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Edelleen kaupunginhallitus päätti1) kehottaa elintarvikekeskuksen lautakuntaa jättä-
mään 15. palkkaluokan ruokalanhoitajan virkaan ehdollisesti valitun H. Sandvikin vaalin 
vahvistamatta. 

Käteiskassat. Elintarvikekeskus oikeutettiin 2) ruokaloissaan pitämään vaihtorahana 
-ennakkovaroja, joiden yhteinen määrä olisi enintään 50 000 mk. 

Varastonhoitaja Y. Tuulokselle myönnettiin 3) kertomusvuoden loppuun 300 000 mk:n 
suuruinen ennakko rahtimaksujen suorittamista varten. 

Kaupunginkellarin irtaimiston siirtäminen elintarvikekeskukselle. Yleisjaosto päätti 4) 
siirtää elintarvikekeskuksen luetteloimat Kaupunginkellarin kalustoesineet elintarvikekes-
kukselle merkittäväksi sen kalustoluetteloon. 

14. Teollisuuslaitoksia koskevat asiat 

Tilinpäätökset. Kaupunginhallitus päätti5), että teollisuuslaitosten tilinpäätökset 
v:lta 1953 saataisiin jättää viimeistään 15. 2. 

V:n 1955 talousarvioehdotukset. Kaupunginhallitus päätt i6) , että teollisuuslaitosten 
v:n 1955 talousarvioehdotukset on laadittava teollisuuslaitosten lautakunnan esittämän 
talousarvioasetelman mukaisesti, kuitenkin siten, että laitosten omakäyttökulutus mer-
kittäisiin talousarvion meno- ja tulopuolelle. 

Kassa- ja tiliviraston kassanhoitajan T.-M. H. M. Pitkosen väärinkäytöksiä koskeva 
asia päätettiin7) antaa poliisiviranomaisten tutkittavaksi. 

Vesilaitos 
Viranhaltijat. Kaupunginhallitus päätti 8) oikeuttaa vesilaitoksen palkkaamaan tila-

päisen saniteetti-insinöörin 43. palkkaluokkaa vastaavalla palkalla 1. 1. lukien, kunnes 
kysymys saniteetti-insinöörin viran perustamisesta ratkaistaisiin, kuitenkin enintään ker-
tomusvuoden loppuun. Virka saatiin täyttää sitä haettavaksi julistamatta ja siitä aiheu-
tuvat menot, enintään 713 520 mk, saatiin suorittaa vesilaitoksen palkkatililtä. Sittemmin 
päätettiin9) mainittu saniteetti-insinööri palkata samoin palkkaeduin edelleen v:n 1955 
loppuun. Edelleen päätettiin10) laitokseen palkata, virkaa haettavaksi julistamatta, tila-
päinen laboraattori 16. 5. — 31. 12. väliseksi ajaksi 28. palkkaluokan mukaisella palkalla 
vesilaitoksen palkkatilillä olevaa määrärahaa tarvittaessa enintään 251 000 mk:lla ylittäen. 

Vesilaitosta kehotettiin u ) maksamaan putkiasentaja vt V.Saarelalle hänen Heino-
laan 15. 5. tekemänsä matkapäivän ajalta putkiasentajan säännöllistä tuntipalkkaa vas-
taava korvaus. 

Virka-asunnot. Kaupunginhallitus päätti1 2) hyväksyä teollisuuslaitosten lautakunnan 
esityksen eräiden vesilaitokselle kuuluvien virka-asuntojen vuokraamisesta. 

Määrärahat. Kaupunginhallitus päätti'13) oikeuttaa vesilaitoksen käyttämään eräitä 
kertomusvuoden talousarvion tuloa tuottavien pääomamenojen pääluokan lukuun Vesi-
laitos kuuluvia siirtomäärärahoja. 

Tuloa tuottavien pääomamenojen pääluokan Vesilaitos -lukuun kuuluvasta, uusia vesi-
johtoja varten varatusta siirtomäärärahasta saatiin käyttää 14.5 milj. mk Herttonie-
men itäisen asuntoalueen pohjoisosaan tulevien vesijohtojen rakentamiseen14); 9.3 milj. 
mk Herttoniemen läntisellä asuntoalueella olevan Kettutien vesijohdon rakentamista 
varten 15); 600 000 mk vesijohdon rakentamiseen korttelin n:oT 789 länsipuolelle Lautta-
saarenkadulta Lapinlahdentielle, 1.4 milj. mk Paraistentien vesijohdon rakentamista var-
ten Koroistentieltä talon n:o 7 kohdalle, 2.3 milj. mk vesijohdon rakentamista varten 
Maunulaan rakennettavalta kansakoululta Kaarelantien itäpäähän, 2.9 milj. mk Kiiskin-
kadun vesijohtoa varten Kyläsaaren varastoalueella, 9 milj. mk Hiihtomäentien vesijoh-
don rakentamista varten korttelin n:o 138kohdalta Linnanrakentajantielle 16); 12milj. mk 
Pohj. Rautatiekadun ja Kalmistokadun vesijohdon rakentamista varten Runebergin-
kadulta Lauttasaarenkadulle, 15 milj. mk Aleksis Kivenkadun ja Lautatarhankadun vesi-
johdon rakentamista varten Harjukadulta Sörnäistenkadulle, 800 000 mk Kiskontien 

