
2. Kaupunginh allitus 

Marjaniemen siirtolapuutarhan kerhorakennuksen piirustuskustannusten korvaa-
miseksi kaupunginhallitus myönsi 220 000 mk kiinteistöjen pääluokkaan kuuluvista 
käyttövaroistaan (4.8. 2 001 §). 

Herttoniemen siirtolapuutarha. Kaupunginhallitus päätti myöntää Herttoniemen 
Siirtolapuutarhayhdistykselle tuloa tuottamattomien pääomamenojen pääluokkaan 
siirtolapuutarhaa varten merkityistä määrärahoista 2.27 5 mmk sähköverkon raken-
tamista varten. Summa saatiin suorittaa sähkölaitoksen ilmoituksen perusteella 
kahdessa erässä siten, että ensimmäinen erä, 1 mmk, maksettaisiin kaapelien tultua 
lasketuksi ja toinen erä, 1.275 mmk, kun koko sähköverkko olisi rakennettu, tar-
kistettu ja vastaanotettu (7.7. 1 900 §). 

10. Yleisiä töitä koskevat asiat 

Viranhaltijat. Rakennusvirastoon päätettiin 1.5. lukien perustaa 29. palkka-
luokkaan ja I I I kielitaitoluokkaan kuuluva tp. toimistotyöntutkijan virka, jonka 
pätevyysvaatimuksena on kauppakorkeakoulun loppututkinto tai muu virkaan 
soveltuva yliopistossa tai korkeakoulussa suoritettu loppututkinto ja käytännöllinen 
perehtyneisyys kirjanpitoon. Erinäisiin hallintomenoihin kuuluvista ao. määrära-
hoista myönnettiin 686 080 mk mainitun viranhaltijan palkkaa varten (10.3. 780 §). 

Sittemmin kaupunginhallitus päätti, koska ei ollut ilmaantunut sopivaa hakijaa, 
oikeuttaa lautakunnan jättämään ko. viran toistaiseksi t äy t tämät tä ja määrätä 
kaupunginhallituksen tp. virastotyöntekijän Eero Haapkylän hoitamaan mainittuun 
toimistotyöntutkijan virkaan kuuluvia tehtäviä 1.8. lukien toistaiseksi ja kauintaan 
kertomusvuoden loppuun 28. palkkaluokan mukaisella palkalla. Palkka saatiin 
suorittaa tp. virastotyöntutkijain palkkaukseen varatusta määrärahasta (7.7. 
1 980 §). 

Edelleen saatiin rakennusviraston puhtaanapito-osastolle palkata 1.10. lukien 
tp. virkasuhteessa oleva jätteidenpolttolaitoksen hoitaja 25. palkkaluokan mukai-
sella palkalla. Samalla kaupunginhallitus päätti merkitä v:n 1961 talousarvioehdo-
tukseensa em. lisäksi myös kolme 22. palkkaluokan konemestarin virkaa puhtaana-
pito-osastolle 1.1.1961 lukien (1.9. 2 292 §). 

Tp. virastotyönt. Hans Bruhn päätettiin siirtää rahatoimistosta rakennusviras-
toon 1.4. lukien toistaiseksi tutkimaan eri tavararyhmien aiheuttamia varastoimis-
kustannuksia ja koodittamaan varastotavarat koneellisen varastokirjanpidon vaati-
muksia vastaavaksi (17.3. 830 §) ja 12. palkkaluokan toim. apul. Vieno Vaalakivi 
rakennusviraston tiliosastoon saman palkkaluokan toimistoapulaisen virkaan 1.2. 
lukien (28.1. 293 §). 

Hankintatoimiston palveluksessa olleet kaksi valokopistia päätettiin siirtää 
rakennusviraston palvelukseen (khn jsto 1.11. 6 660 §). 

Seuraavat virat päätettiin toistaiseksi jättää täyt tämät tä : hankintapäällikön 
virka kauintaan 30.6.1961 saakka, viransijaisena talousneuvos Mikko Pulkkinen 
(8.12. 3 282 §); katurakennusosaston 27. palkkaluokan insinöörin virka (21.4. 1 179 §) 
ja 1.2. avoimeksi tullut puhtaanapito-osaston 11. palkkaluokan toimistoapulaisen 
virka (28. 1. 328 §). 

Kaupunginhallitus oikeutti asiamiestoimiston valittamaan Helsingin hovioikeu-
teen raastuvanoikeuden 29.4. ins. Bruno Kajanderia ym. koskevassa rikosasiassa 
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tekemästä päätöksestä (27.5. 1 559 §). Myöhemmin kaupunginhallitus vielä oikeutti 
asiamiestoimiston hakemaan korkeimmalta oikeudelta muutosta em. asiaa koske-
vaan hovioikeuden päätökseen, ins. Kajanderin ja autoilija Johan Karlssonin osalta, 
siinä tapauksessa, ettei Karlsson jättäisi ennen muutoksenhakua]an umpeen kulu-
mista asiamiestoimistolle kirjallista ilmoitusta siitä, että hän suostuu aloittamaan 
hänen maksettavakseen tuomitun vahingonkorvauksen suorittamisen tammikuusta 
1961 alkaen vähintään 300 000 mk:n suuruisin neljännesvuosimaksuin, jotka asiassa 
hänen osaltaan annettavan päätöksen lainvoimaiseksi tulon jälkeen muuttuvat 
500 000 mk:n suuruisiksi. Samalla kaupunginhallitus päätti, ettei kaupungin puo-
lesta haettaisi muutosta hovioikeuden päätökseen muiden asiassa syytettynä olleiden 
osalta (6.10. 2 636 §). 

Eräät rakennusviraston viranhaltijat oikeutettiin suorittamaan ylitöitä 200 
tunnin enimmäismäärän ylittäen (khn jsto 15.3. 5 409 §, 16. 8. 6 234 §, 23.8. 6 260§, 
7.9. 6 337 §, 18.10. 6 600 §, 26.10. 6 646 §, 13.12. 6 975 §, 20.12. 7 048—7 050 §). 

Autot. Auroran sairaalan Volvo-merkkinen kuorma-auto, malli 1937, päätettiin 
korvauksetta siirtää puhtaanapito-osastolle (khn jsto 13.9. 6 376 §). 

