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konserttia varten (khn jsto 20. 2. 5 273 §); itsenäisyyden 40-vuo tis juhlien toimikunnan 
sanomalehdistön edustajille järjestämää selostustilaisuutta varten (khn jsto 4. 12. 6 718 §); 
Helsingin seutukaavaliiton käyttöön (khn jsto 8. 5. 5 650 §); Kunnalliset mittausvirkai-
lijat -nimisen yhdistyksen vuosikokousta ja luentopäiviä varten (khn jsto 30. 1. 5 163 §); 
kiinteistöviraston henkilökunnan pikkujoulujuhlaa varten (khn jsto 16. 10. 6 443 §); kau-
pungin palveluksessa olevien siivoojien, lämmittäjien ja talonmiesten järjestämää juhla-
tilaisuutta varten (khn jsto 2. 10. 6 366 §); esikaupunkiliikennetoimikunnan järjestämää 
selostustilaisuutta varten (khn jsto 27. 11.6 699 §); Suomen Kunnallisten Teurastamoiden 
vuosikokousta varten (7. 3. 800 §). 

Kaupunginpuutarhan kasvihuone päätettiin korvauksetta luovuttaa Barnavårds-
föreningen i Finland -nimisen yhdistyksen käyttöön maksullisen musiikkitilaisuuden ja 
teetarjoilun järjestämistä varten (21. 3. 954 §). 

Oy. Suomen Filmiteollisuus -nimiselle yhtiölle myönnettiin oikeus saada Kaupungin-
talon juhlasali käyttöönsä »Niskavuori taistelee» -nimisen filmin sisäkuvien ottamista 
varten enintään kahden päivän ajaksi myöhemmin sovittavana aikana sillä ehdolla, että 
yhtiö suorittaa ennen kuvaamiseen ryhtymistä 50 000 mk:n suuruisen vuokran ko. ajalta 
sekä lisäksi korvaa salin siivouksesta aiheutuneet kustannukset ja vastaa kaikesta vahin-
gosta, joka huoneistolle voi aiheutua vuokrauksen johdosta. Lisäksi tulee yhtiön sopia 
kaupunginkanslian ylivahtimestarin kanssa kaupunginkanslian vahtimestareille vuokrauk-
sesta aiheutuvan ylimääräisen työn korvaamisesta (khn jsto 2. 10. 6 357 §). 

Itsenäisyyspäivän juhlavalaistus. Kaupunginhallitus päätti kehottaa sähkölaitosta 
vuosittain järjestämään kaupungin omistamien niiden rakennusten ikkunoihin, joiden 
julkisivut ovat Kauppatorille ja Senaatintorille päin, juhlavalaistuksen itsenäisyyspäivän 
iltana klo 17—21 väliseksi ajaksi. Samalla kehotettiin kaupungin virastoja ja laitoksia 
vuosittain huolehtimaan siitä, että niiden julkisivun puoleisissa huoneissa pidettäisiin valot 
palamassa samana aikana (4. 12. 3 287 §). 

V:n 1956 itsenäisyyspäivänä Suurkirkon portaille järjestetyn valaistuksen aiheuttama 
lasku, 4 761 mk, päätettiin suorittaa kaupunginhallituksen yleisistä käyttövaroista (khn 
jsto 16. 1. 5 098 §). 

Siirtolapuutarhat 

Talin siirtolapuutarha. Pajamäen asuntoalueella kertomusvuonna suoritettujen katu-
rakennustöiden yhteydessä Talin siirtolapuutarhassa olevia palstoja kohdanneiden vesi-
vaurioiden korvaamista varten myönnettiin eri henkilöille yhteensä 93 500 mk kaupungin-
hallituksen yleisistä käyttövaroista (khn jsto 27. 11. 6 715 §). 

Oulunkylän Siirtolapuutarhayhdistyksen anomuksesta kaupunginhallitus päätti hyväk-
syä tuloa tuottamattomien pääomamenojen pääluokan lukuun Siirtolapuutarhat anoja-
yhdistykselle varatun määrärahan, 4 702 500 mk, maksettavaksi siten, että yhdistyksen 
postisiirtotilille n:o 94788 suoritettaisiin puolet yhdistyksen Sähkö Oy. Hedengrenin 
kanssa tehdyssä hankintasopimuksessa mainittujen työvaiheiden edellyttämistä määristä, 
sen jälkeen kun sähkölaitos olisi todennut kunkin työvaiheen tulleen täytetyksi. Avustus-
määrärahan jäljelle jäävä osa oli suoritettava töiden tultua loppuun suoritetuiksi (13. 6. 
1 819 §). 

10. Yleisiä töitä koskevat asiat 

Viranhaltijat. Kaupunginhallitus oikeutti yleisten töiden lautakunnan pitämään apu-
laispuhtaanapitopäällikön viran kertomusvuoden alusta alkaen edelleen täy t tämät tä ja 
palkkaamaan puhtaanapito-osastolle tp. insinöörin 33. palkkaluokan mukaisella palkalla 
1.1. lukien edelleen, kaikki siihen saakka, kunnes apulaispuhtaanapitopäällikön viran 
järjestely olisi lopullisesti suoritettu, kuitenkin kauintaan kertomusvuoden loppuun. Ko. 
palkan suorittamista varten myönnettiin 1.19 mmk ao. määrärahoista (24. 1. 368 §). 

Sen jälkeen kun kaupunginpuutarhurin virka oli julistettu uudelleen haettavaksi siten,, 
että oli ilmoitettu virkaan kuuluvat uudet palkkaedut, hakuaikana 30 päivää, kaupungin-
hallitus valitsi ja nimityksellä vahvisti agron., puutarhakand. Jonne Törmän vaalin kau-
punginpuutarhurin virkaan 1. 7. lukien (24. 1. 376 §, 16. 5. 1 531 § 6. 6. 1 745 §). 

Alistettuaan tutkittavakseen yleisten töiden lautakunnan päätöksen, jolla talöraken-
nusosaston avoinna olevaan 13. palkkaluokan tp. vahtimestarin virkaan oli valittu; puu-
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tarhurin apulainen Allan Stolt kaupunginhallitus päätti hyväksyä päätöksen täytäntöön-
pantavaksi siten muutettuna, että Stolt valittiin virkaan toistaiseksi ja kauintaan kerto-
musvuoden loppuun (14. 3. 888 §). 

Yleisjaosto oikeutti rakennusviraston teettämään eräillä viranhaltijoillaan ylityötä 
200 tunnin enimmäismäärän ylittäen (khn jsto 5. 6. 5 857 §, 26. 6. 5 991 §, 4. 7. 6 015 , 
6 016 §, 1.8. 6 107, 6 108 §, 11.9. 6 253 §, 16. 10. 6 474 §, 20. 11.6 667 §, 27. 12. 6 864 §). 

Insinöörit Erkki Peltomäki ja Paavo Saikku, työntutkija Aimo Metsola, rak.mest. 
Arno Kelomäki, piiripuutarh. Harald Karumaa ja puisto-os:n työnjohtajien esimies Viljo 
Virta oikeutettiin erinäisin ehdoin käyttämään virkatehtävissä omaa autoaan (21. 11. 
3 180 §, 17. 4. 1 255 §, 10. 10. 2 743 §, 2. 5. 1 381 §, 17. 4. 1 256 §, 14. 2. 624 §). 

Yleisjaosto oikeutti rakennusviraston hankkimaan autonkulj. Volmar Sundströmille 
virkapuvun ja -lakin huoltolautakunnan työtupien antamien ohjeiden mukaisesti ja 
käyttämään tarkoitukseen rakennusviraston määrärahoista Autot enintään 22 500 mk. 
Puku oli varustettava vahvistetuilla tunnuksilla (khn jsto 9. 1. 5 076 §). 

Yleisten töiden pääluokkaan kuuluvista kaupunginhallituksen käyttövaroista myön-
nettiin 14 000 mk rakennusviraston kone- ja autokorjaamon henkilökunnan silmätarkas-
tuksen suorittamista varten Työterveyslaitoksen toimesta (khn jsto 12. 12. 6 778 §). 

Yleisten töiden pääluokkaan kuuluvista käyttövaroistaan kaupunginhallitus myönsi 
740 000 mk kaupunginpuutarhurin virka-asunnon ja puisto-osaston toimistohuoneiston 
korjaustöitä varten (22. 8. 2 248 §). 

Työaika. Työneuvostolle päätettiin tehdä esitys, että rakennusviraston töissä saatai-
siin pimeänä vuodenaikana lyhentää työntekijöille säädetty yhden tunnin lepoaika 30 
minuutiksi. Työneuvosto oli suostunut mainittuun esitykseen, siten että päätös olisi voi-
massa kauintaan 28. 2. 1959 saakka (21. 11. 3 184 §, 19. 12. 3 519 §). 

Käteiskassa. Yleisjaosto päätti vahvistaa rakennusviraston tiliosaston ennakkokassan 
suuruuden 2.5 mmkiksi (khn jsto 20. 11.6 656 §). 

Insinöörityövoiman koulutus. Suomen Kaupunkiliitolle päätettiin tehdä esitys, että 
liitto harkitsisi toimenpiteitä insinööri- ja arkkitehtityövoiman koulutusmahdollisuuksien 
lisäämiseksi ja kääntyisi myös valtiovallan puoleen parannuksen saamiseksi vallitsevaan 
tilanteeseen (10. 1.211 §). 

Tuntipalkkalaisten mittausmiesten palkkausta koskeva esitys. Kaupunginhal l i tus pää t t i , 
ettei Helsingin Kunnantyöntekijäin Keskusjärjestön esitys rakennusviraston tuntipalk-
kaisten mittausmiesten siirtämisestä kuukausipalkalle eikä myöskään yleisten töiden lau-
takunnan esitys ikälisiä vastaavien palkankorotusten maksamisesta tuntipalkkaisille 
mittausmiehille antanut aihetta toimenpiteisiin (4. 4. 1 130 §). 

