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oli siirrettävä uudelle palstalle. Ennen siirtämistöiden aloittamista saatiin rva 
Matilda Falckille suorittaa kertakaikkisena korvauksena istutusten menettämisestä 
254 000 mk, joka myönnettiin yleisten töiden pääluokkaan kuuluvista kaupungin-
hallituksen käyttövaroista (30. 12. 3 417 §). 

10. Yleisiä töitä koskevat asiat 

Viranhaltijat. Kaupunginhallitus päätti määrätä, että puhtaanapitopäällikön 
virka oli julistettava haettavaksi 1. 9. julkaistavassa yhteiskuulutuksessa, hakuaika 
30 pv. I apul. katurak.pääll. Kaarlo Laurila määrättiin hoitamaan avoinna olevaa 
virkaa 1. 7. lukien toistaiseksi ja kunnes se vakinaisesti täytettäisiin ja virkaan valit-
tu ryhtyisi sitä hoitamaan. Viransijaisuudesta saatiin maksaa viran mukainen palkka 
(2. 7. 1 959 §). 

Sittemmin valittiin mainittuun virkaan dipl. ins. Heikki Saarento tavanmu-
kaisella ehdolla. Yleisten töiden lautakunnalle myönnettiin oikeus määrätä virkaan-
astumispäivä sen jälkeen, kun virkaan valittu olisi lautakunnalle esittänyt selvi-
tyksen ehdon täyttämisestä (3. 12. 3 242 §). 

Rakennusviraston asiamiehen virka päätettiin jättää vakinaisesti täyttämättä 
toistaiseksi ja kunnes se rakennusviraston valmisteilla olevan uuden organisaation 
johdosta, todennäköisesti aikaisintaan v:n 1961 alusta vakinaisesti täytettäisiin, 
tai muutettaisiin muuksi viraksi. Viransijaisuus julistettiin haettavaksi 1. 7. lukien 
toistaiseksi, hakuaika 14 päivää (16. 4. 1 181 §). 

Myöhemmin kaupunginhallitus valitsi lainop. kand. Olavi Juutin rakennusviras-
ton asiamiehen viran vt. hoitajaksi 1. 7. lukien toistaiseksi (11.6. 1 763 §). 

Samaten kaupunginarkkitehdin virka päätettiin jättää toistaiseksi täyttämättä, 
samalla kaupunginhallitus määräsi I apul.kaup.arkkit. Erkki Koiso-Kanttilan 
hoitamaan sanottua virkaa oikeuttaen hänet saamaan siihen kuuluvat palkkaedut 
4. 9. lukien toistaiseksi ja kauintaan siksi, kunnes virka vakinaisesti täytettäisiin 
(3. 9. 2 286 §). 

Vielä päätettiin rakennusviraston tiliosaston 12. palkkaluokkaan kuuluva, 
1.1. 1960 avoimeksi tuleva toimistoapulaisen virka ja 23. 2. avoimeksi tuleva 11. 
palkkaluokan toimistoapulaisen virka jättää vireillä olevan organisaatiomuutoksen 
vuoksi toistaiseksi täyttämättä (26. 11. 3 169 §, 5. 2. 520 §). 

Tie- ja vesirakennushallitukselle annettavassa lausunnossaan kaupunginhallitus 
päätti ilmoittaa katsovansa, että dipl. ins. Aimo Lahden oloa Helsingin kaupungin 
rakennusasiamiehenä aikana 1. 3. 1948 — 31. 12. 1949 oli pidettävä kaupungin 
palveluna (19. 2. 653 §). 

Kaupunginhallitus päätti, ettei vtt Meltin ja Saastamoisen esitys katuraken-
nusosaston tuntipalkkaisten mittausmiesten siirtämisestä kuukausipalkalle antanut 
aihetta toimenpiteisiin (20. 8. 2 137 §). 

Kaupunginreviisorin kirjelmät, jotka koskivat ins. Bruno Kajanderin ja ent. 
autoilijan Johan Karlssonin omaisuuden takavarikoimista, päätettiin lähettää 
asiamiestoimistolle asian vaatimia toimenpiteitä varten (9. 4. 1 134 §). 

Puhtaanapitopäällikkö Bror Axin anottua, että hänelle puhtaanapitotöiden 
valvomisen laiminlyömisestä määrätyt sakot, yhteensä 20 000 mk, suoritettaisiin 
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kaupungin varoista, yleisjaosto päätti kehottaa rahatoimistoa suorittamaan maini-
tun summan puhtaanapitopääll. Axille. Summa myönnettiin kaupunginhallituksen 
yleisistä käyttövaroista (khn jsto 19. 5. 5 847 §). 

Merkittiin tiedoksi korkeimman hallinto-oikeuden hylkäävät päätökset kau-
punginhallituksen valituksiin, jotka koskivat diplomi-insinöörien Pentti Aallon ja 
Aatos Saarion sekä arkkit. Ossi Leppämäen oikeutta saada yleiset korotukset hen-
kilökohtaisiin palkanlisiinsä (17. 12. 3 394—3 396 §). 

Aputyöntekijä Karl Virenojan palkkaetujensa tarkistamista koskevien anomus-
ten johdosta kaupunginhallitus kehotti rakennusvirastoa suorittamaan asianomai-
selle vuosilomakorvausta kolmelta päivältä, joita hän ei ollut saanut lomana v:n 
1957—1958 lomakautena (5. 3. 813 §). 

Eräät rakennusviraston viranhaltijat oikeutettiin suorittamaan ylitöitä 200 
tunnin enimmäismäärän ylittäen (khn jsto 16. 6. 6 019 §, 6. 8. 6 223, 6 224 §, 22. 9. 
6 466, 6 467 §, 29. 9. 6 508 §, 4. 11. 6 736 §, 17. 11. 6 836 §, 1. 12. 6 924 §). 

Eräät rakennusviraston viranhaltijat oikeutettiin käyttämään kertomusvuoden 
ja v:n 1960 aikana omaa autoaan virka-ajoihin tavanmukaisilla ehdoilla (khn jsto 
5. 5. 5 779 §, 27. 10. 6 686 §). 

Samaten oikeutettiin eräät viranhaltijat käyttämään kertomusvuoden aikana 
vuokra-autoa virantoimituksessa (khn jsto 7 .1 .5 073 §, 29. 12. 7 124 §). 

Edesmenneen rakennusviraston puhtaanapitopääll. Bror Axin haudalle päätet-
tiin kaupungin puolesta laskea seppele (khn jsto 16. 6. 5 980 §). 

Maksettavaksi asetettujen veronpidätysten suorittaminen. Yleisten töiden lauta-
kunnalle myönnettiin oikeus suorittaa rakennusviraston maksettavaksi määrätyt, 
714 853 mk:n määräiset veronpidätykset kaupungin kassavaroja käyttäen. Ko. 
maksut olivat aiheutuneet siitä, että luistinratojen, kelkkamäkien ym. hoitajille oli 
maksettu palkkioita veronpidätyksiä toimittamatta (8. 10.2621 §). 

Pohjatutkimus Oy :n laskun maksamista varten myönnettiin 536 264 mk tuloa 
tuottamattomien pääomamenojen pääluokkaan työttömyystöitä varten kaupun-
ginhallituksen määräyksen mukaan merkityistä määrärahoista. Ko. lasku aiheutui 
Pikku Huopalahden yli rakennettavan Tarvon tien jatkon perustamistavan edellyt-
tämien tutkimusten suorittamisesta (28. 10. 2 824 §). 

Tasakattojen rakentamista koskevat ohjeet. Kaupunginhallitus päätti muuttaa, 
v. 1953 (ks. s. 101) tekemäänsä päätöstä tasakattojen rakentamisen osalta sekä 
v. 1956 (ks. s. 249) tekemäänsä, kaupungin rakennusten katoissa sallittavaa kalte-
vuutta koskevaa päätöstään ja kehottaa kaupungin hallintoelimiä ja virastoja ja lai-
toksia, milloin tasakattoratkaisu rakennuksissa katsotaan edullisemmaksi sen suun-
nittelussa ja rakentamisessa ottamaan huomioon rakennusalan tutkimuslaitosten ja 
alan asiantuntijoiden viimeisimmät tutkimustulokset. Kaupungin rakennettavien 
rakennusten katot eivät saa alittaa niitä minimikaltevuuksia, mitä mainitut tutki-
muslaitokset ja asiantuntijat suosittelevat kulloinkin kysymykseen tulevassa vesi-
kattotyypissä (8. 10. 2 614 §). 

Em. ohjeitaan täydentäen kaupunginhallitus vielä päätti, että taloudellisista 
syistä on tasakattojen rakentamista kaupungin omassa rakennustoiminnassa edelleen 
vältettävä ja että mainitusta periaatteesta on sallittava poiketa vain, milloin se ra-
kennusteknillisistä syistä osoittautuu välttämättömäksi (28. 10. 2 797 §). 

Rakennusviraston toimistotalo. Talorakennusosasto oikeutettiin suorittamaan 
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yleisten töiden lautakunnan esittämät muutokset rakennusviraston toimistotalon 
piirustuksiin ja työselityksiin sekä rakennussuunnitteluihin. Yleisten töiden lauta-
kuntaa kehotettiin tarpeen niin vaatiessa hyvissä ajoin tekemään eritellyt ja perus-
tellut esityksensä ylitysoikeuden saamiseksi ao. määrärahoille (28. 10. 2 844 §, 
3. 12. 3 248 §). 

Pääkirjaston lisärakennuksen louhintatöiden aiheuttamien vahinkojen korvaaminen. 
Yleisjaosto katsoi, että 3. kaupunginosan korttelin n:o 49 tontilla n:o 5 suoritettujen 
pääkirjaston louhintatöiden tontilla nro 2 sijaitsevan Oy. W. H. W. -nimisen yhtiön 
omistamalle rakennukselle aiheuttamat vahingot vastasivat niitä vahinkoja, joita 
kaupungille oli koitunut yhtiön omistaman talon kellariseinän yli tonttirajan mene-
vien kivien tasoittamistyöstä sillä ehdolla, että mainittu yhtiö ei esittäisi kaupungille 
muita pääkirjaston lisärakennuksen rakennustyöstä aiheutuvia vaatimuksia. Asia-
miestoimistoa kehotettiin laatimaan yhtiön kanssa päätöksen mukainen sopimus 
(khn jsto 24. 11. 6 884 §). 

Kaupungin laitosten sekä alueiden nimi- ja viittakilpien valmistaminen. Rakennus-
virastoa kehotettiin laskuttamaan tilaavia laitoksia niiden lukuun hankituista nimi-
ja viittakilvistä, jotka oli valmistettu joko rakennusviraston omassa konepajassa tai 
teetetty ulkopuolisissa liikkeissä (26. 3. 964 §). 

Eräiden katupiirustusten vahvistaminen. Kaupunginhallitus päätti vahvistaa 
Haagan kaakkoiseen alueeseen, eli Kivihakaan kuuluvien Kivihaantien ja Kivihaan-
kujan katupiirustukset rakennusviraston katurakennusosaston piirustuksien nro 
9433—9436 mukaisesti (22. 10. 2 771 §); Puotilan itäosaan kuuluvien Klaavuntien, 
Meripellontien, Puotilantien, Rantakartanontien, Rusthollarinkujan, Rusthollarintien 
ja Rusthollinpolun katupiirustukset katurakennusosaston piirustusten nro 
9373—9375, 9389, 9419—9422, 9405—9408, 9322—9325, 9382, 9348—9351 ja 
9388 mukaisesti (22. 10. 2767 §); Herttoniemen päätien (Itäisen moottoritien) 
ja sen liittymisteiden piirustukset nro 8970, 8971, 8973—8977, 9153, 9176, 
9215, 9219 ja 9256 kuitenkin siten, että Linnanrakentajantien risteyksen luo-
teiselle paikallistielle tuleva pysäkki siirrettäisiin 50 m kaupunkiin päin sekä 
että vahvistaminen tarkoittaa pikaraitioteitä koskevia suunnitelmia vain niiltä 
osilta, jotka liittyvät tiesuunnitelmaan ja joiden kohdalta leikkaustyöt ja pen-
gerrykset oli tehtävä tietyön yhteydessä (217. (2.7. 1 965 §). 

