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10. Muu liikeluonteinen toiminta 

Teurastamolaitos 

Agroksen alueen pääoma-arvoksi maapohjan 
osalta vahvistettiin 750 000 mk sekä raken-
nusten osalta 4 065 mk (1.2. 381 §). 

Toimihenkilöt. Eräät teurastamolaitoksen 
toimia koskevat hakuilmoitukset saatiin ju-
listaa haettaviksi erilliskuulutuksin valtuus-
ton v. 1969 päättämissä lehdissä (yjsto 31.3. 
5569 §, 21.7. 6227 §). 

Syväjäädyttämö. Yleisjaosto oikeutti teu-
rastamolaitoksen lautakunnan käyttämään 
kertomusvuoden talousarvion pääomamenoi-
hin syväjäädyttämön laajentamiseen, suun-
nitteluun ja töiden aloittamiseen merkittyä 
300 000 mk:n siirtomäärärahaa. Työt oli 
pyrit tävä sopeuttamaan työllisyyden kausi-
vaihtelujen mukaisesti (yjsto 10.2. 5247 §). 

Kalasatama. Kaupunginhallitus oikeutti 
teurastamolaitoksen lautakunnan vuokraa-
maan Helsingin Kauppiaat Oy:lle Kalasata-
man alueelta n. 2 400 m2:n suuruisen alueen 
noutotukkurakennuksen rakentamista var-
ten 10 v:n ajaksi sekä noudattamaan muilta 
osin lautakunnan määräämiä vuokraehtoja 
(8.11. 3011 §). 

Yleisjaosto päätti, täydentäen v. 1970 te-
kemäänsä päätöstä, vapauttaa kalatukkukes-
kuksen hoitajan Matti Kettusen suoritta-
masta kaupungille koiran päällehyökkäämi-
sestä raastuvanoikeuden hänen maksettavak-
seen määräämää korvausta, 216 mk, Olavi 
Lipposelle sillä ehdolla, että Kettusen oma-
vastuuosuudeksi jää 1/5 korvauksesta (yjsto 
9.6. 5952 §). 

Vihannestukkukeskuksen 13. pl:n esimie-
hen virka ja laitoksen toimiston 11. pl:n 
apulaiskirjanpitäjän virka päätettiin julis-
taa haettaviksi ja täy t tää (3.5. 1337 §). 

Kukkakauppias Ilona Peltoselle päätettiin 
suorittaa vihannes- ja kukkatukkutorilla 
tapahtuneen kaatumisen aiheuttamia va-
hingonkorvauksia yht. 1712 mk tavanmukai-
silla ehdoilla (yjsto 9.6. 5963 §). 

Jäsenmaksut. Yleisjaosto kehotti rahat oi" 
mistoa suorittamaan teurastamolaitoksen jä-
senmaksuna Suomen Kylmäyhdistykselle 200 
mk (yjsto 29.9. 6591 §). 

Elintarvikekeskus 

Viranhaltijat. Kaupunginhallitus oikeutti 
elintarvikekeskuksen lautakunnan jät tä-
mään toistaiseksi täy t tämät tä 13. pl:n kas-
sanhoitajan viran, kaksi 8. pl:n ruokalanhoi-
ta jan virkaa, apulaiskeittäjän viran ja 5. 
pl:n keittiöapulaisen viran (20.9. 2532 §, 
14.6. 1829 §, 17.5. 1501 §). 

Kaupunginkellarissa harjoitettavan ravin-
tolaliikkeen vastuunalaiseksi hoitajaksi mää-
rättiin elintarvikekeskuksen emäntä Sirkka 
Lehti ja hänen sijaisekseen emäntä Raija 
Strandström (23.8. 2261 §). 

Elintarvikekeskuksen tuotteiden myynti. 
Kaupunginhallitus oikeutti elintarvikekes-
kuksen järjestämään elintarvikkeiden myyn-
nin omakustannushintaan muillekin kuin 
kaupungin palveluksessa oleville 30.6. saak-
ka niissä tilaisuuksissa, joiden järjestämiseen 
kaupungin tiloissa on saatu asianmukainen 
lupa. Samalla kaupunginhallitus kehotti 
elintarvikekeskuksen lautakuntaa selvittä-
mään, millä tavoin hinnoittelu olisi suori-
te t tava niissä tapauksissa, joissa henkilö-
kuntaruokailuun verrattavasti myydään elin-
tarvikekeskuksen johtosäännön mukaisesti 
elintarvikkeita muille kuin kaupungin palve-
luksessa oleville, sekä tekemään tästä aiheu-
tuvat esitykset muutoksiksi johtosääntöön 
tämän muuttamisen yhteydessä. Ulkopuoli-
sille ruokailua järjestettäessä oli pidettävä 
silmällä, et tä ruokailumahdollisuuden jär-
jestäminen on tilat luovuttaneen viraston 
tai laitoksen edun mukaista ja että myynti 
ei aiheuta elintarvikekeskukselle tappiota 
ja että myynti on vapaata liikevaihtoverosta 
(4.1. 43 §). Myöhemmin kaupunginhallitus 
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oikeutti elintarvikekeskuksen edelleen jär-
jestämään elintarvikkeiden ja ruoan myyntiä 
omakustannushinnoin muillekin kuin kau-
pungin palveluksessa oleville toistaiseksi 
niissä tilaisuuksissa, joiden järjestämiseen 
kaupungin tiloissa on saatu asianmukainen 
lupa (28.6. 2011 §). 