Herttoniemen vanhusten asuntolan suunnittelu. Kaupunginhal l i tus pää t t i i lmoit taa 
yleisten töiden lautakunnalle, ettei sillä ollut huomauttamista sitä vastaan, että fil. maist. 
Pekka Railolle annettaisiin suoritettavaksi Herttoniemen vanhusten asuntolan rakenta-
miseen liittyviä suunnittelutehtäviä. Tarkoitukseen saatiin käyttää kertomusvuoden 
talousarvioon tuloa tuottamattomien pääomamenojen pääluokan Talorakennukset-lu-
kuun merkittyjä ao. määrärahoja (10. 10. 2 725 §). 

Samaan pääluokkaan kuuluvista kaupunginhallituksen käyttövaroista myönnettiin 
760 000 mk Hernesaaren autokorjaamon korjaus- ja muutostöitä varten (22. 8. 2 245 §). 

Katu- ym. töiden aloittamiseksi kaupunginhallitus päätti hyväksyä yleisten töiden 
lautakunnan esityksen eräiden yleisten töiden ja tuloa tuottamattomien pääomamenojen 
pääluokkaan kuuluvien siirtomäärärahojen käyttämisestä kertomusvuonna (10. 1. 210 §, 
24. 1. 374 §, 31. 1. 472 §, 7. 2. 534 §, 16. 5. 1 537 §, 14. 8. 2 206 §). 

Työttömyystyöt. V:n 1956 talousarvion tuloa tuottamattomien pääomamenojen pää-
luokkaan työttömyyden lieventämiseksi tarkoitetuista määrärahoista myönnettiin yleis-
ten töiden lautakunnan käytettäväksi 3 083 197 mk eräiden työttömyystöiden aiheutta-
mien kustannusten peittämistä varten (21. 2. 668 §). 

Kaupungin omiksi työttömyystöiksi kaupunginhallitus hyväksyi teurastamon syvä-
jäädyttämön vieressä olevaan väestönsuojaan johtavan ajotien leventämisen, vesijohdon 
rakentamisen taloon Erkki Melartinintie 7 sekä viemärin rakentamisen Vanhaan Turun-
maantiehen Ahjokujalta Talin kokoojajohtoon. Samalla kaupunginhallitus päätti, että 
em. työt saatiin aloittaa jo ennen kuin kulkulai^- yleisten töiden ministeriö olisi 
ratkaissut, hyväksytäänkö ne kaupungin omiksi työttömyystöiksi. Lisäksi kaupungin-
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hallitus päätti alistaa em. asian kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriön vahvistetta-
vaksi (19. 12. 3 501 §). 

Yleisten töiden lautakuntaa ja satamalautakuntaa kehotettiin lopettamaan, mikäli se 
olisi mahdollista, alaistensa laitosten järjestämät, työllisyyden ylläpitämiseksi tarkoitetut 
työmaat 15. 6., viimeistään kuitenkin 30. 6. (6. 6. 1 718 §). 

Eräiden kirjelmien johdosta, jotka koskivat varatyömailla vallitsevien epäkohtien 
poistamista, kaupunginhallitus päätti ilmoittaa asianomaisille, että viranomaiset ovat työl-
lisyystöissä noudattaneet voimassa olevia määräyksiä (28. 3. 1 032, 1 033 §). 

Helsingin Rakennustyöläisten Keskusjärjestön ja Yleisen Insinööritoimisto Oy:n 
kirjelmien johdosta, joissa tähdennettiin, että kaupungin olisi pikaisesti saatava aikaan 
parannus työttömyystilanteeseen, kaupunginhallitus päätti lähettää jäljennökset kirjel-
mistä yleisten töiden lautakunnalle, satamalautakunnalle sekä teollisuuslaitosten lauta-
kunnalle mahdollisia toimenpiteitä varten (19. 12. 3 486 §). 

Lauttasaaren katujen ja viemärien rakennuskustannusten osittelusta oli rakennushal l i tus 
pyydettynä lausuntonaan ilmoittanut, ettei ko. osittelu ollut tasapuolinen, joten raken-
nushallitus ei ollut katsonut voivansa puoltaa kaupunginvaltuuston v. 1955 ja v. 1956 
(ks. s. 86, 82) tekemiä päätöksiä. Yleisten töiden lautakunta oli antamassaan lausunnossa 
selvittänyt sekä avo- että umpijohtojen käyttämistä sekä niiden taloudellisia eroja. Edel-
leen lautakunta oli huomauttanut, että Lauttasaaren puistoalueiden sadevesimääriä 
vastaavat kustannukset koko alueen sade vesi johtokustannuksista oli jaoiteltu kaupungin 
maksettavaksi. Koska puistoalueilla on yleensä käytetty kustannuksiltaan huomattavasti 
halvempia pintavesiojia, on kaupunki eräillä alueilla ottanut kantaakseen suuremman 
osuuden sadevesijohtokustannuksista, kuin mitä sen osalle tulisi, jos kaupunki yksinään 
kustantaisi avo-ojista johtuvat kustannukset. Sen sijaan sadevesijohtojen ja pintavesiojien 
yhteenlasketut kustannukset on jaettu kaduilta, puistoista ja tonteilta tulevien vesimäärien 
suhteessa, joten avo-ojitus ja kustannusten jakotapa ovat pienentäneet tonttien omista-
jien korvattavaa osuutta. Eräät muista poikkeavat osittelut Lauttasaaressa ovat taas 
johtuneet siitä, ettei joidenkin rantatonttien alavuuden vuoksi ole voitu järjestää yleistä 
viemäriä, vaan on tontin omistajien ollut rakennettava yksityinen mereen johtava viemäri, 
joten näiden tonttien rakentamisoikeuksia ei ole otettu huomioon viemärikustannuksia 
jaettaessa. Edelleen lautakunta oli huomauttanut v. 1956 antamassaan lausunnossa osoit-
taneensa, että jakamalla Lauttasaari alueisiin voitiin välttyä eräistä epäkohdista ja koh-
tuuttomuuksista, joita sen yhtenä kokonaisuutena käsitteleminen olisi aiheuttanut. Ra-
kennushallituksen esittämät huomautukset eivät lautakunnan käsityksen mukaan voi-
neet estää kustannusten jakoehdotuksen hyväksymistä. Kaupunginhallitus päätti ilmoit-
taa sisäasiainministeriölle annettavassa lausunnossaan katsovansa yleisten töiden lauta-
kunnan lausunnossa esitetyin perustein, etteivät rakennushallituksen tekemät huomau-
tukset voineet olla esteenä Lauttasaaren katujen ja viemärien rakennuskustannusten jako-
ehdotusten hyväksymiselle (23. 5. 1 588 §). 

Kaupungin laitosten ja alueiden viitta- ja nimikilpien hankkiminen. Kaupunginhal l i tus 
päätti, että kaupungin laitosten ja alueiden nimi- ja viittakilpien suunnittelu ja asettami-
nen annettaisiin rakennusviraston hoidettavaksi, jolle kaupungin muiden laitosten ja 
virastojen tulisi tehdä kilpien asettamista koskevat esityksensä (7. 11.3 004 §). 

Yleisten töiden pääluokkaan kuuluvista kaupunginhallituksen käyttövaroista myön-
nettiin 110 000 mk verovirastoa, urheilu- ja retkeily toimistoa sekä nuorisotoimistoa osoit-
tavien opasteiden teettämistä ja pystyttämistä varten Stadionin eteläiselle etuaukealle 
arkkit. Toivo Jäntin laatiman, 13. 11. 1956 päivätyn piirustuksen mukaisesti (10. 1. 
199 §). 

Kadut ja tiet. Kaupunginhallitus päätti hyväksyä yleisten töiden lautakunnan esityk-
sen Lauttasaaren eräiden katujen rakentamisesta (8. 8. 2 169 §). 

Helsingin suomalaisten ja ruotsalaisten evankelis-luterilaisten seurakuntain kirkko-
hallintokunnan esitettyä, että Lauttasaaren korttelin n:o 31049 ulkopuolella olevat aukiot 
ja kulkutiet kunnostettaisiin, kaupunginhallitus päätti oikeuttaa yleisten töiden lauta-
kunnan rakennuttamaan Myllymäki-nimisen kadun, kuitenkin toistaiseksi ilman jalka-
käytäviä ja reunakiviä. Tarkoitukseen saatiin käyttää 3.8 mmk tuloa tuottamattomien 
pääomamenojen pääluokan luvun Kadut ja tiet määrärahoista asemakaavalain 31—32 
§:ien mukaisia katutöitä, kaupunginhallituksen määräyksen mukaan. Samalla kaupungin-
hallitus päätti ilmoittaa kirkkohallintokunnalle, ettei kaupungilla ollut mitään huomaut-
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tamista sen suhteen, että kirkkohallintokunta omalla kustannuksellaan rakennuttaisi 
anomuksessa mainitut puistoalueelle tulevat penger- ja porrasrakennelmat kaupungin 
viranomaisten hyväksymien piirustusten mukaisesti, jolloin ne kuitenkin jäisivät kirkko-
hallintokunnan kunnossa- ja puhtaanapidettäviksi. Mikäli Myllymäen aukio päällystet-
täisiin laatoilla, olisi sen rakentamisesta ja kunnossapidosta erikseen sovittava kaupungin 
ja kirkkohallintokunnan kesken, jolloin olisi otettava huomioon, että laattapäällysteen ja 
asfalttipäällysteen välinen hinnanero olisi kirkkohallintokunnan suoritettava (21. 2. 691 §). 

Asunto-oy. Oulunkylän Rivitalot -nimisen yhtiön anomuksesta kaupunginhallitus 
oikeutti yleisten töiden lautakunnan rakennuttamaan Paanutien voimassa olevan suunni-
telman mukaisesti ja käyttämään tarkoitukseen v:n 1955 talousarvion em. pääluokkaan 
ja lukuun uusia katuja ja teitä varten varattua siirtomäärärahaa (27. 6. 1 963 §). 