Katu- ym. töiden aloittamista varten kaupunginhallitus päätti hyväksyä yleisten 
töiden lautakunnan esityksen eräiden tuloa tuottamattomien pääomamenojen pää-
luokkaan kuuluvien siirtomäärärahojen käyttämisestä kertomusvuonna (5. 2. 512, 
519 §, 19. 2. 680 §, 26. 2. 742 §, 26. 3. 1 017 §, 30. 4. 1 306 §, 21. 5. 1 512 §, 28. 5. 
1 600 §, 11. 6. 1 759 §, 27. 8. 2 201 §, 3. 9. 2 285 §, 17. 9. 2 412 §, 8. 10. 2 618 §, 12. 11. 
2 996 §, 10. 12. 3 337 §). 

Edelleen kaupunginhallitus päätti siirtää eräitä vrn 1958 ja 1959 talousarvion 
em. pääluokkaan yleisten töiden lautakunnan käytettäväksi varattuja määrärahoja 
seuraavana vuonna käytettäväksi, koska määrärahojen edellyttämiä töitä ei ollut 
voitu mm. ohjelmien puuttumisen, työvoimajärjestelyjen tai lopullisten työsuunni-
telmien myöhästymisen takia aikanaan aloittaa (15. 1. 259 §, 17. 12. 3 369 §). 

Yleisten töiden lautakuntaa kehotettiin tekemään kaupunginhallitukselle esitys 
sellaisiin toimenpiteisiin ryhtymisestä, että entiset kivipäällysteiset kadut, sitä mu-
kaa kuin niiden päällyste on kulunut tai tullut huonokuntoiseksi, muutettaisiin 
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asfalttipäällysteisiksi ilman että kaupungille aiheutuisi tarpeettomia kustannuksia 
(5. 3. 784 §). 

V:n 1958 talousarvion yleisten töiden pääluokkaan kuuluvista määrärahoista 
Katujen ja teiden päällystyksen uusiminen, kaupunginhallituksen määräyksen mu-
kaan, myönnettiin 896 327 mk Vihdintien ja Huopalahdentien päällystyksen uusi-
miseen (15. 1. 260 §). 

Kertomusvuoden vastaavalta tililtä myönnettiin 1.2 mmk Fredrikinkadun pääl-
lystämiseen välillä Salomonkatu—Kampinkatu ja 600 000 mk Sturenkadun jalka-
käytävän päällystämiseen välillä Kangasalantie—Mäkelänkatu (24. 9. 2 468 §). 

Vielä myönnettiin kertomusvuoden talousarvion em. pääluokkaan kuuluvista 
kaupunginhallituksen käyttövaroista 600 000 mk III linjan ylätason alentamiseksi 
kaupunginvaltuuston 15. 4. (ks. s. 97) tekemän päätöksen mukaisesti korttelin n:o 
315 tontin n:o 23 kohdalla tehtäviä louhinta- ja maanpoistotöitä varten (10. 9. 
2 314 §). 

V:n 1956 talousarvion tuloa tuottamattomien pääomamenojen pääluokan luvun 
Kadut ja tiet määrärahoista Asemakaavalain 31—32 §:ien mukaisia katutöitä, 
kaupunginhallituksen määräyksen mukaan, myönnettiin 2.5 mmk Kyläsaarenkujan 
rakentamista varten (5. 11. 2 895 §). 

Kertomusvuoden vastaavasta määrärahasta kaupunginhallitus myönsi 3.2 mmk 
Mäkipellontien rakentamiseen (12. 3. 886 §); 39.9 mmk Isonnevantien päällystämi-
seen Vihdintieltä Yhdistystielle, Ilkantien päällystämiseen Huovitieltä Mäkipellon-
aukiolle sekä Haagan pappilantien, Vespertien, Laajasuontien Pajuniityntieltä 
Tunnelitielle ja Pajuniityntien Nuijamiestentieltä Mäkipellontielle rakentamiseen 
sekä ao. viemäritöitä varten varatusta määrärahasta 3 mmk Klaarantien viemärin 
rakentamiseen Lauttasaaressa ja 15.77 mmk seuraavien Haagan viemärien rakenta-
mista varten: Ryytimaantien jätevesi- ja sadevesiviemäri, Vespertien jätevesi- ja 
sadevesiviemäri, Haagan pappilantien jätevesi- ja sadevesiviemäri Artturi Kanniston 
tien ja Laajasuontien välillä sekä Oskelantien jätevesi- ja sadevesiviemäri Laaja-
suontien ja Oskelan aukion välillä (8. 10. 2 620 §); 2.5 mmk Koivusaarentien raken-
tamista varten valmiiksi Luoteisväylältä Katajaharjuntielle ja siitä länteen n. 100 
m:n osalta (1. 10. 2 552 §); 18.2 mmk Vanhan Viertotien ja Viertotien aukion raken-
tamiseksi (4. 6. 1 681 §); 27.0 5 mmk Lapinmäentien rakentamiseksi Vihdintieltä 
n. 250 m länteen sekä Ruusutarhantien, Ansaritien ja Kangaspellonkujan rakenta-
miseksi (21. 5. 1 516 §). 

Edelleen kaupunginhallitus kehotti yleisten töiden lautakuntaa ottamaan huo-
mioon Tiilimäen rakentamisen tehdessään esityksen kertomusvuoden talousarvion 
em. määrärahan jaosta ja rakennuttamaan ko. kadunosan maan sulana ollessa ker-
tomusvuoden keväänä, kuitenkin siten ettei sitä saanut luovuttaa yleiseen käyttöön 
ennen 1. 7. (29. 1. 428 §). 

Kaupunginhallitus oikeutti yleisten töiden lautakunnan käyttämään v:n 1957 
em. pääluokan ja luvun määrärahoista Uusia katuja ja teitä, kaupunginhallituksen 
määräyksen mukaan, yhteensä 7.5 mmk Abraham Wet terin tien rakentamiseen siten, 
että 1.6 mmk käytetään Herttoniemen itäisen asuntoalueen pohjoisosan katujen ta-
soittamiseen ja päällystämiseen varatusta osamäärärahasta sekä että ko. tilillä ole-
van kokonaismäärärahan jakoa muuttaen 2.8 mmk käytetään Herttoniemen läntisen 
asuntoalueen eteläosan katujen tasoittamiseen ja päällystämiseen varatusta osa-
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määrärahasta ja 3.1 mmk Herttoniemen läntisen asuntoalueen pohjoisosan katujen 
tasoittamiseen ja päällystämiseen varatusta osamäärärahasta (11.6. 1 762 §). 

Lisäksi kaupunginhallitus päätti, että em. määrärahoihin Limingantien rakenta-
mista varten merkitystä määrärahasta saadaan käyttää 6 mmk Kunnalliskodintien 
tasoittamiseen ja päällystämiseen (13. 8. 2 074 §). 

Edelleen kaupunginhallitus päätti muuttaa v:n 1958 talousarvion em. määrä-
rahan jakoa siten, että lasten liikennekoulukentän töiden loppuun saattamiseen 
Laakson kentän alueella saadaan käyttää 37 287 mk Pikalähetintien tasoittamiseen 
ja päällystämiseen korttelin n:o 28143 kohdalla varatusta määrärahasta sekä että 
Mäkelänkadun ja Koskelantien risteyksen liikennejärjestelyihin saadaan käyttää 
600 000 mk Etelärantatien leventämiseen Vuorimiehenkadulta Tehtaankadulle va-
ratusta määrärahasta, l . i mmk Linnaleirin aukion päällystämiseen ja reunakiviin 
Pohjois-Haagan I asuntoalueella varatusta määrärahasta ja 1 mmk Etelä-Kaarelan 
kerrostaloalueen tasoitus- ja päällystämistöiden jatkamiseen varatusta määrärahasta 
{22. 1. 328 §). 

Kertomusvuoden talousarvion em. pääluokkaan kuuluvista kaupunginhallituksen 
käyttövaroista myönnettiin 5.5 mmk Laajasalontien korottamista varten Hevossal-
men sillan luona (8. 1. 172 §). 

V:n 1960 talousarvion em. pääluokkaan kuuluvista määrärahoista: Rakennuslain 
78—79 §:ien mukaisia katutöitä, kaupunginhallituksen määräyksen mukaan, myön-
nettiin 3.6 mmk Hakolahdentien rakentamista varten Lounaisväylän puoleisessa 
päässä (30. 12. 3 481 §). 

Kaupunginhallituksen v. 1957 (ks. s. 262) tekemän päätöksen mukaisesti yleis-
jaosto päätti myöntää 23 790 mk yleisten töiden lautakunnan käytettäväksi Outo-
kummuntien tiehoitokunnalle tulevan 20 %:n korvauksen maksamista varten ko. 
tien jo suoritetuista kuntoonpanokustannuksista (khn jsto 28. 1. 5 201 §). 

Kaupunginhallitus päätti, että määrättyjen alueiden teiden kunnossapitosopi-
musten aikaansaamista koskevan aloitteen tekeminen kuului rakennusviraston teh-
täviin, että teiden kunnossapitosopimusten laatiminen kuului asiamiestoimiston teh-
täviin sekä että kiinteistöviraston tuli antaa rakennusvirastolle ja asiamies toimis-
tolle tarvittavat tiedot ao. kiinteistöistä ja niiden omistajista tai haltijoista sekä 
heidän kunnossapito-osuuksistaan (19. 2. 678 §). 

Asunto-oy. Työmiehenkatu 2 -nimisen yhtiön anomuksesta kaupunginhallitus 
päätti kehottaa yleisten töiden lautakuntaa poistamaan Lastenkodinkadun ja Työ-
miehenkadun risteyksessä olevan puomin ja rakentamaan sen uudelleen Lastenko-
dinkadun luoteispäässä olevan rantakuilun reunalle (2. 7. 1 901 §). 

Yleisten töiden lautakunta oikeutettiin talousarvioon katujen, teiden ja yleisten 
paikkojen korjauksia ja kunnossapitoa varten merkittyjä määrärahoja käyttäen 
suorittamaan Hevossalmentien ja Vanhan sotilastien todisteellisista kunnossapito-
kustannuksista 6. 11. 1957 lähtien kaupungin osuutena suhdelukua 0.2 43 4 vastaavan 
osan (3. 12. 3 240 §). 

Eräiden kaupungin omistamissa taloissa Kolmenmäentien varrella asuvien hen-
kilöiden anomuksen johdosta kaupunginhallitus päätti kehottaa yleisten töiden lau-
takuntaa huolehtimaan siitä, että Kolmenmäentie pidettäisiin kunnossa siltä osalta, 
mikä rakennusjärjestyksen 14 §:n mukaan kuuluu kaupungin velvollisuuksiin. Vielä 
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päätettiin kiinnittää maistraatin huomiota ko. tien kunnossapitämiseen (3. 9. 
2 289 §). 

Tie- ja vesirakennushallitukselle päätettiin esittää, että uuden Lahden tien kau^ 
pungin alueelle tuleva osa rakennettaisiin valtion kustannuksella tässä vaiheessa 
kaupungin rajalta Viikin Latokartanoon saakka ja että rakennusviraston katuraken-
nusosaston mainitusta tieosuudesta laatima suunnitelma hyväksyttäisiin. Samalla 
kaupunginhallitus päätti ilmoittaa tie- ja vesirakennushallitukselle, että kaupunki 
sallii korvauksetta omistamansa maan käyttämisen tietarkoituksiin ja ettei kau-
punki vastaisuudessa osallistu Lahden tien ko. osan rakennuskustannuksiin, mutta 
että kaupunki voi huolehtia tien rakentamisesta valmiiksi katurakennusosaston laa-
timan kustannusarvion mukaisesti. Lisäksi kaupunginhallitus päätti ilmoittaa tie- j a 
vesirakennushallitukselle, että kaupunki tulevia asemakaavoja laatiessaan tulisi neu-
vottelemaan valtion ao. viranomaisten kanssa tarpeellisten tiealueiden ja niiden suo-
jakaistojen merkitsemisestä asemakaavaan (12. 3. 887 §). 

