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10. Yleisiä töitä koskevat asiat 

Asiantuntijain käyttämistä rakennusten suunnittelutehtävissä koskevat ohjeet. Kaupun-
ginhallitus päätti antaa virastoille ja laitoksille seuraavat ohjeet asiantuntijain käyttä-
misestä rakennusten suunnittelutehtävissä: 

1) Yleisenä sääntönä on pidettävä, että kaupungin virastojen ja laitosten viranhalti-
jain ja muiden työsuhteessa olevien kuin työehtosopimusten alaisten velvollisuuksiin 
kuuluu rakennusviraston talorakennusosaston ja myöskin ulkopuolisten, kaupungin tilaa-
mia töitä suorittavien arkkitehtien korvaukseton avustaminen viranhaltijain ja työsuh-
teessa olevien omaan toimialaan liittyvien uusien rakennuskohteiden suunnittelussa, 
ellei sanottua suunnitteluapua ole pidettävä siihen osallistuvan virkasäännön mukaan 
korvattavana ylityönä, josta ylityökorvauksen maksaa se virasto tai laitos, jonka palve-
luksessa ao. viranhaltija tai työntekijä on, tai kohdan 3) mukaan korvattavana. 

2) Mikäli rakennuskohde on niin laaja, että kaupunginhallitus pitää asianmukaisena 
asettaa erityisen suunnittelutoimiston tai rakennustoimikunnan, suoritetaan tällaisen 
toimikunnan puheenjohtajalle, jäsenille ja kokouksiin kutsutuille asiantuntijoille vain 
kokouspalkkiot kulloinkin voimassa olevien määräysten mukaisesti. 

3) Milloin erikoistapauksissa pidetään tarpeellisena pyytää viranhaltijalta tai työ-
suhteessa olevalta niin laajaa lausuntoa tai erikoistutkimusta, että eri korvauksen suorit-
taminen on katsottava kohtuulliseksi, on tällaisen lausunnon tai erikoistutkimuksen 
hankkimiseen ennakolta hankittava kaupunginhallituksen yleisjaoston suostumus (30. 1. 4 3 3 §)· 

Vahvistettujen rakennussuunnitelmien muuttaminen. Kaupunginhallitus päätti kehot-
taa kaikkia virastoja ja laitoksia, joille rakennusvirasto rakentaa, esittämään rakennus-
virastolle toivomuksensa huonetilaohjelmaan sekä muihin, piirustuksiin ja työsuunnitel-
miin vaikuttaviin seikkoihin nähden kyllin ajoissa ja viimeistään ennen piirustusten esittä-
mistä kaupunginvaltuuston tai kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi. Samalla kaupun-
ginhallitus päätti ilmoittaa virastoille ja laitoksille, ettei piirustusten hyväksymisen jäl-
keen otettaisi huomioon lisätoivomuksia, mikäli niitä ei katsottu aivan välttämättömiksi 
(17. 4. 1 282 §) 

Sittemmin kaupunginhallitus päätti vielä selventää v. 1956 (ks. s. 249) ja kertomus-
vuonna (ks. s. 177) antamiaan ohjeita siten, että milloin rakennustyöstä huolehtiva viran-
omainen katsoo aiheelliseksi tehdä rakennus- tai korjaustyön suunnitelmiin sellaisia välttä-
mättömiä muutoksia, jotka eivät merkitse muutosta kaupunginvaltuuston tai kaupungin-
hallituksen suunnitelmiin, ja nämä muutokset voidaan tehdä myönnetyn määrärahan 
puitteissa, näihin ei ole välttämätöntä hankkia kaupunginhallituksen suostumusta, vaan 
riittää, että rakennustyöstä huolehtivan viranomaisen toimintaa johtava hallintoelin ne 
hyväksyy sekä palauttaa asian yleisten töiden lautakunnan ratkaistavaksi sen toimival-
taan kuuluvana (24. 4. 1 307 §). 

Myöhemmin kaupunginhallitus vielä päätti, että rakennustyötä suorittavien viran-
omaisten toimintaa johtavat hallintoelimet oikeutetaan omalla vastuullaan jättämään 
rakennustyötä suorittavan viranomaisen päätettäväksi sellaiset lisäykset ja muutokset 
rakennus- tai korjaustyön suunnitelmiin, joihin ei tarvita lautakuntaa ylemmän viran-
omaisen hyväksymistä ja jotka eivät aiheuta käytettävänä olevan määrärahan ylitystä 
(12. 6. 1 825 §). 

Rakennusviraston viranhaltijat. Rakennusviraston tiliosaston avoinna oleva 12. palkka-
luokan toimistoapulaisen virka ja puhtaanapito-osaston 14. palkkaluokan toimistoapulai-
sen virka päätettiin jättää toistaiseksi täyttämättä (23. 10. 2 792 §, 12. 6. 1 873 §). 

Alistettuaan tutkittavakseen yleisten töiden lautakunnan 25. 8. tekemän päätöksen, 
jonka mukaan rakennusviraston hankintaosaston 11. palkkaluokan toimistoapulaisen 
virkaan oli valittu kaupungin ulkopuolella asuva henkilö, kaupunginhallitus päätti kehot-
taa lautakuntaa, ennen kuin mainittu virka mahdollisesti julistettaisiin uudelleen haet-
tavaksi, hankkimaan järjestelytoimistolta selvityksen siitä, voitaisiinko sanottuun virkaan 
siirtää joku huoneenvuokratoimiston palveluksesta vapautuvista tp. viranhaltijoista 
(28. 8. 2 289 §, 11.9. 2 446 §). 

Asutustoimiston tp. rakennusmestarin Esko Lintolan anomuksen johdosta kaupun-
ginhallitus päätti kehottaa rakennusvirastoa harkitsemaan voitaisiinko anoja mahdolli-
sesti sijoittaa johonkin sen alaiseen työpaikkaan (3. 7. 2 013 §). 
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Yleis jaosto oikeutti rakennusviraston teettämään eräillä viranhaltijoillaan ylityötä 
200 tunnin enimmäismäärän ylittäen (khn jsto 27. 8. 6 239, 6 240 §, 24. 9. 6 374 §, 1.10. 
6 409 §, 15. 10. 6 485 §, 22. 10. 6 528 §, 30. 10. 6 576 §, 12. 11. 6 645, 6 646 §, 19. 11. 
6 697, 6 698 §, 3. 12. 6 777 §). 

Yleisten töiden pääluokkaan kuuluvista käyttövaroistaan kaupunginhallitus myönsi 
enintään 70 000 mk virkapukujen ja -lakkien hankkimista varten rakennusviraston kol-
melle henkilöautonkuljettajalle (17. 4. 1 281 §). 

Katurakennusosaston ins. Kauko Heininen ja rak. mest. Erik Lehtonen sekä puisto-
osaston työnjoht. Sauli Tähtinen oikeutettiin erinäisin ehdoin käyttämään omaa autoaan 
virka-ajoihin (khn jsto 26. 11. 6 735 §, 23. 4. 5 634 §, 27.8.6 241 §). 

Merkittiin tiedoksi, että jäsen Saastamoinen oli jättänyt kaupunginhallitukselle kir-
jelmän, jossa kaupunginhallitusta kehotettiin ryhtymään toimenpiteisiin rakennusviraston 
mittausmiesten siirtämiseksi kuukausipalkalle (20. 11. 3 078 §). 

Talorakennusosaston työmaiden rakennustarvikkeiden vastaanottokäyttö- ja tarkkailu-
järjestelmää koskeva tutkimus. Kaupunginhallitus oikeutti yleisten töiden lautakunnan 
tekemään Oy. Rastor Ab:n kanssa sopimuksen siitä, että yhtiö suorittaisi yhteistoi-
minnassa rakennusviraston ja järjestelytoimiston kanssa tutkimuksen rakennusviras-
ton talorakennusosaston rakennustarvikkeiden vastaanotto-, käyttö- ja tarkkailujärjes-
telmän luomiseksi. Samalla kaupunginhallitus päätti oikeuttaa lautakunnan maksamaan 
tutkimuksesta aiheutuvat kustannukset niiden uudisrakennustyömaiden työmäärära-
hoista, joihin tutkimus kohdistuisi (6. 3. 838 §). 

Kaupungin rakennustoimintaa koskevien painotuotteiden julkaisemista päätettiin edel-
leenkin jatkaa siten, että painettavat selostukset valmistetaan rakennusviraston ja tiedo-
tuspäällikön toimesta sekä saatetaan tapaus kerrallaan yleisjaoston ratkaistavaksi (16. 1. 
2 7 3 §)· 

Rakennusviraston uusi toimitalo. Kaupunginhallitus päätti hyväksyä talorakennusosas-
ton laatimat, molla 1—15 merkityt rakennusviraston virastotalon pääpiirustukset, kui-
tenkin siten että rakennuksen liittämisestä kaukolämpöverkkoon johtuvat muutokset 
otettaisiin huomioon, niin että kattilahuoneelle kaikkine aputiloineen ja nestemäisen polt-
toaineen säilytykselle tarkoitettu tila sekä savupiipun tila käytettäisiin lisätilana muihin 
niihin liittyviin tiloihin, 

määrätä, että virastotalo liitettäisiin kaukolämpöverkkoon sekä 
että kaukolämpöverkon johtotyöt osuudella Annankatu—Uudenmaankatu—Ludvi-

ginkatu—Rikhardinkatu—Kasarmikatu, suoritettaisiin työttömyystyönä (28. 8. 2 332 §). 
Edelleen kaupunginhallitus päätti hyväksyä valtion ja Bostads Ab. Kaserngatan 23 

-nimisen yhtiön kanssa tehtäväksi sopimuksen, joka koski rakennusviraston uuden toimi-
talon rakennustyön johdosta naapuritaloille mahdollisesti sattuvia vaurioita (4. 12. 
3 237 §). 

Rakennusviraston muuttokustannukset. Yleisten töiden pääluokkaan kuuluvista käyttö-
varoistaan kaupunginhallitus myönsi 370 589 mk rakennusviraston kanslia-, katuraken-
nus- ja tiliosastojen muuttamisesta talosta Kasarmikatu 21 taloon Fredrikinkatu 65 aiheu-
tuneiden kustannusten suorittamista varten (23. 1. 365 §). 