Asemakaavalain 31—32 §:ien mukaisia katutöitä varten em. pääluokkaan ja lukuun 
varatuista määrärahoista myönnettiin 5.7 mmk Oulunkylän vanhainkodin tieyhteyksien 
parantamiseksi, siten että Oltermannintie Kivalterintien—Välimetsäntien väliseltä osalta 
ja Kivalterintie Oltermannintien ja Mäkitorpantien lähellä olevan vanhan tien väliseltä 
osalta rakennettaisiin väliaikaisesti 6 m:n levyisiksi (4. 7. 2 033 §); 7.4 mmk Kadetintien 
rakentamista varten Laajalahdentien ja Solnantien väliseltä osalta, siten että siinä vai-
heessa rakennettaisiin kadun etelänpuoleinen jalkakäytävä ja ajorata 5.5 m:n leveydeltä, 
kun taas toinen jalkakäytävä ja 0.5 m:n levyinen kaista ajoradasta olisi jätettävä rakenta-
matta (8. 8. 2 167 §); 9.3 mmk Laajalahdentien rakentamista varten, siten että Munkki-
niemen Puistotien ja Professorintien väliseltä osalta ajorata rakennettaisiin valmiiksi 
6 m:n leveydeltä kadun molemmin puolin, samoin myös jalkakäytävät, sen sijaan n. 5 m:n 
levyinen kaista ajoradasta olisi tässä vaiheessa jätettävä keskeltä päällystämättä. Pro-
fessorintieltä pohjoiseen olisi Laajalahdentien lännenpuoleinen jalkakäytävä rakennettava 
valmiiksi samoin kuin 6 m:n levyinen ajorata, kun taas noin puolet kadun leveydestä olisi 
toistaiseksi jätettävä rakentamatta (8. 8. 2 168 §). 

Yleisjaosto päätti, että Tarvon—Gumbölen tietyö kaupungin omistamilla alueilla 
Espoossa saatiin aloittaa sillä ehdolla, että valtio vastaisi kaikesta tietyön aiheuttamasta 
vahingosta ja haitasta sekä että korvauksen suorittaminen ratkaistaisiin myöhemmin joko 
sopimalla tai pakkolunastusta käyttäen (khn jsto 20. 2. 5 280 §). 

Kaupunginhallitus päätti muuttaa v:n 1956 talousarvion tuloa tuottamattomien pää-
omamenojen pääluokkaan uusia katuja ja teitä varten varattujen määrärahojen jakoa 
siten, että Lapinlahdentien eteläisen puolen tasottamista varten varattu 13.3 mmk:n 
siirtomääräraha ja Koskelantien tasottamista varten varattu 7.5 mmk:n siirtomääräraha 
saatiin käyttää Tarvontien rakentamista varten (14. 8. 2 205 §, 22. 8. 2 250 §). 

Vielä kaupunginhallitus päätti, että Tarvon pikatien rakentamisen yhteydessä raken-
nettaisiin samalle penkereelle Tarvon saareen johtava paikallistie kiinteistölautakunnan 
laadituttaman piirustuksen osoittamalla tavalla, mutta ainoastaan 3 m:n levyisenä ja 
ilman kestopäällystettä (12. 12. 3 380 §). 

Tuloa tuottamattomien pääomamenojen pääluokkaan kuuluvista kaupunginhallituk-
sen käyttövaroista myönnettiin 330 000 mk Paciuksenkadulta Pikku-Huopalahden varas-
toalueelle johtavan tien aukon leventämistä ja rummun rakentamista varten tien alitse 
katurakennusosaston piirustuksen n:o 8429 mukaisesti (10. 1. 204 §); 850 000 mk Lumikin-
tien rakentamista varten (10. 1. 209 §); 250 000 mk Helsingin Kunnallisvirkamiesyhdis-
tykselle yksinkertaisen tien rakentamista varten Stansvikin kartanon alueelle. Avustus 
maksettaisiin yhdistykselle vasta sitten, kun rakennusvirasto on tarkastanut ja hyväksy-
nyt tien ja yhdistyksen rakentamiskustannuksia koskevan tilityksen (6. 6. 1 752 §); 
1.2 mmk Kadetintien tasottamiseksi Solnantieltä Kadetintien tontin n:o 6 itärajalle 
(4. 9. 2 413 §). 

Samoista määrärahoista päätettiin Malmin Outokummuntien tiehoitokunnalle suorit-
taa 20 %:n korvaus Outokummuntien suoritetuista kuntoonpanokustannuksista, kuiten-
kin enintään 35 000 mk. Samalla kaupunginhallitus päätti, että kaupunki osallistuu tien 
vastaisiin kunnossapitokustannuksiin vahvistettavan tieyksikkölaskelman mukaisesti 
(20. 6. 1 896 §). 

Johtaja Harry Kerbs'in anottua saada rakentaa väliaikaisesti osa Myllykalliontiestä 
kaupunginhallitus päätti ilmoittaa, että sanottu tie saatiin rakentaa anojan tontille 3 m:n 
levyisenä korttelin n:o Tk 31074 lounaisrajaa pitkin seuraavilla ehdoilla: 
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1) anoja hankkii maanomistajalta, kauppaneuvos J. Tallbergin perikunnalta luvan 
tien rakentamiseen sekä sopii perikunnan kanssa tiealueella olevien puiden kaatamisesta 
ja pois kuljettamisesta; 

2) työ suoritetaan rakennusviraston katurakennusosaston antamia ohjeita noudattaen 
ja 

3) tien rakentaminen suoritetaan anojan kustannuksella (28. 2. 739 §). 
Kaupunginhallitus päätti hyväksyä rautatiehallituksen kirjelmässä n:o 507/1779/27. 2. 

asetetut ehdot väliaikaisen tien rakentamiseksi Valtionrautateiden alueelle Oulunkylässä 
(17. 4. 1 259 §). 

Tie- ja vesirakennushallitukselle annettavassa lausunnossaan kaupunginhallitus päätti 
esittää, 

että Helsingin—Turun valtatie (Tarvontie) Iso-Huopalahden kohdalla rakennettaisiin 
tie- ja vesirakennushallituksen ehdottamaan korkeuteen + 2.0 m, 

että tälle tieosuudelle tuleva silta rakennettaisiin, mikäli valtio sillan sijoituspaikasta 
riippumatta maksaa puolet sillan rakentamiskustannuksista, kaupungin ja Espoon kun-
nan rajan tienoille tarkemman pohjatutkimuksen osoittamaan, pohjasuhteittensa puolesta 
edullisimpaan paikkaan ja muussa tapauksessa mainitulle rajalle sekä 

että sillan rakennekorkeus pyrittäisiin supistamaan mahdollisimman pieneksi ja että 
silta tämän vuoksi rakennettaisiin kolmiaukkoisena (6. 6. 1 747 §). 

Lempi Antikaiselle ja Juho Oksaselle myönnettiin anomuksesta lupa enintään 6 m 
leveän tien rakentamiseen määrätylle paikalle Jollaksessa 25 000 mk:n kertakaikkista 
korvausta vastaan sekä muuten seuraavilla ehdoilla: 

1) lupa on voimassa toistaiseksi, irtisanomisaika 3 kuukautta; 
2) alueella kasvavien puiden kaatamisesta ja poiskuljettamisesta on sovittava kiin-

teistöviraston metsäosaston kanssa; 
3) rakennettavaa tietä saadaan käyttää yleiseen liikenteeseen; 
4) tien kunnossapidosta huolehtivat anojat; 
5) tien rakentamisessa on noudatettava rakennusviraston katurakennusosaston mah-

dollisesti antamia ohjeita; 
6) anojat vastaavat kaikesta haitasta ja vahingosta, mikä työn johdosta saattaa aiheu-

tua kaupungille tai kolmannelle henkilölle (27. 6. 1 957 §). 
Samaten päätettiin toim. joht. Aarne Salomaalle myöntää lupa enintään 6 m:n levyisen 

tien rakentamiseen Jollaksessa ao. karttapiirrokseen merkitylle paikalle 50 000 mk:n 
kertakaikkista korvausta vastaan ja muuten samoin ehdoin kuin edellä (17. 10. 2 782 §). 

Kaupunginhallitus päätti muuttaa v. 1956 (ks. s. 252) Otaniemen—Lehtisaaren— 
Kuusisaaren kylätiekunnan avustamista koskevaa päätöstään siten, että myönnetyn 
avustuksen viimeinen erä, 5 mmk, saatiin maksaa kylätiekunnalle samojen perusteiden 
mukaisesti kuin edelliset kolme erää, kuitenkin sillä edellytyksellä että kaupungilta ei 
enää anottaisi lisäavustusta ko. työhön. Samalla kaupunginhallitus totesi, ettei avustuk-
sen maksamisen edellytyksenä ollut meripenkereiden rakentaminen lopulliseen leveyteen-
sä, vaan että niiden leveydeksi riittäisi sillan leveys, ja etteivät tien poikkileikkausvaati-
mukset koskeneet meripenkereille rakennettavaa tien osaa (27. 6. 1 960 §). 

Regulus Oy. oikeutettiin rakentamaan enintään 5 m:n levyinen ajotie Vallilan kortte-
lin TK 703 tontille n:o 2 ko. tontin ja Lemunkujan välissä sijaitsevan asemakaavan mukai-
sen puistoalueen kautta, irtisanomisaika 6 kk ja kertakaikkinen korvaus 20 000 mk, sekä 
muuten sillä ehdolla, että anoja rakentaa tien rakennusviraston katurakennusosaston ohjei-
den mukaisesti ja pitää sen puisto-osaston määräämässä kunnossa sekä vastaa kaikesta 
mahdollisesta haitasta ja vahingosta, mitä ajotien rakentaminen tai sijainti saattaa aiheut-
taa kaupungille tai kolmannelle henkilölle (31. 10. 2 896 §). 

Lai van varustus virk. Gunnar Damströmille päätettiin myöntää lupa rakentaa Helsin-
gin pitäjän Nordsjön kylässä olevalle N. 16 -nimisen tilan RN:o 316 alueelle piirustuksen 
mukainen ajotie 30 000 mk:n kertakaikkista korvausta vastaan sekä lisäksi sillä ehdolla, 
että lupa on toistaiseksi voimassa, irtisanomisaika 6 kk, että tiealueen leveyden tulee olla 
6 m, että tietä saadaan käyttää yleisesti ja että luvan saaja vastaa sen kunnossapidosta 
(19. 12. 3 451 §). 