Em. päätöksen johdosta oli tie- ja vesirakennushallitus pyytänyt ministeriötä 
ratkaisemaan, olisiko kaupungin v. 1953 (ks. s. 201) tekemä päätös Lahden valtatien 
rakentamisesta kaupungin alueella katsottava uuden tielain voimaan tultua olevan 
kaupunkia sitovan vai olisiko se kaupunginhallituksen em. esityksen mukaisesti 
rakennettava valtion toimesta ja varoilla. Ministeriö oli pyytänyt asiasta lausunnon, 
johon kaupunginhallitus vastaukseksi päätti ilmoittaa katsovansa, että Helsingin— 
Lahden valtatie oli uuden tielain mukaisesti rakennettava valtion toimesta ja kus-
tannuksella. Samalla kaupunginhallitus puolestaan hyväksyi sen, että ko. valtatien 
päällystystyö kaupungin rajan ja Tattariharjun väliseltä osalta suoritetaan kaupun-
gin toimesta siten, että työstä aiheutuvat kustannukset merkitään erilliselle tilille, 
siksi kunnes on selvitetty, kenen tehtäviin mainitun tieosuuden rakentaminen kuuluu 
ja että valtio myöhemmin korvaa sanotun päällystystyön kustannukset kaupungille, 
mikäli päätettäisiin, että Lahden valtatie kaupungin alueella rakennetaan valtion 
kustannuksella. Vielä kaupunginhallitus oikeutti yleisten töiden lautakunnan käyt-
tämään v:n 1958 talousarvion tuloa tuottamattomien pääomamenojen pääluokan 
ao. tilille Helsingin—Lahden valtatien rakentamista varten yksiajorataisena Viikistä 
kaupungin rajalle merkittyä 25 mmk:n osamäärärahaa ko. päällystetyöhön (3. 9. 
2 294 §). 

Merkittiin tiedoksi tie- ja vesirakennushallituksen ilmoitus sen tekemästä esityk-
sestä, joka koski Helsingin ja Mäntsälän välisen uuden maantien muuttamista valta-
tien n:o 5 osaksi (26. 11. 3 162 §). 

Edelleen merkittiin tiedoksi tie- ja vesirakennushallituksen ilmoitus Helsingin 
ohikulkutien rakentamista välillä Vantaa—Häkansböle koskevan tiesuunnitelman 
vahvistamisesta (19. 11. 3 065 §). 

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä suunnitelman yhdistetyn pikarata- ja ajo-
neuvosillan rakentamisesta Herttoniemen pikatielle siirtolapuutarhan kohdalle 
katurakennusosaston piirustusten n:o 9056—9059 mukaisesti, kuitenkin siten että 
sillan alitse johtavan tien poikkileikkaus olisi tehtävä kiinteistölautakunnan ehdotuk-
sen mukaisesti siten, että ilman jalkakäytävää olevalla sivulla vedettäisiin reunakivi 
0.5 m:n päähän seinistä (5. 3. 821 §). 

Pihlajamäen asuntoalueen tulotien sijainti vahvistettiin kaupunkimittausosaston 
kartan nro 3354 osoittamalla tavalla. Kiinteistölautakuntaa kehotettiin ryhtymään 
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toimenpiteisiin ao. työlupien saamiseksi ja olisi yleisten töiden lautakunnan merkit-
tävä v:n 1961 talousarvioehdotukseensa tarpeellinen määräraha tulotien päällystä-
miseksi. Mainittu tasoitustyö hyväksyttiin kaupungin omaksi työttömyystyöksi, 
joka oli tehtävä työllisyysvuonna 1959/60. Työttömyystyötä koskeva päätös alis-
tettiin kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriön hyväksyttäväksi (17. 12. 3 380 <j). 

Kaupunginhallitus päätti antaa kulkuoikeuden Hilma Wjugan perikunnan omis-
tuksessa olevalle Toivolan tilalle RN:o 3242 Pakilan kylässä asemakaavaosaston pii-
rustuksen TAR/10. 8. 1959 mukaisesti seuraavilla ehdoilla: 

1) luvan saaja on velvollinen rakentamaan sekä pitämään kunnossa tien sora-
tienä katurakennusosaston ohjeiden mukaisesti, 

2) lupa on voimassa toistaiseksi, irtisanomisaika kolme kuukautta, kunnes oikeus 
asemakaavamääräyksellä lopullisesti järjestetään (10.9. 2319 §). 

Prof. Saki Paatsamalle ym. myönnettiin oikeus rakentaa tilapäinen tie Lindahlin-
tien rakennussuunnitelman mukaiseen paikkaan noudattamalla katurakennusosaston 
antamia ohjeita (22. 10. 2 765 §). 

Tuloa tuottamattomien pääomamenojen pääluokkaan työttömyystöitä varten 
kaupunginhallituksen määräyksen mukaan myönnettiin 174 800 mk Maastontutkimus 
Oy:n Oulunkylässä suorittamasta katujen maaston vaakitsemisesta ja maaperän 
tutkimisesta aiheutuneen laskun maksamiseksi (khn jsto 17. 2. 5 313 §). 

Puhtaanapito-osastoa. varten päätettiin satamalaitokselta vuokrata Länsisataman 
huoltorakennuksesta 250 m2 huoltotilaa 25 000 mk:n kuukausivuokrasta. Vuokran 
maksamista varten kertomusvuonna myönnettiin 75 000 mk yleisten töiden pääluok-
kaan kuuluvista kaupunginhallituksen käyttövaroista (24. 9. 2 466 §). 

Halko- ja Ainespuu Oy:ltä Hernesaaresta vapautuva vuokra-alue päätettiin 
kokonaisuudessaan varata puhtaanapito-osaston käyttöön (6. 8. 2 040 §). 

Kaupungin kustannuksella tapahtuva veden kuljetus. Muuttaen v. 1950 (ks. s. 227) 
tekemäänsä päätöstä kaupunginhallitus päätti antaa seuraavat ohjeet puhtaana-
pito-osaston toimesta tapahtuvasta veden kuljetuksesta: 

1) Kaupungin alueella sijaitseville yksityistalouksille, joiden tontin viereisessä 
kadussa ei ole vesijohtoa ja jotka ovat 300 m:ä kauempana yleisestä vesipostista tahi 
kaupungin järjestämästä muusta veden jakelupaikasi a, kuljetetaan vettä ilman kul-
jetusmaksua enintään 30 1 henkilöä ja vuorokautta kohden, jolloin vedestä peritään 
kulloinkin voimassa oleva vesilaitoksen taksan mukainen maksu. Myös sellaisille 
veden käyttäjille, jotka eivät täytä mainittuja ehtoja, mutta jotka ovat heikkoja lii-
kuntakyvyltään tai muutoin säälittävässä asemassa, kuten esim. invalidit, voidaan 
mainittu vesimäärä toimittaa kuljetusmaksutta. 

2) Muille kuin 1) kohdassa mainituille kaupungin alueella sijaitseville yksityis-
talouksille ja yhteisöille sekä myös sellaisille 1) kohdassa tarkoitetuille, joiden vesi-
määrä ylittää siinä mainitun määrän, kuljetetaan vettä tilauksesta kuljetuskaluston 
sallimissa rajoissa, jolloin vesimaksun lisäksi peritään kuljetusmaksuna puhtaana-
pito-osaston keskimääräisiä omia kustannuksia suunnilleen vastaava maksu kuljete-
tulta vesikuutiometriltä. 

3) 1) kohdassa tarkoitetun veden jakelu pyritään suorittamaan vähintään kah-
desti viikossa puhtaanapito-osaston hyväksymistä paikoista veden käyttäjien hank-
kimiin tiiviisiin astioihin, jotka kuljetuksen helpottamiseksi on mahdollisuuksien 
mukaan koottava siten, että niitä on yhteensä ainakin 1 m3:n verran samassa jakelu-

360) 



2. Kaupunginhall i tus· 

pisteessä. Myöskin kaivoihin saatiin vettä säiliöautoista toistaiseksi tyhjentää, mi-
käli niillä päästiin vaikeuksitta kaivoille. 

4) Kaupungin omille laitoksille kuljetetaan vesi kuljetusmaksutta ja peritään 
siitä vesilaitoksen taksan mukainen maksu (27. 8. 2 213 §, 10. 12. 3 331 §). 

Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa yleisten töiden lautakunnan ylittämään väli-
aikaisesti määrärahoja Autojen osto enintään 4 mmk:lla kahden vedenkuljetusauton 
hankkimista varten (2. 7. 1 933 §). 

Myöhemmin kaupunginhallitus vielä myönsi yleisten töiden pääluokkaan kuulu-
vista käyttövaroistaan 500 000 mk kahden vedenkuljetussäiliön hankkimista varten 
(19. 11. 3 062 §). 

Palolaitokselle kuuluvat kaksi vesisäiliötä päätettiin luovuttaa rakennusviraston 
puhtaanapito-osastolle sekä poistaa palolaitoksen irtaimistoluettelosta (khn jsto 
8. 10. 6 556 §). 

Hernesaaren lakaisupiirin uudella varastoalueella olevat lautavajat päätettiin 
ostaa 50 100 mk:n hinnasta, joka saatiin suorittaa yleisten töiden pääluokkaan kuu-
luvista kaupunginhallituksen käyttövaroista (khn jsto 8. 12. 6 969 §). 

Viemärityöt. Kaupunginhallitus päätti vahvistaa Puotilan itäosan viemärisuun-
nitelman katurakennusosaston laatimien piirustusten n:o 9452, 9373, 9419, 9405^ 
9406, 9322, 9323, 9382, 9348, 9349, 9388 ja 9354 mukaisesti (1. 10. 2 545 §); Tuusu-
lantien länsipuolella sijaitsevan Oulunkylän alueen viemärisuunnitelman piirustus-
ten n:o 9454, 9168, 9187, 9299, 9032, 9101, 9113 ,9297, 8296, 9172, 9450, 9295, 9189, 
9190, 9425, 9266, 9267, 9166, 9191, 9456 ja 6979 mukaisesti (1. 10. 2 546 §) sekä 
Haagan kaakkoisen alueen, eli Kivihaan viemärisuunnitelman piirustusten n:o 
9433—9437 mukaisesti (15. 10. 2 714 §). 

Edelleen kaupunginhallitus päätti, että Tammisalon alueen kaduista ja viemä-
reistä rakennettaisiin v:n 1960 talousarvioon rakennuslain mukaisiin katu- ja vie-
märitöihin myönnettävillä määrärahoilla katurakennusosaston piirustukseen n:o 
9478 merkityt työt. Vastaavat vesijohtotyöt päätettiin suorittaa ko. vuoden talous-
arvioon rakennuslain mukaan rakennettavien viemäreiden kanssa samanaikaisesti 
rakennettavien vesijohtojen rakentamiseen merkittävällä määrärahalla. Yleisten 
töiden lautakuntaa ja teollisuuslaitosten lautakuntaa kehotettiin v:n 1960 talous-
arvion tultua vahvistetuksi tekemään kaupunginhallitukselle esitys mainittuihin 
töihin tarvittavista määrärahoista. Samalla kaupunginhallitus päätti, että se yksi-
tyinen viemäri, jonka rakentamiseen yleisjaosto v. 1957 (ks. s. 267) oli myöntänyt 
luvan Asunto-oy. Mäntypaasi -nimiselle yhtiölle, otettaisiin kaupungin haltuun ja 
omistukseen. Yhtiölle oli tehtävä kirjallinen ilmoitus asiasta. Kiinteistölautakuntaa, 
kehotettiin kiirehtimään toimenpiteitä työlupien saamiseksi ko. alueen yksityisiltä 
maanomistajilta (5. 11. 2 892 §). 

Vielä kaupunginhallitus päätti, että se yksityinen viemäri, jonka rakentamiseen 
kaupunginhallitus v. 1955 (ks. s. 244) oli antanut luvan Asunto-oy. Haagalle ja 
Asunto-oy. Haagan Urheilutie 18:lle otettaisiin kaupungin haltuun ja omaisuudeksi. 
Asiasta oli ilmoitettava yhtiölle kirjallisesti (15. 10. 2 708 §, 27. 8. 2 205 §). 

Kaupunginhallitus päätti ilmoittaa Valtionrautateille hyväksyvänsä asetetut 
ehdot, jotka koskivat viemärin rakentamista rautatien alueelle Haagassa (17. 9. 
2 410 §). 

Kaupunginhallitus päätti, että v:n 1957 talousarvion tuloa tuottamattomien 
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pääomamenojen pääluokkaan Etelä-Kaarelan kerrostaloalueen viemäröimistä varten 
varatusta määrärahasta saatiin talousarvion perusteluista poiketen käyttää enintään 
6 mmk Kunnalliskodintien viemäröimistä varten (13. 8. 2 074 §). 