Viemäripäivystyksen järjestäminen. Kaupunginhallitus päätti kehottaa rakennus-
Virastoa toistaiseksi sopimaan vesilaitoksen kanssa varsinaisen työajan ulkopuolella 
tapahtuvan, yhteisen viemäreitä koskevan puhelinpäivystyksen järjestämisestä (24.4. 
1 359 §). 

Vikakeskuksen perustaminenf ks. s. 329. 
Talorakennusosaston puusepänverstaan ja työmaakonttorin siirtäminen. Kaupungin-

hallitus päätti kehottaa kiinteistölautakuntaa luovuttamaan Pasilan paloasemaraken-
nuksen vuokralaisista vapaana 1.1.1959 alkaen rakennusviraston käyttöön sekä yleisten 
töiden lautakuntaa merkitsemään v:n 1959 talousarvioehdotukseensa sanotun rakennuk-
sen korjaus- ja muutostöitä varten tarpeelliseksi katsomansa; kuitenkin enintään 3.6 
mmk:n suuruisen määrärahan (17. 4. 1 287 §). 

Rakennusviraston vilkkulyhdyt. Yleisten töiden lautakuntaa kehotettiin huolehtimaan 
siitä, että rakennusviraston vilkkulyhdyt varustettaisiin kaupungin omistusta osoittavilla 
metallilaatoilla (18. 9. 2 487 §). 

Kaupungin laitosten ja alueiden nimi- ja viittakilpien valmistamista ja asentamista 
19 _ Kunnall. kert. 1958, I osa 
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varten myönnettiin 1.2 mmk yleisten töiden pääluokkaan kuuluvista kaupunginhallituksen 
käyttövaroista (23. 1. 327 §). 

Autotallitilan luovuttaminen puhtaanapito-osastoa varten, ks. s. 328. 
Katu- ym. töiden aloittamiseksi kaupunginhallitus päätti hyväksyä yleisten töiden 

lautakunnan esityksen eräiden tuloa tuottavien ja tuloa tuottamattomien pääomamenojen 
pääluokkaan kuuluvien siirtomäärärahojen käyttämisestä kertomusvuonna (2. 1. 126 §, 
6. 2. 506 §, 20. 2. 660 §, 27. 2. 737 §, 24. 4. 1 361 §, 16. 5. 1 569 22. 5. 1 631 §, 14. 8. 
2 202 §, 25. 9. 2 542 §, 2. 10. 2 624 §, 23. 10. 2 791 §, 30. 10. 2 885 §). 

V:n 1955 talousarvion tuloa tuottamattomien pääomamenojen pääluokan luvun 
Kadut ja tiet siirtomäärärahan Uusia katuja ja teitä, kaupunginhallituksen määräyksen 
mukaan, jakoa päätettiin muuttaa siten, että polkupyöräteiden rakentamista varten Hel-
singin ulosmenoteille merkitystä määrärahasta saatiin käyttää ko. tarkoitukseen jo myön-
netyn lisäksi 3.5 mmk ja linja-autopysäkkien rakentamiseen esikaupunkialueille varatusta 
määrärahasta tarkoitukseen jo myönnetyn määrärahan lisäksi 5.5 mmk (20. 11. 3 071 §). 

Kaupunginhallitus oikeutti yleisten töiden lautakunnan kestopäällystämään Haa-
vikkotien kokonaisuudessaan Rajametsäntien ja Männikkötien väliseltä osalta ja käyttä-
mään tarkoitukseen v:n 1956 talousarvioon kuuluvia em. määrärahoja, Samalla oli sano-
tulle tieosuudelle pystytettävä liikennemerkit, joiden mukaan moottoriajoneuvoliikenne 
tienosalla oli kielletty, varustettuna lisäkilvellä »Huoltoajo sallittu» (20. 11.3 072 §). 

Samoista määrärahoista myönnettiin vielä 300 000 mk ajoaukon ja jalankulkupaikan 
rakentamista varten Koskelantien poikki katurakennusosaston piirustuksen n:o 8805 
mukaisesti (17. 4. 1 279 §) sekä 7 mmk Tammitien rakentamista varten Munkkiniemen 
aukiolta Tallikujalle saakka, kuitenkin siten ettei sanottua katuosaa saanut tehdä val-
miiksi ennen 1, 7. 1959 tapahtuvaa uuden rakennuslain voimaantuloa. Samalla kaupun-
ginhallitus päätti, että ko. katuosan varrella olevat tammet oli säilytettävä ja että niiden 
kasvamismahdollisuuksista oli jatkuvasti huolehdittava (13 11. 3 010 §). 

Kaupunginhallitus päätti muuttaa v. 1957 (ks. s 260) tekemäänsä päätöstä siten, että 
yleisten töiden lautakunta oikeutettiin käyttämään ko vuoden talousarvion yleisten töi-
den pääluokkaan katujen ja teiden uusimiseen varatusta siirtomäärärahasta Urheilukadun 
päällystämiseen Mäntymäentien kohdalla kaupungin osuudella aikaisemmin myönnetyn 
800 000 mk:n sijasta 1 478 705 mk, Huopalahdentien päällystämiseen Ulvilantieltä Van-
halle Turun maantielle aikaisemmin myönnetyn 2.8 mmk:n sijasta 3 606 515 mk ja Koske-
lantien toisen puolen päällystämiseen Valtimontieltä 300 m itään päin aikaisemmin myön-
netyn 2.5 mmk:n sijasta 1 mmk (30. 1. 431 §). 

Edelleen kaupunginhallitus oikeutti yleisten töiden lautakunnan käyttämään em. siir-
tomäärärahasta ja kertomusvuoden vastaavista määrärahoista yhteensä 48 mmk seuraa-
vien katujen ja teiden päällystysten uusimiseen: Muurimestarintie Nurmijärventieltä 
Tuusulantielle, Viipurinkatu kaupungin katuosuuksien osalta, Savonkatu osittain Vii-
purinkadun ja Aleksis Kivenkadun väliseltä osuudelta, Tuusulantie rautatiesillalta lähelle 
Pakilantietä, Mäkelänkatu osittain välillä Kumpulantie— Koskelantie, Tenholantie 
Kiskontieltä Koroistentielle, Mechelininkadun itäinen puoli Lapinlahdenkadulta Itä-
merenkadulle ja Vihdintie Kaupintieltä pohjoiseen n. 1 300 m (22. 5. 1 632 §). 

Hämeentien tasoitus Floorantien ja Intiankadun väliseltä osalta päätettiin suorittaa 
vahvistetun asemakaavan mukaisesti. Samalla kaupunginhallitus päätti muuttaa v:n 1957 
tuloa tuottamattomien pääomamenojen pääluokkaan uusia katuja ja teitä varten varatun 
määrärahan jakoa siten, että Limingantien tasoitusta varten varatun osamäärärahan sääs-
töstä saatiin käyttää Hämeentien tasoittamiseen 9.6 mmk (29.5. 1 694 §). 

Edelleen kaupunginhallitus päätti kehottaa yleisten töiden lautakuntaa käyttämään 
em. pääluokkaan ja lukuun kuuluvasta määrärahasta Keskikaupungin liikennejärjeste-
lyistä aiheutuvia katujen ja torien uudelleenjärjestelyjä, kaupunginhallituksen määräyk-
sen mukaan, 1.7 mmk Vattuniemenkujan tasoittamiseen Vattuniemenkadun ja meren-
rannan väliseltä osalta (4.9.2 401 §). 

Kertomusvuoden talousarvion em. pääluokkaan kuuluvista käyttövaroistaan kaupun-
ginhallitus myönsi 360 342 mk Kadetintien tasoittamista varten ja 1 755 214 mk Töölön 
Pallokentän jääkiekkoradan valaistuslaitteiden, jääkiekkoradan laitojen ja pukeutumis-
parakin rakentamista varten (23. 1. 362 §); 4.7 mmk Etel. Rautatiekadun leventämistä 
varten korttelin n:o 217 kohdalla (14. 8. 2 201 §); 5.6 mmk Laajasalontien korottamista 
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varten Hevossalmen sillan kohdalla rakennusviraston piirustuksen n:o 8747 mukaisesti 
(14. 8. 2 205 §). 

Yleisten töiden pääluokan luvun Kadut ja tiet määrärahoista Katujen ja teiden pääl-
lystyksen uusiminen myönnettiin 1.4 mmk Pitäjänmäellä olevan Takkatien päällystyksen 
uusimiseen ja 1.2 mmk Huopalahdentien päällystyksen uusimiseen Vanhalta Viertotieltä 
Pitäjänmäentielle (2. 10. 2 623 §). 

Katurakennusosastoa kehotettiin leventämään Holmanmoisiontien eteläpäätä kaupun-
gin omistamalla Radiomäen puoleisella sivulla n. 0.5—1 m n. 200 m:n pituudelta sen 
verran, että katurakennusosaston lumiaura pääsisi kiertämään Radiomäen ympäri. Kiin-
teistöviraston metsäosastoa kehotettiin korjaamaan autoliikennettä ja talviaurausta hait-
taavat epätasaisuudet (27. 11.3 141 §). 

Kaupunginhallitus päätti, että Ilkantien eteläpää, Tunnelitie ja Kauppalantie raken-
netaan linja-autoliikenteelle kelpoiseksi niin pian kuin se katurakennusosaston työohjel-
man ja määrärahojen puitteissa olisi mahdollista (19. 6. 1 898 §). 

Yleisten töiden lautakuntaa kehotettiin harkitsemaan määrärahan merkitsemistä v:n 
1959 talousarvioehdotukseen Pakilantien rakentamiseksi Paloheinäntien risteyksestä 
Kuusmiehentien kulmaan linja-autoliikennettä kestäväksi tai harkitsemaan vastaavan 
työn teettämistä työllisyystyönä (3. 7. 2 052 §). 