Rakennusviraston käytöstä poistettu Federal-merkkinen kuorma-auto, malli 
1937, päätettiin luovuttaa korvauksetta Parantolaopistolle, sillä ehdolla että autoa 
käytettäisiin opiston toimesta Laakson sairaalassa pidettävillä kursseilla havainto-
välineenä (khn jsto 22.11. 6 823 §). 

Seuraavat kiinteistöt päätettiin siirtää yleisten töiden lautakunnan hallintoon: 
talorakennusosaston työhuone ja varasto (os. Maistraatink. 4) sekä n. 4 600 m2 

Vähä-Huopalahden kylän tilasta RN:o 53, katurakennusosaston tiekoneiden huolto-
asemarakennus sekä n. 8 785 m2 Malminkylän tilasta RN:o 2264, rakennusviraston 
uusi virastotalo (os. Kasarmikatu 21) sekä korttelin n:o 48 tontti n:o 7, puisto-osaston 
taimistotarha (os. Kivitorppa, Haaga) sekä n. 1 720 m 2 Talin kylän tilasta RN:o l95, 
ent. Fordin tehdasrakennus ja ent. Suomen Auto Oy:n korjaamorakennus (os. Herne-
saarenk. 14—16) sekä n. 13 560 m2:n suuruinen alue korttelin n:o 178 tontista n:o 6 
ja yleisestä alueesta. Mainitut hallinnonsiirrot oli otettava huomioon v:n 1961 talous-
arvioehdotuksessa (19.5. 1 448 §). Em. rakennusten hallinnon siirron yhteydessä 
siirrettiin talonmiehet Elsa Lindholm ja Aune Toivanen yleisten töiden lautakunnan 
alaiseen henkilökuntaan (19.5. 1 449 §). 

Jäljempänä mainitut tontit siirrettiin lautakunnan hallintoon 1.9. lukien: 

Tontti tai alue Tontin käyttö Pääoma-arvo 
mk 

1 /VK 28401 rakennusviraston varasto, Oulunkylä 85 650 000 
1 /TK 42031 Herttoniemen puhdistuslaitos 19 180 000 
1/42060 Kulosaaren puhdistuslaitos 7 122 000 
Tilasta RN:o l1172 

91 504 m2 Talin puhdistuslaitos 18 300 000 (25.8. 2 220 §). 

Puhtaanapito-osastoa varten päätettiin teurastamolta vuokrata ns. Agroksen 
alueelta toimisto- ja varastotiloja yleisten töiden lautakunnan esittämällä tavalla. 
Vuokran suorittamista varten kertomusvuonna myönnettiin 321 800 mk yleisten 
töiden pääluokkaan kuuluvista kaupunginhallituksen käyttövaroista (24.3. 910 §). 
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Rakennusten myynti. Rakennusviraston käytöstä vapautuneet, Näkinkuja 4:ssä 
sijaitsevat rakennukset päätettiin myydä Avoin yhtiö Sörnäisten sillanrakennustyö 
-nimiselle sillan urakoitsijalle 100 000 mk:n hinnasta (khn jsto 26.4. 5 632 §). 

Henkilökunnanruokalan avaaminen rakennusviraston virastotalossa. Kaupungin-
hallitus oikeutti elintarvikekeskuksen avaamaan 1.12. lukien rakennusviraston 
virastotalossa henkilökunnan ruokalan elintarvikekeskuksen lautakunnan esityksen 
mukaisesti ja käyttämään määrärahojen Muut palkkamenot säästöä ruokalaan otet-
tavan henkilökunnan palkkaamiseen (10.11. 2 955 §). 

Rakennusviraston muuton aiheuttamia kustannuksia varten myönnettiin 700 000 
mk yleisten töiden pääluokkaan kuuluvista kaupunginhallituksen käyttövaroista 
(17.11. 3 050 §). 

Rakennusviraston virastotalo. Kaupunginhallitus päätti hyväksyä uuden virasto-
talon 23.9. päivätyt pääpiirustukset n:o 1—17 ja numeroilla 1—3 merkityt ko. viras-
totalon muutostyön piirustukset. Samalla kaupunginhallitus oikeutti yleisten töiden 
lautakunnan suorituttamaan esittämänsä muutostyöt (13.10. 2 695 §, 8.12. 3 281 §, 
28.1.330 §,31.3. 1 000 §, 19.5. 1 446 §, 20.10.2 773 §, 10.11. 2 972 §). 

Vielä kaupunginhallitus oikeutti yleisten töiden lautakunnan päättämään Email-
lierwerk Hans Lehmanin kanssa v. 1959 tehdyn hankintasopimuksen purkamisesta. 
Sopimus koski rakennusviraston virastotalon julkisivulevyjä. Asiamiestoimiston 
tehtäväksi annettiin yhteistoiminnassa rakennusviraston hankintaosaston kanssa 
neuvotella ao. vakuutusyhtiön kanssa julkisivulevykauppaan liittyvän korvauksen 
saamisesta. Edelleen kaupunginhallitus oikeutti yleisten töiden lautakunnan hankki-
maan ko. virastotalorakennuksen julkisivulevyiksi Minerit-levyjä virastotalon 
rakennusmäärärahoja käyttäen (7.7. 1 976 §). 

V edenkuljetussäiliön hankkiminen. Yleisten töiden pääluokkaan kuuluvista kau-
punginhallituksen käyttövaroista myönnettiin 500 000 mk kahden 4 m3:n suuruisen 
alumiinisen vedenkuljetussäiliön hankkimista varten puhtaanapito-osastolle (28.1. 
329 §). 