Yleisten töiden lautakunnalle myönnettiin oikeus käyttää v:n 1956 talousarvion 
em. pääluokkaan kuuluvista määrärahoista Asemakaavalain 31—32 §:ien mukaisia 
viemärien rakennustöitä, kaupunginhallituksen määräyksen mukaan, 7.8 mmk Mäki-
pellontien ja Pajuniityntien viemärin rakentamiseen, joita ei saanut rakentaa val-
miiksi eikä rakennettavaa Mäkipellontietä luovuttaa yleiseen käyttöön ennen 1.7. 
(12.3. 886 §); 3.3 mmk Korppaantien jäte- ja sadevesiviemärien rakentamiseen, 
2.1 mmk Steniuksentien, Mäkipellontien ja Pajuniityntien viemärien rakentamiseen 
aikaisemmin myönnetyn lisäksi sekä 3.5 mmk Etumetsän viemäritöitä varten aikai-
semmin myönnetyn lisäksi (22. 10. 2 766 §); 1.2 mmk sadevesiviemärin rakentami-
seen Vanhalta Viertotieltä Lapinmäentielle johtavaa viemäriä uusittaessa (8. 1. 
173 §). 

V:n 1957 talousarvion vastaavalta tililtä myönnettiin 710 000 mk viemärin raken-
tamiseksi Katajaharjuntiehen Lounaisväylältä n. 70 m pohjoiseen (24. 9. 2 473 §); 
1. l mmk viemärin rakentamiseksi Hakolahdentien Lounaisväylän puoleiseen päähän 
(30. 12. 3 481 §) ja 750 000 mk viemärin rakentamiseksi Vatakujaan erinäisillä eh-
doilla (12. 11. 2 984 §). 

Kertomusvuoden vastaavista määrärahoista myönnettiin 16.4 mmk viemärin 
rakentamiseksi Kylätiehen, Haagan Urheilutiehen, Robert Hermanssonin tiehen 
ja Steniuksentieltä korttelin n:o 29100 kautta Robert Hermanssonin tielle johtavaan 
viemärikujaan katurakennusosaston piirustuksen n:o 9386 mukaisesti (27. 8. 2 204 
§); 570 000 mk viemärin rakentamiseen Haagan Urheilutiehen katurakennusosaston 
piirustuksen n:o 9387 mukaisesti (27. 8. 2 205 §); 13.59 mmk viemärien rakentami-
seksi Lapinmäentiehen, Ansaritiehen, Kangaspellonkujaan ja Kangaspellonkujalta 
Vanhalle Viertotielle (21. 5. 1 516 §); 12.67 mmk viemärien rakentamiseksi Vanhaan 
Viertotiehen ja Hellemäenpolkuun sillä ehdolla, että ennen kuin mainittujen katujen 
ja viemärien sekä vesijohtojen rakentamiseen ryhdytään on Asunto-oy. Vanha 
Viertotie 17 -nimisen yhtiön suoritettava rakennusvirastolle korvauksena viemärien 
rakentamiskustannuksista 600 000 mk (4. 6. 1 681 §). 

Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa yleisten töiden lautakunnan käyttämään em. 
määrärahoihin Kulosaaren asuntoalueen viemäreiden rakentamiseen varatusta siirto-
määrärahasta 530 000 mk viemärin rakentamiseksi Risto Rytin tieltä Lindahlin-
tielle tilan RN:o l945 kohdalle, samalla oikeutettiin teollisuuslaitosten lautakunta 
käyttämään tuloa tuottavien pääomamenojen pääluokkaan Kulosaaren kerrostalo-
alueen vesijohtojen rakentamista varten varatusta siirtomäärärahasta 600 000 mk 
vesijohdon rakentamista varten Risto Rytin tieltä Lindahlintiehen ko. tilan kohdalle 
sillä ehdolla, että rakennustoimisto Klaus Groth sitoutuu suorittamaan kaupungille 
korvauksena viemärin rakentamiskustannuksista 1.2 5 mmk ennen viemärin käyt-
töön luovuttamista ja siten, että korvaussumman tarkistus suoritetaan mainitun 
alueen asemakaavan tultua vahvistetuksi, niin että rakennuslain mukaisen viemärin-
rakennuskorvauksen ja mainitun summan erotukselle ei suoriteta korkoa. Kiinteistö-
lautakuntaa kehotettiin huolehtimaan anojan kanssa em. kustannusten korvaami-
sesta tehtävän sopimuksen solmimisesta edellä olevan mukaisesti (3. 9. 2 292 §). 

Em. pääluokkaan ja lukuun kuuluvista kaupunginhallituksen käyttövaroista 
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myönnettiin 1.15 mmk viemärin rakentamista varten Schybergsonintiehen Kulo-
saaressa (2. 7. 1 967 §). 

Yleisten töiden lautakunnalle myönnettiin oikeus käyttää v:n 1960 talousarvion 
em. pääluokkaan tilille: Rakennuslain 78—79 §:ien mukaisia viemärien rakennustöitä 
varten, kaupunginhallituksen määräyksen mukaan, merkityistä määrärahoista 
11 mmk Etumetsän alueen viemäritöiden suorittamiseen (30. 12. 3 480 §) ja 2.3 
mmk viemärin rakentamiseksi Artturi Kanniston tiehen Tunnelitieltä Artturi Kan-
niston tie 3 A:n kohdalle (30. 12. 3 473 §). 

Kalliolinnantien vesi- ja viemärijohtojen uusimista varten Cygnaeuksen gallerian 
kohdalla kaupunginhallitus päätti myöntää 250 000 mk kertomusvuoden talous-
arvion tuloa tuottamattomien pääomamenojen pääluokkaan kuuluvista käyttö-
varoistaan sillä ehdolla, että valtio suostuu korttelissa n:o 199 olevasta tontista n:o 
17 tehdyn vuokrasopimuksen tarkistamiseen siten, että tontin vuokra v. 1960 ja 
perusvuosivuokra 1.1.1961 alkaen olisi 67 500 mk. Samalla kaupunginhallitus 
päätti, että viemärityö saatiin aloittaa vasta sen jälkeen, kun em. tavalla tarkistettu 
vuokrasopimus olisi allekirjoitettu. Opetusministeriö oli sittemmin hyväksynyt 
kaupunginhallituksen ehdotuksen (25. 6. 1 888 §, 1. 10. 2 551 §). 

Osuusliike Elannon kanssa päätettiin tehdä seuraava sopimus pintavesiviemärin 
rakentamisesta Pitäjänmäen teollisuusalueen korttelin nro 46032 tontille n:o 5: 

1) Osuusliike Elanto rakentaa kustannuksellaan korttelin n:o TK 46032 tontille 
n:o 5 sen kaakkoiskulmasta tulevien pintavesien pois johtamiseksi vähintään 400 
mmm läpimittaisen viemärin sen mukaisesti kuin tontin käyttäminen ja kuivatta-
minen vaatii; 

2) aluetta, jolta pintavedet nyt kerääntyvät ko. ojaan, ei suurenneta eikä ojaan 
johdeta muita kuin pintavesiä; 

3) Osuusliike Elanto vastaa putkiviemärin kunnossapidosta; 
4) kaupunki suorittaa Osuusliike Elannolle korvauksena 4 mmk siten, että tontin 

ensimmäisen rakennusvaiheen (meijeri ja lämpökeskus) tultua loppuun saatetuksi 
ja sen vaatiman putkituksen tultua hyväksyttynä suoritetuksi, maksetaan 2 mmk 
ja loput eli 2 mmk, kun viemäri on kokonaan hyväksyttynä putkitettu; 

5) Osuusliike Elanto esittää rakennusviraston katurakennusosastolle viemärin 
rakennussuunnitelman hyväksyttäväksi sekä ilmoittaa sille rakennustyön alkami-
sesta kolme päivää aikaisemmin valvonnan suorittamista varten; 

6) kaupungilla on Osuusliike Elantoa enempää kuulematta oikeus merkitä 
viemärirasite tonttikirjaan tai vahvistaa sitä tarkoittava asemakaavan muutos; 

7) em. viemärin rakentamisen ja kunnossapidon vakuudeksi on kaupungilla 
oikeus Osuusliike Elannon 19. 11. 1957 tontin likavesien puhdistamisesta antaman 
sitoumuksen mukaiseen 5 mmk:n suuruiseen sopimussakkoon, mistä sitoumukseen 
otetaan tarpeellinen lisäys. 

Samalla kaupunginhallitus päätti myöntää kertomusvuoden talousarvion 
Yleisten töiden pääluokkaan kuuluvista käyttövaroistaan kiinteistölautakunnan 
käytettäväksi 4 mmk Osuusliike Elannolle tulevan korvauksen maksamista varten 
(2. 7. 1 912 §). 

Samaten myönnettiin Osuusliike Elannolle oikeus rakentaa putkirumpu Vesalan-
tien alitse Mellunkylässä. Lupa myönnettiin tavanmukaisilla ehdoilla (khn jsto 
3. 1. 5052 
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Rakennus Oy., Asunto-oy. Konalanrinne 1—2 ja Asunto-oy. Konalanrinne 5 
nimisten yhtiöiden anomuksesta yleis jaosto päätti myöntää 

As. Oy. Konalanrinne 1—2 -nimiselle yhtiölle luvan liittyä kaupungin kokooja-
viemäriin sillä ehdolla, että 

1) asemakaavaluonnoksen mukaisen tonttialueen ulkopuolelle jäävä viemärin-
osa rakennetaan rakennusviraston katurakennusosaston valvonnassa ja hyväksy-
mällä tavalla, 

2) kaupungilla on oikeus ottaa korvauksetta edellisessä kohdassa tarkoitettu 
viemärinosa omistukseensa ilmoittamalla siitä kirjallisesti luvansaajalle, mikäli 
ko. viemärinosaa myöhemmin voidaan käyttää yleisen viemäriverkoston osana, 

3) luvansaaja vastaa kaikesta vahingosta, mitä edellisissä kohdissa tarkoitetun 
viemärinosan rakentamisen tai sijainnin johdosta aiheutuu kaupungille tai kol-
mannelle henkilölle, 

4) viemäriin saadaan johdattaa ainoastaan lika- ja perustusten salaojavesiä, 
mutta ei katto- ja pintavesiä, 

5) tämä lupa ei osaksikaan vapauta puheena olevan tontin omistajaa lain aset-
tamasta viemärinrakennuskustannusten korvaamisvelvollisuudesta, ellei kaupunki 
siihen suostu, sekä 

Asunto Oy. Konalanrinne 5 -nimiselle yhtiölle luvan liittyä kaupungin kokooja-
viemäriin sillä ehdolla, että 

1) mainittuun kokoojaviemäriin saadaan johdattaa ainoastaan lika- ja perus-
tusten salaojavesiä, mutta ei katto- ja pintavesiä, 

2) tämä lupa ei osaksikaan vapauta puheena olevan tontin omistajaa lain aset-
tamista viemärinrakennuskustannusten korvaamisvelvollisuudesta, ellei kaupunki 
siihen suostu. 

Samalla yleisjaosto päätti ilmoittaa mainituille asunto-osakeyhtiöille, että ne 
voivat liittyä kaupungin vesijohtoverkostoon normaalissa taksan mukaisessa järjes-
tyksessä sopimalla siitä vesilaitoksen kanssa, As. Oy. Konalanrinne 1—2 -niminen 
yhtiö kuitenkin sillä ehdolla, että yhtiö vastaa kaikesta vahingosta, mitä tämän kiin-
teistön talo johdon, asemakaavaluonnoksen mukaisen tonttialueen ulkopuolelle 
jäävän osan, rakentamisesta ja sijainnista saattaa aiheutua kaupungille tai kolman-
nelle henkilölle. 

Em. luvat myönnettiin lisäksi sillä ehdolla, että asunto-osakeyhtiöiden oli 
hankittava luvat viemärin ja vesijohdon rakentamiseen niiltä maanomistajilta, joi-
den maiden lävitse mainitut viemärit ja vesijohdot rakennettaisiin (khn jsto 21. 7. 
6 197 §). 

