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Vt Vanhanen ym. olivat v. 1956 (ks. s. 95) tekemässään aloitteessa huomauttaneet, 
että Kulosaaren uuden sillan kaupungin puoleisen pään ja mantereen välille jäävät suuret 
tilat olisi käytettävä mahdollisimman tehokkaasti hyödyksi. Sillan kannatuspilareiden 
väliin voitaisiin esim. rakentaa seinät ja siten muodostuneet huonetilat vuokrata vaikka 
autojen säilytyspaikoiksi tahi käyttää esim. kaupungin omiin tarkoituksiin varastotilana. 
Satamalautakunta oli aloitteen johdosta ilmoittanut, että Sörnäisten satamasuunnitelmien 
mukaan oli tarkoitus ulottaa satamalaituri Kulosaaren sillalle saakka. Kun kaikki lähis-
töllä oleva tila tarvittaisiin silloin kenttätilaksi, soveltuisi sillan alusta erinomaisesti sellai-
sen tavaran varastopaikaksi, mikä olisi varjeltava kastumiselta. Tällaisesta katostilasta 
saataisiin ilmeisesti siksi hyvä vuokra, ettei ollut kannattavaa rakentaa sillan alle kalliita 
lisärakennelmia. Rautapalkkirakenteisen sillan alustaa ei myöskään voisi käyttää tarkoi-
tuksiin, johon liittyi palovaara. Sillan alustan käyttäminen satamalaitoksen varastotiloiksi 
oli lautakunnan käsityksen mukaan käytännöllisintä ja taloudellisinta, joten aloitteen ei 
tulisi antaa aihetta toimenpiteisiin. Kiinteistölautakunta oli yhtynyt satamalautakunnan 
käsitykseen. Kaupunginvaltuusto katsoi eo. lausunnot riittäväksi selvitykseksi (23. 1. 
87 §). 

Seuraavat aloitteet päätettiin lähettää kaupunginhallituksen valmisteltavaksi: 
vt Hautalan ym. aloite vene- ja pyykkilaiturin rakentamiseksi Sörnäisten rantatien 

läheisyyteen (5. 6. 513 §); 
vt Laineen ym. aloite satamatoimintaan liittyvien taksojen ja maksujen korottami-

seksi (8. 5. 427 §); 
vt K. Niemen aloite satamalautakunnan, liikennelaitoksen lautakunnan ja teurastamo-

lautakunnan johtosääntöjen muuttamiseksi (25. 9. 697 §). 

13. Teurastamoa ja elintarvikekeskusta koskevat asiat 

Teurastuspalkkiot ja teurastustyön palkkioehdot. Kaupunginvaltuusto vahvisti kaupun-
ginhallituksen ehdotuksen mukaisesti teurastuspalkkiot ja teurastustyön palkkioehdot 
(6. 2. 149 §, kunn. as. kok. n:o 7). 

Syväjäädyttämön käyttömaksujen tarkistaminen. Kaupunginvaltuusto päätti muuttaa 
v. 1954 (ks. s. 103) vahvistamansa eräät syväjäädyttämön käyttömaksut sen muiden mak-
sujen ja säilytysehtojen pysyessä entisinä. Samalla kaupunginvaltuusto oikeutti kaupun-
ginhallituksen tekemään poikkeuksellisesti muutoksia syväjäädyttämön hyväksyttyihin 
käyttömaksuihin (10. 4. 352 §, kunn. as. kok. n:o 38). 

Viranhaltijat. Jäljempänä mainitut virat päätettiin 1.4. lukien korottaa yhdellä palk-
kaluokalla, palkkaluokka merkitty sulkuihin viran nimen jälkeen: metallikorjausmiehen 
virka (16), kaksi laboratorioapulaisen ja kaksi lämmittäjän virkaa sekä vahtimestarin virka 
(14) (10.4. 331 §, 8.5. 386 §). 

Vielä päätettiin 1. 5. lukien lakkauttaa avoinna oleva 15. palkkaluokkaan kuuluva 
lämmittäjä-mekaanikon virka (10. 4. 329 §, kunn. as. kok. n:o 134 B ja C). 