Keskuspesula 

Ennakkovarat. Yleisjaosto päätti, että kes-
kuspesulan käyttöön avatun Kansallis-Osa-
ke-Pankin Koskelan konttorissa menotilinä 
toimivan säästötilin enimmäismäärä saatiin 
korottaa 3 000 mk:aan (yjsto 13.1. 5077 §). 

Eräiden vaatekappaleiden siirtäminen kes-
kuspesulan omistukseen. Yleisjaosto päätti, 
että Piritan sairaalan omistuksessa olevat 
4 140 vaatekappaletta saatiin merkitä siir-
retyiksi keskuspesulaan ja näistä käyttökel-
poiset eli 2 905 vaate-esinettä otetaan 31.12. 
1970 alkaen keskuspesulan kantaomaisuuden 
kirjanpitoon yht. 9 916 mk:n arvoisina (yjsto 
20.1. 5115 §). Keskuspesula jaoston kirjeessä 
n:o 2575/8.12.1971 tarkoitetut 4 971 paria 
sukkia ja 106 kpl hoitohuopia päätettiin 
samoin siirtää 31.12.1971 lukien keskuspesu-
lan kirjanpitoon yht. 7 424 mk:n arvoisina 
(yjsto 22.12. 7050 §). 

Keskuspesulan lämpökeskuksen savuhaitto-
jen torjuminen. Keskuspesulaa kehotettiin 
kiinnittämään lämpökeskuksensa hoidossa 
erityistä huomiota tulen hoitoon ja savun 
jatkuvaan valvontaan lämpökeskuksen savu-
haittojen vähentämiseksi. Samalla keskus-
pesulaa kehotettiin käyttämään polttoainee-
na alle 1 % rikkiä sisältävää polttoöljyä 
edellyttäen, että sitä on saatavissa ilman 
kohtuuttomia lisäkustannuksia (29.11. 
3237 §). 

Tietojenkäsittelykeskus 

Toimihenkilöt. Kaupunginhallitus päätti, 
että tietojenkäsittelykeskuksen päällikön toi-

meen 1.7. lukien valitulle oikeust. kand. Erk-
ki Niiniskorvelle maksetaan 3 665 mk/kk. 
Sijaisuusajalta hänelle oli 9.1. lukien mak-
settu 3 150 mk/kk siten, että palkka tarkis-
tettaisiin toimihenkilöiden palkkauksissa ker-
tomusvuoden alusta mahdollisesti toteutetta-
vaa yleiskorotusta vastaavasti (28.6. 1936 
§, 18.1. 150 §). 

Eräät tietojenkäsittelykeskuksen toimia 
koskevat ilmoitukset päätettiin julistaa haet-
tavaksi erilliskuulutuksin valtuuston v. 1969 
päättämissä lehdissä (yjsto 27.1. 5134 §, 
19.5. 5818 §, 18.8. 6342 §). 

Työajan määrääminen. Kaupunginhallitus 
päätti, että tietojenkäsittelykeskuksen kone-
jaosten henkilökunnan työaika muutetaan 
40 viikkotuntia käsittäväksi. Tietokoneen-
käyttöhenkilökunta saatiin toistaiseksi mää-
rätä 3-vuorotyöhön ja muu henkilökunta 
edelleen 2-vuorotyöhön siten, että eri työ-
vuorojen työajat normaali viikoilla ovat seu-
raavat: 1. vuorossa maanantaina-perjantaina 
klo 7.-15, 2. vuorossa 1. vuoron kohdalla 
mainittuina päivinä klo 15.-23. sekä 3. 
vuorossa siten, että työvuoro alkaa 1. vuo-
ron kohdalla mainittuina päivinä klo 23 
ja päättyy seuraavana päivänä. Vuorotyössä 
työskenteleville henkilöille varattaisiin ti-
laisuus ateriointiin työpaikalla työaikana. 
Muutoin työn järjestelyssä olisi otettava 
huomioon toimihenkilöiden työehtosopimuk-
sen vuorotyötä koskevat määräykset (1.6. 
1631 §). 

Automaattisen tietojenkäsittelyn toiminta-
periaatteiden vahvistaminen. Kaupunginhalli-
tus päätti vahvistaa tietojenkäsittelyneuvot-
telukunnan esittämät automaattisen tietojen-
käsittelyn toimintaperiaatteet noudatetta-
viksi kaupungin hallinnossa sekä lähettää ne 
tiedoksi kaikille kaupungin lauta- ja johto-
kunnille sekä virastoille ja laitoksille. Esitys 
pohjautui suurelta osalta tietojenkäsittely-
komitean 26.4.1965 päivättyyn mietintöön 
(7.12. 3290 §). 