*) Khs 16. 12. 3 384 §. — 2) Khn jsto 22. 6. 5 813 §. — 3 ) S:n 23. 10. 6 377 §. — 4) S:n 9. 9.6 109 §, 
13. 10. 6 286 §. — 5) S:n 4. 2. 351 §. — 6) S:n 10. 6. 1 646 §. — 7) S:n 15. 7. 1 909 §. — 8) S:n 21. 1. 
202 §. — 9) S:n 25. 11. 3 168 §. —10) S:n 13. 5. 1 298 §. — n ) S:n 1. 7. 1 829 §. —1 2) S:n 14. 1. 99 §, 11. 
2. 418 §.—13) S:n 25. 2. 569 §.—14) S:n 25. 2. 571 §.—15) Khs 25. 2. 571 §.—1 6) S:n 13. 5. 1 308 §. 
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vesijohdon rakentamista varten 50 m Tenholantieltä pohjoiseen, 1 milj. mk Sauvontien 
vesijohtoa varten, 3.9 milj. Malmin Hämeentien vesijohdon rakentamista varten Päätien 
ja kansakoulun välille1). 

Tuloa tuottavien pääomamenojen pääluokan lukuun Vesilaitos kuuluvista käyttö va-
roistaan kaupunginhallitus myönsi jälempänä mainittuihin töihin seuraavat määrärahat: 
300 000 mk Maurinkadulta Pohjoisrantaan talon n:o 22 kohdalle v. 1953 rakennetun vesi-
johdon jälkitöitä varten 2); 120 000 mk yleisen vesipostin rakentamista varten Ruskea-
suolle Sauvontie 4:n kohdalle 3); 1.2 5 milj. mk vesijohdon rakentamista varten Haagan 
Vanhaan Viertotiehen 4); 1. 6 5 milj. mk vesijohdon rakentamista varten Kadetintiehen 
korttelissa n:o 30010 olevan tontin n:o 3 kohdalle 5); 150 000 mk yleisen vesipostin raken-
tamista varten Lauttasaareen Pohjoiskaari 33:n kohdalle 6); 5.7 milj. mk Nahkahousun-
tien ja Särkiniementien vesijohdon rakentamista varten 7); 241 640 mk vesijohdon raken-
tamisesta Haahkantiehen aiheutuneiden putkityökustannusten suorittamista varten 8); 
2 milj. mk vesijohdon rakentamiseen Lauttasaarentiehen 9); 220 000 mk vesipostin raken-
tamista varten Paloheinäntien ja Pakilantien risteykseen10); 500 000 mk vedenottopaikan 
järjestämistä varten Suomenlinnaan teollisuuslaitosten lautakunnan ehdottamalla ta-
valla11) sekä 900 000 mk vesijohdon rakentamista varten Kokkosaarenkatuun sillä ehdolla, 
että Jätekeskus suorittaa kustannuksellaan johtoa varten tarvittavat muut kanavatyöt 
paitsi 10 m:n matkalla tapahtuvaa Hämeentien alitusta12). 

Eräiden asunto-osakeyhtiöiden, Osuusliike Elannon sekä eräiden yksityisten henkilöi-
den anottua vesijohdon rakentamista eri alueille, kaupunginhallitus päätti suostua vesi-
johdon rakentamiseen Haagan Laajasuontiehen 13); Munkkiniemen Kartanontiehen 14); 
Lauttasaaren Pohjoiskaareen Koillisväylältä korttelissa n:o 31017 olevan tontin n:o 1 koh-
dalle 15); Lahnaruohontien tonttia n:o 1 varten 16); 60 m:n pituisen vesijohdon rakenta-
miseen Lauttasaaren Vaskiniementiehen Isoltakaarelta länteen 17); Haahkantiehen 
Otavantieltä korttelissa n:o 31107 olevan tontin n:o 4 kohdalle 18); 50 m:n pituisen vesijoh-
don rakentamiseen Tanelintiehen Henrikintieltä pohjoiseen19); Kotoniityntiehen kortte-
lissa n:o 28037 olevan tontin n:o 1 kohdalle 20) sekä Kannunvalajantiehen 21). Mainitut vesi-
johdot saatiin rakentaa sillä ehdolla, että anoja suorittaa joko omalla kustannuksellaan 
tahi määrättyä korvausta vastaan ja vesilaitoksen antamien ohjeiden mukaisesti kaikki 
johdon asentamista varten tarvittavat kanavatyöt, jolloin yhteiskustannuksin rakennetta-
vat vesijohdot jäävät korvauksetta kaupungin omaisuudeksi. Mainittujen vesijohtojen 
putkituskustannuksia ja kanavatöistä suoritettuja korvauksia varten myönnettiin yhteen-
sä 5 367 500 mk tuloa tuottavien pääomamenojen pääluokan lukuun Vesilaitos kuuluvista 
kaupunginhallituksen käyttövaroista. 

Em. määrärahoista myönnettiin 22) vielä 1.2 milj. mk vesijohdon rakentamista varten 
Välitalontiehen sillä ehdolla, että Painoväri-Osakeyhtiö osallistuisi vesijohdon rakenta-
miseen maksamalla työn suoritusvaiheessa 150 000 mk. 