Vihannesten tukkumyyntitorin järjestäminen teurastamon alueelle. Kun Kauppatori l la 
kertomusvuoden kesän aikana suoritettavaksi tarkoitetut liikenteen järjestelyt tulisivat 
suuresti vaikeuttamaan siellä tapahtuvaa vihannesten tukkumyyntiä, olivat Puutarha-
liitto ym. Kauppatorin tukkumyyjiä ja -ostajia edustavat yhdistykset anoneet, että teu-
rastamon alueelle kiireellisesti kunnostettaisiin väliaikainen puutarhatuotteiden tukku-
myyntitori. Hakijat olivat huomauttaneet, että mainittua tukkumyyntitoria ja -hallia oli 
kaivattu jo 1920-luvulta lähtien, jolloin oli suunniteltu sen rakentamista ns. Agroksen 
alueelle. Hanke oli kuitenkin eri syistä jäänyt toteuttamatta. Tänä aikana on kaupungin 
väkiluku lisääntynyt kaksinkertaiseksi ja vihannesten käyttö on lisääntynyt vielä suurem-
massa määrässä. Lisäksi sijaitsevat Helsingissä koko maassa toimivat tukku- ja keskus-
liikkeet, joten tukkumyynnin järjestämättömyys vaikeuttaa puutarhatuotteiden kauppaa 
koko maassa. Teurastamolautakunta oli ehdottanut syväjäädyttämön edessä olevan alu-
een kunnostamista ko. tarkoitukseen, jolloin alueen päällystämiseen olisi käytettävä emul-
siopeitettä. Jot ta alue voitaisiin ottaa käyttöön jo kertomusvuoden keväänä, olisi se 
kiireellisesti kunnostettava katurakennusosaston suunnitelmien mukaisesti. Toisena vaih-
toehtona lautakunta oli ehdottanut Agroksen aluetta. Kiinteistölautakunta oli myös puol-
tanut vihannesten tukkumyyntitorin sijoittamista väliaikaisesti teurastamon alueelle, 
siten, että torin alueeseen liitettäisiin osa teurastamon pohjoispuolella olevasta alueesta, 
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jolloin torille saataisiin paikat vähintään 260 autolle. Järjestely olisi toteutettava niin kii-
reellisesti, että alue saataisiin käyttöön jo kertomusvuoden kevääksi. Vihannestukkukau-
pan valvonta olisi lautakunnan käsityksen mukaan järjestettävä kokeeksi teurastamo-
lautakunnan ehdottamalla tavalla siten, että teurastamolta järjestettäisiin pätevä myynti-
paikan valvoja, että teurastamon eläinlääkärit huolehtisivat tuotteiden hygieenisyyden ja 
laadun valvonnasta sekä että myöskin alueen puhtaanapito hoidettaisiin teurastamon toi-
mesta. Rakennusvirasto oli todennut alueen maaperäsuhteet sellaisiksi, et tä niitä olisi 
huomattavasti vahvistettava. Kaupunginhallitus oli puoltanut kiinteistölautakunnan 
esittämää II vaihtoehtoa, jonka mukaan olisi varattava paikka 182 autoa varten ja jota 
sitten myöhemmin voitaisiin tarpeen mukaan laajentaa. Maapohjan vahvistamisesta ai-
heutuvien töiden vuoksi voitaisiin tori kaupunginhallituksen mielestä ottaa käyttöön vasta 
v:n 1958 vihannesten myyntikauden alkaessa. Kaupunginvaltuusto päätti, että teurasta-
mon alueella sijaitseva kiinteistölautakunnan ehdottaman I I vaihtoehdon mukainen alue 
olisi kunnostettava käytettäväksi vihannesten tukkumyyntitorina. Tarkoitusta varten 
myönnettiin 8.5 mmk tuloa tuottavien pääomamenojen pääluokkaan Edeltä arvaamatto-
mia pääomamenoja varten merkityistä kaupunginvaltuuston käyttövaroista. Mikäli tek-
nillisesti olisi mahdollista, olisi alueen käyttö ko. tarkoitukseen aloitettava jo kertomus-
vuoden kesänä (22. 5. 465 §, 18. 12. 965 §). 