Talorakennusosaston työllisyys. Helsingin kaupungin talonrakentajat ja vt Haku-
linen olivat jättäneet kaupunginhallitukselle kirjelmän, joissa oli pyydetty kaupun-
ginhallitusta ryhtymään toimenpiteisiin täystyöllisyyden turvaamiseksi taloraken-
nusosaston työntekijöille sekä että kaupunginhallitus tekisi voitavansa, ettei vält-
tämätön rakentaminen keskeytyisi ja että täystyöllisyys turvattaisiin. Yleisten 
töiden lautakunta oli lausunnossaan huomauttanut mm., että työn alkaminen oli 
yleensä riippuvainen ulkopuolisista tekijöistä kuten esim. valtion viranomaisista. 
Talorakennusosaston työvoima on usean vuoden ajan ollut 850—950 henkilöä ja 
kertomusvuoden marraskuussa oli työntekijäin määrä 833. V:n 1961 maaliskuun lop-
puun saakka on laskettu tarvittavan uudisrakennustöihin n. 450 työntekijää ja kor-
jaustöihin n. 240 työntekijää, joten talorakennusosaston työntekijämäärän arvioitiin 
puolen vuoden aikana vähenevän vain n. 150 hengellä, joka vastasi normaalia kausi-
vaihtelua. Kertomusvuoden syksynä oli talorakennusosastolla aloit tamatta 12 eri 
työkohdetta. Talorakennustöistä on vain eräitä pieniä töitä annettu urakalla tehtä-
väksi ja on lautakunnalla johtosääntönsä mukaisesti oikeus kussakin tapauksessa 
ratkaista, suoritetaanko jokin rakennustyö kaupungin omalla työvoimalla, vai anne-
taanko se urakalla suoritettavaksi. Kaupunginhallitus päätti, etteivät em. kirjelmät 
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antaneet aihetta muihin toimenpiteisiin, kuin että yhdistykselle ja vt Hakuliselle 
lähetetään jäljennös yleisten töiden lautakunnan lausunnosta (22.12. 3 421 §). 

Pihlajamäen asuntoalueen kunnallisteknillisten töiden aloittaminen. Kaupungin-
hallitus päätti oikeuttaa Rakennusyhtymä Haka & Saton aloittamaan Pihlajamäen 
asuntoalueen kunnallisteknillisten töiden suorittamisen ennen tonttien luovutusmuo-
tojen määrittelemistä seuraavilla ehdoilla: 

1) töiden suorittamisessa on noudatettava kiinteistöviraston ja rakennusviraston 
sekä sähkö-, vesi- ja kaasulaitoksen antamia ohjeita sekä määräyksiä ja on rakennus-
viraston katurakennusosastolla oikeus asettaa anojayhtymän kustannuksella töitä 
varten valvoja; 

2) anojayhtymä suorittaa kaikki alueen kaivuu-, louhinta- ja täyttötyöt omalla 
kustannuksellaan (10.11. 2 978 §). 

Pääkirjaston louhintatöissä sattuneiden vahinkojen korvaaminen. Merkittiin tiedok-
si asiamiestoimiston ilmoitus, että Kiinteistö Oy. W.H.W:n kanssa oli tehty sopimus 
pääkirjaston louhintatöiden yhteydessä sattuneiden vahinkojen korvaamisesta yleis-
jaoston 24.11.1959 tekemän päätöksen mukaisesti (khn jsto 26.1. 5 128 §, v:n 1959 
kert. s. 356). 

Eräiden katupiirustusten vahvistaminen. Kaupunginhallitus päätt i vahvistaa 
Kauppalantien, Tunnelitien, Ansaritien, Hellemäenpolun, Hellemäentien, Kangas-
pellontien, Korppaantien, Lapinmäentien, Ruusutarhantien, Vanhan viertotien ja 
Viertotien aukion katupiirustukset katurakennusosaston piirustusten n:o 8771, 
8772, 8829, 8830, 8834—8836, 9028—9031, 9104, 9200, 9344, 9362, 9363, 9381, 9468 
ja 9599 mukaisesti (18.2.571 §); Pirkkolassa sijaitsevan Pirjontien katupiirustukset 
n:o 9635, 9640 (21. 4. 1 172 §); Munkkiniemen eräiden katujen katupiirustukset seu-
raavasti: Apajapolku n:o 7987, Dosentintie n:o 7339, 7340, Huopalahdentie Munkki-
niemen Puistotieltä korttelin n:o 30059 ja 30060 pohjoisrajalle n:o 8671—8674, 
Kaartintorpantie n:o 7245, Kadetintie n:o 7281, 7282, Kalastajatorpantie n:o7931, 
7932, Kartanontie n:o 7332, 7333, Kivitorpantie n:o 6928, Laajalahdentie Laaja-
lahden aukiolta pohjoiseen n:o 7190—7193, 8545 ja 8546, Lokkalantie n:o 6935, 
6936, Munkkiniemenranta Tuulastajantieltä luoteeseen n:o 8030—8033, Munkki-
rinne n:o 7998, Perustie n:o 7322—7325, Professorintie n:o 8057, 8058 ja 9400, Ra-
kuunantie n:o6994, Riihitie n:o7583, 7584, Ruuhikuja n:o8011, Solnantie n:o 7264— 
7267, Tallikuja n:o 7202, Tammitie n:o 7703—7705, Tiilimäki Nuottapolulta Apaja-
polulle n:o 7926—7929, Tiilirinne n:o 7997, Tuulastajantie n:o 8005, Uimaripolku 
n:o 7120. Munkkivuori: Naantalintie n:o 8184, 9729, Porintie n:o 8054, 8055, Rau-
mantie n:o 8205, 8206, 9729, 9730, Teljäntie n:o 8192, Uudenkaupungin tie n:o 8093, 
8094. Pajamäki: Pajamäentie n:o 8463, 8519, Poutamäentie n:o 8464, 8493 ja 8494. 
Pitäjänmäen teollisuusalue: Atomitie n:o 7829, Kornetintie n:o 6035, 6036, Purotie 
n:o 9516, Sähkötie n:o 8438, 8439, Takkatie n:o 7305. Etelä-Kaarela: Kaarelantie 
Nurmijärventieltä Vanhaistentielle n:o 8517, 8518, Kannelkuja n:o 8506, Kanneltie 
n:o 8509—8512, 8536, Kantelettarenkuja n:o 8611, Kantelettarentie n:o 8609, 8610, 
Pajupillintie n:o 8527, 8528, Vanhaistentie n:o 8516, 8520—8522, Aukio Vanhaisten-
tien varrella 8523a. Ruskeasuo: Karunantie Kiskontieltä korttelin n:o 730 tontin 
n:o 6 kaakkoiskulmaan n:o 7494, Kiskontie Tenholantieltä Karunantielle n:o 7656. 
18. kaupunginosa, Lehtikuusentie n:o 6401, 8418. Länsi-Herttoniemi: Kärppäkuja 
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n:o 8899, Mäenlaskijantie n:o 8035, Siilitie n:o 7941, 8021—8023, 8085—8088. Roihu-
vuori: Lumikintie n:o 7915, 7916, Prinsessantie n:o 8937, Roihuvuorentie Prinssin-
tieltä Porvoontielle n:o 7909—7912, 8635—8638, Satumaanpolku n:o 7537, 7538 
(27. 5. 1 552 §); Kolmas linja Suonionkadun ja Castreninkadun väliseltä osalta pii-
rustuksen n:o 9767 mukaisesti (30. 6. 1 882 §); Tammisaloon kuuluvien Airotien, 
Jatasalmentien, Kummeltien, Leppisaarentien, Leppisaarenkujan, Mäntypaadentien, 
Paasitien, Paasitien ja Ruonansalmentien välisen kujan, Pellonperäntien, Puik-
karin, Pyörökiventien ja-kujan, Pyörörinteen, Rajaveräjänkujan, Rajaveräjäntien, 
Ruonasalmentien, Ruonapolun, Tammisalon aukion, Tammisalontien, Tiiliruukin-
tien, Tuhtotien, Vanhaväylän, Vanhaväylänkujan ja Väylärinteen katupiirustukset 
seuraavien piirustusten mukaisesti: n:o 9736, 9616—9618, 9765, 9766, 9725, 9726, 
9561—9564, 9525—9528, 9501, 9675, 9676, 9631, 9632, 9658—9661, 9628—9630, 
9521—9524, 9763, 9741—9744, 9780, 9702, 9758—9761, 9739, 9705 (18. 8. 2 152 §); 
Oulunkylän keskiosan katupiirustukset n:o 9168, 9169, 9537—9540, 9331, 9333, 
9145, 9146, 9187, 9188, 9353, 9299, 9466, 9212, 9343, 9347, 9609, 7712—7715, 8675, 
8676, 9032, 9101, 9102, 9487, 9488, 9508, 9509, 9569, 9377—9380, 9497, 9503, 
9504, 9113, 7680, 7681, 9115, 9603, 9332, 9060—9067, 9297, 9298, 8296, 8297, 9143, 
9144, 9679, 8525, 9601, 9685, 9570, 9210, 9211, 9571, 8641, 9361, 9172, 9173, 9550, 
9551, 9213, 9265, 9568, 9161—9164, 9450, 9451, 9337, 9356, 9273—9276, 9295, 
9296, 9081, 9082, 9190, 9189, 9336, 9334, 9335, 9511 ja 9512 (8. 9. 2 338 §); Niemen-
mäen katupiirustukset n:o 9876—9878, 9801, 9802, 9798—9800 ja 9745 osalle Lapin-
mäentietä, Luuvanniementien, Niemenmäentien, Niemenmäenkujan jaRakuunantien 
jatkeen (29. 12. 3 498 §); Pihlajamäen katupiirustukset n:o 10004—10020, 10022, 
10023 (29. 12. 3 499 §); Etelä-Haagan luoteisosassa sijaitsevien Angervontien, Ison-
nevankujan, Isonnevanpolun, Isonnevantien, Riistavuorenkujan ja Seljatien katu-
piirustukset n:o 9942, 9943, 9947, 9960, 9955—9958 ja 9945 (29. 12. 3 500 §). 