Etelä-Kaarelaan suunnitellun koulu-, neuvola- ja kirjastotontin vedensaantimahdolli-
suuksien tutkimista varten myönnettiin 23) 110 000 mk teollisuuslaitosten pääluokan lu-
kuun Vesilaitos kuuluvista kaupunginhallituksen käyttövaroista. 

Vesijohdon rakentamista varten Keijukaisenpolulta korttelin n:o 43206 tontille n:o 5 
kaupunginhallitus päätti24) myöntää 150 000 mk kiinteistöjen pääluokkaan kuuluvista 
käyttövaroistaan. 

Malmin-Tapanilan-Puistolan vesijohtoon liittyvien tarjoilujohtojen rakentamista var-
ten myönnettiin 25) 1 milj. mk tuloa tuottamattomien pääomamenojen pääluokkaan kuu-
luvista kaupunginhallituksen käyttövaroista. 

Asunto Oy. Myllykalliontie 4—6 -nimisen yhtiön anomuksesta kaupunginhallitus 
päätti26) antaa yhtiölle luvan vesijohdon rakentamiseen Myllykalliontiehen sillä ehdolla, 

1) että yhtiö suorittaa omalla kustannuksellaan ja vesilaitoksen antamien ohjeiden 
mukaan kaikki johdon asentamista varten tarvittavat kanavatyöt ja että tällä tavoin 
yhteiskustannuksin rakennettava vesijohto jää korvauksetta kaupungin omaisuudeksi, 

!) Khs 11. 2. 417 §. — 2) S:n 21. 1. 201 §. — 3) S:n 14. 10. 2 748 §. —4) S:n 22. 4. 1 113 §. — 5) S:n 
14. 4. 1 041 §. — 6) S:n 14. 10. 2 752 §. — S:n 22. 4. 1 114 §. — 8) S:n 13. 5. 1 296 §. — 9) S:n 18. 11. 
3 101 §.—1 0) S:n 14. 10. 2 750 § . — n ) S:n 15. 7. 1 902 §. —1 2) S:n 14. 1. 102 §. —1 3) S:n 2. 9. 2320 §.— 
14) S:n 4. 3. 646 §. —15) S:n 14. 1. 101 § .— 1 6 )S :n22 . 4. 1 117 §. —17) S:n 22. 6. 1 767 §. —18) S:n 14. 10. 
2 749 §. — 19) S:n 22. 6. 1 766 §. — 20) S:n 14. 10. 2 751 §. — 21) S:n 28. 10. 2 896 §. — 22) S:n 8. 4. 
985 §. — 23) S:n 13. 5. 1 324 §. —2 4) S:n 30. 9. 2 613 §. — 25) S:n 4. 2. 370 §. — «·) S;n 3. 6. 1 514 §. 
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2) että vesijohdon paikan kadussa määrää katurakennusosasto, jolta anojan on sen 
vuoksi tilattava omalla kustannuksellaan kaivuutöiden valvonta, ja 

3) että katurakennusosasto saa korvauksetta asettaa samaan kanavaan viemärisuunni-
telman mukaiset viemäriputket. 

Samalla kaupunginhallitus päätti antaa mainitulle yhtiölle luvan vetää väliaikainen 
viemärijohto pitkin Myllykalliontien reunaa sillä ehdolla, että katurakennusosastolta 
tilataan kaivuutöiden valvonta hakijan laskuun. 

Lisäksi kaupunginhallitus päätti myöntää vesijohdon putkityökustannuksia varten 
vesilaitoksen käytettäväksi 380 000 mk tuloa tuottavien pääomamenojen pääluokan lu-
kuun Vesilaitos kuuluvista käyttövaroistaan sekä kehottaa yleisten töiden lautakuntaa 
suorittamaan viemärisuunnitelman mukaisista viemäriputkista ja niiden asentamisesta 
aiheutuvat kustannukset v:n 1953 talousarvion tuloa tuottamattomien pääomamenojen 
pääluokan lukuun Viemärit kuuluvista määrärahoista Asemakaavakin 31—32 §:ien mu-
kaisia viemärin rakennustöitä, kaupunginhallituksen määräyksen mukaan. 

Toimitusjohtaja B. Karske oikeutettiin1) rakennuttamaan omalla kustannuksellaan 
vesijohto Lauttasaaressa omistamalleen tontille Lokkikuja 3 sillä ehdolla, että hän vastaa 
kaikesta siitä haitasta, mikä hänen yksityisestä vesijohdostaan saattaa aiheutua, sekä pois-
taa vesijohdon, mikäli se osoittautuu esteeksi kaupungin toimesta Lokkikujaan myöhem-
min rakennettaville vesi-, viemäri- tai muille johdoille. 

Everstiluutnantti T. J. Kivilahden ym. anomuksesta kaupunginhallitus päätti 2) oi-
keuttaa hakijat rakentamaan ja kunnostamaan Rastilan alueella kaupungin omistamalla 
tiemaalla olevan kaivon omalla kustannuksellaan 1 m:n renkailla seuraavin ehdoin: 

1) hakijat vastaavat itse veden laadusta ja kaivon kunnossapidosta, niin kauan kuin he 
kaivoa tarvitsevat, 

2) kaivo jää kunnostettunakin kaupungin omaisuudeksi, 
3) kaupungin virastot ja laitokset saavat ottaa kaivosta vapaasti ja korvauksetta vettä, 

omiin tarpeisiinsa, 
4) hakijat eivät saa siirtää vedenotto-oikeuttaan kolmannelle henkilölle, 
5) hakijat eivät ole oikeutettuja hakemaan kaupungilta mitään korvausta kaivon 

korjaus- ja kunnossapitokustannuksista, 
6) vedenottolupa voidaan peruuttaa kolmen kuukauden irtisanomisajan kuluttua,, 

mikäli kaupunki niin vaatii. 
Luoteisväylän vesijohdon rakentaminen, ks. Yleiset työt s. 242. 
Haagan korttelin n:o 29005 vesijohdon rakentaminen, ks. Yleiset työt s. 241. 