Kaupunginhallitus päätti tehdä tie- ja vesirakennushallitukselle aloitteen ns. Tarvon 
moottoritien rakentamisesta kaupungin rajalta Huopalahdentielle ja lähettää samalla 
katurakennusosaston ko. tietä varten laatiman suunnitelman kustannusarvioineen tarkas-
tettavaksi ja asianmukaisesti vahvistettavaksi. Lisäksi kaupunginhallitus päätti ilmoittaa 
tie- ja vesirakennushallitukselle, että kaupunki luovuttaa tiealueen korvauksetta tienpitoa 
varten ja suorittaa korvauksen yksityisen maan omistajalle tiealueen osalta kuin myös, 
ettei kaupunki osallistu Tarvon tien ko. osan rakentamiskustannuksiin, mutta voi ryhtyä 
tienpitäjänä huolehtimaan sen rakentamisesta yleisten töiden lautakunnan laadituttaman 
kustannusarvion mukaisesti (6. 2. 511 §). 

Vielä kaupunginhallitus päätti esittää, että ns.Tarvon moottoritien jatkeen rakentami-
nen kaupungin rajalta Huopalahdentielle syväojitustöineen suoritettaisiin valtion toi-
mesta, jolloin myöhemmin ratkaistavaksi jäisi, kenen kannettavaksi lopullisesti tulisivat 

, mainitusta työstä aiheutuvat kustannukset (13. 2. 578 §). 
Myöhemmin yleisjaosto päätti suostua Tarvontien rakentamiseen liittyvän niskaojan 

ja ojan kaivamiseen kaupungin maalle Espoon kunnan Pikkalantien alueelle ja Tarvontien 
eteläpuolelle piirustuksen n:o 1 mukaisesti seuraavilla ehdoilla: 

valtio vastaa kaikesta työn aiheuttamasta vahingosta ja haitasta, 
kysymys mahdollisen korvauksen suorittamisesta jää myöhemmin ratkaistavaksi 

joko sopimuksella tai pakkolunastusmenettelyä käyttäen, 
Pikkalantien alueelle Tarvontien pohjoispuolelle suunnitellun ojan tarkemmasta sijain-

nista sovitaan erikseen anojan ja kiinteistöviraston metsäosaston välillä (khn jsto 23. 4. 
5 635 §). 

Kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriö oli sittemmin 26. 2. tekemällään päätök-
sellä myöntänyt tie- ja vesirakennushallituksen käytettäväksi 20 mmk Helsingin—Turun 
valtatien pysty ojituksen ja suodatinkerroksen rakentamista varten kaupungin puoleisella, 
n. 300 m:n pituisella osalla ja jättänyt myöhemmin ratkaistavaksi, tulevatko kustannukset 
kaupungin vai valtion lopullisesti maksettaviksi (20. 3. 1 002 §). 

Asunto-oy. Kivalterintie 17—19 -nimiselle yhtiölle myönnettiin lupa rakentaa tie 
anojan rakennuksen n:o 1 autotallin ja portaiden edestä puistokaistan kautta Kivalterin-
tielle. Lupa olisi voimassa toistaiseksi, irtisanomisaika 6 kk ja muuten sillä ehdolla, että 
anoja suorittaisi kaupungille alueen käytöstä kertakaikkisena korvauksena 10 000 mk 
(9. 1. 167 §). 

Asuntotuotantokomitean toimesta perustettavalle Kiinteistö-oy. Siilitie 11—13 
-nimiselle yhtiölle myönnettiin oikeus rakentaa asfalttipäällysteinen tie korttelien n:o 
43155 ja 43156 välisen puistokaistan läpi 10 000 mk:n kertakaikkista korvausta vastaan 
sekä lisäksi sillä ehdolla, että yhtiö huolehtii tien kunnossapidosta ja että tien rakentami-
sessa noudatetaan rakennusviraston ja kiinteistöviraston metsäosaston mahdollisesti: 
antamia määräyksiä ja ohjeita (20. 2. 629 §). 

Kaupunginhallituksen yleisistä käyttövaroista myönnettiin Kalliolan Kannatusyhdis-
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tykselle 750 000 mk:n ylimääräinen avustus sen omistaman 12. kaupunginosan korttelin 
n:o 365 tontin n:o 41 Sturenkadun katuosuuden kestopäällystämistä varten (3. 7. 2 036 §). 

Kaupunginhallitus päätti antaa Karhusuontien kylätiekunnalle luvan Jokitien silta-
rummun uusimiseen, jota varten katurakennusosaston putkivalimosta annettaisiin kylä-
tiekunnalle kertakaikkisena avustuksena 10 kpl 110 mmm betoniputkia, sillä ehdolla että 
kylätiekunta suorittaisi omalla kustannuksellaan asennus- ja maankaivuutyöt sekä hank-
kisi tarvittavat luvat maanomistajilta. Samalla kaupunginhallitus myönsi yleisten töiden 
pääluokkaan kuuluvista käyttövaroistaan 73 000 mk putkien hinnan suorittamista var-
ten. Vielä kaupunginhallitus päätti myöntää kylätiekunnalle luvan Jokitien katkaisemi-
seen kauintaan kolmen viikon ajaksi siltarummun korjaamista varten seuraavilla ehdoilla: 

1) Kylätiekunta huolehtii siitä, että korjattavan rummun molemmin puolin sijaitse-
ville tonteille järjestetään kulkumahdollisuus. 

2) Tien sulkemisesta ilmoitetaan palolaitokselle ja Malmin poliisiasemalle. 
3) Rakennusviraston katurakennusosaston kanssa tehdään sopimus kaivauksesta 

tiealueella ja työn valvonnasta. 
4) Kylätiekunta asettaa paikalle tarpeelliset liikennemerkit ja sulkulaitteet (30. 1. 

432 §, 12. 6. 1 870 §). 
Hopeasalmentien sillan suunnitelma päätettiin vahvistaa katurakennusosaston 12. 2. 

päivätyn piirustuksen n:o 8730 mukaisesti (27. 3. 1 094 §). 
Kaupunginhallitus päätti hyväksyä katurakennusosaston laatimat, Herttoniemen-

tietä Kulosaaren sillan ja Naurissalmen sillan väliseltä osalta koskevat asema- ja leik-
kauspiirustukset n:o 8593—8597 ja 8633, piirustukset n:o 8593, 8596 ja 8597 yleisten töiden 
lautakunnan 24. 2. päivätyssä lausunnossa lähemmin mainituin muutoksin (24. 4. 1 357§). 

Maanteiden päätepisteiden määrääminen. Kaupunginhallitus päätti esittää Uudenmaan 
tie- ja vesirakennuspiirille, että kaupungin asemakaava-alueella olevat vanhat maantie-
jatkot otettaisiin uuden tielain mukaan valtion toimesta maanteinä kunnossapidettäviksi 
siinä laajuudessa kuin kaupungin edustajat olivat tie- ja vesirakennuspiirin kanssa 17. 6. 
1957 (ks. s. 270) pidetyssä neuvottelussa ehdottaneet (13. 2. 577 §). 

Puhtaanapito. Kaupunki päätti ottaa huolehtiakseen omalla kustannuksellaan Marian-
kadun, Aleksanterinkadun ja Ritarikadun puhtaanapidosta niiltä osin kuin ko. kadut 
rajottuvat Ritarihuoneen puistikkoon. Ritarihuoneen johtokunnan kanssa päätettiin 
tehdä kirjallinen sopimus puistikon käytöstä ja siihen rajoittuvien katujen puhtaana-
pidosta (6. 11.2 942 §). 

Kaupunginhallitus päätti, että kaupungin toimesta ja kustannuksella pidetään kun-
nossa ja puhtaana myöskin se osa Nuijamiestentietä, joka ei ole maantien jatko, siihen 
saakka, kunnes valtio ottaa Nuijamiestentien maantienä hoitoonsa tai kunnes sanottu 
tie on luovutettu katuna yleiseen käyttöön (6. 3. 843 §). 

Myöskin Ristikkotien ja Sörnäistenkadun välisen yhdystien talvihoito päätettiin 
ottaa kaupungin kustannuksella suoritettavaksi (6. 11. 2 939 §). 

Kaupunginhallitus päätti, että Uspenskin katedraalin luona olevan aukion käyttämis-
tä ja katualueiden puhtaanapitoa koskeva asia annettaisiin raueta, mikäli Helsingin orto-
doksinen seurakunta ei hyväksyisi kaupungin omasta puolestaan hyväksymää sopimusta 
(27. 11. 3 176 §, v:n 1957 kert. I osan s. 264). 

Maistraatti oli pyytänyt kaupunginhallituksen lausuntoa valituksista, joita eräät Haa-
gan tontinomistajat olivat tehneet poliisilaitoksen velvoitettua heidät kunnostamaan hei-
dän tonttiensa kohdalla olevat katuosuudet. Yleisten töiden lautakunta oli asian johdosta 
huomauttanut, että poliisilaitoksen antamat tienkorjauskehotukset perustuivat rakennus-
järjestyksen ko. tontinomistajia velvoittaviin määräyksiin, eivätkä tontinomistajat olleet 
voineet esittää seikkoja, jotka vapauttaisivat heidät mainituista velvollisuuksista. Kau-
punginhallitus päätti maistraatille annettavassa lausunnossaan yleisten töiden lautakun-
nan lausuntoon yhtyen esittää, että hakijain valitus hylättäisiin ja että heille annetut 
tieosuuksien korjauskehotukset vahvistettaisiin (31. 7. 2 148, 2 149 §, 4. 9. 2 404, 2 405 §). 

Suostuen tehtyyn anomukseen yleisjaosto päätti myöntää Poistot, palautukset ja 
siirrot verontasausrahastoon -pääluokan määrärahoista Sekalaisten tulojen poistot ja 
palautukset 1 250 mk talonomist. Erkki Riskusalolta omakotitontin katuosuuden talvi-
aurauksesta laskutetun 6 375 mk:n ja laskun todellisen määrän 5 125 mk:n välisen ero-
tuksen poistamiseksi puhtaanapito-osaston kantoluettelosta (khn jsto 25. 6. 6 005 §). 

