
33· Teurastamolaitoksen lautakunta 

Lautakunnan kokoonpano, kokoukset ym. 
Teurastamolaitoksen lautakunnan kokoon-
panossa ei v. 1971 tapahtunut muutoksia. 
Kaupunginhallituksen edustajana lautakun-
nassa oli apul.kaup.joht. Gunnar Smeds. 

Lautakunta kokoontui vuoden aikana 15 
kertaa ja sen käsittelemien asioiden pykälä-
luku oh 199. Lähetettyjä kirjeitä oli 24. 

Päätökset. Lautakunnan tekemistä tär-
keimmistä päätöksistä mainittakoon: teu-
rastamolaitoksen hankintojen raha-arvon 
ylärajan määrääminen sekä lasku- ja mak-
suasiakirjojen hyväksyjien nimeäminen (29.1. 
5, 7 §); kukkatukkuhallin vuokraaminen Tuk-
kuliike O. Muikulle (29.1. 15 §); syväjäädyttä-
mön laajentamissuunnitelman sekä jäähdy-
tys- ja jäädytyslaitteiden ynnä eristystöiden 
urakoiden tarjouspyyntöjen tekeminen ja tar-
jousten hyväksyminen sekä tilausten tekemi-
sen antaminen toimikunnan tehtäväksi (29.1. 
16, 17 §, 19.2. 35 §, 28.5. 98 §, 2.6. 104 §, 
17.12. 197 §); vihannestukkutorin laajenta-
minen (19.2. 42 §); Suomen Hiilihappoteolli-
suus Oy:lle vuokratun alueen vuokra-ajan 
pidentäminen (16.4. 70 §); valmistelevan 
jaoston asettaminen v:n 1972 korjaustöitä 
varten (16.4. 72 §); alueen vuokraaminen 
kalasatamasta Helsingin Kauppiaat Oy:lle 
noutotukkurakennuksen rakentamiseksi sekä 
rakennuspiirustusten hyväksyminen (7.5. 
79 §, 17.12. 196 §); liikemies Unto Hippeläi-
sen oikeuttaminen harjoittamaan liiketoimin-
taa teurastamolla ja sen alueella (18.6. 109 §); 
oikeuden myöntäminen kalapäivän pitämi-

seen Verkkosaaren kalatukkukeskuksessa 
(18.6. 114 §); siipikarjateurastamon vieressä 
olevan jäätehtaan vuokraaminen Karjakun-
nalle (20.8. 131 §); vuokrasopimusten jatka-
minen Teurasrehu Oy:n ja Rasvatuote Oy:n 
kanssa sekä alueen vuokraaminen ensinmai-
nitulle tehdashallia varten (15.10. 155, 156 §, 
19.11. 173 §); alueen vuokraaminen Helsingin 
Kauppiaat Oy:lle ns. Agroksen alueelta 
(15.10. 163 §); teurastuksen yhteydessä va-
hingoittuneen ja hylätyn sian korvaaminen 
(19.11. 180 §); työnantajajäsenten valitsemi-
nen tuotantokomiteaan toimikaudeksi 1972-
1973 (19.11. 181 §) sekä Marimekko Oy:n 
vuokrasopimuksen jatkaminen ja rakennus-
lupahakemuksen puoltaminen (17.12. 191 §). 

Esitykset. Lautakunnan kaupunginhalli-
tukselle tekemät esitykset koskivat mm. seu-
raavia asioita: kahden viranhaltijan lähettä-
mistä opintomatkalle ulkomaille (29.1. 20 §, 
17.9. 144 §); edustajan valitsemista Suomen 
Kunnallisten Teurastamoiden Yhdistyksen 
vuosikokoukseen (19.2. 33 §); ansiomerkin 
anomista teurastaja Saaristolle (19.2. 37 §); 
kalatukkukeskuksen hoitaja Kettusen va-
pauttamista suorittamasta korvausta koiran 
aiheuttamasta vahingosta (16.4. 68 §); teu-
rastamolaitoksen esimiehen ja apulaiskirjan-
pitäjän virkojen avoimeksi julistamista ja 
täyttämistä (16.4. 69 §); talousarvio- ja lai-
toksen pääomamenoehdotusta v:lle 1972 
(28.5. 99 §, 20.8. 135 §); Helsingin Kauppiaat 
Oy:lle kalasatamasta vuokratun alueen vuok-
ra-ajan pidentämistä 10 v:ksi (17.9. 145 §) 
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sekä syväjäädyttämön lisärakennuksen pii-
rustusten hyväksymistä (17.9. 146 §). 

Lausunnot. Kaupunginhallitukselle annet-
tiin mm. seuraavia asioita koskevat lausun-
not: kukkakauppias Ilona Peltosen korvaus-
anomusta teurastamolaitoksen alueella ta-
pahtuneen kaatumisen johdosta (16.4. 75 §); 
taksa- ja maksukomitean mietintöä (2.6. 
103 §); Helsingin Seudun Kukkakauppiaat 

r.y:n kirjelmiä ostajan tunnuksen käytöstä 
ja valvonnasta kukka- ja vihannestukkuto-
rilla (18.6. 108 §, 19.11. 175 §); tutkimusta 
kunnallisen yritystoiminnan tuottavuudesta 
v. 1958-1970 (20.8. 130 §) sekä autonkulj. 
Tuomisen anomusta maksuvapautuksen saa-
miseksi hänelle maksettavaksi määrätyistä 
erilaisista maksuista (17.12. 189 §). 
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