Kaasulaitos 
Kaasun hinnan ja kaasumittarien vuokran vapauttaminen hintasäännöstelystä. Kau-

punkiliiton asiaa koskeva ilmoitus merkittiin 3) tiedoksi. 
Viranhaltijat. Kaupunginhallitus päätti 4) vahvistaa nimityksellä kaupunginvaltuus-

ton 24. 2. suorittaman 5) vaalin, jossa diplomi-insinööri A. J. Pöntys valittiin kaasulaitok-
sen toimitusjohtajaksi. 

Kaasulaitos oikeutettiin 6) palkkaamaan tarkastaja V. Santala koksin myyjäksi ja 
asiakaskiinteistöjen lämmityksen neuvojaksi 31. 12. saakka 32. palkkaluokan mukaisella 
palkalla, joka saatiin suorittaa kaasulaitoksen määrärahoista Palkat. 

Kaasulaitoksen apulaisjohtaja G. Berg määrättiin7) viransijaisena hoitamaan yksin-
omaan kaasulaitoksen toimitusjohtajan virkaa 16. 12. 1953 lukien toistaiseksi ja enintään 
siihen saakka, kunnes virkaan vakinaisesti valittu ottaisi sen vastaan. 

Kaupunginhallitus päätti8) oikeuttaa teollisuuslaitosten lautakunnan maksattamaan 
kaasulaitoksen käyttöinsinöörille R. Succolle 43. ja 45. palkkaluokkien kokonaispalkkoja 
vastaavan erotuksen 18. 6. — 31. 8. 1953 väliseltä ajalta, yhteensä 14 198 mk, teollisuus-
lautakunnan käytettäväksi merkittyjä kaasulaitoksen määrärahoja käyttäen ja 2. 2. — 
31.7. väliseltä ajalta, yhteensä 29 909 mk, kaasulaitoksen palkkamäärärahoja käyttäen. 

Kaasulaitoksen apulaisjohtajalle G. Bergille päätettiin 9) suorittaa 144 000 mk:n kor-
vaus 1. 7. 1952 — 30. 6. 1953 välisenä aikana suoritetusta lisätyöstä. 

*) Khs 22. 4. 1 115 §. —2) S:n22.6. 1 777 §. — 3) S:n 11. 2.415 §. —4) S:n4. 3. 650 §. —5) Ks.s. 105. — 
6) Khs 3. 6. 1 512 §. — 7) S:n 14. 1. 95 §. — 8) S:n 4. 11. 2 954 §. —-9) S;n 21. 1. 191 §. 
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Kaasulaitos oikeutettiin1) palkkamäärärahojaan käyttäen suorittamaan laajennustyö-
insinööri M. Takolanderille neljän työpäivän lomakorvaus rahassa hänen v. 1953 pitämättä 
jääneestä vuosilomastaan. 

Merkittiin tiedoksi, että lääninhallitus oli hylännyt 2) insinööri R. Succon valituksen, 
joka koski kaasulaitoksen käyttöinsinöörin viran täyttämistä. 

Kaasulaitoksen eräiden viranhaltijain yksityisten ajokorttien uusimiskustannusten 
suorittamista koskevan teollisuuslaitosten lautakunnan alistetun päätöksen johdosta kau-
punginhallitus päätti 3), kumoten lautakunnan päätöksen, että kaasulaitoksen noudattaa 
masta menettelystä oli luovuttava ja ajoihin käytettävä ainoastaan viranhaltijoita, jotka 
oma-aloitteisesti tai vapaaehtoisesti hankkisivat itselleen ajokortin. 

Virka-asuntojen määrääminen. Kaupunginhallitus päätti 4) hyväksyä teollisuuslaitos-
ten lautakunnan esityksen eräiden kaasulaitoksen virka-asuntojen määräämisestä. 

Vielä kaupunginhallitus päätti 5) oikeuttaa kaasulaitoksen vuokraamaan talosta 
Kivelänkatu 5—7 huoneiston n:o 44 entiselle koeasentajalle A. Laaksoselle 1. 6. lukien 
siihen saakka, kunnes hän pääsisi muuttamaan asunnonjakotoimikunnan hänelle varaa-
maan huoneistoon, kuitenkin kauintaan 15. 8. saakka, 180 mk:n vuokrasta m2:ltä siihen 
kuuluvine etuineen. 

Luottotappioiden poistaminen tileistä. Yleisjaosto päätti 6) myöntää 8 051 mk kaasulai-
toksen ao. määrärahoista revisiotoimiston hyväksymien luottotappioiden poistamiseksi 
tileistä. 