Viemärityöt. Kaupunginhallitus päätti hyväksyä katurakennusosaston laatimat 
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Myllypuron ja Vartiokylän kokoojajohtojen piirustukset nro 8779, 8780,8788 ja antaa kiin-
teistölautakunnan tehtäväksi hankkia maanomistajien suostumukset kokoojaj ohtojen 
rakentamiseen ja pitämiseen heidän maallaan. Samalla kaupunginhallitus päätti tehdä 
kaupunginvaltuustolle esityksen, että Myllypuron kokoojajohto katurakennusosaston 
piirustuksen nro 8788 mukaiselta osalta kokonaan ja samoin myös piirustusten nro 7515, 
8487 ja 8617 mukainen osa pumppulaitoksineen sekä siitä haarautuva Vartiokylän länti-
nen kokoojajohto piirustusten nro 8779 ja 8780 mukaisesti Vartiokylän urheilukentälle 
johtavalle tielle saakka katsottaisiin kaupungin yksin kustannettaviksi kokoojajohdoiksi 
ja Vartiokylän läntisen kokoojajohdon jatke urheilukentälle johtavalta tieltä Vartio-
kylän uudelle kansakoululle kaupungin yksityiseksi viemäriksi sekä että mainitut johdot 
saataisiin ottaa käyttöön odottamatta alueen viemärien rakennuskustannusten osittelu-
päätöstä (27. 2. 741 §). 

Samaten kaupunginhallitus päätti hyväksyä rakennusviraston katurakennusosaston 
laatimat Malmilta Vanhankaupunginlahden rannalle johtavan kokoojaj ohdon piirustuk-
set nro 8812, 8816—8819. Kaupunginvaltuustolle päätettiin tehdä esitys siitä, että ko. 
viemäri katsottaisiin kaupunginvaltuuston v. 1952 kadun ja viemärinrakennuskustan-
nusten jakamisesta kaupungin ja tontinomistajien kesken tekemän päätöksen B. 3 koh-
dan mukaiseksi kokoojajohdoksi, jonka kaupunki yksin kustantaa (27. 3. 1 096 §). 

Hra August Vuorelan ym. anottua, että Pakilan kylän koillisimpaaan kulmaan raken-
nettaisiin viemärioja, kaupunginhallitus päätti hyväksyä ko. alueen ojituksen suoritet-
tavaksi katurakennusosaston laatiman II vaihtoehdon mukaisesti, kuitenkin siten muu-
tettuna, että oja siirrettäisiin tilojen väliselle rajalle. Samalla kaupunginhallitus päätti, 
että hakijoille luovutettaisiin ojitussuunnitelma ja että katurakennusosaston toimesta 
järjestettäisiin korvauksetta tarvittava paalutus sekä että kaupunki luovuttaisi ilmaiseksi 
tarpeelliset viemäriputket ja kaivonrenkaat, kun ojitusta ruvetaan toteuttamaan (18. 12. 
3 386 §). 

Rakennusvirastoa kehotettiin Puistolan ja Itä-Pakilan viemäröimissuunnitelmia laa-
dittaessa ottamaan mahdollisuuksien mukaan huomioon maan kuivatukseen liittyvät 
kiinteistölautakunnan toivomukset (11. 12. 3 314 §). 

VW-Auto Oy m anottua, että yhtiön kortteliin nro 29005 rakentaman viemärin rakennus-
kustannukset otettaisiin huomioon asemakaavalain mukaisessa kustannusten ositte-
lussa sekä että ko. korttelin tontille nro 1 rakennetun talo vesi johdon käyttö olisi sallittu 
vain yhtiön antamalla luvalla yleisjaosto päätti, hyläten anomuksen rakennuskustan-
nusten huomioon ottamisesta, ilmoittaa anojalle, että talovesijohtoon liittyminen oli 
mahdollista vain yhtiön antamalla luvalla (khn jsto 12. 3. 5 408 §). 

Eräät Haagan tontinomistajat olivat 15. 3. valittaneet sisäasiainministeriöön kau-
punginvaltuuston 26. 2. (ks. s. 86) tekemästä päätöksestä, joka koski Etelä-Haagan 
eräiden kortteleiden viemäreiden rakennuskustannusten osittelua, Yleisten töiden lau-
takunta oli huomauttanut, että mainittujen kortteleiden viemärien kustannusarviot oli 
laadittu sillä perusteella, että työt tehtäisiin kaupungin omana työnä ja oli yksikköhin-
toina käytetty kaupungin aikaisempiin viemäritöihin perustuvia arvoja. Tarkkojen arvioi-
den saamiseksi oli maaperätutkimusten perusteella laskettu erikseen erilaiset työt ja oli 
töihin edellytetty käytettävän normaaleja työtapoja. Koska Etelä-Haagan maaperä on 
kallioista ja viemäritöihin epäedullista, ei siellä suoritettavien töiden kustannuksia voitu 
verrata esim. Lauttasaaressa suoritettujen vastaavien töiden kustannuksiin, joiden kus-
tannusarviot on laadittu jo v. 1954 ja aikaisemminkin. Kaupunginhallitus päätti sisä-
asiainministeriölle esitettävässä lausunnossaan yleisten töiden lautakunnan esittämin 
perustein ehdottaa, että valitus hylättäisiin (30. 4. 1 440 §). 

Puistolan Kiinteistönomistajain anomuksen johdosta, joka koski Puistolan alueen 
eräiden katu- ja viemäriojien perkaamista kaupunginhallitus päätti pyytää rautatiehalli-
tusta ryhtymään asian vaatimiin tarpeellisiin toimenpiteisiin (26. 6. 1 984 §). 

Kiinteistöjen pääluokkaan kuuluvista kiinteistölautakunnan käyttövaroista päätettiin 
rva Fanny Heleniukselle suorittaa 10 000 mk viemärijohdon rakentamisesta Malmin 
kylässä sijaitsevan nro 3 -nimisen tilan RNro 867 alueella aiheutuneesta vahingosta (khn jsto 
31. 7. 6 152 §). 

Yleisten töiden pääluokkaan kuuluvista kaupunginhallituksen käyttövaroista yleis-
jaosto myönsi 60 354 mk Kammion sairaalan viemärin siirrosta johtuvien kustannusten 
suorittamista varten (khn jsto 22. 10. 6 531 §) sekä 12 000 mk Tapaninkylän erään viemä-
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riojan perkauskustannusten kaupungin osuuden suorittamista varten (khn jsto 3. 12. 
6 759 §). 

V:n 1956 talousarvion tuloa tuottamattomien pääomamenojen pääluokan luvun Vie-
märit määrärahoista Asemakaavalain 31—32 §:ien mukaisia viemärien rakennustöitä, 
kaupunginhallituksen määräyksen mukaan, myönnettiin 1.8 8 mmk Pitäjänkujan viemä-
rin rakentamista varten (13. 11.3 008 §) sekä 20 mmk Oulunkylässä sijaitsevan ns. Etu-
metsän alueen viemäritöiden suorittamista varten (18. 12. 3 385 §). 

Kertomusvuoden talousarvion saman pääluokan luvun Talorakennukset määrärahoja 
Suomenlinnan lastentarhan, äitiysneuvolan ja lastenseimen vesijohto- ja viemärityöt 
päätettiin ylittää enintään 260 000 mk:lla. Samalla kaupunginhallitus kehotti yleisten 
töiden lautakuntaa perimään puolustusministeriöltä kaupungille tulevan valtion osuuden 
ko. viemärin rakennuskustannuksista (18. 12. 3 383 §). 

Em. pääluokan luvun Viemärit määrärahoista Asemakaavalain 31—32 §:ien mukaisien 
viemärien rakennustöitä, kaupunginhallituksen määräyksen mukaan, myönnettiin varo-
ja eri töitä varten seuraavasti: 5.3 5 mmk viemärin rakentamista varten Sotkankujalta 
pitkin meren rantaa Koivusaarentielle tontin n:o 9 kohdalle (4. 12. 3 238 §); 1.6 7 mmk 
lika- ja sadevesiviemärien rakentamista varten Haagan Urheilutiehen siten, että viemä-
rit voitaisiin luovuttaa käyttöön aikaisintaan heinäkuussa 1959 (23. 10. 2 794 §). 

Samaan pääluokkaan kuuluvista kaupunginhallituksen käyttövaroista myönnettiin 
1.2 mmk viemärin rakentamista varten Kansakoulukadulta Oy. Nopak Ab:n tontille 
n:o 3 Koulukujan varrella (2. 1. 119 §); 2.4 mmk Unioninkadun viemärin jatkamiseksi 
Helsingin ortodoksisen seurakunnan hallinnassa olevan tontin kohdalle siten, että seura-
kunnan tulisi itsensä kustantaa taloviemäri samoin kuin talo viemäri johdon rakentaminen. 
Johtotöiden yhteydessä ei saanut vahingoittaa tontilla olevia puita (30. 1. 428 §) sekä 
300 000 mk sadevesiviemärin rakentamista varten Toukolan kortteliin n:o 914 (19. 6. 
1 933 §). 

Yleisten töiden lautakunta oikeutettiin rakentamaan viemäri korttelin n:o 30110 
tonttia n:o 1 varten käyttäen tarkoitukseen Pohjois-Munkkiniemen asunto-alueen viemä-
rien rakentamiseen myönnettyä määrärahaa (20. 2. 661§). 

Kaupunginhallituksen asiamiestoimiston tehtäväksi annettiin laatia sopimus puolus-
tusministeriön rakennuskonttorin kanssa niiden yhteisten kustannusten jakamisesta, jotka 
tulevat aiheutumaan yhteisen viemärin rakentamisesta Suomenlinnassa sijaitseviin puo-
lustuslaitoksen omistamiin rakennuksiin C:71 ja C:76, jolloin sopimusta laadittaessa oli 
otettava huomioon rakennusviraston 30. 6. asiasta antamassa lausunnossa esitetyt perus-
teet. Samalla kaupunginhallitus päätti, että puolustuslaitoksen omistama rakennus C:76 
saatiin yhdistää rakennuksen läheisyyteen rakennettavaan katuvesijohtoon niillä ehdoilla, 
jotka vesilaitos talojohtojen vetämisestä määrää (21.8.2 242 §). 