Vihurin Teollisuushallit Oy:lle myönnettiin lupa käyttää Valurinkatua ulospääsytienä 
korttelin n:o 43074 tontilta n:o 1. Lupa myönnettiin toistaiseksi, irtisanomisaika kaksi 
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kuukautta, kauintaan kuitenkin siihen saakka kunnes Mekaanikonkatu saataisiin raken-
netuksi tontille saakka ajokelpoiseen kuntoon (19. 12. 3 453 §). 

Kaupunginhallitus päätti osallistua Westendinpuistotien hoitokustannuksiin Varsa-
saaren osalta 50 tieyksiköllä (31. 1. 470 §). 

V:n 1956 ja 1957 talousarvioiden yleisten töiden pääluokan lukuun Kadut ja tiet kuu-
luvista määrärahoista »Katujen ja teiden päällystyksen uusiminen, kaupunginhallituksen 
määräyksen mukaan» saatiin käyttää 30 mmk seuraavien katujen ja teiden päällystyksen 
uusimiseen: 2 mmk Matkamiehentie (Nurmijärventie—Nuijamiestentie), 5.6 mmk Mäke-
länkatu (Nyyrikintie—ylikulkusilta), 3.8 mmk Eläintarhantie (Mäntymäki—alikulkusilta), 
3.8 mmk Eläintarhantie (ylikulkusilta—Porthaninrinne), 6. l mmk Ehrenströmintie (Olym-
pialaituri—Puistotie),6.3 mmk Eliel Saarisen tie (Nurmijärventie—Pirkkolantie), 2.4mmk 
kaupungin katuosuuksia Kantakaupungin alueella (maistraatin ym. määräyksiä) (23. 5. 
1 591 §). 

Mechelininkadulla, Rajasaarentien ja Kammiokadun välillä oleva ratsastustie päätet-
tiin päällystää ajoradaksi (7. 11.3 024 §). 

Kaupunginhallitus päätti peruuttaa v. 1951 tekemänsä päätöksen, joka koski Karhu-
suontien kylätiekunnalle myönnettyä avustusta Uimarannantien leventämistä varten 
tarvittavien alueiden lunastamiseksi (4. 12. 3 332 §). 

Puhtaanapito. Määrärahoista Sekalaisten tulojen poistot ja palautukset myönnettiin 
16 850 mk rakennusviraston puhtaanapito-osaston Helsingin ortodoksiselta seurakun-
nalta velkoman puhtaanapitomaksun poistamista varten tileistä. Sittemmin kaupungin-
hallitus päätti puolestaan hyväksyä asiaa koskevan seuraavan sopimuksen: 

Helsingin ortodoksisen seurakunnan ja Helsingin kaupungin kesken on tänään sovittu 
seuraavaa: 

1) Helsingin kaupunki sitoutuu täten maksutta huolehtimaan Uspenskin katedraalin 
eteläpuolella sijaitsevan noin 400 m2:n suuruisen hiekka-aukion sekä sitä välittömästi 
etelä-, itä- ja länsisuunnassa reunustavien katualueiden puhtaanapidosta. 

2) Katajanokalla asuvat lapset saavat maksutta käyttää sanottua aukiota leikkimis-
ym. tarkoituksiin. 

3) Tämä sopimus on voimassa toistaiseksi kuuden (6) kuukauden molemminpuolisin 
irtisanomisajoin (26. 9. 2 584 §, 24. 10. 2 870 §). 

Viemärityöt. Kiinteistöjen pääluokkaan kuuluvista kaupunginhallituksen käyttö-
varoista myönnettiin 2.4 5 mmk Kulosaaren kartanon päärakennuksen ja saunan pien-
puhdistamon ja viemärin rakentamista varten (31. 5. 1 641 §, 4. 7. 1 986 §). 

V:n 1954 talousarvion tuloa tuottamattomien pääomamenojen pääluokan lukuun 
Viemärit nimikkeelle Uusia viemäreitä kaupunginhallituksen määräyksen mukaan sisäl-
tyvästä Esikaupungeissa olevien kaupungin kunnossapidettävien ojien perkaamiseen 
varatusta määrärahasta päätettiin käyttää 1.5 mmk Kivalterintien ja Käskynhaltijan-
tien välisen pintavesiviemärin rakennustyön loppuun suorittamista varten (3. 1. 119 §); 
1.3 mmk sadevesien ohjaamiseksi pois Asunto Oy. Koivikkotie 24 -nimiselle yhtiölle 
korttelista n:o 28291 vuokratulta tontilta (11.4. 1 184 §). 

Yleisten töiden lautakunta oikeutettiin jatkamaan Ulvilantien viemäriä Porintieltä 
korttelin n:o 30106 tontin n:o 1 kohdalle ja käyttämään tarkoitukseen v:n 1956 talous-
arvioon kuuluvia em. määrärahoja (14. 11.3 086 §). 

Samaan pääluokkaan ja lukuun kuuluvista määrärahoista asemakaavalain 31—32 
§:ien mukaisia viemärien rakennustöitä, kaupunginhallituksen määräyksen mukaan, 
myönnettiin 3.3 3 mmk Lielahdentien, Melkontien ja Kiviaidankadun viemärien rakenta-
mista varten vesijohtotöiden yhteydessä, kuitenkin siten ettei viemäreitä saanut rakentaa 
käyttökuntoon (11.4. 1 189 §); 2.65 mmk viemärin rakentamista varten Haahkantien 
tontin n:o 10 kohdalta Tallbergin puistotielle saakka (1. 8. 2 123 §); 3.2 mmk viemärin 
rakentamista varten korttelin n:o 29076 tontteja n:o 6, 7 ja 8 varten (2. 5. 1 384 §). 

Samaan pääluokkaan kuuluvista kaupunginhallituksen käyttövaroista myönnettiin 
600 000 mk Orioninkadun viemärin jatkamista varten korttelin n:o 650 tontin n:o 2 
kohdalle (3. 1. 115 §); 650 000 mk viemärin rakentamista varten Kadetintien tontin n:o 6 
kohdalle (3. 1. 117 §); 2.5 mmk viemärin rakentamista varten Mekaanikonkatuun (19. 9. 
2 540 §); 115 000 mk Koskelantien varrella olevaan kortteliin n:o 953 kaivettavan ojan 
kaivuutyötä varten, sillä ehdolla että tontinhaltijat sitoutuvat pitämään ojan kunnossa 
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tonttinsa osalta. Samalla kaupunginhallitus päätti, että tonttien korkeuslukujen muutos 
toteutetaan vasta sen jälkeen kun oja on kaivettu (21. 2. 693 §). 

Kaupunginhallitus päätti muuttaa Lauttasaaren viemäröimissuunnitelmaa rakennus-
viraston katurakennusosaston 3. 9. päivätyn piirustuksen n:o 8650 mukaisesti ja antaa 
suostumuksensa Hakolahdentien viemärin jatkamiseen käytettävissä olevilla varoilla 
Takaniementieltä Kajavatielle saakka Asunto Oy. Kajahkon anomalla tavalla, sillä ehdolla 
että hakija kustantaisi viemärin rakentamisen normaalia syvemmälle (17. 10. 2 809 §). 

Yleisjaosto päätti, ettei Myllykallion kansakoulun alueen rajoilla olevan avoimen lika-
viemärin aiheuttamia haittoja koskevat kirjelmät enää antaneet aihetta muihin toimen-
piteisiin, kuin että hakijoille, terveydenhoitolautakunnalle ja kiinteistölautakunnalle 
lähetettäisiin jäljennös rakennusviraston lausunnosta sekä että rakennusvirastoa kehotet-
taisiin ryhtymään toimenpiteisiin väliaikaisten viemärien rakentamiseen myönnettyjen 
lupien peruuttamiseksi sellaisten kiinteistöjen osalta, joiden viemäröinti voitaisiin järjes-
tää liittämällä ne Lauttasaaressa oleviin viemäreihin (khn jsto 2. 10. 6 397 §). 

Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa yleisten töiden lautakunnan suorituttamaan Laut-
tasaaressa aloitetut viemäröimistyöt valmiiksi ja sallimaan tontinomistajien liittää 
tonttijohtonsa näihin viemäreihin sen jälkeen, kun eduskunnan jo hyväksymä laki asema-
kaavalain 38 ja 40 §:n muuttamisesta olisi vahvistettu, julkaistu ja astunut voimaan 
(4. 7. 2 034 §). 

Edelleen kaupunginhallitus päätti, että Oulunkylän uuden kansakoulun ulkopuolisten 
vesi- ja viemärijohtojen rakentaminen saatiin aloittaa heti ja suorittaa työttömyystyönä 
(10. 10. 2 723 §). 

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä katurakennusosaston laatimat Myllypuron kokoo-
jajohdon piirustukset n:o 7 515, 8 487 ja 8 617 sekä kehottaa kiinteistövirastoa sopimaan 
Kulutusosuuskuntien Keskusliiton kanssa kokoojajohdon rakentamisesta yhdistyksen 
omistaman alueen kautta ja rakennustyön aiheuttamista vahingoista mahdollisesti suori-
tettavasta korvauksesta paikalla toimitettavan katselmuksen perusteella (31. 10. 2 929 §). 

Viemärin rakentaminen Lehtikuusentien tontteja n:o 1—2 varten, Steniuksentien ja 
Kylänevantien tontin n:o 33 välille ja Rakuunatien tontille n:o 10, ks. s. 293. 

VW-Auto Oy:lle päätettiin ilmoittaa, että yhtiön kaupunginhallituksen v. 1954 
(ks. s. 241) tekemän päätöksen perusteella rakentama yksityinen viemäri siirtyisi heti kor-
vauksetta kaupungin omaisuudeksi (21. 11. 3 183 §). 

