
2. Kaupunginhalli t as 

Kaupungin v:n 1968 talousarvioon merkit-
tävät polttoaineiden hinnat. Jaosto päätti, et tä 
kaupungin virastojen ja laitosten on v:n 
1968 talousarvioehdotusta laatiessaan lasket-
tava polttoaineiden hinnat seuraavastirkoivu-
ia havuhalot 28 mk/m3 , sekahalot 20 mk/m3 , 
sahaus 2—3 osaan 3 mk/m3 , sahaus 4 osaan 
3.50 mk/m3 , pilkkominen 3 osaan 5 mk/m3 , 
pilkkominen 4 osaan 6 mk/m 3 ja ajo 2.50 
mk/m 3 (ppjsto 2.3. 8008 §). 

Heinolan sahan henkilökunnan asuntojen 
vuokrien tarkistaminen. Jaosto päätt i , että 
Heinolan maalaiskunnassa olevien asuntojen 
vuokriksi määrätään 2.30 mk/m2 1.1.1968 
alkaen sekä Heinolan kaupungin alueella 
olevien asuntojen vuokriksi samasta ajan-
kohdasta alkaen 3 mk/m2 (ppjsto 14.12. 
8022 §). 

10. Muu liikeluonteinen toiminta 

Teurastamolaitos 

Viranhaltijat. Merkittiin tiedoksi, että kor-
kein hallinto-oikeus oli hylännyt dipl.ins. 
Lauri Lindqvistin valituksen, joka koski eri 
korvauksen saamista teurastamon jäähdytys-
laitoksen uusimistöiden valvonnasta (9.3. 
771 §, v:n 1966 kert. s. 305). 

Kaupunginhallitus päätt i korkeimmalle 
hallinto-oikeudelle esittää, että ent. teurast. 
Väinö Toivolan valitus, joka koski teurastus-
palkkioiden laskemista eläkepohjaan, aiheet-
tomana hylättäisiin (6.7. 2089 §, v:n 1966 
kert. s. 350). 

Liikevaihtoveroa koskeva valitus. Asiamies-
toimistoa kehotettiin hakemaan muutosta 
liikevaihtoverokonttorin 12.4. antamaan pää-
tökseen, jolla kaupungin valitus teurastamo-
laitoksen liikevaihtoverotuksesta v:lta 1965 
oli hylät ty ja katsottu, että laitoksen peri-
mät eläinten säilytys- ja kuljetusmaksut, 
pakolliset lihantarkastusm.aksut ja jäähdyttä-
mömaksut ovat liikevaihtoveron alaisia (18.5. 
1481 §). 

Kalusto. Laitoksen käytet ty Fordson Major 
-merkkinen traktori päätettiin luovuttaa 
4 000 mk:n hintaisena osamaksuksi uu t ta 
traktoria ostettaessa (yjsto 24.1. 5217 

Rakennuspiirustusten hyväksyminen. Kau-
punginhallitus hyväksyi arkkitehtitoimisto 
Seppo Kasasen laatimat entisen sikateurasta-

mon muutospiirustukset sekä vanhan vuota-
varaston muuttamista kukkien tukkumyynti-
halliksi koskevat piirustukset (2.2. 390 §, 
8.6. 1765 §). 

Kalatukkukeskus 

Verkkosaaren alueen hallinnonjärjestäminen. 
Kaupunginhallitus päätti , että kalatukku-
keskuksen 27 363 m2:n suuruinen maa- ja 
vesialue laitureineen siirretään satamalauta-
kunnan hallinnosta teurastamolaitoksen lau-
takunnan hallintoon 1.1.1968 alkaen, että 
alueen maapohja-arvo, 35 887 mk, otetaan 
kalatukkukeskuksen pääomaan samasta ajan-
kohdasta ja et tä kalatukkukeskuksen väylän 
arvo, 1 044 499 mk, laiturin arvo, 619 614 mk, 
hallien perustöiden arvo, 550 000 mk, ja 
satamalaitoksen suorittamien kalatukkukes-
kuksen rannan rakennustöiden kustannus-
arvot näiden töiden valmistuttua poistetaan 
kaupungin kantaomaisuuden kirjanpidosta 
poistomäärärahaa käyttämättä . Lisäksi kau-
punginhallitus päät t i vahvistaa sataman 
maanpuoleisen rajan satamarakennusosaston 
20.10.1966 päiväämän kartan osoittamalla ta-
valla, jolloin teurastamolaitoksen lautakun-
nan hallintoon siirtyvä ns. punainen alue 
(satama-alue) muut tuu samalla ns. siniseksi 
alueeksi (osittain satamaliikenteelle luovu-
tet tu alue) (7.9. 2447 §). 
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Kalatukkukeskuksen myyntitoiminta päätet-
tiin aloittaa arkisin klo 6.30 (12.10. 2788 

Rakennustyöt. Kaupunginhallitus oikeutti 
teurastamolaitoksen lautakunnan käyttä-
mään eräitä kalatukkukeskuksen rakennus-
töitä varten kertomusvuoden talousarvioon 
merkit tyjä siirtomäärärahoja (5.5. 1340 §, 
19.10. 2840 §). 

