. 
Pauli Sokoli ja kauppat.maist. Jarl Storgårds. 

Lautakunta kokoontui vuoden aikana 11 
kertaa ja sen käsittelemien asioiden pykälä-
luku oli 173. 

Päätökset. Lautakunnan tekemistä tär-
keimmistä päätöksistä mainittakoon: teuras-
tamolaitoksen hankintojen raha-arvon ylä-
rajan vahvistaminen (21.1. 6 §); muutos- ja 
korjaustöiden suorittaminen Tuottajain Li-
hakeskuskunnan vuokraamalla tontilla (18.2. 
38 §); erään karjanostajan pääsyn kieltämi-
nen teurastamoon ja sen alueelle (18.2. 42 §); 
jaoston asettaminen kertomusvuoden kor-
jaustöiden ohjelman valmistelua varten (18.3. 
52 §); vihannestukkutorin neuvottelukunnan 
asettaminen kertomusvuodeksi (18.3. 57 §); 
edustajain valitseminen Suomen Kunnallisten 
Teurastamoiden Yhdistyksen vuosikokouk-
seen (22.4. 67 §); tunnusmerkin käyttöönotta-
minen vihannestukkutorin ostajien keskuu-
dessa (20.5. 83 §); eräiden eläkkeelle siirtynei-
den viranhaltijain tehtävien hoitaminen (26. 
8.114 §); kalatukkukeskuksen urakkatarjouk-
sen hyväksyminen (8.9. 129 §); sikalaraken-
nuksen vuokraaminen Teurasrehu Oy:lle ja 

rakennuksessa suoritettavien muutostöiden 
hyväksyminen (8.9. 132 §, 16.12. 168 §); sika-
teurastamon vapautuvien tilojen vuokraami-
nen Rasvatuote Oy:lle (18.11. 153 §); luvan 
myöntäminen bensiininjakelulaitteiden asen-
tamiseen vuokratulle alueelle vuokraajan 
omia autoja varten (18.11. 158 §) sekä vuok-
ratulle alueelle rakennettavan elementti-
rakenteisen autosuojan piirustusten hyväksy-
minen (16.12. 169 §). 

Esitykset. Lautakunnan kaupunginhalli-
tukselle tekemät esitykset koskivat mm. seu-
raavia asioita: ansiomerkkien anomista (18.2. 
36 §); teurastamolaitoksen jätehuollon uudel-
leen järjestämistä (26.8. 113 §); teurastamo-
laitoksen pääomamenoja v. 1967 (26.8. 120 
§); kalatukkukeskuksen rakennustöiden aloit-
tamista (9.9.131 §) sekä laitoksen taloussuun-
nitelmaa vuosiksi 1968—1977 (18.11: 159 §). 

Lisäksi tehtiin palkkalautakunnalle esitys 
käyttöinsinöörin virka-asuntoa koskevasta 
järjestelystä (20.5. 86 §). 

Lausunnot. Kaupunginhallitukselle annet-
tiin lausunnot mm. seuraavista asioista, jotka 
koskivat: valitusta lautakunnan tekemästä 
päätöksestä, jossa kiellettiin erään teuraskar-
janostajan pääsy teurastamon alueelle (22.4. 
70 §); kalatukkukeskuksen piirustusten hy-
väksymistä (22.4. 69 §) sekä kiinteän omai-
suuden tarkastajien kertomusta v:lta 1965 
(17.6. 101 §). 
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