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä opett. Eero Hurskaisen jättämän takaussitou-
muksen kaupunginvaltuuston v. 1956 (ks. s. 86) tekemän päätöksen mukaisen viemärin 
rakentamiskustannusten korvaamisesta. Samalla kaupunginhallitus päätti, että opett. 
Hurskaisen tulisi heti suorittaa kaupungille ko. viemärin rakentamiskustannusten ensim-
mäinen korvauserä ja muut maksuerät kaupunginvaltuuston päätöksessä mainitulla 
tavalla (1. 8. 2 112 §). 

Opett. Bertta Parkkolalle päätettiin ilmoittaa, ettei yleisjaoston v. 1956 (ks. s. 257) 
tekemä päätös, joka koski 10 000 mk:n suuruisen kertakaikkisen korvauksen suoritta-
mista oikeudesta johtaa likavettä Malmilla, Opistotie 10:ssä sijaitsevalta omakotiton-
tilta Länginpuroon laskevaan viemäriin, sisältänyt mitään määräaikaa sanotun maksun 
suorittamisessa, vaan voisi hakija suorittaa sen ryhtyessään työhön (khn jsto 9. 1. 5 072 §). 

Valtiovarainministeriön anomuksesta yleisjaosto päätti, että valtion rahapajan hajoi-
tuskaivo saatiin sijoittaa katumaalle piirustuksen 87-V-9 mukaisesti ja muuten seuraa-
villa ehdoilla: 

1. ennen rakentamiseen ryhtymistä on katumaalle tulevien rakenteiden piirustukset 
esitettävä rakennusviraston katurakennusosaston hyväksyttäviksi. Työn aikana on näin 
hyväksyttyjen piirustusten oltava työmaalla nähtävänä; 

2. katurakennusosastolla on oikeus asettaa anojan kustannuksella työtä varten valvo-
ja, jonka antamia ohjeita ja määräyksiä on ko. rakenteita tehtäessä noudatettava. Raken-
teita ei saa peittää, ennen kuin valvoja on antanut siihen luvan ja tehnyt hyväksymis-
merkintänsä työmaalla säilytettävään hyväksyttyyn piirustukseen. Työn aloittamisesta 
on ilmoitettava katurakennusosastolle vähintään 3 päivää aikaisemmin; 

3. katumaalle tulevat rakenteet on mitoitettava pysyvän kuorman lisäksi 5 000 
kg/m2 suuruiselle liikkuvalle kuormalle. Rakenteet saavat ulottua katumaalle korkein-
taan 2.5 m:n päähän tontinrajasta; 

4. rakenteiden omistaja vastaa kaikesta haitasta tai vahingosta, mitä katumaalle 
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tulevien laitteiden rakentaminen tai sijainti mahdollisesti aiheuttaa kaupungille tai kol-
mannelle henkilölle; 

5. lupa on voimassa toistaiseksi, irtisanomisaika 6 kk. Laitteiden omistaja on kaupun-
gin niin vaatiessa velvollinen irtisanomisajan kuluessa korvauksetta poistamaan katu-
maalla olevat rakenteet ja saattamaan paikan hyväksyttävään kuntoon; 

6. anoja on velvollinen suorittamaan kaupungille kertakaikkisena korvauksena 20 000 
mk (khn jsto 2. 5. 5 646 §). 

Seuraaville asunto-osakeyhtiöille, yhteisöille ja yksityisille henkilöille myönnettiin 
lupa rakentaa anomuksensa mukaiset vesi- ja viemärijohdot erinäisin ehdoin: Oy. Nopak 
Ab:lle viemäriveden puhdistuslaitteet Koulukujan katualueelle (khn jsto 16. 10. 6 479 §); 
Suomen Kommunistisen Puolueen Helsingin ja Uudenmaan Piirijärjestölle lupa yhdistää 
Alppilan tanssilavan alueelta Alppipuiston ulkoilmanäyttämön alueelle johtava viemäri-
johto siellä olevaan viemäriin (1. 8. 2 097 §); Outokumpu Oy:n työntekijäin eläkesäätiölle 
lupa rakentaa hajoituskaivo XIII kaupunginosan korttelin n:o 407 tontin n:o 11 vieressä 
olevan kadun alle (khn jsto 2. 5. 5 647 §); Valtion Viljavarastolle oikeus rakentaa likavie-
märi Lastenlinnantielle liitettäväksi kaupungin viemärikaivoon Tavaststiernankadun kul-
massa (khn jsto 22. 5. 5 767 §); Mannerheimintien Yhteiskoulun Kannatus Oy:lle oikeus 
rakentaa väliaikainen sadevesiviemäri 18. kaupunginosan korttelin n:o 625 etelärajalle 
(khn jsto 30. 10. 6 555 §); Kätilöopiston rakennustoimikunnalle oikeus rakentaa Sofian-
lehdossa sijaitsevan Kätilöopiston rakennusalueen sadevesien poistamiseen tarpeellinen 
avo-oja (khn jsto 19. 6. 5 947 §); prof. E. J. Nyströmille oikeus yhdistää korttelin n:o 28172 
tontilla n:o 3 oleva viemäri Oulunkylän vanhainkodista tulevaan viemäriin (khn jsto 8. 5. 
5 688 §); Asunto Oy. Kivalterintie 21 ja Asunto Oy. Kivalterintie 17—19 nimisille yhtiöille 
oikeus rakentaa korttelin n:o 28143 tonttien n:o 4 ja 6 väliselle rajalle vuokrasopimuksessa 
määrätyn avo-ojan sijaan salaoja (khn jsto 12. 6. 5 898 §); hra Veikko Nurkkalalle oikeus 
rakentaa korttelin n:o 28037 tontille n:o 14 likaveden pienpuhdistamo (khn jsto 17. 4. 
5 580 §); hra Viljo Hakuliselle oikeus johtaa korttelin n:o 28166 tontilta n:o 7 jätevesiä 
avo-ojaan (khn jsto 1. 8. 6 099 §); hra Vilho Vanhalalle oikeus johtaa likavesiä avo-ojaan 
Itä-Pakilassa, Etupellontie 9 sijaitsevalta tontilta RN:o 3464 (khn jsto 21.8. 6 173 §); 
toim.joht. E. Uusikalliolle oikeus yhdistää korttelin n:o 29025 tonttia n:o 10 varten raken-
nettava viemäri Vesperintiessä olevaan vanhaan viemäriin ja rakentaa vesijohto (26. 9. 
2 588 §); rak.mest. Oscar Lundellille oikeus rakentaa tilapäinen viemäri korttelin n:o 
29030 tontilta n:o 4 (khn jsto 15. 5. 5 720 §, 23. 10. 6 513 §); ins. Tauno Kurjelle ja arkkit. 
Matti Liedolle oikeus rakentaa viemäri korttelin n:o 29073 tonteilta n:o 5 ja 6 Vanhassa 
Viertotiessä olevaan viemäriin sekä oikeus rakentaa vesijohto (17. 4. 1 208 §, 1. 8. 2 079 §); 
hra Erkki Pajusalolle oikeus rakentaa vesi- ja viemärijohto Etelä-Haagan Kylätien ton-
tille n:o 4 (10. 10. 2 739 §); Asunto Oy. Steniuksentie 21 -nimiselle yhtiölle oikeus yhdistää 
viemärinsä korttelin n:o 29087 tontin n:o 3 vieressä olevaan yleiseen viemäriin (khn jsto 
16. 10. 6 481 §); Rakennustoimisto Kaksio Oy:lle oikeus vesi- ja viemärijohtojen rakenta-
miseen Steniuksentiehen tontin n:o 12 kohdalle (17. 10. 2 807 §); rov. Arne Rosenqvistille 
oikeus rakentaa väliaikainen viemäri Kylänevantien tontilta n:o 3 (khn jsto 17. 4. 5 579 §); 
Asunto Oy. Kyläkontu -nimiselle yhtiölle oikeus yhdistää talonsa viemäri tonttinsa koh-
dalla olevaan väliaikaiseen viemäriin (7. 2. 530 §); Föreningen Betel -nimiselle yhdistyk-
selle oikeus liittää korttelin n:o 85 tontin n:o 6 yksityinen viemäri Paljerinteessä olevaan 
kaupungin viemäriin (khn jsto 8. 5. 5 687 §); Asunto Oy. Porintie 2 -nimiselle yhtiölle 
oikeus rakentaa viemäri korttelin n:o 30106 tontilta n:o 2 n. 50 m:n päässä kaupungin 
alueella olevaan kaivoon Porintien koilliskaarteessa (khn jsto 23. 10. 6 514 §); hra Niilo 
Santasalolle oikeus johtaa Kuusisaaressa olevan Liis RN:o l908 -nimisen tontin viemäri 
mereen (khn jsto 19. 6. 5 946 §); hra Aarne Lahdenlehdolle oikeus johtaa Lauttasaaren 
korttelissa n:o 127 oleva viemäri väliaikaisesti mereen (khn jsto 3. 4. 5 520 §); Asunto Oy. 
Luoteispuisto -nimiselle yhtiölle oikeus johtaa korttelin n:o 31063 tontille n:o 7 rakennet-
tava viemäri mereen, yhdistämällä se Luoteisväylän ja Koivusaarentien risteyksessä ole-
vaan yksityiseen viemäriin (khn jsto 31. 5. 5 820 §); Asunto Oy. Vaskiniementie 4 -nimi-
selle yhtiölle oikeus rakentaa viemäri korttelin n:o 31070 tontilta n:o 5 mereen tontin n:o 4 
ja sen länsipuolella olevan puistovyöhykkeen kautta Asunto Oy. Isokaari 40 -nimisen yhtiön 
viemäriin (khn jsto 6. 2. 5 236 §); Asunto Oy. Lokkitie 4 -nimiselle yhtiölle oikeus rakentaa 
tilapäinen viemäri korttelin n:o 31075 tontilta n:o 4 tonttia rajoittavaan Lokkikujaan 
(khn jsto 21. 8. 6 172 §); Asunto Oy. Takaniementie 5 -nimiselle yhtiölle oikeus rakentaa 
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-viemärijohto korttelin n:o 31101 tontilta n:o 10 mereen (khn jsto 9. 1. 5 080 §); Asunto Oy. 
«Otavantie 1 -nimiselle yhtiölle oikeus rakentaa viemäri korttelin nro 31108 tontilta n:o 1 
Otavantien jatkeena olevaa puistokujaa pitkin Pajalahdenpuiston ja ko. puistokujan yhty-
mäkohdassa olevaan viemäriin (khn jsto 17. 4. 5 578 §); joht. Teppo Helteelle oikeus käyt-
tää tontillaan Koulumestarintie 4 olevaa vanhaa hajoituskaivoa (khn jsto 16. 10. 6 480 §); 
hra Vieno Augustinille oikeus johtaa pesuvesiä avo-ojaan Pakilan kylän korttelissa n:o 38 
sijaitsevalta Sirpa-nimiseltä tilalta RN:o 3738 (khn jsto 25; 9. 6 348 §); taidemaalari Yrjö 
Karille oikeus liittää kaupungin viemäri- ja vesijohtoverkostoon Pakilan korttelissa n:o 75 
sijaitsevan tilan Hiidenkumpu n:o 73 RN:o 4165 viemäri- ja vesijohdot (khn jsto 21. 8. 
6 174 §); hra Matti Uosukaiselle oikeus johtaa likavedet Itä-Pakilassa olevalta tontilta 
RNio 4380 läheisyydessä olevaan putkiviemäriin (khn jsto 18. 12. 6 821 §); Eino ja Inkeri 
Helanderille oikeus rakentaa yksityinen pintavesiviemäri Paloheinän asutusalueen kortte-
lissa n:o 22 olevalle tontille n:o 7 (khn jsto 19. 6. 5 944 §); Oy. Gulf Oil Abille oikeus johtaa 
jätevesiä Tuomarinkylän kartano RNio 1 637 -nimiseen tilaan kuuluvalta alueelta Vantaan-
jokeen (khn jsto 18. 12. 6 822 §); joht. Leo Sarrekselle oikeus johtaa jätevesiä avo-ojaan 
Viikinmäen asuntoalueella sijaitsevalta tontilta RNio 211 (khn jsto 27.11. 6 713 §); rva Fanny 
Viherlehdolle oikeus johtaa likavesiä avo-ojaan Malmin kylässä nio 17 olevalta tilalta RNio 
7223 (k]^ jstQ 4 7 g 023 §); Oy. Accumulator Abille oikeus johtaa pesuvesiä hajoituskai-
von kautta Malmin varastokorttelin nio VK 38123 tontilta nio 5 avo-ojaan (khn jsto 16. 1. 
5 117 §); Oy. Riksi-Levyt -nimiselle yhtiölle oikeus johtaa likavesiä Malmin kylän tiloilta 
RNio 2122 ja 2264 avo-ojaa myöten tilojen pohjoispuolella olevaan Langin puroon (khn jsto 
16. 1.5 118 §); hra Arvo Majalahdelle oikeus johtaa pesuvesiä Malmin kylässä sijaitsevalta 
tontilta K 39101 T 1 Käpylinnantien tontin nio 11 takana kulkevaan viemärijohtoon (khn 
jsto 25. 9. 6 349 §); Insinööritoimisto Oy. Vesi-Pekka -nimiselle yhtiölle oikeus johtaa vie-
märi Tapanilan kylän varastoalueelta RNio 1" Langin puroon (khn jsto 27. 9. 6 347 §); 
Tapanilan Erä -nimiselle urheiluseuralle oikeus johtaa urheilutalonsa likavedet Länsirin-
netien poikki Tapanilan puroon (khn jsto 2. 5.5 648 §); Lasse ja Liisa Uiville oikeus johtaa 
pesuvedet Suutarilan kylän tontilta RNio 271 Puistolan jokeen laskevaan viemäriin (khn 
jsto 1. 8. 6 106 §); dipl. ins. C. Nikanderille oikeus rakentaa viemäri Soturinpolun tonttien 
nio 9 ja 11 kohdalle (khn jsto 18. 12. 6 820 §); Asunto Oy. Mäntypaasi -nimiselle yhtiölle 
oikeus rakentaa viemäri Tammisalon kortteleissa nio 44038 ja 44039 tonteille nio 1 ja 10 
rakennettavista rakennuksista korttelissa nio 44039 sijaitsevan tontin nio 9 kohdalta 
Rantapolkua, Ruonanpolkua ja Ruonasalmentietä pitkin Porolahden puhdistuslaitokselle 
menevään kokoojajohtoon (khn jsto 2. 10. 6 398 §); Työväline Oyille oikeus johtaa vie-
märivesiä Pitäjänmäellä sijaitsevasta varastorakennuksesta avo-ojaan (khn jsto 31.5. 
5 819 §); Asunto Oy. Kärjensivu -nimiselle yhtiölle oikeus kuormittaa Laajasalon kylässä 
Knysnäs-nimiseltä tilalta RNio l442 mereen johtavaa viemäriä lisää 10 henkilön jätevesi-
määrällä (khn jsto 13. 11. 6 622 §). 