Katu-, ym. töiden aloittaminen. Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa yleisten töi-
den lautakunnan käyttämään eräitä v:n 1959 ja kertomusvuoden talousarvioon 
merkittyjä yleisten töiden ja tuloa tuottavien sekä tuloa tuottamattomien pääoma-
menojen pääluokkaan kuuluvia siirtomäärärahoja katu- ym. töiden aloittamiseen 
(14. 1. 188 §, 21. 1. 254 §, 18. 2. 567 §, 25. 2. 645 §, 27. 5. 1 553 §, 9. 6. 1 686 §, 23. 6. 
1 802, 1 809 §, 1. 9. 2 281 §,22. 9. 2 473 §, 8. 12. 3 283 §, 29. 12. 3 495 §). 

Yleisten töiden lautakunta oikeutettiin suorittamaan jäljempänä mainittujen 
katujen ja teiden päällystystyöt, käyttäen yhteensä 9.5 mmk v:n 1959 ja kertomus-
vuoden talousarvion yleisten töiden pääluokkaan kuuluvia ao. määrärahoja: 

1. Sofianlehdonkadun päällystämättömät jalkakäytävät kaupungin osuuksilla 
välillä Koskelantie—Kätilöopisto (n. 1 400 m2). 

2. Mäkelänkadun jalkakäytävä ja pyörätie välillä Velodromi—Koskelantie 
(n. 3 200 m2). 

3. Kaupintie, Nurmijärventieltä länteen (n. 3 600 m2). 
4. Suvilahdenkatu, Pääskylänkadulta lounaaseen (n. 800 m2). 
5. Huopalahdentie, Munkkivuoren ostoskeskuksen kohdalla Ulvilantien haarojen 

välillä (n. 2 200 m2) (23. 6. 1 808 §); 300 000 mk Nuottapolun päällystämiseen talon 
n:o 10 ja kansakoulun kohdalla (11. 8. 2 080 §); 3.2 mmk Pohjois-Haagassa kaupun-
gin hallinnassa olevien tonttien ja puistojen kohdalla olevien, n. 2 500 m2:n suuruis-
ten jalkakäytävien päällystämiseen sekä Professorintiellä ja Laajalahdentiellä kau-
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pungin hallinnossa olevien tonttien ja puistojen kohdalla olevien jalkakäytävien 
päällystämiseen n. 3 800 m2:n alalla (13. 9. 2 422 §); 1.7 mmk Hernepellonkujan ja 
Hernepellontien alkuosan kestopäällystämiseen (29. 12. 3 496 §). 