Myöhemmin päätettiin em. asiasta tehdä seuraava sopimus: 
Puolustusministeriön ja Helsingin kaupungin kesken on tänään sovittu siitä, että 

Suomenlinnassa sijaitsevalle puolustuslaitoksen omistamalle rakennukselle C:71, jossa 
sijaitsee kaupungin lastentarha sekä äitiys- ja lastenneuvola, sekä mainitun rakennuk-
sen välittömässä läheisyydessä olevalle niin ikään puolustuslaitoksen omistamalle raken-
nukselle C:76 rakennetaan viemäri seuraavilla ehdoilla: 

1) Työ suoritetaan rakennusviraston talorakennusosaston toimesta 29. 7. laaditun 
piirustuksen mukaisesti. 

2) Viemärin todelliset rakennuskustannukset, jotka todetaan työn valmistuttua, jae-
taan tasan osapuolten kesken. Tällöin on kuitenkin otettava huomioon, että siltä osin 
kuin viemäri ja vesijohto sijoitetaan samaan kaivantoon, kaupunki kustantaa maatyö-
kustannuksista 75 % ja ministeriö 25 %, mutta itse viemäristä aiheutuneet asennus- ym. 
kustannukset jaetaan tasan osapuolten kesken ja itse vesijohdon kaupunki kustantaa 
yksin. 

3) Viemärin hoidosta, joka tapahtuu kaupungin toimesta, aiheutuvat kustannukset 
jaetaan tasan kumpaisenkin osapuolen kesken ja veloitetaan puolustusministeriötä sen 
osuudesta kunkin vuoden joulukuussa. 

Tätä sopimusta on tehty kaksi yhtäpitävää kappaletta, yksi kumpaisellekin osapuo-
lelle (2. 10. 2 625 §). 

Asunto-oy. Vartiokylä -nimisen yhtiön tiedusteltua kaupungin viemäri- ja vesijohto-
verkostoon liittymisen ehtoja kaupunginhallitus päätti ilmoittaa, että yhtiön omistamilta 
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tiloilta RN:o 2734, 2735 voitiin liittää ns. tonttijohto kaupungin yksityiseen viemärijoh-
toon, joka johtaa Vartiokylän uudelta kansakoululta Vartiokylän urheilukentän tieltä 
alkavaan kokoojajohtoon, tämän yksityisen viemärijohdon valmistuttua käyttökuntoon, 
sillä ehdolla että Asunto-oy. Vartiokylä suorittaa kaupungille rakennuslain 87 §:n mu-
kaista korvausta vastaavan liittymismaksun, arviolta n. 675 000 mk siten, että 300 000 mk 
suoritetaan ennen kokoojaj ohtoon liittämistä sekä jäännöserä heti kun rakennuslain mu-
kaisesti voidaan laskea lopullinen liittymismaksu, jonka suorittamisella ko. tiloista muo-
dostettavan tontin omistaja vapautuu myös rakennuslain 87 §:n mukaisesta yleisen vie-
märilaitoksen korvaamisesta, mikäli ko. tontinomistaja joutuisi rakennuslain 90 §:n mu-
kaan korvausvelvolliseksi, sekä että yhtiön omistamat rakennukset voidaan liittää raken-
nusten läheisyyteen rakennettavaan katuvesijohtoon tämän valmistuttua, jolloin yhtiön 
tulee suorittaa kaupungille vesilaitoksen määräämät tavanomaiset maksut katujohtoon 
liittämisestä aiheutuvasta työstä, mutta mikäli yhtiö haluaa yhdistää suunnitellut raken-
nukset katuvesij ohtoon ennen kuin kaupunki on suunnitelmiensa mukaisesti pidentänyt 
entisen katuvesij ohdon yhtiön tontin läheisyyteen, yhtiön tulee osallistua katuvesijohdon 
kanavakustannuksiin arviolta 250 000 mkrlla (4. 9. 2 402 §). 

Seuraaville asunto-osakeyhtiöille, yhteisöille ja yksityisille myönnettiin oikeus erinäi-
sin ehdoin rakentaa anomansa vesi- ja viemärijohdot: Helsingin Yliopiston talon Silta-
vuorenpenger 12 rakennustoimikunnalle oikeus rakennuttaa 1. kaupunginosan korttelin 
n:o 45 tontin n:o 12 ulkopuolelle, jalkakäytävän alle likavesien hajoituskaivo (khn jsto 
26. 3. 5 496 §); Kansallis-Osake-Pankille oikeus yhdistää korttelin n:o 34 tontilla n:o 1 
Kluuvikadun varrella olevaan taloon sijoitettavan pankin tilapäisen ruokalan viemäri suo-
raan entiseen hajoituskaivoon (khn jsto 18. 6. 5 967 §); Kätilöopiston rakennustoimikun-
nalle oikeus liittää Kätilöopiston rakennusten viemärit kaupungin viemäriverkostoon (khn 
jsto 8. 1. 5 068 §); Asunto-oy. Orioninrinne -nimiselle yhtiölle oikeus liittää 21. kaupungin-
osan korttelin nro 655 tontilla nro 3 olevan talon viemärijohto Vellamon-ja Saarenkadun 
kulmassa olevaan kaupungin viemärikaivoon (khn jsto 31. 7. 6 148 §); ekonomi Olli 
Alholle oikeus johdattaa hajoituskaivon kautta korttelin nro 28035 tontilla nro 7 olevan 
omakotitalon likavedet avo-ojaan (khn jsto 15. 10. 6 491 §); hra Matti Savoselle oikeus 
johtaa korttelin nro 28094 tontilta nro 20 jätevesiä Henrik Sohlbergin tien toisella puolella 
sijaitsevan tontin rajaa myöten avo-ojaan (khn jsto 2. 5. 5 685 §); Asunto-oy. Steniuksen-
tie 11 -nimiselle yhtiölle oikeus yhdistää korttelin nro 29085 tontin nro 2 viemäri Steniuk-
sentie 13:n kohdalla olevaan päätekaivoon (khn jsto 15. 1. 5 112 §); Asunto-oy. Steniuk-
sentie 28 -nimiselle yhtiölle lupa yksityisen viemärin rakentamiseen katumaalle korttelin 
nro 29100 tontin nro 5 lika viemärin liittämiseksi Kauppalantiessä olevaan kaupungin lika-
vesiviemäriin (khn jsto 8. 10. 6 444 §); prof. Jorma Serlachiukselle oikeus laskea Kuusisaa-
ressa olevalta tontilta RNro l929 jätevesiä yksityisen viemärin kautta mereen (khn jsto 
12.3. 5409 §); Rudolf Steiner-koulun Kannatusyhdistykselle oikeus rakentaa vesi- ja 
viemärijohto sekä kaivo korttelin nro 625 tontille nro 2 (22. 5. 1 629 §); Oy. Rudus Abrfie 
oikeus johtaa likavesiä ja pesuvesiä mereen Taivalsaaressa sijaitsevasta betonitehtaastaan 
(khn jsto 16. 5. 5 749 §); rak.mest. Klaus Grothille oikeus rakentaa viemäri Kulosaaressa 
Etelä Rantatie 14 olevalle tontilleen (khn jsto 17. 9. 6 348 §); Helsingin Asuntokeskus-
kunta Haka -nimiselle yhtiölle oikeus rakentaa sade vesi johto Roihu vuorentielle (khn jsto 
22. 10. 6 532 §); hra Rafael Henriksonille lupa johdattaa Viikinmäessä, Hernepellontie 28 
omistamaltaan tontilta jätevedet Viikintien alitse Vanhankaupungin lahteen laskevaan 
avo-ojaan (khn jsto 5. 11.6 613 §); Oy. Esso Abrlle lupa johdattaa korttelin nro 38136 ton-
tille nro 1 rakennettavalla huoltoasemalla pestävien autojen pesuvedet avo-ojaan sekä 
Hyryläntien ja Alkutien kulmaan rakennettavaksi suunnitellun autohuoltoaseman lika- ja 
jätevedet avo-ojaan (khn jsto 28. 5. 5 824 §, 19. 11. 6 703 §); hra Eero Halmeelle oikeus 
yhdistää korttelin nro 38118 tontin RNro 3330 viemäri Anianpellontiellä olevaan yksi-
tyiseen viemäriin (khn jsto 2. 5. 5 684 §); hra Voitto Alhorannalle lupa johdattaa talous-
vesiä Malmin kylässä sijaitsevalta Ritvala-nimiseltä tilalta RNro 8180 tilalle rakennettavan 
hajoituskaivon kautta avo-ojaan (khn jsto 3. 9. 6 269 §); Asunto-oy. Kauppakulma -nimi-
selle yhtiölle oikeus johdattaa likavesiä Pakilan korttelissa nro 87 sijaitsevalta Toimela 
nro 2-nimiseltä tilalta RNro 3294 avo-ojaan (khn jsto 16. 5. 5 750 §); hra Risto Laineelle 
lupa jätevesien johtamiseen korttelin nro 33026 tontilta nro 7 Mätäjokeen laskevaan, nrolla 
1.81 merkittyyn viemäriojaan (khn jsto 31. 7. 6 150 §, 1.10. 6 412 §); autoilija Olavi Hai-
koselle oikeus pesuvesien johtamiseen korttelin nro 33075 tontilta nro 7 tontin rajalla kul-
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kevaan avo-ojaan (khn jsto 31. 7. 6 149 §); Rakennus Oyille lupa rakentaa Konalan kyläs-
sä sijaitsevalle tilalle RN:o l109 numerolla 3 merkitylle osalle rakennettavia kiinteistöjä 
varten kaupungin kokoojaviemäriin yhdistettävä viemäri (khn jsto 13. 8. 6 192 §); Oy. 
Airam Abille oikeus johtaa jätevesiä Suutarinkylässä olevalta teollisuusalueeltaan Kera-
vanjokeen (khn jsto 2. 5. 5 683 §); toim. joht. Väinö Korpiselle oikeus johtaa jätevesiä 
avo-ojaan Pakilan korttelissa nio 80 omistamaltaan tilalta RNio 4126 (khn jsto 2. 4. 
5 538 §); H. Wihtolille lupa viemäriveden puhdistamon rakentamiseen Mellunkylän 
Borgis-nimisen tilan Mustikkasuontien varrelle suunniteltua rakennusluokkaan C kuuluvaa 
2-kerroksista lamellitaloa varten (khn jsto 12. 12. 6 830 §); hra Torsti Lamppulalle lupa 
johdattaa Paloheinäntie 3Iissä omistamaltaan tontilta pesuvedet avo-ojaan (khn jsto 
5. 11. 6 612 §); hra Armas Palotielle oikeus johdattaa Pakilan korttelin nio 85 tontilla 
nio 4 olevan omakotitalonsa jätevedet Länsi-Pakilan ojaan (khn jsto 28. 5. 5 825 §); autoi-
lija K. Koivulalle lupa johtaa Länsi-Pakilassa, Lähdepolku 3issa omistamansa saunan, 
pesutuvan ja keittiöiden likavedet hajoituskaivon kautta Länsi-Pakilan ojaan (khn jsto 
15. 10. 6 490 §); puuseppä Hiskias Manniselle lupa johtaa Tapanilassa omistamaltaan 
Us 345 -nimiseltä tilalta RNio 6244 pesuvedet avo-ojaan (khn jsto 19. 11. 6704 §); rakennus-
mest. E. Rinteelle lupa johtaa Tapanilassa Siintola-nimisellä tilalla olevan omakotitalonsa 
perusvedet ja keittiön likavedet avo-ojaan ja edelleen Länginpuroon (khn jsto 8. 10. 
6 445 §); hra Mauno Helamerelle lupa jätevesien johtamiseen Tullisaaren kylässä sijaitse-
valta tontilta RNio l 244 avo-ojaan (khn jsto 31. 7. 6 147 §); rakennusmest. Olavi Eestilälle 
lupa pesuvesien johdattamiseen Laajasalon kylässä sijaitsevalta tilalta RNio l469 hajoitus-
kaivon kautta avo-ojaan (khn jsto 3. 9. 6 268 §). 