Prof. Saki Paatsamalle myönnettiin lupa yhdistää tonttiviemäri Kulosaaren 
korttelissa n:o 22 omistamaltaan omakotitontilta RN:o l945a Risto Rytin tiessä 
olevaan viemäriin sillä ehdolla, että yhdistäminen suoritettaisiin vasta Kulosaaren 
puhdistuslaitoksen valmistuttua (khn jsto 17. 11.6 834 §). 

Yleisjaosto myönsi Suomen Luterilaiselle Evankeliumiyhdistykselle luvan katu-
viemärin alentamiseen Fabianinkatu 32:n kohdalla Insinööritoimisto Leanderin 2. 2. 
päivätyn piirustuksen mukaisesti sillä ehdolla, että katurakennusosasto suorittaa 
ainakin putkien laskemisen ja tarkastuskaivojen teon tilaustyönä yhdistyksen kus-
tannuksella (khn jsto 10. 3. 5 456 §). 

Edelleen yleisjaosto päätti muuttaa v. 1957 (ks. s. 267) tekemäänsä päätöstä, 
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joka koski Asunto-oy. Mäntypaasi -nimisen yhtiön oikeuttamista rakentamaan vie-
märi sekä vesi-, lämpö- ja sähkötunneli siten, että mainitussa päätöksessä oleva 
ehto n:o 7 poistetaan päätöksestä, että ehto n:o 5 muutetaan seuraavaksi: 

»5) Tämän viemärin rakentaminen ei vapauta ko. tonttien omistajaa rakennus-
lain ja sitä täydentävien määräysten asettamista velvollisuuksista eikä osaksikaan 
vapauta tontinomistajaa vastaisten viemärinrakennuskustannusten korvaamisvel-
vollisuudesta. Tämän viemärin rakentamisesta aiheutuvat kustannukset jäävät 
toistaiseksi rasittamaan hakijaa, mutta voidaan ne ottaa huomioon rakennuslain 
tarkoittamia tontinomistajien korvattavia viemärinrakennuskustannuksia määrät-
täessä ja tontinomistajien kesken jaettaessa.» sekä 

että ehto n:o 8 muutetaan näin kuuluvaksi: 
»8) Yhtiön velvollisuus luovuttaa kaupungille korvauksetta omistamaansa, 

asemakaavan mukaan katualueeksi tulevaa maata määräytyy rakennuslain 148 §:n 
1 momentin mukaisesti kuitenkin siten, että yhtiön on luovutettava sanottu alue 
kaupungin haltuun välittömästi kaupungin siitä kirjallisesti ilmoitettua.» (khn jsto 
8. 12. 6 965 §). 

Seuraaville asunto-osakeyhtiöille, yhteisöille ja yksityisille myönnettiin oikeus 
erinäisin ehdoin rakentaa anomansa vesi- ja viemärijohdot: kansliapääll. K. Vuori-
salolle varattiin korttelin n:o 28036 tonttia n:o 14 varten tarpeellinen viemärikuja 
samassa korttelissa olevan naapuritontin rajaa myöten Käpyläntielle (khn jsto 
3. 1.5 050 §, 21. 1.5 161 §); Asunto-oy. Steniuksentie 6 -nimiselle yhtiölle lupa 
rakentaa viemäri korttelin n:o 29086 tontilta n:o 3 tontin n:o 4 rajaa pitkin Ristolan-
tielle (khn jsto 28. 1.5 202 §); ekonomi K. Kunnakselle ym. lupa rakentaa viemäri 
Seljatiehen ja liittää se kaupungin Kylätiellä olevaan viemäriin sekä oikeus korottaa 
katukorkeus Seljatiellä (khn jsto 17. 11.6 835 §); Oy. Shell Ab:lle oikeus viemäröidä 
likavedet Nuijamiestentien ja Eliel Saarisen tien risteyksessä olevalta huoltoase-
malta avo-ojaan (khn jsto 24. 2. 5 369 §); lääket. ja kir. tri Tauno Mannilalle lupa 
rakentaa viemäri Munkkirinteeltä korttelin n:o 30036 tontin n:o 21 kohdalle (khn jsto 
8. 9. 6 408 §); Asunto-oy. Leminranta -nimiselle yhtiölle lupa rakentaa viemäri 
korttelin n:o 31022 eteläpuolelle kaupungin omistamalle maalle (khn jsto 21. 1. 
5 162 §); Toivo Sirenille oikeus viemäröidä likavesiä mereen korttelin n:o 31050 
tontilta n:o 1 RN:o l79 (khn jsto 17. 3. 5 500 §); Kajahako Asunto-oy. -nimiselle 
yhtiölle lupa rakentaa viemäri Hakolahdentielle (khn jsto 3. 2. 5 244 §); maanv. 
Väinö Peltoselle oikeus johtaa jätevesiä avo-ojaan Konalassa olevalta R 23 -nimiseltä 
tilalta RN:o l95 (khn jsto 14. 9. 6 430 §); puuseppä Vilho Häkkiselle oikeus laskea 
pesuvesiä korttelin n:o 33029 tontilta n:o 5 Nurmijärventien itäpuolella olevaan sivu-
ojaan (khn jsto 26. 5. 5 901 §); ylikonemest. Aarne Vauhkoselle oikeus johtaa lika-
vesiä korttelin n:o 33107 suunnitellulta tontilta n:o 1 Hakunintien alitse avo-ojaan 
(khn jsto 12. 5. 5 812 §); fil. maist. Väinö Kankkuselle oikeus johtaa Tuohimäentien 
varrella Pakilassa olevalta tilaltaan pesuvedet avo-ojaan (khn jsto 23. 6. 6 053 §); 
hra Gunnar Vakkilalle oikeus johtaa pesuvedet avo-ojaan Pikkusuontien 2:ssa 
Pakilassa olevasta omakotitalostaan (khn jsto 21. 7. 6 186 §); rak. mest. Esa Öblo-
mille oikeus johtaa pesuvedet hajoituskaivon kautta avo-ojaan Pakilassa, Kylä-
kunnantie 82:ssa olevalta tontiltaan (khn jsto 21. 7. 6 190 §); esimies Viktor Ilves-
suolle oikeus laskea pesu- ja sauna vedet Tuomarinkylän korttelissa n:o 51 olevalta 
tontiltaan n:o 9 sivuojaan (khn jsto 14. 9. 6 431 §); muurari Toivo Uroselle oikeus 
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laskea pesuvedet Paloheinässä, Saramäentie 16 olevalta tontiltaan sen rajalla olevaan 
avoviemäriin (khn jsto 21. 7. 6 187 §); ammattiopett. Olavi Hietalalle oikeus johtaa 
jätevesiä Viikintien alitse Vanhankaupunginlahteen Viikinmäessä, Hernepellontie 
17:ssä omistamaltaan tontilta (khn jsto 17. 11.6 829 §); hra Eero Halmeelle oikeus 
johtaa taloonsa Anianpellontie 7, Malminkylässä, suunnitteilla olevasta, yleisön 
käyttöön tulevasta saunasta pesuvedet Anianpellontiessä olevaan viemäriin (khn jsto 
21.7. 6 188 §); Asunto-oy. Hietapellontie 3 -nimiselle yhtiölle oikeus viemäröidä 
korttelin n:o 38110 tontilta n:o 5 likavesiä tontin rajalla olevaan avo-ojaan (khn jsto 
17. 3. 5 501 §); hra Hugo Pulkkiselle oikeus johtaa likavesiä avoviemäriin korttelin 
n:o 39026 tontilta nro 2 (khn jsto 14. 9. 6 426 §); toim. joht. Hugo Viheriälehdolle 
oikeus viemäröidä avo-ojaan Tapanilassa olevalta tilaltaan RNro l420 (khn jsto 
17. 3. 5 502 §); Kaarlo Kovasen kuolinpesän osakkaille oikeus laskea jätevesiä avo-
ojaan Puistolassa omistamaltaan tilalta Tontti nro 11 RNro 372 (khn jsto 21. 7. 
6 189 §); Matti Hiiroselle lupa johtaa pesuvesiä avo-ojaan Puistolassa omistamalleen 
Terri-nimisen tilan RNro 3190 tontille RNro 3190 d rakennettavasta talosta (khn jsto 
8. 12. 6 972 §); Herttoniemen Yhteiskoulun Kiinteistöyhtiölle lupa rakentaa viemäri 
korttelin nro 43125 tontilta nro 1 (khn jsto 26. 5. 5 899 §); rak. mest. Olavi Halla-
norolle oikeus laskea pesuvesiä avo-ojaan korttelin nro 45101 tontilta nro 5 (khn jsto 
14. 9. 6 432 §); hra Paavo Laaksoselle oikeus johtaa pesuvesiä korttelin nro 45111 
tontilta nro 3 avo-ojaan (khn jsto 21. 7. 6 185 §); S. W. Paasivaaran Margariinitehdas 
Oyrlle johtaa jätevesiä Herttoniemen teollisuusalueella olevalta tontiltaan Niittaa-
jankadun poikki Öljynpuristamo Oym viemäriveden pumppaamoon (khn jsto 27. 10. 
6 697 §); Öljynpuristamo Oyrlle oikeus johtaa Oy. Elo Abm tontilta tulevat jätevedet 
Niittaajankadulle rakennettavaan viemäriin ja pumpata tontiltaan tulevat viemäri-
vedet Suolakivenkadulle rakennettavaa painej ohtoa pitkin Kookosraidekujalla 
sijaitsevaan kaupungin viemäriin (khn jsto 14. 4. 5 671 §); työnjoht. Armas Nyhol-
mille oikeus viemäröidä pesuvesiä avo-ojaan Marjaniementie 34rssä omistamastaan 
asuinrakennuksesta ja saunasta (khn jsto 17. 3. 5 499 §); tekn. August Parkkiselle 
lupa johtaa likavesiä mereen omistamaltaan Marjala 5 -nimiseltä tilalta RNro 2879 

(khn jsto 14. 9. 6 428 §); dipl. ins. Yrjö Havukaiselle oikeus johtaa likavesiä mereen 
Vartiokylässä Ruotsinsalmentien varrella omistamaltaan tilalta RNro 2320 (khn jsto 
18. 8. 6 282 §); metsänhoit. Lauri Lehtoselle oikeus johtaa pesuvesiä Kaupin-
mäenkujan sivuojaan ja siitä edelleen Kaupintien sivuojaan Talin korttelissa nro 
33013 olevalta tontiltaan nro 2 (khn jsto 17. 11. 6 831 §); hra Armas Jokiselle oikeus 
johtaa jätevesiä Vesalassa, Paneliantien varrella olevalta asuntotontiltaan Vesalan 
alueen halki juoksevaan Mellunkylänojaan (khn jsco 26. 5. 5 900 §); autotekn. Pekka 
Ahoselle lupa johtaa likavesiä mereen Laajasalon korttelissa nro 49007 olevalta ton-
tiltaan nro 2 (khn jsto 25. 8. 6 327 §); hra R. Heinoselle oikeus johtaa likavesiä me-
reen Laajasalossa olevalta Saaristomaja-nimiseltä tilaltaan RNro l 564 ja Saaristo-
maja-nimiseltä tilaltaan RNro l561 (khn jsto 20. 10. 6 658 §); veneenrakent. Reino 
Pyyköselle oikeus johtaa likavesiä mereen Vestergärd-nimiseltä tilalta RNro l174 

korttelissa nro IV olevalta palstalta nro 1 Laajasalossa (khn jsto 20. 10. 6 659 §); 
Osuusliike Elannolle lupa laskea jätevesiä Storfladan-nimiseen lahteen Laajasalossa 
olevalta tontiltaan RNro l901 (khn jsto 8. 12. 6 971 §); rva Lucy Söderströmille 
oikeus johtaa likavesiä mereen Laajasalossa omistamaltaan tilalta RNro l162 (khn jsto 
18. 8. 6 283 §); dipl. ins. Keijo Toivolalle ym. oikeus viemäröidä jätevesiä mereen 
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Laajasalossa olevalta tilalta RN:o l905 (khn jsto 1. 12. 6 928 §); arkkit. Jaakko 
Kontiolle lupa laskea likavesiä mereen Jollaksentie 77:ssä omistamaltaan tontilta 
RN:o l932 (khn jsto 14. 9. 6 429 §); Aili Sainiolle lupa laskea jätevesiä avo-ojaan 
Jollaksen Puuskakuja 3:ssa olevasta omakotitalostaan (khn jsto 3. 1.5 051 §); hra 
Aarne Salomaalle oikeus saada johtaa viemärivedet hajoituskaivon kautta mereen 
Jollaksessa omistamaltaan tontilta RN:o l845 (khn jsto 21. 7. 6 191 §); Suomen 
Osuuskauppojen Keskuskunnalle lupa laskea likavesiä Jollaksen lahteen omista-
maltaan tilalta RNro l7 0 1 (khn jsto 25. 8. 6 328 §). 