Elintarvikekeskus. Autokannan vähentämisen takia päätettiin lakkauttaa 31.5. 
lukien yksi elintarvikekeskuksen autonkuljettajan virka (11. 9. 610 §). 

Kaupunginvaltuusto päätti hyväksyä talorakennusosaston laatimat 17. 5. päivätyt, 
Herttoniemen teollisuuskortteliin n:o 43062 rakennettavan uuden juurikas vi varaston luon-
nospiirustukset, sillä edellytyksellä että pääpiirustuksia laadittaessa otettaisiin huomioon 
väestönsuojelulautakunnan esittämät huomautukset. Kaupunginhallitus oikeutettiin hy-
väksymään em. luonnospiirustuksiin mahdollisesti tarpeellisiksi osoittautuvat muutokset 
sekä luonnospiirustuksiin perustuvat pääpiirustukset (19. 6. 557 §). 

14. Teollisuuslaitoksia koskevat asiat 

Suunnitelman laatiminen työkalujen ja koneiston hankkimiseksi, ks. s. 90. 
Teollisuuslaitosten kassa- ja tilivirastoon päätettiin perustaa kolme 14. palkkaluokkaan 

kuuluvaa toimistoapulaisen virkaa 1.1. 1958 alkaen sekä lakkauttaa ko. viraston kolme 14. 
palkkaluokkaan kuuluvaa rahastajan virkaa samasta ajankohdasta lukien (13. 11. 825 §, 
kunn. as. kok. n:o 134 A, B). 

Vesilaitos 
Vesijohtoveden myyminen Espoon kunnalle sekä tämän oikeuttaminen käyttämään kau-

pungin viemäreitä ja Talin likavedenpuhdistamoa. Espoon kunnan kanssa päätettiin tehdä 
sopimus vesijohtoveden myymisestä kunnalle sekä kunnan oikeuttamisesta käyttämään 
kaupungin viemäreitä ja Talin likavedenpuhdistamoa yleisten töiden lautakunnan ja teol-
lisuuslaitosten lautakunnan esittämällä tavalla (11. 9. 641 §, ks. s. 289). 

Viranhaltijat. Seuraavat vesilaitoksen virat päätettiin korottaa yhdellä palkkaluokalla 
1. 4. lukien: ylikemistin virka (34), kemistin virka (31), apulaiskäyttöpäällikön virka (25), 
12 konemestarin virkaa (22) (10. 4. 331 §). 

Ilmalan vesisäiliön ensimmäisen rakennusvaiheen loppuun saattamiseksi kaupungin-
valtuusto oikeutti vesilaitoksen käyttämään 31 mmk seuraavasti: v:n 1956 talousarvion 
tuloa tuottavien pääomamenojen pääluokkaan varatusta ao. siirtomäärärahasta 11 mmk 
Hopeasalmentien ja Vanhan Kelkkamäen vesijohdon uusimiseen Mannerheiminkadulta 
Kalliokaivontielle; 10 mmk kertomusvuoden talousarvion vastaavalle tilille varatusta 
määrärahasta vesijohdon jatkamista varten Malmin torilta pääradan itäpuolelle; 4.3 
mmk Uudenpellon varastoalueen vesijohtoa varten varatusta määrärahasta ja 5.7 
mmk ao. määrärahasta vesijohtoa varten Pukinmäelle Oulunkylästä Mikkolantieltä itään 
(13. 11. 846 §). 

Pitkäkosken vedenpuhdistuslaitoksen luonnospiirustukset päätettiin hyväksyä arkkitehti 
Bertel Saarnion ehdotuksen mukaisesti. Kaupunginhallitus oikeutettiin hyväksymään 
luonnospiirustuksiin mahdollisesti tarpeelliseksi katsottavat muutokset sekä luonnospii-
rustuksiin perustuvat pääpiirustukset (19. 6. 564 §). 