Yhteiset puhdistamot. Yleisten töiden lautakuntaa kehotettiin ryhtymään alustaviin 
neuvotteluihin naapurikuntien kanssa yhteisen puhdistamon rakentamiseksi (20. 3. 
951 §). 

Kulosaaren jätevedenpuhdistamo. Kaupunginhallitus päätti hyväksyä Kulosaaren jäte-
veden puhdistamon suunnitelman katurakennusosaston 30. 5. päivättyjen piirustusten 
nio 8900/1—3 mukaisena sekä oikeuttaa yleisten töiden lautakunnan hyväksymään suun-
nitelmaan konehankintojen mahdollisesti vaatimat pienehköt muutokset (31. 7. 2 142 §). 

Talin puhdistuslaitos. Muuttaen v. 1955 (ks. s. 239) tekemäänsä päätöstä kaupungin-
hallitus päätti, että ko. vuoden tuloa tuottamattomien pääomamenojen pääluokkaan 
uusia katuja ja teitä varten varatusta määrärahasta kokoojajohtojen rakentamiseen uusia 
asuntoalueita varten käyttämättä oleva 15 377 790 mkin suuruinen osa saatiin käyttää 
Talin puhdistamon kokoojajohtotöiden jatkamiseen. Samaten saatiin vin 1956 talous-
arvion vastaavaan pääluokkaan ja lukuun kuuluvista määrärahoista Konalan kokooja-
johdon töiden aloittamista varten merkitty 14 mmkin suuruinen määräraha käyttää em. 
töitä varten (13. 2. 565 §, 30. 4. 1 441 §). 

Konalan pumppuasema. Kaupunginhallitus päätti hyväksyä Konalan pumppuaseman 
suunnitelman katurakennusosaston 25. 2. päivätyn piirustuksen nio 8823 ja talorakennus-
osaston sitä täydentävän 5. 3. päivätyn piirustuksen mukaisesti (2. 4. 1 151 §). 

Kyläsaaren jätteiden polttolaitos. Kaupunginhallitus päätti hyväksyä arkkit. K. R. 
Lindgrenin laatimat Kyläsaaren jätteiden polttolaitoksen pääpiirustukset nio 7929—7938 
ja 7953—7956, kuitenkin siten että niissä olisi otettava huomioon palolaitoksen lausunnos-
sa mainitut ehdot (27. 11. 3 179 §). 

Ojat ja rummut. Kaupunginhallitus oikeutti yleisten töiden lautakunnan käyttämään 
vin 1956 talousarvion tuloa tuottamattomien pääomamenojen pääluokan lukuun Kadut ja 
tiet kuuluvasta siirtomäärärahasta Asemakaavalain 31—32 §iien mukaisia katutöitä, kau-
punginhallituksen määräyksen mukaan 300 000 mk kolmen rummun rakentamista varten 
Kottaraistien sivuojaan (18. 12. 3 384 §). 

Pakilan kiinteistönomistajani yhdistyksen anomuksen johdosta, joka koski Pakilan 
alueen ojien perkaamista, kaupunginhallitus päätti pyytää yhdistystä avustamaan raken-
nusvirastoa sopimuksen aikaansaamiseksi Pakilan maanomistajien kanssa Länsi-Pakilan 
ojan syventämiseksi Heinätiestä alaspäin ja samalla ryhtymään toimenpiteisiin, jotta 
Itä-Pakilan ojan hyötyalueen maanomistajat osallistuisivat v. 1959 toteutettavaksi suun-
niteltuun ko. ojan perkaukseen vesioikeuslain mukaisesti (3. 7. 2 055 §). 

Lääninhallitukselle annettavassa lausunnossaan kaupunginhallitus päätti esittää yleis-
ten töiden lautakunnan ja kiinteistölautakunnan mainitsemilla perusteilla, että kaupungin 
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tulisi osallistua Rajakylän halki kulkevan ojan perkaushankkeeseen vain maanomistajan 
ominaisuudessa vesioikeuslain edellyttämällä tavalla (12. 6. 1 834 §). 

Lumenkaatopaikat. Asunto Oy. Läntinen Rantatie 3 -nimisen yhtiön kirjelmän johdos-
ta, joka koski Taivallahden lumenkaatopaikan aiheuttamia haittoja, kaupunginhallitus 
päätti kehottaa yleisten töiden lautakuntaa entistä tarkemmin valvomaan, ettei lumen-
kaatopaikoille tuotaisi jätteitä (29. 5. 1 693 §). 

Toukolan konekorjaamo. Kaupunginhallitus päätti hyväksyä Toukolan konekorjaamon 
lisärakennuksen suunnitelmaan 823 079 mk:n määrään nousevat sähköjohtojen muutos-
työt, kuitenkin siten että ko. suunnitelmia toteutettaessa olisi kaikin tavoin pyrittävä sii-
hen, että mainitut muutostyöt saataisiin suoritetuksi tarkoitukseen varattujen määrä-
rahojen puitteissa (20. 11.3 075 §). 

Hernesaaressa sijaitseva rakennusviraston autokorjaamo. Kaupunginhallitus hyväksyi 
talorakennusosaston 20. 12. 1957 laatimat Hernesaaressa sijaitsevan autokorjaamon perus-
korjaustyön pääpiirustukset (3.7. 2 057 §). 

Leikkikentät. Yleisten töiden lautakuntaa kehotettiin huolehtimaan lasten liikenne-
kenttäalueen puhtaana- ja kunnossapidosta sekä somistamisesta tarpeellisilla istutuk-
silla ja ruohokentillä käyttäen tarkoitukseen v:n 1959 talousarvioon merkittyjä kaupungin 
laitosten istutuksia ja yleisten paikkojen puhtaanapitoa varten varattuja määrärahoja 
(18. 12. 3 367 §). 

Yleisten töiden pääluokan luvun Istutukset määrärahoista Satunnaiset istuttamis-, 
koristelu- ja puhdistustyöt myönnettiin 700 000 mk Linnankoskenkadun varrella olevan 
puiston kuntoonsaattamista varten (4. 12. 3 236 §). 

Yleisten töiden lautakuntaa kehotettiin merkitsemään v:n 1959 talousarvioehdotuk-
seensa määräraha Perhonkadun leikkikentän perusparannustöihin (28. 8. 2 327 §). 

Leppäsuon alueen leikkikentän kunnostaminen, ks. s. 304. 
Kaupunginhallitus päätti ilmoittaa Espoon kunnanhallitukselle, ettei kaupungilla 

ollut mitään rak. mest. A. Koskisen laatiman suunnitelman mukaisten kunnostustöiden 
suorittamista vastaan Laajalahden kansakoulun vieressä olevalla urheilu- ja leikkikenttä-
alueella, mutta että kaupunki edellytti kunnan ryhtyvän toimenpiteisiin omistusoikeuden 
saamiseksi alueeseen (20. 2. 631 §). 

Istutukset. Nurmikentän aikaansaamista varten Esplanaadikappelin alueelle myön-
nettiin 70 000 mk yleisten töiden pääluokkaan kuuluvista kaupunginhallituksen käyttö-
varoista (27. 3. 1 041 §). 

Kaupungin rantavesillä talvehtivien sorsien huolto. Yleisten töiden pääluokkaan kuulu-
vista kaupunginhallituksen käyttövaroista myönnettiin 140 000 mk sorsien talviruokintaa 
varten kertomusvuoden kevättalvella (6. 3. 845 §). 

Eräiden luonnonsuojelukohteiden rauhoittaminen. Kaupunginhallitus päätti esittää 
Uudenmaan lääninhallitukselle, että Talin kartanon puistossa oleva tammi ja Kumpulan 
kylän Kumpula-nimisellä tilalla RN:o 2 oleva hiidenkirnu julistettaisiin rauhoitetuiksi 
luonnonmuistomerkeiksi luonnonsuojelulain 9, 11 ja 12 §:ien nojalla. Kaupungin asian-
omaisille laitoksille päätettiin ilmoittaa, ettei ilman kaupunginhallituksen lupaa saanut 
ryhtyä mihinkään toimenpiteeseen, joka oli omiaan vahingoittamaanTuomarinkylänkar-
tanon pihapuistossa olevaa käärmekuusta, Herttoniemen siirtolapuutarhan eteläpuolella 
olevan niemen kärjessä sijaitsevaa mäntyä, Munkkiniemen Kaartintorpan lastentarhan 
pihassa olevaa koivua ja Laajalahden asuntoalueen korttelin n:o 27 tontilla nro 2 olevaa 
tammea tai vaarantamaan niiden olemassaoloa. Lääninhallitus oli sittemmin 21.8. anta-
mallaan päätöksellä julistanut Talin kylässä kasvavan tammen ja Kumpulassa olevan 
hiidenkirnun rauhoitetuiksi luonnonmuistomerkeiksi ja määrännyt, että ne oli valtion 
luonnonsuojeluvalvojan hyväksymällä tavalla merkittävä luonnonmuistomerkeiksi (27. 3. 
1 044 §, 23. 9. 2 540 §). 