Asunto-oy. Oulunkylän Rivitalot -nimiselle yhtiölle myönnettiin toistaiseksi 
oikeus pitää yksityistä viemäriään ja vesijohtoaan katumaalla (28. 10. 2 848 §). 

Maatalouskoneiden Tutkimussäätiölle päätettiin suorittaa yleisten töiden pää-
luokkaan kuuluvista kaupunginhallituksen käyttövaroista 94 690 mk korvauksena 
säätiön omistamalla Vartiokylän tilalla viemäritöiden johdosta aiheutuneista vahin-
goista. Korvaus myönnettiin sillä ehdolla, ettei säätiö esittäisi vahinkojen johdosta 
kaupungille muita korvausvaatimuksia (khn jsto 17. 3. 5 495 §). 

Kaupunginhallituksen yleisistä käyttövaroista päätettiin autonkulj. Väinö 
Länsilahdelle suorittaa 20 000 mk katurakennusosaston suorittaman viemärityön 
yhteydessä hakijan tontilla rikkoutuneesta kaivosta. Korvaus myönnettiin em. 
ehdoilla (khn jsto 29. 9. 6 510 §). 

Hajoituskaivojen ja salaojien tarkastuskaivojen rakentaminen. Yleisjaosto myönsi 
Helsingin ortodoksiselle seurakunnalle luvan 2. kaupunginosan korttelin n:o 62 
tontille n:o 5a rakennettavan liiketalon hajoituskaivon ja salaojien tarkastuskaivon 
sijoittamiseen katumaalle seuraavilla ehdoilla: 

1. Sekä hajoituskaivo että salaojien tarkastuskaivo sijoitetaan Lönnrotinkadun 
puolelle. Katumaalle tulevat rakenteet on rakennettava rakennusviraston katura-
kennusosaston hyväksymien piirustusten mukaisesti. 

2. Katurakennusosastolla on oikeus asettaa työtä varten anojan kustannuksella 
valvoja, jonka antamia rakenteiden yksityiskohtia, käytettäviä rakennusaineita 
sekä työn suoritusta koskevia ohjeita ja määräyksiä on työssä noudatettava. Työn 
aloittamisesta on ilmoitettava katurakennusosastoon vähintään 3 päivää aikaisem-
min. 

3. Katumaalle tulevat rakenteet saavat ulottua kadun pintaan tontinrajasta 
lukien vain l.oo m:n levyisellä kaistalla, muualla on niiden sijaittava vähintään 
l.oo m:n syvyydessä katupinnasta. Katumaalle tulevat rakenteet on mitoitettava 
pysyvän kuorman lisäksi 5 000 kg/m2 suuruiselle liikkuvalle kuormalle. 

4. Anojan on ennen työn aloittamista noudettava sähkölaitokselta mittapiir-
rokset ko. kadun kohdalla olevista sähkökaapeleista ja varottava työn aikana vioit-
tamasta niitä. 

5. Anojan on työn aikana suojattava paikalla olevat sähkökaapelit sähkölaitok-
sen antamien ohjeiden mukaan. 

6. Ennen kadun peittämistä on anojan otettava yhteys sähkölaitokseen, jotta, 
voidaan tarkastaa, että kaapelit ovat asianmukaisesti suojatut. 

7. Anoja vastaa kaikesta haitasta tai vahingosta, mitä katumaalle tulevien, 
rakenteiden rakentamisen tai sijainnin johdosta aiheutuu kaupungille tai kolman-
nelle henkilölle. 
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8. Korvauksena luvan myöntämisestä on anojan suoritettava kaupungille 40 000 
mk, jonka perimisestä huolehtii kiinteistövirasto. 

9. Lupa on voimassa toistaiseksi, irtisanomisaika 6 kuukautta. Anoja sitoutuu 
lupakauden loppuun mennessä omalla kustannuksellaan poistamaan katumaalla ole-
vat rakenteensa sekä sen jälkeen saattamaan paikan hyväksyttävään kuntoon 
(khn jsto 28. 4. 5 751 §). 

Aikatalo Oyrlle myönnettiin lupa hajoituskaivon sijoittamiseen katukäytävän 
alle Mikonkadulla seuraavilla ehdoilla: 

1) Katualueelle tulevat rakenteet saavat ulottua rakennusviraston katuraken-
nusosaston tarkemmin hyväksymään korkeuteen, mutta on ne sijoitettava siten, 
että niiden ja tonttirajan väliin jää vähintään 1.7 5 m:n levyinen kaista kaapeleita 
varten. Rakenteet on mitoitettava pysyvän kuorman lisäksi 5 000 kg/m2 suuruiselle 
liikkuvalle kuormalle. Hakijan on ennen työn aloittamista tehtävä ilmoitus sähkö-
laitokselle, jotta kadussa jo olevat sähkölaitoksen kaapelit voidaan siirtää niille 
varatulle paikalle. Sähkölaitokselle on suoritettava mainitusta siirrosta aiheutuvat 
kustannukset. 

2) Hajoituskaivon sijoittamista koskevasta luvasta on anojan suoritettava kau-
pungille 100 000 mk:n korvaus, jonka perimisen suorittaa kiinteistövirasto. 

3) Lupa on voimassa toistaiseksi, irtisanomisaika 6 kuukautta. 
Muuten on noudatettava samoja ehtoja kuin edellä (khn jsto 12. 5. 5 813 §, 

6. 8.6 222 §). 
Asunto-oy. Eerikinkatu 6 -nimiselle yhtiölle myönnettiin lupa rakentaa hajoitus-

kaivo katumaalle korttelin n:o 67 tontille n:o 7 rakennettavaa uudisrakennusta var-
ten, paitsi edellä mainittuja ehtoja lisäksi siten, että hajoituskaivo on sijoitettava 
jalkakäytävälle Eerikinkadun puolelle katurakennusosaston ja sähkölaitoksen tar-
kemmin hyväksymään paikkaan. Tontinrajasta lukien l.o m:n levyisellä kaistalla 
saavat rakenteet ulottua kadun pintaan, muulla osalla tulee rakenteiden etäisyyden 
olla kadun pinnasta vähintään 0.8 m. Katumaalle tulevat rakenteet on mitoitettava 
pysyvän kuorman lisäksi 5 000 kg/m2 suuruiselle liikkuvalle kuormalle. Lupa on 
voimassa toistaiseksi, irtisanomisaika 6 kuukautta. Hakija sitoutuu omalla kustan-
nuksellaan lupakauden loppuun mennessä poistamaan tai siirtämään hajoituskai-
vonsa ja saattamaan paikan hyväksyttävään kuntoon. Jäteveden puhdistamon 
valmistuttua on hajoituskaivo poistettava, heti kun hakijalle on siitä ilmoitettu. 
Luvan myöntämisestä on hakijan suoritettava kaupungille 200 000 mk:n korvaus 
(khn jsto 11. 8. 6 251 §). 

Hra Pentti Saarelle myönnettiin anomuksesta oikeus rakentaa hajoituskaivot 
korttelin n:o 39064 tontille n:o 5 tulevaa omakotitaloa varten em. ehdoilla sekä lisäk-
si siten, että katurakennusosaston hyväksymien piirustusten mukaisen hajoituskai-
von on vesitilavuudeltaan perhettä kohti oltava vähintään 2 y2 m3, josta jätevesi 
on ensin laskettava tontilla olevaan avo-ojaan, jonka pituus tontilla on vähintään 
10 m. Tämän jälkeen voidaan jätevedet johtaa joko tien sivuojaan tai maanomista-
jien luvalla muuhun läheisyydessä olevaan ojaan. Irtisanomisaika on 6 kuukautta 
(khn jsto 14. 9. 6 427 §). 

Oy. Yhtyneet Ravintolat Abille myönnettiin oikeus rakentaa hajoituskaivo 
jälkakäytävän alle Lönnrotinkadulla paitsi em. ehtoja lisäksi siten, että hakijan on 
sovittava Helsingin Puhelinyhdistyksen kanssa paikalla olevan puhelinkaapelin 
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suojaamisesta tai siirtämisestä pois työn ajaksi hakijan kustannuksella, että raken-
teet saavat ulottua kadun pintaan 1 m:n levyisellä kaistalla tontin rajasta lukien, 
muulla osalla tulee niiden etäisyyden olla kadun pinnasta vähintään 1 m. Lupa on 
voimassa toistaiseksi, irtisanomisaika 6 kk. Luvan myöntämisestä on hakijan suori-
tettava kaupungille 200 000 mk:n korvaus (khn jsto 10. 11.6 784 §). 

Vuokraaja Karl Nymanille päätettiin antaa sitoumus siitä, että kaupunki kor-
vaa hänen vuokralla hallitsemansa korttelin n:o 28020 tontin n:o 10 alitse kallioon 
louhittavan viemäritunnelin rakentamisesta hänelle mahdollisesti aiheutuvat va-
hingot (28. 5. 1 603 §). 

Rajasaaren jätevedenpuhdistamo. Kaupunginhallitus hyväksyi talorakennus-
osaston laatimat, molla 1—4 merkityt, 21. 3. ja 15. 5. päivätyt Rajasaaren jäteveden-
puhdistamon laboratorion ja konemestarin asunnon käsittävän rakennuksen pää-
piirustukset (5. 11. 2 893 §). 

Kulosaaren jätevedenpuhdistamon konehuonerakennuksen pääpiirustukset hyväk-
syttiin talorakennusosaston laatimien, 14. 10. 1958 päivättyjen ehdotusten mukai-
sesti (8. 1. 171 §). 

Munkkiniemen jäteveden pumppaamo. Kaupunginhallitus hyväksyi katuraken-
nusosaston piirustuksessa n:o 9342 esitetyn Munkkiniemen aukiolle tulevan jäte-
veden pumppaamon suunnitelman. Pumppaamon ja siihen liittyvän viemärien 
rakentamista varten saatiin käyttää 21.5 mmk tuloa tuottamattomien pääomameno-
jen pääluokan lukuun Viemärit kuuluvista määrärahoista Asemakaavalain 31—32 
§:ien mukaisia viemärien rakennustöitä, kaupunginhallituksen määräyksen mukaan 
(30. 7. 2 026 §). 

Strömsin viemäriveden pumppaamon maanpäällisen osan pääpiirustukset hyväk-
syttiin rakennusviraston talorakennusosaston ehdotuksen mukaisesti (12. 3. 882 §). 

Kyläsaaren jätteiden polttolaitos. Kaupunginhallitus päätti hyväksyä arkkit. 
K. R. Lindgrenin laatimat, Kyläsaareen rakennettavan jätteiden polttolaitoksen 
tarkistetut pääpiirustukset n:o 1 —14 palolaitoksen esittämien muutoksien mukai-
sesti (17. 9. 2 419 §). 

Ojat. Yleisten töiden lautakuntaa kehotettiin harkitsemaan 5 mmk:n määrärahan 
merkitsemistä v:n 1960 talousarvioehdotukseensa Pitäjänmäen teollisuusalueen 
korttelin n:o 46032 pohjoisosassa kulkevan ojan siirtämistä varten Vihdintien suoja-
vyöhykkeelle katurakennusosaston piirustuksen n:o 9365 mukaisesti (6. 8. 2 049 §). 

Tuloa tuottamattomien pääomamenojen pääluokkaan kuuluvista kaupungin-
hallituksen käyttövaroista myönnettiin 3.8 mmk yleisten töiden lautakunnan käy-
tettäväksi Näsinpuron perkaukseen ja suurentamiseen (27. 8. 2 212 §). 