Kaupunginhallitus oikeutti yleisten töiden lautakunnan, talousarvion jakoa 
muuttaen, käyttämään Helsingin—Turun moottoritien alitse johtavan alikulkukäy-
tävän rakentamiseksi 10 mmk v:n 1957 talousarvion tuloa tuottamattomien pääoma-
menojen pääluokan määrärahoista Uusia katuja ja teitä talousarviossa Tarvontien 
rakentamiseksi merkityn määrärahan lisäksi (18. 8. 2 153 §); käyttämään Hämeen-
tien ajoradan itäisen puoliskon päällystämiseen Haukilahdenkadun ja Kustaa Vaa-
santien välillä n. 3 cm:n vahvuisella asfalttipäällysteellä Hämeentien rakentamista 
varten täyteen leveyteensä Helminkadulta Kustaa Vaasantielle merkittyä siirto-
määrärahaa (3. 11. 2 881 §); käyttämään Limingantien rakentamiseen em. tilille 
merkityn määrärahan lisäksi 2.2 5 mmk samalle tilille Koroistentieltä Ruskeasuon 
ratsastushallille johtavan jalkakäytävän rakentamiseen merkitystä osamäärärahasta 
(24. 3. 912 §); käyttämään v:n 1958 talousarvion vastaavan tilin määrärahasta 
Huopalahdentien ulosmenotien ajoratojen rakentamiseksi tilille merkityn määrä-
rahan lisäksi 14.5 mmk Huopalahdentien rakentamiseen katurakennusosaston pii-
rustuksista nro 9933 ja 9943 ilmenevän suunnitelman mukaisesti (29. 9. 2 558 §); 
käyttämään Suursuontien tasoitusta ja päällystämistä varten merkitystä määrära-
hasta 7.3 mmk Suursuon alueen katutöihin (30. 6. 1 883 §). 

V:n 1958 talousarvion tuloa tuottamattomien pääomamenojen pääluokan luvun 
Kadut ja tiet määrärahoista Asemakaavalain 31—32 §:ien mukaisia katutöitä, kau-
punginhallituksen määräyksen mukaan, myönnettiin 500 000 mk maan ja kallion 
leikkaamiseksi katualueelta korttelin n:o 29025 tontille n:o 1 tulevan rakennuksen 
kohdalta (19. 5. 1 458 §); 5 mmk Kiviaidankadun rakentamiseksi Vattuniemenka-
dulta Melkonkadulle (19. 5. 1 459 §); 2.6 mmk Tammitien katuosan rakentamiseksi 
Tallikujan ja Kartanontien väliseltä osalta (27. 5. 1 548 §); 5.3 mmk Telkänkujan 
rakentamiseksi valmiiksi sekä Koivusaarentien rakentamiseksi Telkänkujan ja kort-
telin nro 31064 tontin nro 8 väliseltä osalta (23. 6. 1 803 §); 6 mmk Kiviaidankadun 
rakentamiseksi Melkonkadun ja Särkiniemenkadun väliseltä osalta (23. 6. 1 805 §); 
8 mmk Luoteisväylän rakentamiseksi Katajaharjuntien ja Koivusaarentien väliseltä 
osalta (23. 6. 1 807 §); 8.3 mmk Taivaanvuohentien rakentamiseksi rakentamatto-
malta osalta sekä Lielahdentien rakentamiseksi Gyldenintieltä Taivaanvuohentielle 
ja 18.6 mmk Ahjokujan ja Ristolantien rakentamiseen (29. 9. 2 557 §); 4 mmk Ison-
nevantien rakentamiseen tarpeellisen kallionlouhinnan suorittamista varten (6. 10. 
2 635 §); 210 000 mk Salakkakujan rakentamiseen (20. 10. 2 774 §). 

Kertomusvuoden talousarvion em. pääluokan ja luvun siirtomäärärahoista ra-
kennuslain 78—79 §rien mukaisia katutöitä, kaupunginhallituksen määräyksen mu-
kaan myönnettiin 2.5 mmk Ruuhikujan rakentamiseen (11. 2. 460 §); 34 mmk Oske-
lantien, Ryytimaantien ja Vihdintien paikalliskadun rakentamiseen sekä 800 000 mk 
Vatakujan rakentamiseen (21. 1. 248 §); 60.4 mmk seuraavien Tammisalon katujen 
ja katuosuuksien rakentamiseksir Ruonasalmentie Paasitien kohdalta pohjoiseen, 
Ruonakuja, Mäntypaadentie Ruonasalmentieltä Jatasalmentielle, Paasitie kort-
telin nro 44032 lounaiskulmasta Mäntypaadentielle sekä Ruonansalmentien ja Paasi-
tien välinen kuja, Pyörökiventie Leppisaarentieltä Tammisalon aukiolle, Tammi-
salontie Tammisalon aukiolta Pellonperäntielle, Pellonperäntie Tammisalontieltä 
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Mänty paadentielle, Mäntypaadentie Pellonperäntieltä Jatasalmentielle, Jatasalmen-
tie Mäntypaadentieltä 70 m kaakkoon, Paasitie korttelin n:o 44030 ja 44031 koh-
dalla (7. 1. 82 §, 19. 5. 1 452 §); 26. 6 mmk Lauttasaaren katurakennustöihin. 
38.3 mmk Haagan katurakennustöihin sekä 23.8 mmk Oulunkylän katurakennus-
töihin (10. 3. 778 §, 10. 11. 2 971 §). 

Vielä kaupunginhallitus oikeutti yleisten töiden lautakunnan käyttämään v:n 
1961 vastaavista määrärahoista 800 000 mk Lastenkodinkadun rakentamattoman 
osan kunnostamiseen (29. 12. 3 486 §). 

Tuloa tuottamattomien pääomamenojen pääluokkaan työllisyys- ja työttömyys-
töitä varten kaupunginhallituksen määräyksen mukaan kaupunginhallitus myönsi 
enintään 40 mmk Pihlajamäen asuntoalueen tulotien rakentamista varten työlli-
syystyönä, johon saatiin käyttää rakennusviraston vakinaista työvoimaa (12. 5. 
1 361 §); 1.4 mmk Haaga—Maunula—Pirkkolan retkireitin pintatöiden loppuun 
suorittamista varten ja Maunulan hiihtomäen kohdalla ko. reitiltä rakennettavan, n. 
120 m pitkän retkireitin sivuhaaran rakentamista varten. Työt saatiin aloittaa vasta 
siinä vaiheessa, kun yleisten töiden lautakunnalla ilmenisi vaikeuksia kaupungin 
palveluksessa olevien työntekijäin työhön sijoittamisessa (22. 9. 2 454 §); 5 mmk 
Puistolan varastoalueen saattamiseksi sellaiseen kuntoon, että työt siellä voitaisiin 
toistaiseksi keskeyttää (4. 8. 2 016 §); 2.5 mmk Vantaan joen siltojen leventämiseen 
liittyvien tietöiden sekä viimeistelytöiden suorittamiseen (27. 10. 2 837 §). 