Muistopatsaat. Kaupunginhallitus päätti, että Suomen Marsalkan ratsastajapatsas 
saatiin sijoittaa arkkit. Osmo Siparin laatiman piirustuksen osoittamalle paikalle Posti-
talon edustalle, sillä edellytyksellä että ratsastajapatsas valtuuskunta saisi siihen luvan 
myös rautatiehallitukselta. Samalla kaupunginhallitus päätti myöntää tuloa tuottavien 
pääomamenojen pääluokan luvun Vesilaitos määrärahoista »Uusien vesijohtojen ja vesi-
postien rakentaminen esikaupunkialueella» 3 mmk patsasalueella olevan vesijohdon siirtä-
misestä aiheutuvia putkikustannuksia ja kanavatöitä varten sekä yleisten töiden pääluok-
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kaan kuuluvista kaupunginhallituksen käyttövaroista 2 mmk patsasalueella olevan viemä-
rin siirtokustannuksia varten (29. 5. 1 671 §). 

Presidentti K. J. Ståhlbergin patsas päätettiin sijoittaa Arkkitehtitoimisto Irma ja 
Matti Aaltosen piirustuksen n:o D 3/20.5. osoittamaan paikkaan Eduskuntatalon pohjoi-
sen siipirakennuksen edustalle. Yleisten töiden pääluokkaan kuuluvista kaupunginhalli-
tuksen käyttövaroista myönnettiin 4 mmk patsaan perustustöitä ja ympäristön järjes-
telyjä varten (12. 6. 1 836 §). 

Juhani Ahon patsas päätettiin sijoittaa Engelaukion ja Merikadun väliselle puisto-
alueelle Armfeltintien pohjoissivulle asemakaavaosaston laatiman luonnoksen n:o 4471/ 
20.10. mukaisesti. Samalla kaupunginhallitus periaatteessa päätti, että patsaan perustus 
rakennettaisiin kaupungin kustannuksella, josta lopullinen päätös tehtäisiin sitten, kun 
tarkemmat suunnitelmat patsaan jalustasta ja ympäristöstä olisi esitetty (6. 11. 2 910 §). 

Suomen Messut -nimisen osuuskunnan anomuksesta kaupunginhallitus päätti, että 
osuuskunnalle saatiin lainata Paavo Nurmen patsaan jäljennös vietäväksi heinä—loka-
kuun ajaksi Thessalonikan teollisuusnäyttelyyn, sillä ehdolla että Ateneumin kokoelmista 
saataisiin siksi aikaa alkuperäinen patsas tilalle ja että osuuskunta huolehtisi molempien 
patsaiden siirroista, paikalleen asettamisesta ja vakuutuksista johtuvista kustannuksista 
lainauksen aikana (8. 5. 1 459 §). 

Munkkiniemen sankarihauta-alueen kunnostaminen. Kaupunginhallitus oikeutti Munk-
kiniemen sankarihautatoimikunnan aloittamaan työt Munkkiniemen sankarihauta-alueel-
la sen ehdotuksen mukaisesti, joka Munkkiniemen sankarihautakilpailussa v. 1945 voitti 
I palkinnon (3. 7. 2 051 §). 

Tiilimäellä olevan kivikasan poistaminen. Yleisten töiden pääluokkaan kuuluvista 
kaupunginhallituksen käyttövaroista myönnettiin 250 000 mk Tiilimäellä korttelin n:o 
30031 kohdalla olevan kivikasan poistamiseksi (20. 3. 1 004 §). 

Paraisten Kalkkivuori Oy:n Vilhovuorenpuistikon vieressä olevan alueen järjestelytyöt. 
Yhtiö oli huomauttanut, että Sörnäisten rantatie 25:ssä olevien yhtiön sementtisiilojen 
länsipuolella olevalta Vilhovuorenpuiston jyrkänteeltä oli maa ruvennut luisumaan yhtiön 
tontille, joten siilot kallisarvoisine koneineen olivat vaarassa. Yhtiö oli pyytänyt kaupun-
kia tekemään tarvittavat korjaukset. Katurakennusosaston suorittamassa tutkimuksessa 
oli todettu, että anojan Vilho vuorenpuist on puoleiselle rajalleen rakennuttaman tukimuu-
rin yläraja oli n. + 8 m:n korkeudessa ja luonnollisen maanpinnan alapuolella. Vahvistettu-
jen korkeuksien mukaan olisi muuri ollut rakennettava 7 m:ä korkeammaksi eli korkeu-
teen -f 15. Maan luisumisvaara aiheutui siis anojan omista toimenpiteistä eikä kaupungin 
velvollisuus ollut suojata anojan laitteita siten syntyneeltä vaaralta. Kiinteistölautakunta 
oli ilmoittanut puoltaneensa Paraisten Kalkkivuori Oy:n anomusta muurin korkeustasojen 
muuttamisesta. Kaupunginhallitus päätti kehottaa yhtiötä kiireellisesti kunnostamaan 
sen toimenpiteistä irronneen maan (9. 1. 161 §). 

Suoja-aitojen rakentaminen. Rakennusviraston tehtäväksi annettiin suoja-aitojen pys-
tyttäminen sellaisiin rinteisiin, missä niitä turvallisuussyistä voitiin pitää välttämättö-
minä (30. 4. 1 429 §). 

Käymälät. Kaupunginhallitus päätti kehottaa rakennusvirastoa ensi tilassa purka-
maan ja poistamaan Hesperian puistossa olevat yleiset käymälät, Pohjoissataman T-lai-
turilla olevan käymäläkojun sekä Tähtitorninmäen juurella Unioninkatu l:n kohdalla ole-
van miesten vedenheittopaikan (3. 7. 2 058 §, 21. 8. 2 238 §, 20. 11. 3 076 §). 

Kaupunginpuutarha. Kiinteistöj en pääluokkaan kuuluvista kaupunginhallituksen 
käyttövaroista myönnettiin 180 000 mk kaupunginpuutarhan rakennusten savupiippujen 
tikkaiden hankkimista varten (khn jsto 31. 7. 6 146 §). 

Kaupunginpuutarha päätettiin korvauksetta luovuttaa Suomen Lastenhoitoyhdis-
tyksen käyttöön 16. 4. järjestettävää musiikkitilaisuutta ja teetarjoilua varten (20. 3. 
978 §). 

Marimekko Oy:lle myönnettiin oikeus järjestää kaupunginpuutarhan kasvihuoneessa 
pukuesittelytilaisuus 21.4. klo 15.30—18. o o tai kaupunginpuutarhurin kanssa erikseen 
sovittavana ajankohtana korvauksetta, sillä ehdolla että anoja vastaisi niistä kustannuk-
sista, jotka aiheutuvat puisto-osaston henkilökunnan päivystyksestä työajan ulkopuolella 
ja mahdollisesta ylimääräisestä siivouksesta. Tilaisuuteen myydyistä pääsylipuista kerty-
neet tulot oli lyhentämättöminä luovutettava Karjalan Yhteiskoulun tukemiseksi (khn jsto 
16.4. 5 600 §). 
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Koristekasvien luovuttaminen. Sotaleskien ja Kaatuneitten Omaisten Huolto -nimisen 
yhdistyksen anomuksesta yleisjaosto oikeutti rakennusviraston järjestämään Kansallis-
teatterissa 18. 5. vietettävän yleisvaltakunnallisen muistojuhlatilaisuuden kukkakoriste-
lun entisen laajuisena, sillä ehdolla että anoja suorittaisi kaupungille koristelusta ja tar-
peellisten kasvien kuljetuksesta aiheutuneet suoranaiset kustannukset, mutta ei vuokraa 
(khn jsto 2. 5. 5 642 §). 

Yleisten töiden pääluokan lukuun Istutukset kuuluvista määrärahoista Satunnaiset 
istuttamis-, koristelu- ja puhdistustyöt myönnettiin 200 000 mk rakennusviraston käytet-
täväksi Tanskan kuninkaan vierailun ajaksi suoritettavia koristelutöitä varten (12. 6. 
I 828 §); 4 500 mk Kaupungintalon juhlasalin koristamisesta kaupunginorkesterin 75-vuotis-
juhlakonserttia ja kanadalaisen laivasto-osaston päällystölle järjestettyjä vastaanottoa 
varten aiheutuneen laskun maksamiseksi (khn jsto 8. 1. 5 034 §). 

Liputuksen järjestäminen. Kertomusvuoden aikana järjestettiin liputus eräissä tilai-
suuksissa, joista mainittakoon: Yhdistyneitten Kansakuntien vuosipäivä 24. 10. (khn jsto 
10. 9. 6 280 §, 19. 11. 6 659 §); Tanskan kuningasvierailu ja ruotsinmaalaisen kummi-
kuntavaltuuskunnan vierailu (khn jsto 31. 7. 6 076 §); itsenäisyyspäivä (khn jsto 12. 11. 
6 623 §); juhannuspäivä (khn jsto 31.7. 6 077 §); lasten liikennekentän avajaistilaisuus 
(khn jsto 3. 9. 6 250 §, 8. 10. 6 416 §); pikaluistelun maailmanmestaruuskilpailut (2. 1. 
56 §, 16. 1. 233 §, khn jsto 12. 3. 5 376 §); Helsingin hiihdot (khn jsto 19. 3. 5 420 §). 

Komediateatteri Oy:lle päätettiin korvauksetta luovuttaa 8 lipputankoa Suomen lip-
puineen 18. 6. lukien toistaiseksi, kuitenkin kauintaan kertomusvuoden syyskuun loppuun, 
sillä ehdolla että anoja itse huolehtisi lipputankojen pystyttämisestä ja niiden kuljettami-
sesta sekä että anoja antaisi sitoumuksen lipputangoille ja lipuille mahdollisesti aiheutu-
vien vahinkojen korvaamisesta (khn jsto 18. 6. 5 955 §). 