Yleisjaosto päätti muuttaa v. 1956 (ks. s. 257) tekemäänsä päätöstä, jolla Asunto Oy. 
Malminraitti 8—10 -niminen yhtiö oli oikeutettu rakentamaan viemäri, siten että viemäri-
veden puhdistuslaitoksen tilalle saatiin rakentaa ko. laitosta vastaava piirustusten mu-
kainen hajoituskaivo (khn jsto 10. 4. 5 553 §). 

Malmin sairaalan puhdistuslaitos. Kaupunginhallitus päätti hyväksyä katurakennus-
osaston laatimat 27. 9. 1956 päivätyt Malmin sairaalan puhdistuslaitoksen piirustukset, kui-
tenkin siten, että ko. laitoksessa olisi varattava siltä varalta, että puhdistamon toiminnassa 
sattuisi häiriöitä, tilaa kloorinsyöttölaitteelle, joka tarvittaessa voitaisiin ottaa käytän-
töön. Malmin sairaalalle myönnettiin oikeus sairaalan rakennustöiden jälkeenkin johtaa 
viemärivedet puhdistuslaitoksen kautta Vantaanjokeen (9. 5. 1 444 §). 

Talin ja Herttoniemen puhdistuslaitosten eräät virka-asunnot määrättiin yleisten töi-
den lautakunnan esityksen mukaisesti (4. 12. 3 334 §). 

Espoon kunnan oikeuttaminen käyttämään kaupungin viemäreitä ja Talin likaveden 
puhdistamoa, ks. s. 289. 

Kelkkamäet ja luistinradat. Kaupunginhallitus päätti, että jäljempänä mainitut pienet 
kelkkamäet ja luistinradat kuuluvat yleisten töiden lautakunnan hallintoon ja rakennus-
viraston puisto-osaston hoitooni 

Kantakaupungin alueella.· P. Hesperiankadun ja Runeberginkadun kulmauksen, 
Runeberginkatu 18in, Nervanderinkadun puiston, Linnankoskenkadun puiston, Mikael 
Lybeckin kadun puiston, Valpurintien, Ruskeasuon, Koroistentien, Käpylän kansakoulun, 



122 2. Kaupunginhallitus 268 

Rahapajanrannan, Liisan puiston, Runeberginkadun ja Malminkadun välisen alueen, 
Kaisaniemen, Vuorimiehenpuiston, Kapteeninkadun, Sepänkadun, Hakaniemen torin, 
Pääskylänrinteen, Hauhontien, Karhupuiston, Suvannontien, Torkkelinpuiston, Brahen-
kadun puiston, Aleksis Kiven kadun, Väinämöisenkadun, Untamontien ja Välskärinkadun 
kelkkamäet ja kiertokelkat sekä Kirjatyöntekijänkadun, Rahapajanrannan, Linnankuja 
16:n, Runeberginkadun, Valpurintien, Mikael Lybeckin kadun, Maistraatinkadun, Suo-
menlinnan paloaseman ja Suomenlinnan leikkikentän luistinradat. 

Esikaupunkialueilla: Kulosaaren kansakoulun vastapäisen alueen, Pukinmäen urheilu-
kentän viereisen alueen, Pasilan Maistraatinkadun, Lauttasaaren Hakolahdentien ja Paja-
lahdentien, Malmin Gullbyn kentän, Munkkiniemen aukean, Pakilan uuden kansakoulun, 
Eliel Saarisen tien, Santahaminan, Suomenlinnan, Tapanilan, Oulunkylän, Jokihaaran, 
Haagan urheilukentän rinteen ja Pitäjänmäen kelkkamäet sekä Roihuvuorentien, Hirvi -
tien, Maunulan leikkipuiston, Puistolan, Santahaminan ja Vallisaaren luistinradat. 

Lisäksi kaupunginhallitus päätti merkitä vuoden 1958 talousarvioehdotukseensa edellä 
lueteltujen pienten kelkkamäkien ja luistinratojen hoitoon tarvittavat määrärahat yleis-
ten töiden lautakunnan käytettäviksi (29. 8. 2 323 §). 

Yleisten töiden pääluokkaan kuuluvista kaupunginhallituksen käyttövaroista myön-
nettiin 603 000 mk Kaisaniemen puiston tyttöjen koululaisurheilualueen uudelleen järjes-
telyä ja erottamista varten panssariverkkoaidalla pikkulasten leikkikentästä. Mainittu 
kenttäalue päätettiin edelleen jättää yleisten töiden lautakunnan hallintoon (21. 3. 964 §). 

Em. määrärahoista myönnettiin vielä 100 000 mk Johanneksenrinteen jatkeen kun-
nostamista varten lasten leikkipaikaksi (14. 3. 911 §). 

Lasten liikenneleikkikenttä päätettiin rakentaa Laakson kentälle asemakaavaosaston 
piirustuksen n:o 4210 osoittamaan paikkaan 9. 3. päivätyn piirustuksen mukaisesti kuiten-
kin siten, että kenttäaluetta ei toistaiseksi aidattaisi ja siten, että tarvittaviin paikkoihin 
pystytettäisiin liikennemerkit, joiden mukaan moottoriajoneuvoilla ajo alueella on kiel-
letty. Yleisten töiden pääluokkaan kuuluvista käyttövaroistaan kaupunginhallitus vielä 
myönsi 1.4 mmk kentän edellyttämiin kertomusvuonna aloitettaviin perustustöihin (20. 6. 
1 876 §). 