Polttoaineen kuluttajia koskeva kortisto, ks. polttoainepäällikön toimisto s. 199. 
Määrärahat. Kaupunginhallitus päätti7) oikeuttaa kaasulaitoksen käyttämään tuloa 

tuottavien pääomamenojen pääluokan lukuun Kaasulaitos kuuluvia eräitä siirtomäärä-
rahoja teollisuuslaitosten lautakunnan esityksen mukaisesti. 

Edelleen kaupunginhallitus päätti oikeuttaa kaasulaitoksen käyttämään em. pääluokan 
ja luvun nimikkeellä Pääputki verkoston laajennus ja uusiminen olevaa määrärahaa seu-
raavia kaasujohtotöitä varten: 4.5 milj. mk Kulosaaren uuteen siltaan ja siltapenkeree-
seen, 6.9 8 milj. mk Sahaajankatuun Abraham Wetterintieltä Kettutielle, 620 000 mk 
Asentajankatuun Sahaajankadulta 150 m länteen, 2.75 milj. mk Hitsaajankatuun 550 m 
länsi-etelään, 1.15 milj. mk Albertinkatuun Bulevardilta Punavuorenkadulle 8); 1.37 milj. 
mk Paraistentiehen Viemärikujalta Tenholantielle, n. 260 m, 4.0 8 milj. mk Hiihtomäen-
tiehen Mäyräntieltä Linnanrakentajantielle n. 600m, 775000 mk Karhutiehen Hiihtomäen-
tieltä korttelin n:o 101 eteläpuolelle n. 150 m, 3. l milj. mk Kettutiehen Karhutieltä Hertto-
niementielle n. 600 m, 840 000 mk Näätätiehen Oravatieltä Kettutielle n. 160 m 9) sekä 
2 milj. mk Herttoniemen itäisen asunto-alueen pohjoisosaan10). 

Kaasujohdon rakentamista varten Viikin koetilalle kaupunginhallitus päätti u ) ehdol-
lisesti merkitä v:n 1955 talousarvioehdotukseensa 5 milj. mk sillä ehdolla, että Viikin ra-
kennustoimikunta suorittaisi kaksi kolmannesta johdon hankkimis- ja asentamiskustan-
nuksista eli arvion mukaan 10 milj. mk ja että johto jäisi kaupungin omaisuudeksi. 

Irtaimiston myynti. Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa teollisuuslaitosten lautakun-
nan myymään Sörnäisten vanhan hiilisataman kaksi hiilinosturia muuntajineen eniten 
tarjoavalle, ostajan purettavaksi ja poiskuljetettavaksi12); v. 1946 hankitut Malmilla ja 
Myllykoskella olevat Pilo-turpeenhiiltolaitteet huutokaupalla eniten tarjoavalle ja ostajan 
määräaikaan mennessä poiskuljetettavaksi sekä Malmilla ja Myllykoskella olevien turve-
liiilitaskujen puiset sillat huutokaupalla ostajan purettavaksi ja poiskuljetettavaksi, kun 
sen sijaan taskujen metalliosat oli edelleenkin jätettävä varastoon13). 

Koksikuonan luovuttaminen. Kaasulaitosta kehotettiin14) luovuttamaan Munksnäs 
Flickscouter -nimiselle partiojärj estolle maksuttomasti 50 m 3 koksikuonaa sillä ehdolla, 
että hakija itse huolehtisi tavaran kuljettamisesta. 

Kaasujohtojen asennuslaskun hyvittäminen. Yleisjaosto päätti15) myöntää 13 000 mk 
kaasulaitoksen lukuun kuuluvista kaupunginhallituksen käyttövaroista Bostads Ab. Ny-
landsgatan 23 -nimisen yhtiön osakkaille hyvityksenä kaasulaitoksen 30. 9. 1953 laskutta-
masta ja 26. 1. maksetusta kaasuj ohtojen asennuslaskusta. 

Khs 17. 6. 1 706 §. — 2) S:n 1. 7. 1 836 §, 2. 12. 3 238 §. — 3) S:n 21. 1. 188 §. — *) S:n 6. 5. 
1 227 §, 9. 12. 3 305 §. — 5 ) S:n 13. 5. 1 309 §. — 6) Khn jsto 22. 12. 6 683 §. — 7) Khs 11. 2. 416 §. — 
*) S:n 25. 2. 570 §. — 9 ) S:n 26. 5. 1 448 §. — 1 0 ) S:n 22. 6. 1 776 §. — n ) S:n 1. 7. 1 834 §. — " ) S:n 22. 4. 
1 118 §. — 13 | Khn jsto 9. 6. 5 752 §, 17. 2. 5 203 §. — 1 4 ) Khs 21. 1. 189 §. — 1 5 ) Khn jsto 9. 9. 6 121 §. 
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S äh kölaitos 

Sähkönmyyntitariffien vahvistaminen. Kaupunginhallitus päätti alistaa kaupungin-
valtuuston hyväksymät 2) sähkönmyyntitariffit sosiaaliministeriön vahvistettavaksi. Sa-
malla kaupunginhallitus päätti ilmoittaa sähkölaitokselle, että kuluttajille ei saanut lähet-
tää laskuja sähkönkulutuksesta ennen kuin ministeriö on antanut asiasta päätöksen. 

Viranhaltijat. Kaupunginhallitus päätti 3) määrätä apulaiskaupunginsihteeri E. Uskin 
hoitamaan oman virkansa ohella teollisuuslaitosten asiamiehen virkaa 16. 12. lukien tois-
taiseksi ja kauintaan 31. 1. 1955 saakka sekä oikeuttaa teollisuuslaitosten lautakunnan 
suorittamaan hänelle palkkiona 25 000 mk kuukaudelta. 