Helsingin poliisilaitoksen kesäkotiyhdistykselle myönnettiin 18 550 mk kaupungin-
hallituksen yleisistä käyttövaroista yhden 13 m:n ja viiden 8 m:n pituisen lipputangon 
hankkimista varten yhdistyksen Lauttasaaressa sijaitsevalle kesäkotialueelle (khn jsto 
4. 6. 5 845 §). 

Anastetun omaisuuden poistaminen luetteloista. Rakennusviraston eri työmailta anas-
tettu kaupungin omaisuus päätettiin poistaa ao. irtaimistoluetteloista (khn jsto 12. 2. 
5 260 §, 5. 3. 5 370 §, 12. 3. 5 405 §, 25. 6. 6 009 §, 4. 7. 6 067 §, 24. 9. 6 375—6 377 §, 1. 10. 
6 408 §, 15. 10. 6 487, 6 488 §). 

Työntekijöille aiheutuneet vahingot. Työntekijöiltä eri työmailla anastetun tai tuli-
paloissa tuhoutuneen omaisuuden korvaamiseksi myönnettiin kaupunginhallituksen ylei-
sistä käyttövaroista yhteensä 254404 mk (khn jsto 29.1. 5 198 §, 26.3. 5 498 §, 2.4. 
5 539 §, 16. 5. 5 747 §,4. 7. 6 067 §). 

Yleisten töiden pääluokkaan kuuluvista kaupunginhallituksen käyttövaroista myön-
nettiin 1 200 mk työmaalta anastetun käsisahan korvaamiseksi työntekijälle (khn jsto 
8. 10. 6 446 §). 

Tuloa tuottamattomien pääomamenojen pääluokan luvun Viemärit määrärahoista 
Uusia viemäreitä kaupunginhallituksen määräyksen mukaan myönnettiin 1 500 mk työ-
maalla särkyneiden silmälasien korvaamista varten työntekijälle (khn jsto 12. 2. 5 261 §). 

Vahingonkorvaukset. Kaupunginhallituksen yleisistä käyttövaroista myönnettiin 
II 600 mk kadusta irronneen katunastan myyntipääll. J. Hellmanin autolle aiheuttamien 
vaurioiden korvaamiseksi, samoin autonkulj. Veli Korhoselle 7 860 mk ja Oma-auto Oy:lle 
11 160 mk. Korvaukset myönnettiin sillä ehdolla, että asianomaiset luovuttaisivat raken-
nusvirastolle vaurioituneet renkaansa (khn jsto 26. 2. 5 341 §, 19. 3. 5 448 §, 8. 10. 6 447 §); 
8 000 mk autoilija Erkki Keskitalon autolle lumenkaatopaikalla sattuneen vaurion kor-
vaamiseksi (khn jsto 1. 10. 6 410 §); 5 000 mk ins Ilmari Simulalle hiekoitusautosta heite-
tyn hiekan hänen omistamalleen autolle aiheuttaman vaurion korvaamiseksi, siten että 
hiekoitusauton apumies suorittaisi samansuuruisen korvauksen (khn jsto 12. 12. 6 829 §); 
33 450 mk puhtaanapitolaitoksen auraustraktorin yhteentörmäyksessä autonkulj. Birger 
Ekholmin henkilöautolle aiheuttamien vahinkojen korvaamiseksi (khn jsto 19. 11. 6 700 
§); 8 885 mk irronneen katuviemärin tuuletustorven agr. Jarl Lindgrenin autolle aiheutta-
man vahingon korvaamista varten (khn jsto 22. 1.5 162 §); 7 515 mk puhtaanapito-osas-
ton tiehöylän hallitussiht. Jorma Niemen autolle aiheuttamien vahinkojen korvaamiseksi 
(khn jsto 15. 1. 5 114 §); 26 750 mk Oy. Akkumalaattori -nimiselle yhtiölle autonkulj. 
Iivari Pesun kuljettaman kauhatraktorin rikkoman Sonak-valomainoksen korvaamiseksi 
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(khn jsto 5. 11. 6 611 §); työnjoht. Hugo Brunbergin puolesta hiekoituksen laiminlyömi-
sestä aiheutuneen yhteenajon johdosta hänelle tuomitut korvaukset 140 305 mk (khn jsto 
19. 11. 6 702 §). 

Yleisten töiden pääluokan lukuun Kadut ja tiet kuuluvista määrärahoista Katujen, 
teiden ja yleisten paikkojen korjaukset ja kunnossapito 3 160 mk toim. joht. L. Roinisen 
henkilöautolle tien päällystämisestä aiheutuneen vahingon korvaamiseksi (khn jsto 27. 8. 
6 242 §); 22 000 mk lentovirk. Sakari Tschernichin'in henkilöautolle hiekoitusautosta hei-
tetyn hiekan aiheuttaman vahingon korvaamiseksi (khn jsto 19. 11. 6 701 §). 

Yleisten töiden pääluokkaan kuuluvista kaupunginhallituksen käyttövaroista myön-
nettiin 25 000 mk korvauksen suorittamista varten Ab. C. T. Ward -nimiselle yhtiölle La-
pinmäentien syöttöjohdon rakentamisesta Carlsro-nimisen tilan RN:o 2118 alueelle aiheu-
tuneesta vahingosta (khn jsto 30. 10. 6 556 §). 

11. Liikennettä koskevat asiat 

Liikennelaitoksen viranhaltijat. Liikennelaitokseen päätettiin valita seuraavat viran-
haltijat: 16. 1. lukien talousjohtajan virkaan Niilo Koskinen, liikennejohtajan virkaan 
dipl. ins. Teuvo Riittinen ja teknillisen johtajan virkaan dipl. ins, Eino Laakso (2. 1. 67 §, 
16. 1.237 §,2. 1.68 §,16. 1.242 §,2. 1.69 §,23. 1.319§,9. 1.170§); v:n 1959 ajaksi perus-
tettiin neljä 13. palkkaluokkaan ja IV kielitaitoluokkaan kuuluvaa tarkastajan apulaisen 
virkaa (18. 9. 2 489 §) sekä neljä 12. palkkaluokkaan kuuluvaa erikoisrahastajan virkaa 
(18. 12. 3 349 §). 

Otettuaan tutkittavakseen liikennelaitoksen lautakunnan 12. 9. tekemän päätöksen, 
joka koski liikennelaitoksen osastopäällikön virkojen täyttämistä, kaupunginhallitus 
päätti kumota päätöksen siltä osalta, joka koski ins. Unto Valtasen valitsemista 33. palk-
kaluokan järjestelyosaston osastopäällikön virkaan. Samalla kaupunginhallitus päätti ke-
hottaa lautakuntaa vastaisuudessa noudattamaan hyväksytyn ohjesäännön määräyksiä 
(18. 9.2 484 §). 

Liikennelaitoksen lautakunnan päätettyä 29. 8. palkata liikennelaitoksen sähkösuun-
nittelutehtäviä varten työsopimussuhteessa olevan diplomi-insinöörin kaupunginhallitus 
oli alistanut mainitun päätöksen tutkittavakseen ja hyväksynyt sen täytäntöönpantavaksi 
sillä ehdolla, että ao. henkilön palkkaus suoritettaisiin työmäärärahoista, jolloin häneen ei 
saanut soveltaa kaupungin virkasäännön määräyksiä (18. 9. 2 496 §). 

Ratamestari Leif Wiikille päätettiin aikana 1.5. —31. 12. maksaa 22. ja 26. palkka-
luokkien ja ikälisien välinen erotus ja rataesimies Toivo Tuomiselle aikana 1. 5. —31. 12. 
20. ja 22. palkkaluokkien ja ikälisien välinen erotus. Erotukset saatiin suorittaa liikenne-
laitoksen pääluokan luvun Raitioliikenne määrärahoista Palkat (26.6. 1 957 §, 11.9. 
2 421 §). 

Seuraavat liikennelaitoksen virat päätettiin toistaiseksi jät tää täyttämättä: järjes-
telyosaston 33. palkkaluokkaan kuuluva järjestelyosaston osastopäällikön virka kauintaan 
1. 7. 1959 saakka (23. 10. 2 769 §); rataosaston osastopäällikön virka toistaiseksi, liiken-
nelaitoksen lautakuntaa kehotettiin määräämään rataosaston päällikön virkaa tilapäisesti 
hoitava dipl. ins. Erik Durchman hoitamaan ko. virkaan kuuluvia tehtäviä enintään 
31. 12. 1959 saakka siten, että hänelle suoritettaisiin aikaisemman tilapäisen virkasuh-
teensa mukaiset palkkaedut (18. 12. 3 342 §); liikennelaitoksen teknillisen suunnittelu-
osaston osastopäällikönvirka toistaiseksi, tilapäinen konepajapäällikkö Veikko Martola 
määrättiin toistaiseksi hoitamaan mainittua virkaa siten, että hänelle saatiin suorittaa 
entisen tilapäisen virkasuhteensa mukaiset palkkaedut. V. 1957 palkkaamatta jätetyt 
kaksi 26. palkkaluokkaan kuuluvaa tp. liikennepäällikön apulaista saatiin toistaiseksi pal-
kata, mikäli kaksi avoinna olevaa 24. palkkaluokan tp. liikennemestarin virkaa jätettäisiin 
täyttämättä (30. 10. 2 858 §). 

Autonrahastaja Alina Saikkonen oli valittanut lääninhallitukselle kaupunginhallituksen 
19. 9. 1957 tekemästä päätöksestä, joka koski hänen Helsingin postikonttorissa palvele-
mansa ajan laskemista vuosilomaan oikeuttavaksi ajaksi. Palkkalautakunta oli huomaut-
tanut, että asianomainen oli postikonttorissa palvellut tilapäisenä postiljoonina, joka oli 
rinnastettavissa työsuhteiseen palveluun. Lisäksi työ ei ollut samankaltaista kaupungin 
virkaan kuuluvien tehtävien kanssa. Saikkonen oli valituksessaan katsonut palvelleensa 