Tuloa tuottamattomien pääomamenojen pääluokkaan kuuluvista kaupunginhallituk-
sen käyttövaroista myönnettiin 354 493 mk Huovitien ja Santavuorentien leikkikentän 
lopullista kunnostamista varten (13. 6. 1 843 §) ja 360 000 mk Kaisaniemen urheilukentän 
käymälä- ja peseytysmisrakennuksen rakennustöiden loppuun suorittamista varten (25.4. 
1 286 §). 

Kaupunginhallitus oikeutti yleisten töiden lautakunnan käyttämään em. pääluokkaan 
Ruskeasuon hyppyrimäkeä varten merkittyä 3. 0 6 mmk:n määrärahaa (26. 9. 2 563 §). 

Istutukset. Kaupunginhallitus päätti, että seuraavien sopimuksen perusteella hoidetta-
vien istutusten ja teiden kunnossapitomaksut korotetaan jo kertomusvuoden hoitokauden 
alusta alkaen seuraaviin määriin: 

Entinen Uusi 
vuotuismaksu vuotuismaksu 

Ateneumin puistikko 93 000 mk 116 000 mk 
Eduskuntatalon istutukset 73 000 » 91 000 » 
Kauppakorkeakoulun istutukset 42 000 » 52 000 » 
Postitalon puistikko 43 000 » 54 000 » 
Sähköteknillisen laitoksen istutukset 32 000 » 40 000 » 
Teknillisen Tutkimuslaitoksen istutukset 30 000 » 37 500 » 
Teknillisen Korkeakoulun piha 100 000 » 125 000 » 
Saksalaisen kirkon istutukset 20 000 » 25 000 » 
Töölön kirkon istutukset 25 000 » 31 000 » 
Katajanokan upseerikerhon istutukset 46 000 » 57 000 » 
Svenska Handelshögskolan, istutukset tontilla Arkadian-

katu 22 20 000 » 25 000 » 
Suomenlinnan muinaismuistoalueen tiet 100 000 » 125 000 » 
(9. 5. 1 435 §) 

Yleisten töiden pääluokkaan kuuluvista kaupunginhallituksen käyttövaroista myön-
nettiin 360 000 mk Kallion nuorisokodin piha-alueen kunnostamista varten puisto-osaston 
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piirustuksen n:o 307 mukaisesti, kuitenkin siten ettei alueelle sijoitettaisi koristelammik-
koa (10. 1. 178 §). 

Koskelantien korttelin n:o 953 kohdalla sijaitsevan istutuskaistan koristekasveja 
varten myönnettiin 500 000 mk v:n 1954 talousarvion tuloa tuottamattomien pääoma-
menojen pääluokan lukuun Kadut ja tiet kuuluvista määrärahoista Päällysteiden ja reuna-
kivien rakentaminen v:n 1953 aikana rakennettuja katuja varten (14. 11.3 087 §). 

Lokkalanlehdon puistotyön loppuun saattamista varten myönnettiin 280 596 mk em. 
pääluokkaan kuuluvista kaupunginhallituksen käyttövaroista (13. 6. 1 842 §). 

Helsingin Kansanteatteri-Työväenteatterin anomuksesta yleis jaosto päätti vapauttaa 
anojan suorittamasta Vallilan Kesäteatterin koristeistutuksista aiheutunutta laskua, 
25 968 mk, joka päätettiin suorittaa yleisten töiden pääluokkaan kuuluvista kaupungin-
hallituksen käyttövaroista (khn jsto 30. 10. 6 532 §). 

Yleisten töiden lautakuntaa kehotettiin järjestämään yleinen kilpailu Tiilipolun, Munk-
kirinteen ja Munkkiniemen puistotien jatkeen rajoittaman, asemakaavassa puistoalueeksi 
merkityn alueen suunnittelusta (20. 6. 1 875 §). 

Autonkulj. Ossian Nymanille päätettiin kaupunginhallituksen yleisistä käyttövaroista 
suorittaa takaisin 2 000 mk, joka summa oli häneltä peritty aiheetta kaupungin puistossa 
olevan lehmuksen vaurioittamisesta (khn jsto 9. 1. 5 078 §). 

Linja-autoaseman ympäristön järjestely. Yleisten töiden lautakunnan tehtäväksi an-
nettiin laatia linja-autoaseman ympäristön yksityiskohtaista järjestelyä varten tarvittavat 
yksityiskohtaiset suunnitelmat kustannusarvioineen, jolloin kiinteistölautakunnan ehdot-
taman tiilirakennuksen ja puisten varastorakennusten purkamisesta aiheutuvia töitä var-
ten olisi saatava määräraha jo kertomusvuonna. Muut ko. töihin tarvittavat määrärahat 
olisi merkittävä v:n 1958 talousarvioehdotukseen (13. 6. 1 814 §). 

Veistokset. Kaupunginhallitus päätti kiitollisuudella ottaa vastaan toim. joht. Mikko 
Penttisen lahjoittaman Matti Hauptin metsäkaurista kuvaavan 115 cm korkean pronssi-
veistoksen, jonka lahjoittaja oli toivonut sijoitettavaksi Laivurinkadun puistikkoon Eiras-
sa (14. 2. 582 §, 16. 5. 1 489 §). 

Soran ja mullan luovuttaminen. Mellunkylän tiehoitokunnalle päätettiin ns. Kontulan 
kuopasta luovuttaa enintään 250 m3 hiekkaa Naulakalliontien ja Bomanin autopysäkin 
välisen tien kunnostamista varten (khn jsto 26. 6. 5 973 §). 

Kaupunginhallitus päätti suostua Kaj ahako Asunto-osakeyhtiön anomukseen saada 
siirtää irtomaata Kajavatien päässä olevalta ranta-alueelta Lauttasaaressa sillä ehdolla, 
että ko. ranta-alueen täyttäminen asemakaavan mukaisesti suoritettaisiin katurakennus-
osaston valvonnan alaisena (22. 8. 2 215 §). 

Kulosaaressa oleva muinaishauta. Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa yleisten töiden 
lautakunnan käyttämään 85 000 mk tuloa tuottamattomien pääomamenojen pääluokan 
luvun Kadut ja tiet määrärahoista Uusia katuja ja teitä, kaupunginhallituksen määräyk-
sen mukaan Kulosaaressa Herttoniemen pikatien kohdalle jäävän muinaishaudan valo-
kuvaamista sekä sen ympärillä olevien kivipylväiden ja ketjujen siirtämistä ja pystyttä-
mistä varten Lehtisaareen (4. 7. 2 035 §). 

Koristekasvien luovuttaminen. Kaupunginpuutarhasta päätettiin luovuttaa tarpeellinen 
määrä koristekasveja A-Messuhallissa Suomen Kunnantyöntekijäin Liiton 10. 6. pidettä-
vää 25-vuotis juhlaa varten sillä ehdolla, että ko. liitto suorittaa kasvien kuljetuksista ja 
asettelusta aiheutuvat kustannukset (6. 6. 1 705 §). 

Kasvien kuljetuksesta ja asettelusta Kaupungintalon juhlasaliin Pohjoismaiden Neu-
voston ja pohjoismaisen koulunuorisokokouksen osanottajille järjestettyihin tilaisuuksiin 
aiheutunut lasku, 5 886 mk, päätettiin suorittaa yleisten töiden pääluokan lukuun Istu-
tukset kuuluvista määrärahoista Satunnaiset istuttamis-, koristelu- ja puhdistustyöt 
(khn jsto .25. 9. 6 320 §). 

Liputus. Kertomusvuoden aikana järjestettiin liputus eräissä tilaisuuksissa, joista 
mainittakoon: pääministeri N. A. Bulganinin ja korkeimman neuvoston jäsenen N. S. 
Hrushtshevin vierailu (31. 5. 1 628 §, khn jsto 1 .8 .6 056 §); itsenäisyyspäivä (khn jsto 
16. 1. 5 090 §, 18. 9. 6 288 §); XVII pohjoismainen koulukokous (17. 4. 1 205 §, 1.8. 
2 053 §, khn jsto 18. 9. 6 255 §, 2. 10. 6 364 §); Yhdistyneiden Kansakuntien vuosipäivä 
(khn jsto 5. 9. 6 194 §); British Car Rally ajo (khn jsto 16.10. 6 441 §); Britannian autokil-
pailut (khn jsto 25. 9. 6 322 §); Pohjoismaiden Shakkiliiton kongressiturnaus (1. 8. 2 054 §, 
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khn jsto 9. 10. 6 402 §); kanadalainen laivastovierailu (khn jsto 4. 12. 6 733 §); ruotsin-
maalainen kummikuntavierailu (khn jsto 5. 6. 5 831 §). 

Sotainvaliidien Veljesliitto oikeutettiin korvauksetta kiinnittämään salkokilvet Tähti-
torninmäellä sijaitsevaan kaupungin lipputankoon (khn jsto 23. 10. 6 511 §). 

Maantiejatkojen päätepisteiden kunnon selvittämiseksi pidettävään uuden tielain mu-
kaisen katselmuksen toimittamista koskevaan neuvottelutilaisuuteen määrättiin kaupun-
gin edustajiksi kaup. geod. Lauri Kärkkäinen, katurak. pääll. Yrjö Virtanen ja piiri-ins. 
Aarne Forsblom (khn jsto 12. 6. 5 897 §). 

Kaupungin alueella olevien teiden hoito. Neuvottelutilaisuuteen, jossa käsiteltiin kysy-
mystä, olisiko kaupunkien syytä ryhtyä alueellaan olevien teiden hoitajaksi, päätettiin 
lähettää kaup. geod. Lauri Kärkkäinen, katurak.pääll. Yrjö Virtanen ja hovioik. ausk. 
Juha Keso (khn jsto 30. 1. 5 195 §). 

Toukolan konekorjaamo. Kaupunginhallitus päätti hyväksyä talorakennusosaston laa-
timat, 17. 5. ja 15. 6. päivätyt Toukolan konekorjaamon lisärakennuksen pääpiirustukset 
(10. 10. 2 747 §). 