Edelleen kaupunginhallitus päätti 4), että avoinna olevaa sähkölaitoksen 30. palkkaluo-
kan sähköyliasentajan virkaa ei toistaiseksi täytettäisi. Teollisuuslaitosten lautakuntaa 
kehotettiin aikanaan julistamaan mainittu virka haettavaksi, kun sen täyttäminen osoit-
tautuisi välttämättömäksi. 

Alistettuaan 5) tutkittavakseen teollisuuslaitosten lautakunnan päätöksen eläkkeelle 
siirtyneen linjamestari A. Jokisen määräämisestä hoitamaan viransijaisena linjamestarin 
virkaa kaupunginhallitus päätti 6) hyväksyä lautakunnan päätöksen pantavaksi täytän-
töön siten, että ent. linjamestari A. Jokinen määrättäisiin hoitamaan avoinna olevaa 36. 
palkkaluokkaan kuuluvaa linj amestarin virkaa 8. 9. lukien toistaiseksi ja kauintaan siihen 
saakka, kunnes virka vakinaisesti täytettäisiin. 

Kaupunginhallitus päätti7), että sähkölaitoksen kertomusvuoden talousarvioon neljän 
34. palkkaluokkaan kuuluvan sähkömestarin palkkaamiseen varattua määrärahaa saatiin 
käyttää neljän 31. palkkaluokkaan kuuluvan asemapäivystäjän palkkaamiseen. 

Kaupunginhallitus päätti8) vahvistaa sähkölaitoksen avoinna olevaan 29. palkka-
luokan yliasentajan virkaan kuuluvan työajan seuraavaksi: klo 7—12 muina aamuina 
paitsi lauantaisin, sunnuntaisin ja viikkopyhinä sekä kolme tuntia iltaisin muina päivinä 
paitsi lauantaisin ja viikkopyhien aattoina, säännöllisen viikkotuntimäärän ollessa 43 
tuntia. 

Sähkölaitos oikeutettiin 9) teettämään ylityötä eräillä viranhaltijoillaan 200 tunnin 
rajan ylittäen. 

Kaupunginhallitus päätti10), koska Vakuutusyhtiö Pohjola oli päättänyt olla perimättä 
takaisin rahastaja A. Alm-vainajalle etukäteen liikaa suoritettua elinkorkoa, ettei kau-
pungillakaan puolestaan ollut vaatimuksia asiassa. Samalla kaupunginhallitus päätti, että 
hakijalle oli suoritettava liikaa pidätetty määrä 5 720 mk. 

Uuden vikapäivystyspiirin perustaminen. Kaupunginhallitus päätti n) , että sähkölai-
tokselle saadaan 1.1. 1955 lukien perustaa yksi uusi vikapäivystyspiiri teollisuuslaitosten 
lautakunnan esityksen mukaisesti. 

Luottotappioiden poistamiseksi kirjoista yleisjaosto päätti12) myöntää 23 361 mk sähkö-
laitoksen lukuun kuuluvista ao. määrärahoista. 

Erhelaskujen korvaaminen. Sähkölaitoksen kassanhoitajille ja heidän sijaisilleen v. 1953 
aikana sattuneet 12 677 mk:n suuruiset kassavajaukset päätettiin13) poistaa kirjanpito-
tietä teollisuuslaitosten sopivia kulunkitilejä käyttäen. 

Sisäasennustöitä suunnittelevan osaston siirtäminen Lasipalatsiin. Tuloa tuottamatto-
mien pääomamenojen pääluokkaan kuuluvista kaupunginhallituksen käyttövaroista 
myönnettiin14) 670 000 mk Lasipalatsissa ent. keittiön puolella olevan neljän huoneen 
kunnostamiseksi sähkölaitoksen sisäasennustöitä suunnittelevaa osastoa varten. 

Irtaimiston myynti ja luovuttaminen. Sähkölaitos oikeutettiin 15) kertomusvuoden tilin-
päätöksen yhteydessä poistamaan kirjanpidostaan laitoksella käyttöä vailla olevat 164 
kpl 5 kV muuntajia yhteiseltä kirjanpitoarvoltaan 11 039 751 mk sekä myymään ne par-
haaksi katsomallaan tavalla neuvoteltuaan revisiotoimiston kanssa. Edelleen oikeutet-
tiin 16) sähkölaitos myymään huutokaupalla henkilöautot AD-393 ja AI-58. 

Nikkilän sairaalan käytöstä vapautuvat 20 tasavirtamoottoria päätettiin17) luovuttaa 
korvauksetta sähkölaitokselle sekä 70 kVA muuntaja ja De Laval -merkkinen höyrytur-
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piini niinikään korvauksetta Stiftelsen Tekniska Läroverket i Helsingfors -nimiselle sää-
tiölle sillä ehdolla, että ne sijoitettaisiin oppilaitoksen laboratorioon. 

Virka-asunnot. Kaupunginhallitus p ä ä t t i h y v ä k s y ä teollisuuslaitosten lautakunnan 
esitykset eräiden virka-asuntojen määräämisestä. 