Piirustusten hyväksyminen. Kaupungin-
hallitus hyväksyi arkkit. Seppo Kasasen laa-
timat kalatukkukeskusen talonmiehen 
asuinhuoneiston piirustukset (14.9. 2525 §). 

Keskuspesula 

Viranhaltijat. Keskuspesulan johtajalle 
Tuure Lehdolle myönnettiin palkatonta työ-
lomaa 1.1. lukien toistaiseksi ja kauintaan 
v:n 1968 loppuun (4.1. 64 §, 14.12. 3418 §). 

Keskuspesulan eräät pesuapulaiset olivat 
valittaneet lääninhallitukselle palkkaustensa 
tarkistamista koskevasta kaupunginhallituk-
sen kielteisestä päätöksestä. Lääninhallituk-
sen hylättyä valituksen olivat asianomaiset 
valittaneet siitä korkeimpaan hallinto-oikeu-
teen. Tälle annettavassa selityksessä keho-
tettiin asiamiestoimistoa esittämään valitus 
hylättäväksi asiasta aikaisemmin esite-
tyillä perusteilla (9.3. 778 §, 1.6. 1667 §, 
6.7. 2078 §). 

Päivystyksen järjestäminen. Kaupungin-
hallitus päätti, että keskuspesulan konemes-
tarin, konemestarin apulaisen ja alikonemes-
tarin (korjausmies) kesken saadaan järjestää 

lyhennetyillä työviikoilla viikonlopuksi va-
rallaolovuorot kaupunginvaltuuston v. 1946 
tekemän päätöksen kohdan 1) c mukaan ja 
siten, et tä valvontaa suorittavat henkilöt 
varalla ollessaan voivat valita olinpaikkansa 
vapaasti, mut ta ovat velvolliset ilmoitta-
maan työpaikkaansa, missä he ovat tavat ta-
vissa puhelimitse, sekä tarvittaessa saapu-
maan noin tunnin kuluessa laitokseen, ja 
että varallaoloaika alkaa perjantaisin klo 
15.30 ja ja tkuu maanantaihin klo 7 saak-
ka, eli kestää yhteensä 63.5 tuntia (25.5. 
1576 §). 

Kalusto. Yleisjaosto päätti, että Koskelan 
sairaskodin pyykinkuljetustrukki ja yhdek-
sän kuljetusvaunua saatiin siirtää keskus-
pesulan omistukseen korvauksetta huolto-
laitosten johtokunnan esittämin ehdoin (yjsto 
14.2. 5367 §). 

Tietojenkäsittelykeskus 

Toiminnan laajentaminen. Kaupunginhal-
litus kehotti kaupunginkansliaa yhdessä jär-
jestelytoimiston ja rahatoimiston kanssa neu-
vottelemaan Helsingin ympäristökuntien 
kanssa yhteistoiminnan aikaansaamisesta 
ATK-palvelusten alalla (24.8. 2261 §). 

Huoneisto. Tietojenkäsittelykeskusta var-
ten päätettiin varata n. 1 000 m2:n suuruinen 
tila Dagmarinkadun kalliosuojasta käytettä-
väksi keskuksen sijoituspaikkana poikkeus-
tilanteen aikana. Rakennusvirastoa kehotet-
tiin huolehtimaan huonetilojen järjestämises-
tä keskuksen tarpeita vastaavaksi (4.1. 67 §). 

11. Rahatointa koskevat asiat 

Lainojen ottaminen. Kaupunginvaltuuston 
talousarviokäsittelyn yhteydessä 13.12. hy-
väksymän 7) toivomusponnen johdosta kau-
punginhallitus päätt i ilmoittaa kaupungin-
johtajalle, et tä kaupunginhallituksella on 

v. 1968 oikeus ottaa määräämillään ehdoilla 
ja tarvittaessa myös indeksiehdolla lyhyt-
aikaista luottoa enintään 50 mmk:n määrään 
saakka (21.12. 3466 §). 

Työllisyyslainojen myöntäminen. Kaupun-
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