Toukolan varaston tulipalossa 17. 7. 1956 tuhoutunut yksityinen omaisuus, yht. 
42 630 mk, päätettiin korvata kaupunginhallituksen yleisistä käyttövaroista (khn jsto 
30. 1. 5 190 §). 

Malmin piirin tienhoitokonetallin laajennustyön piirustukset päätettiin hyväksyä (9. 5. 
1 442 §). 

Anastetun omaisuuden poistaminen luetteloista. Yleisjaosto päätti, että eräiltä työ-
mailta anastetut sähkömoottori n:o 672779, sähkösytytyskoje n:o.HKR 68, kumipyöräiset 
työntökärryt sekä Bernard-merkkinen kaksitahtimoottori n:o 686644 saatiin poistaa irtai-
mistoluetteloista (khn jsto 8. 5. 5 681 §, 13. 11. 6 620, 6 621 §, 27. 12. 6 866 §). 

Tulipaloissa tuhoutunut omaisuus. Maunulassa Rajametsäntien ja Metsäpurontien 
risteyksessä sijaitsevan työmaaparakin tulipalossa tuhoutunut katurakennusosaston irtai-
misto päätettiin poistaa irtaimistoluettelosta. Työntekijöille aiheutuneet vahingot, yht. 
195 245 mk, päätettiin suorittaa kaupunginhallituksen yleisistä käyttövaroista (khn jsto 
25. 9. 6 346 §). 

Tynnyrityöntekijäinkatu l:n kohdalla olevalla työmaalla sattuneessa tulipalossa tu-
houtunut eri työntekijäin omaisuus, yht. 19 718 mk, päätettiin kohtuussyistä korvata 
em. määrärahoja käyttäen (khn jsto 6. 3. 5 358 §). 

Vahingonkorvaukset. Kaupunginhallitus päätti, että Käskynhaltij antien työmaalla 
olevien kaupungin omistamien ilmapuristajan ja kirrenmurtajan luvattomasta luovutta-
misesta yksityisen käyttöön ei nostettaisi syytettä, mutta että rak. mest. Veikko Huhtala 
velvoitettaisiin suorittamaan 10 800 mk:n vahingonkorvaus kaupungille (14. 3. 942 §). 

Yleisjaosto päätti, että kaupunki ei vaadi koneenhoit. Eino Salomaalta korvausta 
Kumpulan uimalassa sattuneesta lämmityskattiloiden vaurioitumisesta (khn jsto 27. 2. 
5 331 §). 

Kaupunginhallituksen yleisistä käyttövaroista myönnettiin 63 606 mk puhtaanapito-
laitoksen Teräskarhusta irronneen etupyörän Oy. Ariel Bomanin omistamalle autolle sat-
tuneiden vahinkojen korvaamiseksi (khn jsto 26. 6. 5 992 §); 383 006 mk autoilija Axel 
Öhrnbergin Kellosaaressa lumenajon aikana jäihin pudonneen auton korjauskustannuksia 
varten (khn jsto 1. 8. 6 103 §); 35 684 mk puhtaanapito-osaston aurausauton särkemän 
Hietaniemen uurnalehdon aidan korjaamiseksi (khn jsto 13. 11. 6 623 §). 

Yleisten töiden pääluokkaan kuuluvista käyttövaroistaan kaupunginhallitus myönsi 
43 796 mk rak. mest. Erik Lehtosen ohjaaman pakettiauton AF-479 korjauskustannusten 
suorittamista varten (khn jsto 9. 10. 6 431 §); 15 000 mk puhtaanapito-osaston auraus-
traktorin rikkoman, kaupp. Kämäräisen omistaman mainoskaapin korvaamista varten 
(khn jsto 31. 5. 5 817 §). 

Yleisten töiden lautakunta oikeutettiin suorittamaan tuloa tuottamattomien pääoma-
menojen pääluokan lukuun Viemärit kuuluvista määrärahoista Uusia viemäreitä, kau-
punginhallituksen määräyksen mukaan 66 386 mk ins. Erkki Nuutilan ja rak. mest. Viljo 
Virtasen puolesta viemärinkaivaustöistä autoilija Erland Grönlundin autolle sattuneiden 
vaurioiden ym. kulujen korvaamiseksi (khn jsto 30. 1. 5 189 §). 

Yleisjaosto päätti oikeuttaa koneenhoit. Eino Niemen maksamaan kaupungille aiheut-
tamansa vahingon, 58 283 mk siten, että hän 15. 2. alkaen kuukausittain suorittaisi 8 000 
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mk. Takaajiksi hyväksyttiin viilaaja Vilho Kuula ja hammastekn. Lars Nordberg (khn 
jsto 23. 1. 5 148 §, 20. 2. 5 282 §). ; 

Vainajien muiston kunnioittaminen. Rakennusviraston pääkirj. pit. Erik Lindholmin, 
rakennusmestarien Rolf Moringin, Aarne Nylanderin ja Adolf Visaheimon sekä puisto-
osaston kasvihuonepuutarhurin Artturi Pekkalan haudalle lasketuista seppeleistä aiheutu-
neet laskut yhteensä 21 000 mk saatiin suorittaa yleisten töiden pääluokkaan kuuluvista 
lautakunnan käyttövaroista (khn jsto 27. 11. 6 709 §, 17. 4. 5 577 §, 13. 3. 5 394 §, 7. 8. 
6 130 §, 30. 10. 6 554 §). 

Konepajatoimikunta 
Konepajatoimikunnan jäseniksi kertomusvuodeksi valittiin kaup. ins. Walter Starck 

puheenjohtajaksi sekä jäseniksi mittarintark. Jonnu Kallio, työpajains. Erkki Katajisto, 
korjauspajan esimies Adolf Lindgren, korjauspajan pääll. Veikko Martola, konepajamest. 
Pentti Oraste, koneasent. Otto Päivinen, käyttöins. Reinhold Succo ja sähköasent. Erkki 
Timonen (14. 2. 616 §). 

V:n 1956 talousarvion yleisen kunnallishallinnon pääluokan lukuun Erinäiset hallinto-
menot kuuluvista määrärahoista Valiokunta ja komiteamenot myönnettiin 4 000 mk sih-
teerinpalkkion suorittamiseksi dipl. ins. Lemmitty Salmensaarelle v:lta 1956 (khn jsto 
9. 1. 5 074 §). 

11. Liikennettä koskevat asiat 

Viranhaltijat. Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että liikenne-
laitokseen perustettaisiin talousjohtajan, liikennejohtajan ja teknillisen johtajan virat 
sekä että kaupunginhallitus oikeutettaisiin palkkalautakuntaa kuultuaan sijoittamaan ko. 
virat palkkaluokkiin ennen kuin ne ensi kertaa täytettäisiin (19. 6. 1 858 §). Liikennelai-
toksen määräaikaisen ja sopimuspalkkaisen toimitusjohtajan virka päätettiin julistaa 
haettavaksi siten, että hakijat saivat esittää omat palkkavaatimuksensa, hakuaika 30 päi-
vää (24. 1. 318 §, 27. 6. 1 901 §). 

Myöhemmin päätettiin mainittu virka julistaa uudelleen haettavaksi, hakuaika 14 päi-
vää, siten että virkaa aikaisemmin hakeneiden henkilöiden hakemukset otettaisiin sitä 
täytettäessä huomioon ilman uutta hakemusta. Samalla kaupunginhallitus päätti , että 
laitoksen talousjohtajan, liikennejohtajan ja teknillisen johtajan vaalia koskeva kysymys 
käsiteltäisiin vasta sitten, kun laitoksen toimitusjohtajan virka olisi täytet ty (31. 10. 
2 907 §). 

Sittemmin kaupunginhallitus päätti oikeuttaa kaupunginkanslian pyydettäessä anta-
maan julkisuuteen liikennelaitoksen toimitusjohtajan virkaa hakeneiden henkilöiden ni-
met. Samalla valtuutettiin kaupunginjohtaja harkintansa mukaan yleisten asiakirjain 
julkisuudesta 9. 2. 1951 (kunn. as. kok. s. 65) annetun lain sekä eräistä poikkeuksista yleis-
ten asiakirjain julkisuudesta 22. 12. 1951 (kunn. as. kok. s. 349) annetun asetuksen nojalla 
määräämään, mitkä asiakirjat ovat sen laatuisia, ettei niistä ole annettava tietoja julkisuu-
teen (21. 11. 3 133 §). 

Lopuksi kaupunginhallitus valitsi ja nimityksellä vahvisti avoimena olevaan liikenne-
laitoksen toimitusjohtajan virkaan 15. 12. alkaen viiden vuoden ajaksi kauppat. maist. 
Karl Alakarin. 

Virasta maksetaan sopimuspalkkana 300 000 mk kuukaudessa kaupungin viranhalti-
joille 1. 4. 1958 jälkeen tulevine yleisten korotusten mukaisine korotuksineen; 

virkaan valitulla ei ole oikeutta ikälisiin; 
virkaan valitulla on kaupungin viranhaltijain eläkesäännön määräysten mukaan eläke-

oikeus, siten että mahdollista eläkettä määrättäessä otettaisiin pohjaksi hänelle virasta 
eroamisen hetkellä maksettu palkka ja 

virkaan valitun on alistuttava liikennelaitoksen johtosäännön sekä virka- ja eläkesään-
nön määräyksiin samoin kuin niihin mahdollisesti myöhemmin tehtäviin muutoksiin 
(4. 12. 3 298 §, 19. 12. 3 475 §). 

Sittemmin kaupunginhallitus päätti sijoittaa mainitut talousjohtajan, liikennejohta-
jan ja teknillisen johtajan virat 38. palkkaluokkaan sekä kehottaa liikennelaitoksen lauta-
kuntaa kiireellisesti julistamaan virat haettavaksi, hakuaikana 30 pv (8. 8. 2 139 §). 

Seuraavien tp. virkasuhteessa olevien viranhaltijain palkkaluokka päätettiin korottaa 