Em. pääluokkaan kuuluvista kaupunginhallituksen käyttövaroista myönnettiin 
1 mmk portaiden ja niihin liittyvien jalankulkuteiden rakentamiseksi Ryytimaan-
tien penkereeltä Nuijamiestentien suuntaan (10. 11. 2 969 §); 140 160 mk koululais-
ten kulkutien rakentamista varten Professorintieltä Munkkiniemen kansakoulun 
pihalle (khn jsto 27. 9. 6 460 §); 370 000 mk Juhani Ahon tien ja Chydeniuksentien 
kulmauksessa sijaitsevan, asemakaavassa puistoksi merkityn alueen kallionlouhinta-
töihin (10. 11.2 970 §); 1.8 mmk Mikonkadun leventämistä ja uudelleen järjestelyjä 
varten korttelin n:o 97 tontin n:o la kohdalla (29. 9. 2 556 §). 

Hernesaaren liikenteen järjestämiseksi kaupunginhallitus päätti merkitä v:n 1961 
talousarvioehdotukseensa 12. l mmk Matalasalmenkadulta Munkkisaaren eteläistä 
rantaa pitkin Merikadulle johtavan läpikulkutien rakentamista ja kestopäällystä-
mistä varten. Satamalautakuntaa kehotettiin ryhtymään kiireellisiin toimenpiteisiin 
sorapäällysteisen tien rakentamiseksi Matalasalmenkadulta autokatsastuskonttorin 
luo Merisatamaan päin (28. 4. 1 205 §). 

Sittemmin kaupunginhallitus päätti myöntää tuloa tuottavien pääomamenojen 
pääluokan lukuun Satamat kuuluvista käyttövaroistaan 5 mmk Merikadulta auto-
katsastuskonttorille johtavan tien sekä autokatsastuskonttorin luona sijaitsevan 
pysäköintipaikan kunnostamiseksi tervapäällystyksellä (27. 5. 1 557 §). 

Kaupunginhallitus päätti vahvistaa Tammisaarenkadun ja Heinolankadun poik-
kileikkaukset katurakennusosaston piirustusten n:o 2947 ja 5768 mukaisiksi siten, 
että jalkakäytävän leveydeksi tulee 2.0 m ja ajoradan 7. o m sekä myöntää tuloa 
tuottamattomien pääomamenojen pääluokkaan kuuluvista käyttövaroistaan 650 000 
mk Tammisaarenkadun ja Heinolankadun rakentamiseksi ja päällystämiseksi raken-
tamattomilta osiltaan em. vahvistetun poikkileikkauksen mukaisesti (28. 1. 319 §). 

Suomen Sokeri Oy. oikeutettiin omalla kustannuksellaan ja rakennusviraston 
ohjeita noudattaen rakentamaan Töölön Sokeritehtaan sisäänajotie asemakaava-
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osaston piirustuksen n:o 4796/18. 7. 1960 mukaisesti sillä ehdolla, että kuorma-auto-
jen sisäänajo tehtaan alueelle Mannerheimintien puolelta pohjoissuunnasta lopetet-
taisiin (22. 9. 2 440 §). 

Muuttaen v. 1952 (ks. s. 275) tekemäänsä päätöstä kaupunginhallitus päätti oi-
keuttaa kiinteistölautakunnan tekemään Kiinteistö Oy. Vilhovuorenkatu 11 -nimi-
sen yhtiön kanssa sopimuksen, jonka mukaan yhtiölle myönnetään oikeus rakennus-
viraston ohjeiden mukaan omalla kustannuksellaan muuttaa Katri Valan puiston 
kautta rakennettua sisäänajotietä piirustuksen n:o 3306/8. 6. 1960 mukaisesti (1. 9. 
2 264 §). 

Helsingin Kaukokiito Oy:lle myönnettiin oikeus toistaiseksi käyttää Paciuksen-
katu 25:ssä sijaitsevan tavara-asemansa ulosmenoliikennettä varten aseman ohi 
kulkevaa yhdystietä sillä ehdolla, että yhtiö suorittaa omalla kustannuksellaan ja 
katurakennusosaston ohjeita noudattaen tien parannustyöt ja sen kunnossapidon 
(20. 10. 2 771 §). 

Asunto-oy. Sonckintie 7 -nimiselle yhtiölle ym. myönnettiin lupa rakentaa tila-
päinen pääsytie Nandelstadhin niityn alueelle esitetyn piirustuksen mukaisesti kiin-
teistöviraston ja katurakennusosaston ohjeita noudattaen (khn jsto 27. 9. 6 463 §). 

Neste Oy:lle myönnettiin oikeus rakentaa 7 m:n levyinen tie Laajasalosta vuok-
raamalleen öljysatama-alueelle 100 000 mk:n korvausta vastaan seuraavilla ehdoilla: 

1) yhtiö kustantaa uuden risteyksen pohjoispuolella noin 100 min matkalla 
Koirasaarentien alentamistyöt asemakaavaosaston hyväksymällä tavalla; 

2) yhtiö suorittaa kaikki rakennustyöt omalla kustannuksellaan; 
3) yhtiö vastaa kaikesta vahingosta ja haitasta, mitä tien sijainnista tai rakenta-

misesta saattaa aiheutua kaupungille tai sivulliselle; 
4) kaupungilla on oikeus käyttää tietä korvauksetta; 
5) tietä ei saa käyttää autojen pysäköintiin; 
6) rakennustyössä on noudatettava satamalaitoksen satamarakennusosaston 

ohjeita ja määräyksiä; 
7) yhtiö huolehtii tien puhtaana- ja kunnossapidosta; 
8) lupa on voimassa toistaiseksi, irtisanomisaika 6 kk (15. 12. 3 334 §). 

Merkittiin tiedoksi tie- ja vesirakennushallituksen ilmoitus Helsingin—Turun 
moottoritien rakentamisesta Huopalahdentien ja Tarvon välillä (22. 9. 2 472 §). 

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä tie- ja vesirakennushallituksen toimesta 
laaditun, rakennusviraston katurakennusosaston n:olla 9976 merkityn piirustuksen, 
joka käsitti Helsingin—Turun moottoritien alitse Munkkiniemen kohdalle rakennet-
tavan jalankulku- ja polkupyörätiealikäytävän suunnitelman (13. 10. 2 693 §). 