Vielä kaupunginhallitus päätti 2) kehottaa asiamiesosastoa ryhtymään sellaisiin toi-
menpiteisiin, että Sähköntarkastuslaitokselle sähkölaitoksen Kampin ala-asemarakennuk-
sesta vuokratut huonetilat saataisiin kiireellisesti sähkölaitoksen omaan käyttöön. 

Määrärahat. Kaupunginhallitus päätti 3) t^väksyä teollisuuslaitosten lautakunnan 
esityksen eräiden tuloa tuottavien pääomamenojen pääluokan lukuun Sähkölaitos kuulu-
vien siirtomäärärahojen käyttämisestä. 

Kiinteistöjen pääluokkaan kuuluvista kaupunginhallituksen käyttövaroista myönnet-
tiin 4) 2.1 milj. mk uusien kaapeleiden asentamiseksi niiden tilalle, jotka jäisivät käyttä-
mättömiksi, kun osaa Hämeentietä tultaisiin käyttämään asemakaavanmukaisesti raken-
nustarkoituksiin. 

Herttoniementieltä Kivinokan kansanpuiston portille johtavan tieosuuden valaise-
mista varten myönnettiin 5) 39 000 mk yleisten töiden pääluokkaan kuuluvista kaupun-
ginhallituksen käyttövaroista. 

Myllyrinteen puiston tilapäisen valaistuksen järjestäminen päätettiin 6) suorittaa säh-
kölaitoksen käytettävänä olevilla määrärahoilla. 

Tuloa tuottavien pääomamenojen lukuun Satamat kuuluvista käyttövaroistaan kau-
punginhallitus päätti7) myöntää 1.6 milj. mk Katajanokan ratapihan valaistuksen pa-
rantamiseksi siten, että väliaikaisena järjestelynä suoritettava valaistuksen parantami-
nen soveltuisi mainitun satamaosan valaistuksen yleissuunnitelmaan. Edelleen 
kaupunginhallitus päätti kehottaa teollisuuslaitosten lautakuntaa kiirehtimään Kataja-
nokan satama-alueen lopullisen valaistussuunnitelman laatimista. 

Suomen Kansallisteatterin pienoisnäyttämörakennuksen pohjoispuolelle Länt. ja It. 
Teatterikujan välille rakennettavan puistotien valaistuksen parantamista varten ja valais-
tuskaapeleiden uusimiseen uuden puiston kohdalla päätettiin 8) myöntää 330 000 mk 
tuloa tuottavien pääomamenojen lukuun Sähkölaitos kuuluvista kaupunginhallituksen 
käyttövaroista. 

Samoista määrärahoista myönnettiin 9) vielä 330 000 mk Eläintarhantien ja Norden-
skiöldinkadun välisen Stadionin itäsivun ohi kulkevan tien valaisemista varten sekä 
100 000 mk Oulunkylän asema-alueella olevan Käpyläntien osan valaistuksen paranta-
miseksi. 

Tapiolan puutarhakaupungin ja Oy. Yleisradio Ab:n Hagalundin aseman liittymis-
maksut. Kaupunginhallitus päätti10) suostua siihen, että Asuntosäätiö ja Oy.Yleisradio' 
Ab. maksavat yhteisesti puolet suurjännitejohdon johto-osan, kaupungin raja •— Haga-
lund, todellisista nettotyökustannuksista eli 849 786 mk sekä että loppuosa kustannuksista 
viedään 20 kV-verkon täydennystyömäärärahoihin ja veloitetaan aikanaan uusilta liit-
tyjiitä. 

Suvilahden voima-aseman jäähdytysvesi johdon jatkaminen. Kaupunginhallitus päätti u ) 
ehdollisesti merkitä v:n 1955 talousarvioehdotukseensa sähkölaitoksen menoihin 8.7 milj. 
mk Suvilahden voima-aseman jäähdytys vesi johdon jatkamista varten. 

Suvilahden ja Herttoniemen välisen kaksoisjohdon lunastaminen ja siirtäminen. Kaupun-
ginhallitus päätti12), että Suvilahden ja Herttoniemen välinen voimajohto siirretään kiin-
teistöviraston asemakaavaosaston piirustuksen n:o 3628 osoittamaan paikkaan, jol-
loin pylväiden sijoituksessa liikennekaistojen suhteen oli otettava huomioon uudet var-
muusmääräykset. Samalla kaupunginhallitus päätti kehottaa asiamiesosastoa ryhtymään 
kiireellisesti toimenpiteisiin johtoa varten tarvittavan käyttöoikeuden saamiseksi Nauris-
saaressa olevaan yksityiseen alueeseen sekä kiinteistövirastoa asian vaatimiin muihin toi-
menpiteisiin. 

Lauttasaaren Tiirakarinniemeen Sotainvaliidien Veljesliiton Helsingin alaosaston kesä-
kotialueelle johtavalle tielle päätettiin13) asentaa neljä valopistettä, joiden valaistus oli 
hoidettava katuvalaistusmäärärahoj a käyttäen. 
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Vahingonkorvaukset. Teollisuuslaitosten lautakunta oikeutettiin x) suorittamaan vuo-
rokonemestari E. Vuorenpäälle 2 235 mk hänen tuhoutuneista silmälaseistaan kote-
loineen. 