Huoneisto. Kaupunginhallitus päätti, muut-
taen v. 1967 tekemäänsä päätöstä, että tieto-
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jenkäsittelykeskus sijoitetaan pysyvästi Län-
si-Pasilaan aikanaan rakennettavaan kallio-
suojaan ja että Dagmarinkadun kalliosuojas-

ta näin vapautuvat tilat rakennetaan autojen 
pysäköintitiloiksi (21.6. 1852 §). 

11. Rahatointa koskevat asiat 

Obligaatiolainojen lainaehtojen vahvistami-
nen. Kaupunginhallitus oikeutti kaup.joht. 
Teuvo Auran yksityiskohtaisesti päättämään 
valtuuston 7.4.1971 tekemän päätöksen ra-
joissa otettavien obligaatiolainojen lopullisis-
ta lainaehdoista sekä suorittamaan kaikki 
toimenpiteet, jotka ovat välttämättömiä obli-
gaatioiden liikkeelle laskemiseksi ja myymi-
seksi tai liittyvät niihin. Kaupunginjohtaja 
Auran estyneenä ollessa oikeutettiin rahoitus-
joht. Erkki Linturi ja kaup.kamr. Raimo 
Kaarlehto, kumpikin erikseen, toimimaan 
tässä asiassa hänen sijaisenaan em. järjestyk-
sessä ja mainituin oikeuksin ja velvollisuuksin 
(14.6. 1788 §). 

Lyhytaikaisen luoton ottaminen. Kaupun-
ginhallitus päätt i ilmoittaa vs. kaupungin-
johtajalle, että kaupunginhallituksella on v. 
1972 oikeus ottaa määrääminsä ehdoin tar-
vittaessa lyhytaikaista luottoa enintään 70 
mmk:n määrään saakka (13.12. 3370a §). 

Lahjoitusrahastojen varojen siirtäminen kau-
pungin omaisuudeksi. Kaupunginvaltuuston 
tekemän päätöksen mukaisesti olisi lakkau-
tet tujen rahastojen varojen siirto lahjoitus-
rahastoilta kaupungin omaisuudeksi toteu-
tet tava v:n 1970 tilinpäätöksen yhteydessä. 
Tässä tarkoituksessa satunnaisiin rahoitus-
tuloihin tilille lahjoitusrahastot merkittiin 
1 785 538 mk, minkä määrän arvioitiin vas-
taavan lakkautettujen rahastojen omaisuu-
den myyntihintaa. Kaupunginhallitus oi-
keutti rahatoimiston käyttämään pääoma-
menoihin kiinteistöjen ostoja varten kaupun-
ginhallituksen käytettäväksi merkittyä siir-
tomäärärahaa 1 620 000 mk; tilille osakkei-
den ostaminen, merkitseminen ja lunastami-
nen, kaupunginhallituksen käytettäväksi 

merkittyä siirtomäärärahaa 127 300 mk, sekä 
tilille puhelinosuudet merkittyä siirtomäärä-
rahaa 1 200 mk, valtuuston 29.10.1969 lak-
kauttamien lahjoitusrahastojen varojen siir-
tämiseksi kaupungin omaisuudeksi; vielä 
päätettiin, että lakkautettujen lahjoitusra-
hastojen rahavarojen siirtämisestä rahastoilta 
syntyvä konttokuranttivelka on koroton (1.2. 
345 §). 

Kaupungin ottamien eräiden lainojen koron 
nostaminen. Kaupunginhallitus päätt i suos-
tua jäljempänä mainittujen lainojen koron 
nostamiseen: Kansaneläkelaitoksen, myöntä-
mien alkuperäiseltä määrältään yht. 
5 300 000 mk:n määräisten lainojen koron 
nostamiseen 0.75 prosenttiyksiköllä (28.6. 
1931 §); Helsingin Työväen Säästöpankin 
myöntämän, alkuperäiseltä määrältään 
1 000 000 mk:n suuruisen lainan koron nosta-
miseen yhdellä prosenttiyksiköllä 1.6.1971 
lukien (2.8. 2044 §); Vakuutusosakeyhtiö Fen-
nian myöntämien, tunnuksilla F 1659, 1502 ja 
1592 merkittyjen lainojen koron korottami-
seen yhdellä prosenttiyksiköllä 16.7.1971 lu-
kien (28.6. 1929 §, 2.8. 2047 §); Vakuutus-
osakeyhtiö Pohjolan Kiinteistö Oy Toinen 
linja 7 -nimiselle yhtiölle myöntämän, myö-
hemmin kaupungin vastattavaksi siirretyn 
lainan koron korottamiseen yhdellä prosentti-
yksiköllä 1.12.1971 lukien (2.8. 2043 §). 

Kaupunginhallitus päätti olla suostumatta 
Keskinäisen Vakuutusyhtiön Kalevan ja Kes-
kinäisen Henkivakuutusyhtiön Suomi-Sala-
man vaatimuksiin yhtiöiden kaupungille 
myöntämien lainojen koron nostamisesta il-
man lainanantajan irtisanomisoikeutta ole-
vien lainojen osalta, mutta suostua yhtiöiden 
vaatimukseen niiden kaupungille myöntä-
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