Edelleen kaupunginhallitus päätti ilmoittaa tie- ja vesirakennushallitukselle si-
toutuvansa siihen, että mikäli Tarvontietä ei tulla rakentamaan yleisenä tienä Huo-
palahdentiehen saakka valtion toimesta, kaupunki suorittaa tie- ja vesirakennushalli-
tukselle kustannukset mainitun kaupungin alueella olevan tienosan saattamisesta 
sellaiseen kuntoon, että sillä voitaisiin väliaikaisesti liikennöidä (7. 7. 1 981 §). 

Vielä päätettiin tie- ja vesirakennushallitukselle ilmoittaa kaupunginhallituksen 
puoltavan Helsingin—Jorvaksen maantien rakentamista 4-kaistaiseksi moottori-
tieksi Helsingin kaupungin rajan ja Matinkylän välillä tie- ja vesirakennushallituksen 
esittämän suunnitelman mukaisesti. Samalla kaupunginhallitus päätti ilmoittaa, 
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missä vaiheessa ko. tien kaupungin alueella olevan osan suunnittelu oli sillä hetkellä 
(18. 8. 2 151 §). 

Kaupunginhallitus päätti vahvistaa Herttoniemen pikatien eli Itäisen moottori-
tien ja Linnanrakentajantien eritasoristeyksen siltojen yleispiirustukset katuraken-
nusosaston piirustusten n:o 9573 ja 9586 mukaisesti (25. 2. 631 §). 

Helsingin—Lahden valtatien rakentamista ja kestopäällystämistä välillä Vanha 
Porvoontie, Viikin tienristeys ja Helsingin kaupungin rajaa koskevat tie- ja vesi-
rakennushallituksen ilmoitukset merkittiin tiedoksi (27. 5. 1 556 §, 6. 10. 2 623 §). 

Samaten merkittiin tiedoksi tie- ja vesirakennushallituksen ilmoitus Helsingin 
ohikulkutien rakentamista välillä Vantaa—Häkansböle koskevan rakennussuunni-
telman muuttamisesta (25. 2. 642 §). 

Pihlajamäen asuntoalueen tulotien suunnitelma vahvistettiin katurakennusosas-
ton piirustusten n:o 9604 ja 9605 mukaisesti (11. 2. 459 §). 

Maanteiden päätekohtien määräämistä koskeva valitus. Kaupunginhallitus päätti , 
että kaupungin puolesta valitetaan korkeimpaan hallinto-oikeuteen lääninhallituksen 
31. 12. 1959 tekemästä päätöksestä, joka koski Helsingin kaupungin alueella olevien 
maanteiden päätekohtien vahvistamista. Valitus päätettiin tehdä yleisten töiden 
lautakunnan esittämillä perusteilla ja annettiin se asiamiestoimiston tehtäväksi 
(28. 1. 325 §). 

Maantie jatkot. Merkittiin tiedoksi Uudenmaan tie- ja vesirakennuspiirin ilmoi-
tus kaupungin alueella olevien maantiejatkojen jälkikatselmuksesta (7. 1. 90 §). 

Edelleen merkittiin tiedoksi lääninhallituksen päätös, joka koski valtion varoista 
suoritettavaa korvausta maantiejatkojen kunnossapidosta v. 1959 (1. 12. 3 198 §). 

Teiden kunnossapito ja hoito. Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi uuden 
tielainsäädännön kaupungille aiheuttamia toimenpiteitä selvittämään asetetun ko-
mitean selvityksen, joka koski Suomenlinnan teiden kunnossapitoa ja hoitoa. Asia 
päätettiin ilmoittaa tiedoksi sekä mahdollisia toimenpiteitä varten yleisten töiden 
lautakunnalle ja kiinteistölautakunnalle (17. 3. 851 §). 

Merkittiin tiedoksi valtioneuvoston 30. 12. 1959 vahvistama luokitus, jonka mu-
kaan kunnat oli jaettu taloudellisen kantokyvyn perusteella paikallisteiden pidosta 
suoritettavan korvauksen määräämistä varten (21. 1. 249 §). 

Kaupunginhallitus käsitteli eräitä katuosuuksien kunnossapitoa koskevia vali-
tuksia ja päätti esittää lääninhallitukselle annettavassa lausunnossaan valitukset 
hylättäväksi (18. 2. 568—570 §). 

Merkittiin tiedoksi lääninhallituksen päätökset, jotka koskivat eräiden katu-
osuuksien puhtaanapitoa (28. 4. 1 226—1 229 §, 19. 5. 1 462 §). 

Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa yleisten töiden lautakunnan suorittamaan 
Toivontien tiehoitokunnalle 6. 11. 1957 jälkeiseen aikaan kohdistuvista, ko. tien to-
disteellisista kuntoonpano- ja kunnossapitokustannuksista kaupungin osuudeksi 
rakennusjärjestyksen 14 §:n mukaisesti maanomistajan ominaisuudessa tulevan, 
suhdeluvun 0.3 5 mukaisesti määräytyvän osuuden käyttäen talousarvioon teiden 
korjausta ja kunnossapitoa varten merkittyä määrärahaa (10. 3. 776 §). 

Espoon—Nuuksion kylätien hoitokunnan pantua kaupungin maksettavaksi 
kylätiemaksua 50 yksiköltä yhteensä 40 000 mk kaupunginhallitus päätti oikeuttaa 
asiamiestoimiston valittamaan ko. tiehoitokunnan 15. 11. 1959 pidetyn kokouksen 
päätöksistä siltä osalta, joka koski kaupungin määräämistä tien osakkaaksi. Uuden-
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maan lääninhallitus oli sittemmin 16. 9. antamallaan päätöksellä kumonnut ja pois-
tanut mainitun päätöksen ja vapauttanut kaupungin suorittamasta maksuunpantua 
tiemaksua sekä samalla velvoittanut kylätiekunnan korvaamaan kaupungille asiasta 
aiheutuneet kulut 3 000 mk:lla (11. 2. 462 §, 6. 10. 2 625 §). 

Puhtaanapito. Kaupunginhallitus päätti muuttaa Aleksis Kiven kadun talvi-
puhtaanapitoluokittelun Kotkankadun ja Savonkadun väliseltä osalta II luokkaan 
kuuluvaksi (7. 7. 1 975 §). 