Lahjoitus. Sähkölaitosta kehotettiin 2) pystyttämään Ateneumin Keskuskadun puolei-
seen puistoon Taideteollisen Oppilaitoksen opiskelijain P. Holopaisen ja A. Rautaheimon 
kaupungille lahjoittama himmeli ja aikanaan toimittamaan yleisjaostolle siitä aiheutuva 
enintään 50 000 mk:n suuruinen lasku. 

Sähkölaitoksen 50-vuotishistoriikki. Teollisuuslaitosten , lautakunta oikeutettiin 3) 
myöntämään käyttövaroistaan 50 000 mk .teknillisten laitosten hallitukseen aikoinaan 
kuuluneiden henkilöiden ja sähkölaitoksen vanhojen toimihenkilöiden laitoksen 50-vuotis-
historiikkiin kuuluvien muistitietojen talteenottamista ja valokuvien hankkimista varten. 

Korvauksen palauttaminen. Korkeimman oikeuden muutettua Turun hovioikeuden 
päätöstä, E. J. U. Jussaria koskevassa asiassa, yleisjaosto päätti 4), että sähkölaitoksen lu-
kuun kuuluvista kaupunginhallituksen käyttövaroista saatiin Jussarille maksaa takaisin 
22. 1. 1953 rahatoimistoon suoritettu 93 480 mk, kaupunginhallituksen yleisistä käyttö-
varoista saatiin maksaa 23. 3. 1953 suoritettu 30 013 mk sekä 6 %:n korko näille varoille 
.suorituspäivästä lukien. 

15. Muut asiat 

Itsenäisyyspäivän ja uudenvuodenaaton juhlavalaistukset. Rakennusvirastoa kehotet-
tiin 5) koristamaan Suurkirkon terassi ja Senaatintori tervapadoin ja havupylväin 6. 12. 
järjestettävää kansalaisjuhlaa varten. Yleisj aosto oikeutettiin hyväksymään j ärj estelyistä 
aiheutuvat laskut. Vielä päätettiin 6) Helsingin Yliopiston Ylioppilaskunnan anomuksesta 
järjestää kaupungin kustannuksella mainittuna päivänä Suurkirkon portaille puhujako-
roke sekä valonheittimet puhujaa ja kuoron johtajaa varten. Edelleen kehotettiin raken-
nusvirastoa korvauksetta luovuttamaan ylioppilaskunnan käyttöön 37 kannettavaa Suo-
men lippua tankoineen. 

Helsinki-Seuralle päätettiin 7) kustannuksitta antaa puhujakoroke lainaksi seuran toi-
imesta 31. 12. Senaatintorilla järjestettävään Uudenvuoden vastaanottotilaisuuteen 

Senaatintorin juhlavalaistuksesta ja sen koristelusta tervapadoin ja havupylväin 
v:n 1953 itsenäisyyspäivänä aiheutuneet laskut yhteensä 151 428 mk päätettiin 8) suorit-
taa v:n 1953 talousarvioon kuuluvista kaupunginhallituksen yleisistä käyttövaroista. 

Alli Trygg-Heleniuksen puistikon juhlistamisesta tervapadoin 13. 10. tapahtuneen sep-
peltenlaskun ajaksi aiheutunut lasku 16 218 mk päätettiin 9) suorittaa em. määrärahoista. 

Sotilasmajoitus. Kaupunginhallitus päätti10) valita Helsingin sotilaspiirin kutsunta-
lautakuntaan kertomusvuoden kutsuntaa varten kaupungin edustajaksi everstiluutnantti 
£vp. G. Ahlholmin ja varamieheksi majuri evp. V. Meinanderin. Sittemmin päätettiin u ) 
everstiluutnantti Ahlholm vapauttaa sanotusta tehtävästä ja nimetä uudeksi edustajaksi 
majuri evp. V. Meinander ja varalle majuri evp. J . Nurmi. 

Helsingin ja sen ympäristön aluesuunnitelmaliiton avustamista varten kertomusvuoden 
talousarvioon merkitty määräraha 4.62 milj. mk päätettiin12) siirtää rahatoimistossa liiton 
käytettävänä olevalle tilille. 

Kaupunginhallitus päätti13) kehottaa asiamiesosastoa huolehtimaan siitä, että kau-
punki olisi edustettuna liiton vuosikokouksessa ja että liiton valtuuskuntaan valittaisiin 
seuraavat varsinaiset ja varajäsenet: kiinteistölautakunnan puheenjohtaja L. J. Ahva, 
rahatoimenjohtaja E. v. Frenckell, apulaiskaupunginjohtajat R. Granqvist ja J. Kivistö, 
toimistopäällikkö A. Lippa, kiinteistölautakunnan varapuheenjohtaja K. T. Salmio, kau-
pungininsinööri W. A. Strack, apulaisasemakaava-arkkitehti O. G. Stenius ja asemakaava-
arkkitehti V. Tuukkanen sekä varajäseniksi kaupunginmetsänhoitaja P. V. Harve, retkei-
lyasiamies E. Koroma, vt. kaupungingeodeetti P. L. J . Kärkkäinen, tonttiosaston pääl-
likkö K. E. Pettinen, liikennelaitoksen toimitusjohtaja H. A. Relander, asemakaavaosas-
ton insinööri V. O. Saarinen, vesilaitoksen toimitusjohtaja R. W. Taivainen, kaupungin-
sihteeri E. J . Waronen ja katurakennuspäällikkö Y. V. Virtanen. 
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