Hra Pentti Vilppulalle ym., jotka olivat anoneet Kytöniityntien varrella Palo-
heinässä olevan ojan puhdistamista ja syventämistä, päätettiin ilmoittaa, että kau-
punki osallistuisi 20 %:lla, kuitenkin korkeintaan 70 000 mk:lla, Näsinpuron sivu-
ojan todisteellisiin aukaisemiskustannuksiin n. 200 m:n matkalla Kytöniityntien ja 
Miilutien risteyksestä alaspäin. Määräraha myönnettiin kiinteistöjen pääluokan lu-
kuun Erinäiset menot kuuluvista määrärahoista Erinäisten kaupungin alueella ole-
vien isännättömien valtaojien kunnossapito ja perkaussuunnitelmien laatiminen 
(khn jsto 25. 8. 6 325 §). 

Yleisten töiden pääluokkaan kuuluvista kaupunginhallituksen käyttövaroista 
myönnettiin 980 000 mk Kumpulan ja Ärtin koulukasvitarhoj en salaojitusten uusi-
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miseksi katurakennusosaston 9. 4. laatimien piirustusten n:o 9309 ja 9310 mukai-
sesti. Myöhemmin kaupunginhallitus vielä myönsi v:n 1960 vastaavalta tililtä 
180 000 mk mainittujen töiden loppuun suorittamista varten (30. 4. 1 299 §, 30. 12. 
3 470 §). 

Talorakennusosaston Malmin työpiirin konttori-, verstas- ja varastorakennuksen 
pääpiirustukset päätettiin hyväksyä talorakennusosaston piirustusten nro 1—2 
mukaisesti sillä edellytyksellä, että rakennusten viemäröinti järjestettäisiin katu-
rakennusosaston hyväksymällä tavalla (26. 11. 3 168 §). 

Rakennusviraston Oulunkylän varastoalueen rakennussuunnitelmaa päätettiin 
muuttaa yleisten töiden lautakunnan esittämällä tavalla silmälläpitäen sitä, että 
rakennusviraston koko varastotoiminta, kyllästetyn puutavaran varastointia lu-
kuun ottamatta, voitaisiin keskittää Oulunkylän varastoalueelle (17. 9. 2 418 §). 

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä talorakennusosaston laatimat Oulunkylän 
varastoalueen huoltorakennuksen, lämpimän varastorakennuksen ja asuinraken-
nuksen luonnospiirustukset; n:olla 1—6 varustetut E 2 ja F 4 rakennusten pääpiirus-
tukset; n:olla 1—3 merkityt ko. varastoalueen B-rakennuksen muutetut pääpiirus-
tukset sekä varastokatosten pääpiirustukset. Varastorakennusten paalutustyöt 
saatiin ensinnä suorittaa vain kahden katoksen osalta (26. 2. 754, 755 §, 15. 10. 
2 703 §, 19. 11. 3 069 §). 

Malminkatu 5:ssä sijaitsevan autosuojan käyttöoikeus. Kaupunginhallitus päätti 
anoa maistraatilta, että tontilla nro 5 Malminkadun varrella sijaitsevan autosuojan 
käyttöaikaa pidennettäisiin v:n 1961 loppuun saakka. Samalla päätettiin satama-
laitosta kehottaa kiirehtimään rakennusviraston hankintaosaston varastoalueeksi 
varattujen Toukolan varastokortteleiden nro 681 ja 682 täyttämistä sekä rakennus-
virastoa ryhtymään hyvissä ajoin suunnittelemaan ko. kortteleihin rakennettavia 
tarpeellisia varastorakennuksia (22. 1. 330 §). 

Toukolan konekorjaamo. Kaupunginhallitus päätti hyväksyä talorakennusosaston 
laatimat, 19. 12. 1958 päivätyt Toukolan konekorjaamon konesuojarakennuksen 
laajennustyön pääpiirustukset. Myöhemmin kaupunginhallitus vielä hyväksyi 
ko. muutetut pääpiirustukset nro 1—2 (29. 1.426 §, 1.10. 2 549 §). 

Suoja-aidat ym. Kaupunginhallitus päätti kehottaa rakennusvirastoa suoritta-
maan lasten liikennekaupungin aitaamisen rakennusviraston karttapiirroksessa 
nro 9207 esitetyllä tavalla Auroran sairaala-alueen länsirajan aitaamisesta riippu-
matta. Rakennusvirastoa kehotettiin suorittamaan mainittu aitaustyö mikäli mah-
dollista 1. 5. mennessä sekä neuvottelemaan asiasta poliisilaitoksen edustajien kans-
sa. Yleisten töiden pääluokkaan kuuluvista kaupunginhallituksen käyttövaroista 
myönnettiin 900 000 mk työn suorittamista varten (23. 4. 1 240 §). 

Edelleen kaupunginhallitus päätti hyväksyä talorakennusosaston laatimat ra-
kennusviraston toimistotalon 16. 11. päivätyt aitapiirustukset nro 1—3. Yleisten 
töiden lautakunta oikeutettiin suorituttamaan aidan rakentamistyö (17. 12. 3 392 §). 

Yleisten töiden pääluokkaan kuuluvista kaupunginhallituksen käyttövaroista 
myönnettiin 1 mmk Vanhalta Turun maantieltä Steniuksentielle johtavien portaiden 
uusimista varten (25. 6. 1 885 §). 

Leikkipuistot. Yleisten töiden lautakuntaa kehotettiin harkitsemaan leikkiväli-
nelaatikoiden sijoittamista leikkipuistoihin lähinnä siten, että yksityisille puisto-
tädeille annettaisiin oikeus sijoittaa itse hankkimansa laatikot toimialueilleen sillä 
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ehdolla, että he itse huolehtisivat niiden kunnossapidosta kuitenkin siten, että laa-
tikkojen pitäminen ja käyttäminen olisi kaupungin valvonnassa sen määräämillä 
ehdoilla (30. 12. 3 434 §). 

Kaupunginhallitus oikeutti yleisten töiden lautakunnan talousarvioon merkitty-
jen määrärahojen jakoa muuttaen käyttämään 

1) v:n 1958 talousarvion tuloa tuottamattomien pääomamenojen pääluokan 
lukuun Istutukset nimikkeelle Uusia Puistoja ja leikkikenttiä Herttoniementien 
varrella olevalle hiekkakuoppa-alueelle rakennettavaa leikkikenttää varten merki-
tystä 4 mmkin määrärahasta käyttämättä olevaa osaa Maunulan kortteleiden n:o 
28287 ja 28288 väliseen maastoon rakennettavan leikkipuiston rakentamiseen, 

2) kertomusvuoden vastaavasta määrärahasta käyttämättä olevaa osaa Lahna-
ruohontien, Lauttasaarentien ja Gyldenintien väliselle alueelle korttelin n:o 31036 
länsipuolella sijaitsevan leikkikentän rakentamiseen, 

3) samaten kertomusvuoden em. tilille leikkipuiston rakentamista varten kortte-
leiden n:o 43203 ja 43213 väliseen maastoon Itä-Herttoniemessä merkityn määrä-
rahan käyttämättä olevaa osaa Kotkavuoren korttelista n:o 31025 pohjoiseen raken-
nettavan leikkikentän töiden jatkamista varten, 

4) v:n 1958 mainittuihin määrärahoihin kuuluvia leikkipuiston rakentamiseksi 
kortteleiden n:o 30114 ja 30105 väliseen maastoon Pohjois-Munkkiniemessä vielä 
käyttämättömiä määrärahoja Tilkanmäen puistotöiden jatkamista varten sekä 

5) kertomusvuoden em. tilille Ramsaynrannan kunnostamista varten merkittyä 
1 mmk:n määrärahaa Sigurd Steniuksen puiston rakentamistöiden jatkamista varten 
(19. 11. 3 067 §). 

Pitäjänmäen Kiinteistönomistajainyhdistyksen anomuksen johdosta kaupungin-
hallitus päätti kehottaa yleisten töiden lautakuntaa merkitsemään v:n 1960 talous-
arvioehdotukseensa tarpeellisen määrärahan palloilualueen kunnostamista varten 
Konalaan (25. 6. 1 855 §). 

Suihkukaivot. Uudenmaan läänin rakennustoimiston esityksestä kaupungin-
hallitus päätti, että kaupunki osallistuu Tieteellisten Seurain talon puistikossa olevan 
suihkukaivon käyttökustannuksiin tarvittavan veden ja sähkön osalta sillä ehdolla, 
että valtio kustantaa suihkukaivon hoidon ja käytön muilta osilta ja että veden-
kulutusta vähentävän kiertopumpun käytöstä ei luovuttaisi sekä että suihkukaivon 
pumppu pysäytettäisiin yön ajaksi. Samalla kaupunginhallitus päätti oikeuttaa 
yleisten töiden lautakunnan suorittamaan ko. kustannukset talousarvioon vesipos-
tien ja suihkukaivojen vedenkulutusta, hoitoa ja kunnossapitoa varten merkittyjä, 
varoja käyttäen (17. 12. 3 387 §). 

Muistopatsaat ja- laatat. Kaupunginhallitus päätti myöntää Sibelius-Seuralle 
luvan Sibeliuksen patsaan pystyttämiseen Sibeliuksen puistoon kaupungin kanssa 
tarkemmin sovittavaan paikkaan (3. 9. 2 269 §). 

Ida Aalberg-Säätiön anomuksesta päätettiin Ida Aalbergin muistopatsas sijoittaa 
Kaisaniemen puistoon Kansallisteatterin pienoisnäyttämön läheisyyteen, muisto-
patsaskilpailun pitämisen jälkeen tarkemmin määrit eitä vään paikkaan (2. 7. 1 911 §). 

Käymälät ym. Kiinteistöjen pääluokkaan kuuluvista kaupunginhallituksen käyt-
tövaroista yleisjaosto myönsi 167 000 mk käymälän rakentamista varten Oulun-
kylässä, Liukumäki 4:ssä sijaitsevaa asuinrakennusta varten (khn jsto 17.11.6 808 §). 

Edelleen yleisjaosto päätti myöntää kaupunginkassasta tarvittavat varat tervey-
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denhoitolautakunnan määräämän talousjätteiden säiliön rakentamista sekä käymä-
län varustamista varten vedenpitävällä alustalla ja tiiviillä helposti siirrettävillä 
astioilla Asunto-oy. Rauhankallion vuokra-alueelle Käpyläntie 55. Terveydenhoito-
lautakuntaa kehotettiin huolehtimaan sanottujen, etukäteen kaupungin varoista 
suoritettavien kustannusten perimisestä Asunto-oy. Rauhankalliolta (khn jsto 
,23. 6. 6 034 §). 

Hietarannan pohjoispäässä sijaitseva puinen käymälärakennus päätettiin purkaa 
siten, että lasten leikkikenttää varten tarvittava lukittava osasto jätettäisiin paikoil-
leen (khn jsto 21. 7. 6 154 §). 

Tervapatavalaistuksen järjestäminen. Yleisten töiden pääluokkaan kuuluvista 
kaupunginhallituksen käyttövaroista myönnettiin 21 000 mk tervapatavalaistuksen 
järjestämistä varten jouluaattona kaupungin hoidossa oleville evankelis-luterilaisille 
sankarihaudoille Lauttasaaressa, Huopalahdessa, Munkkiniemessä ja Pitäjänmäellä 
sekä ortodoksiselle sankarihaudalle Lapinlahdessa (khn jsto 22. 12. 7 073 §). 

Ässä-rykmentin muistojuhlatoimikunnan anomuksesta yleis jaosto kehotti raken-
nusvirastoa huolehtimaan neljän havupilarin ja tervapadan pystyttämisestä Alli 
Trygg-Heleniuksen puistikkoon 13. 10. Ässä-rykmentin patsaalla tapahtuvaa sep-
peleenlaskua varten. Havupilarien sijoittamisesta aiheutuneet kustannukset, yh-
teensä 18 000 mk, saatiin suorittaa yleisten töiden pääluokkaan satunnaisia istutta-
mis-, koristelu- ja puhdistustöitä varten merkityistä määrärahoista (khn jsto 29. 9. 
6 480 §). 

Koristekasvien luovuttaminen. Kaatuneitten Omaisten Liitto -nimisen yhdistyk-
sen anomuksesta yleis jaosto oikeutti rakennusviraston järjestämään 17. 5. Kansal-
listeatterissa vietettävän yleisvaltakunnallisen muistojuhlan kukkakoristelun enti-
sen laajuisena sillä ehdolla, että anoja suorittaa kaupungille koristelusta ja tarpeel-
listen kasvien kuljettamisesta aiheutuneet suoranaiset kustannukset, mutta ei niiden 
vuokraa (khn jsto 12. 5. 5 789 §). 

Liputuksen järjestäminen. Kertomusvuoden aikana järjestettiin liputus eräissä 
tilaisuuksissa, joista mainittakoon: juhannuspäivä (khn jsto 21. 7. 6 126 §); itse-
näisyyspäivä (khn jsto 17. 11. 6 801 §); Yhdistyneiden Kansakuntien vuosipäivä 
(khn jsto 13. 10. 6 568 §, 1. 12. 6 894 §); ruotsinmaalaisen kummikuntavaltuuskun-
nan vierailu (khn jsto 6. 8. 6 204 §); liikenneneuvottelupäivät lasten liikennekentällä 
(khn jsto 9. 6. 5 951 §); Helsingin hiihdot (khn jsto 21. 4. 5 691 §). 

Komediateatteri Oy:lle päätettiin Alppilan kesäteatterin käyttöön ajaksi 13.6.— 
30. 9. lainata kahdeksan lippua ja lipputankoa sillä ehdolla, että anoja omalla kustan-
nuksellaan kuljettaa lipputangot ja pystyttää ne sekä vastaa lipputangoille ja lipuille 
mahdollisesti aiheutuvista vahingoista (khn jsto 16. 6. 6 016 §). 

Tärytiilienmyynti. Yleis jaosto oikeutti rakennusviraston hankintaosaston myy-
mään Hakaniemen varastossa olevat n. 3 700 tärytiiltä autonkulj. Kalle Höylälle 
60 000 mk:n hinnasta (khn jsto 29. 12. 7 125 §). 

Anastetun omaisuuden poistaminen luetteloista. Rakennusviraston eri työmailta 
anastettu kaupungin omaisuus päätettiin poistaa ao. irtaimistoluetteloista (khn jsto 
14. 1.5 128, 5 129 §, 8, 9. 6 405 §, 22. 9. 6 471 §, 20. 10. 6 644 §). 

Tulipalossa tuhoutuneen omaisuuden poistaminen luetteloista ja yksityisen tuhou-
tuneen omaisuuden korvaaminen. Yleis jaosto päätti, että Kulosaaressa, Purjehtijan-
katu 4:ssä ja rakennusviraston konekorjaamossa sattuneissa tulipaloissa tuhoutu-
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nut kaupungin omaisuus saatiin poistaa irtaimistoluetteloista. Samalla päätettiin 
ko. tulipaloissa tuhoutunut työntekijäin omaisuus, yhteensä 448 300 mk, korvata 
käyttämällä yleisten töiden pääluokkaan kuuluvia kaupunginhallituksen käyttö-
varoja (khn jsto 14. 1. 5 130 §, 14. 4. 5 665 §). 

Työmaalta anastetun omaisuuden korvaaminen. Työntekijöiltä eri työmailta anas-
tetun omaisuuden korvaamiseksi myönnettiin yhteensä 73 874 mk yleisten töiden 
pääluokkaan kuuluvista kaupunginhallituksen käyttövaroista (khn jsto 24. 2. 
5 368 §, 5. 5. 5 781 §) sekä 12 360 mk kaupunginhallituksen yleisistä käyttövaroista 
(khn jsto 8. 9. 6 405 §). 

Vahingonkorvaukset. Kaupunginhallituksen yleisistä käyttövaroista päätettiin 
suorittaa seuraavat korvaukset: 22 175 mk liikkeenharj. Kaisa Kannostolle hänen 
kaaduttuaan Kallion yhteiskoulun porttikäytävän kohdalla (khn jsto 20. 10. 6 657§); 
2 040 mk työnt. Mauno Jokiselle korvauksena särkyneistä silmälaseista (khn jsto 
29. 12. 7 128 §); 70 000 mk panostaja Johan Haapojalle kallionlouhintatyömaalla 
tapahtuneen räjähdysonnettomuuden johdosta hänen maksettavakseen tuomituista 
vahingonkorvauksista (khn jsto 20. 10. 6 656 §); 246 760 mk rak. mest. Verner Sten-
bergin ja panostaja Arvi Oinion yhteisvastuullisesti Näyttelijäntie 16:n kohdalla 
suoritetusta räjäytystyöstä kirvesmies Aarne Mäkiselle maksettavaksi tuomitut kor-
vaukset (khn jsto 21. 7. 6 182 §); 39 180 mk lentokapt. Olavi Niittuselle hänen 
autonsa törmättyä Sörnäisten Rantatiellä olleisiin rakennushiekkakasoihin (khn jsto 
12. 5. 5 819 §); 19 650 mk autonkulj. Sakari Smalenille hänen autolleen Taivallahden 
lumenkaatopaikalla sattuneiden vahinkojen korvaamiseksi (khn jsto 8. 9. 6 406 §); 
33 415 mk auraustraktorin Turkis- ja Kangas Oy:n autolle aiheuttamien vahinkojen 
korvaamiseksi (khn jsto 22. 9. 6 472 §); 10 000 mk rva Helmi Huttuselle liikenne-
merkin kaatumisesta auton päälle aiheutuneiden vahinkojen korvaamiseksi ja 3 000 
mk autonkulj. Kauko Erkkilälle työajan menetyksen korvaamiseksi (khn jsto 4. 11. 
6 739 §); 23 760 mk rakennustyöntekijä Aarne Ventelälle kaivinkoneen hänen autol-
leen aiheuttamien vahinkojen korvaamiseksi (khn jsto 8. 12. 6 970 §); 11 500 mk 
autonkulj. Lauri Teirimolle Vartiokylän viemärityömaalla hänen autolleen aiheutu-
neiden vahinkojen korvaamiseksi (khn jsto 29. 12: 7 127 §); 5 900 mk orkesterinjoht. 
Leo Lindblomille loistelampun putoamisen takia hänen autolleen aiheutuneiden va-
hinkojen korvaamiseksi (khn jsto 12. 5. 5 817 §). 

Yleisten töiden pääluokkaan kuuluvista kaupunginhallituksen käyttövaroista 
päätettiin suorittaa 64 979 mk posti- ja lennätinhallituksen Tuusulantien läheisyy-
dessä olevan vesipumpun siirtämisen yhteydessä vahingoittuneen puhelinkaapelin 
korvaamiseksi (khn jsto 1. 12. 6 929 §); 10 825 mk, eli puolet rak.mest. Paavo Toivo-
lalle ja laturi Väinö Valkeiselle yhteisesti tuomitun korvauksen suorittamiseksi talon-
mies Matti Peltomaan autolle sattuneiden, 21 650 mk:n suuruisten vahinkojen kor-
vaamista varten (khn jsto 3. 2. 5 243 §); 54 092 mk autonkulj. Lauri Mattilalle hänen 
Herttoniemen kaatopaikalla vahingoittuneen autonsa korjauskustannusten korvaa-
miseksi (khn jsto 24. 2. 5 366 §); 98 589 mk Oy. Union Öljy Ab:n omistaman, auraus-
vaunun rikkoman bensiiniaseman kiinteän bensiininjakelumittarin korvaamiseksi 
(khn jsto 24. 2. 5 367 §); 30 418 mk Kestopäällyste Virta & Kumpp. -nimisen toimi-
nimen Siltavuorenrannan lumenkaatopaikalla vaurioituneen auton korjauskustan-
nusten korvaamiseksi (khn jsto 17. 3. 5 496 §); 56 994 mk Oy. Huolintakeskus Ab:n 
Tervasaaren lumenkaatopaikalla vaurioituneen auton korjauskustannuksia varten 
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(khn jsto 17. 3. 5 497 §); 7 525 mk Toiminimi J . Pulkkiselle Kalevan- ja Lönnrotin-
kadun välisellä osalla rikkoutuneen autonrenkaan korvaamiseksi (khn jsto 24. 3. 
5 550 §); 23 235 mk os.pääll. Sulo Rosenqvistille korvauksena rikkoutuneesta auton 
tuulilasista (khn jsto 14. 4. 5 677 §); 53 849 mk lainop.kand. Eero Vallilan autolle 
kadun virheellisestä päällystämisestä aiheutuneen vaurion korvaamiseksi (khn jsto 
21. 4. 5 717 §); 4 480 mk autonkulj. Tuomo Toivosen autolle Kyläsaaren lumenkaato-
paikalla tapahtuneen vaurion korvaamiseksi (khn jsto 21. 7. 6 192 §); 10 000 mk 
peltiseppä Tenho Öblomille kadulla olleen rautanaulan rikkoman autonrenkaan 
korvaamiseksi (khn jsto 29. 9. 6 512 §); 9 943 mk hallitussiht. Kai Korteelle liikenne-
merkin kaatumisesta hänen autolleen aiheutuneiden vahinkojen korvaamiseksi (khn 
jsto 21. 1. 5 160 §); 40 091 mk ravintola-apul. Aili Pöykiölle kadulla kaatumisesta 
aiheutuneiden lääkärin- ym. kulujen korvaamiseksi (khn jsto 14. 4. 5 676 §). 

Yleisjaosto päätti suostua autonkulj. Veikko Isomäen anomukseen ja vapauttaa 
hänet suorittamasta 54 851 mk:n suuruista korjauslaskua, joka oli aiheutunut puh-
taanapito-osaston pumppuauton törmäämisestä pylvääseen (khn jsto 25. 8. 6 324 §). 

Yleisten töiden pääluokan lukuun kadut ja tiet kuuluvista määrärahoista Liiken-
teen järjestelyt myönnettiin opiskelija Carl-Gustaf Janhoselle 33 295 mk kiven hänen 
autolleen Pukinmäentiellä aiheuttamien vahinkojen korvaamiseksi. Korvaus myön-
nettiin tavanmukaisilla ehdoilla (khn jsto 2. 6. 5 941 §). 

V:n 1958 talousarvion tuloa tuottamattomien pääomamenojen pääluokan lukuun 
Talorakennukset kuuluvista määrärahoista Jätteiden polttolaitos Kyläsaareen 
myönnettiin 5 610 mk ylikonemest. Emil Kauhasen rikkoutuneen autonrenkaan 
korvaamiseksi (khn jsto 10. 3. 5 455 §). 

Kaupungin osallistuminen Suomen Puutarhanäyttelyyn. Yleisten töiden pääluok-
kaan kuuluvista kaupunginhallituksen käyttövaroista myönnettiin 40 000 mk yleis-
ten töiden lautakunnan käytettäväksi kaupungin puistoja esittelevän valokuvaus-
kokoelman täydentämistä varten ja kaupungin osallistumiseksi Kaupunginpuutar-
hurien Seuran yhteisosastossa Helsingissä 18.—27. 9. välisenä aikana järjestettävään 
neljänteen Suomen Puutarhanäyttelyyn (khn jsto 14. 9. 6 422 §). 

Matka- ym. palkkiot. Asiamiestoimiston lainopp. avust. Allon Svanljungille 
päätettiin kaupunginhallituksen yleisistä käyttövaroista suorittaa 1 400 mk:n suu-
ruinen päiväraha hänen edustettuaan kaupunkia Riihimäen kauppalassa 19. 2. 
pidetyssä katselmuksessa, joka koski luvan myöntämistä Riihimäen kauppalan vie-
märivesien johtamiseen Vantaanjokeen ja Puhkanjokeen Riihimäen kauppalan 
alueella (khn jsto 3. 3. 5 405 §). 

11. Liikennettä koskevat asiat 

Viranhaltijat. Kaupunginhallitus päätti, että liikennelaitoksen 33. palkkaluok-
kaan kuuluva järjestelyosaston osastopäällikön virka saatiin edelleen pitää vakinai-
sesti täyttämättä kauintaan 31. 12. saakka (11.6. 1 732 §). Samaten päätettiin 26. 
palkkaluokkaan kuuluva raitioliikenneosaston tp. liikennepäällikön apulaisen virka 
jättää täyttämättä 1. 1. 1960 alkaen (3. 12. 3 209 §). 

Seuraaville viranhaltijoille päätettiin maksaa henkilökohtaista palkanlisää: 
työnjoht. Lauri Snellille 1.7. lukien toistaiseksi, kuitenkin kauintaan 30,6. 1960 
saakka 24. ja 26. palkkaluokkien ikälisineen välinen erotus (20. 8. 2 117 §); ratamest. 
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