Bostads-ab. Floravägen 6—8 Asunto-oy. oli maistraatilta anonut, että sille kuu-
luvaa kadun kunnossa- ja puhtaanapitovelvollisuutta pienennettäisiin, koska ko. 
talon erottaa Urheilukadusta pieni puistikko, mistä johtuen katu on niin kaukana 
talon tontin rajasta, että kadun puhtaanapito yhtiön mielestä kuului kaupungille. 
Yleisten töiden lautakunta oli lausunnossaan viitannut mm. rakennusjärjestyksen 
5 §:n 1. ja 4. kohtaan, joissa määrätään tontinomistajan kadun kunnossapitoa kos-
keva velvollisuus. Tämän mukaisesti ao. tontinomistaja oli velvollinen pitämään 
kunnossa ja puhtaana myös istutusten kautta tontille johtavat kulkutiet. Kaupun-
ginhallitus päätti maistraatille annettavassa lausunnossaan yhtyä yleisten töiden 
lautakunnan asiasta antamaan lausuntoon kiinteistölautakunnan esittämin tarkis-
tuksin (18. 8. 2 144 §). 

Suolapitoisen hiekan käytön rajoittaminen. Yleisten töiden lautakuntaa kehotet-
tiin suorituttamaan kokeellinen tutkimus siitä, voitaisiinko suolapitoisen hiekan 
käyttöä rajoittaa talvipuhtaanapidossa. Mikäli tutkimuksen tulos antaisi siihen 
aihetta, olisi ryhdyttävä aikanaan kokeen mahdollisesti edellyttämiin toimenpitei-
siin (10. 11. 2 932 §). 

Maaperätutkimusten suorittaminen. Kaupunginhallitus päätti, että kiinteistöjen 
pääluokkaan maa- ja kallioperätutkimuksia varten merkitystä määrärahasta saatiin 
talousarvion perusteluista poiketen käyttää esikaupunkiliikenteen suunnittelukomi-
tean (nyk. metrotoimikunnan) tilauksesta suoritettaviin tutkimuksiin 8.2 5 mmk sekä 
rakennusviraston, kaupungin teollisuus- ja muiden laitosten sekä komiteoiden ja 
toimikuntien tilauksesta suoritettaviin tutkimuksiin 11.5 mmk (8. 12. 3 245 §). 

Vahingonkorvaus. Yleisten töiden pääluokkaan kuuluvista kaupunginhallituksen 
käyttövaroista myönnettiin 30 000 mk korvauksen suorittamista varten lakit.lis. 
I. Nemekselle hänen Mäntypaadentien alueella omistamansa kellarirakennuksen 
menettämisestä (khn jsto 4. 8. 6 130 §). 

Viemärityöt. Kaupunginhallitus päätti vahvistaa Haagassa Vihdintien länsi-
puolella sijaitsevan alueen viemärisuunnitelman muutoksen katurakennusosaston 
piirustusten n:o 9206A, 9401, 9468 ja 9599 mukaisesti sekä Etelä-Haagan luoteis-
osaan kuuluvan alueen viemärisuunnitelman piirustusten n:o 9942, 9945, 9947, 9950, 
9955 ja 9956 mukaisesti (25. 2. 630 §, 29. 12. 3 493 §). 

Edelleen kaupunginhallitus päätti vahvistaa Oulunkylän keskiosan viemärisuun-
nitelman katurakennusosaston laatimien piirustusten n:o 9646, 9647, 9331, 9333, 
9145, 9353, 9212, 9343, 9347, 9609, 7712, 7713, 8675, 8560, 9508, 9569, 9377, 9378, 
9497, 9503, 7680, 8785, 9115, 9603, 9332, 9060, 9061, 9064, 9065, 9143, 9679, 8525, 
9601, 9570, 9210, 9211, 9571, 9361, 9213, 9568, 9161, 9162, 9337, 9356, 9273, 
9274, 9081, 9355, 9084, 9085, 9496, 9423, 9109, 9330, 9614, 9588, 9625, 9336, 9334, 
9511 ja 8433 mukaisesti. Samalla kaupunginhallitus kehotti kiinteistölautakuntaa 
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ryhtymään toimenpiteisiin suunnitelman edellyttämien viemärikujanmuutoksien 
aikaansaamiseksi asemakaavaan (7. 4. 1 056 §). 

Myöhemmin kaupunginhallitus muutti eo. päätöstään piirustuksen n:o 9115 osal-
ta siten, että Mestarintien viemärin korkeus Pikalähetintien risteyksen kohdalla 
vahvistettiin 30 cm matalammaksi ko. piirustuksessa mainitusta korkeudesta (19. 5. 
1 444 §). 

Niemenmäen asuntoalueen ja Rakuunantien jatkeen viemärisuunnitelma vahvis-
tettiin katurakennusosaston piirustusten n:o 9745, 9798, 9800, 9801, 9803 ja 9816 
mukaisesti (29. 12. 3 492 §). 

Pihlajamäen viemärisuunnitelma vahvistettiin katurakennusosaston piirustuk-
sista n:o 10004, 10005, 10008—10010, 10014—10026 ilmenevällä tavalla (29. 12. 
3 491 §). 

Myllypuron kokoojaviemärin suunnitelma vahvistettiin katurakennusosaston 
piirustusten nro 10037 ja 10048 mukaisesti (15. 12. 3 373 §). 

Tammisalon viemärisuunnitelma vahvistettiin katurakennusosaston laatimien 
piirustusten n:o 9782, 9703, 9736, 9616, 9617, 9765, 9725, 9726, 9561, 9562, 9804, 
9525, 9526, 9501, 9674, 9675, 9716, 9631, 9632, 9658, 9660, 9661, 9628, 9629, 9499, 
9521, 9522, 9763, 9741, 9742, 9780, 9702, 9758, 9759, 9739, 9705, 8897 mukaisesti. 
Samalla kaupunginhallitus päätti, että niiden ko. alueella olevien kiinteistöjen, joi-
den jätevesiä ei voitu suunnitelmien mukaan liittää yleiseen viemäriin, oli saatava 
yleisjaoston lupa jätevesien laskemiseen muualle kuin yleiseen viemäriverkkoon 
(30. 6. 1 884 §). 

Kaupunginhallitus oikeutti rakennusviraston harkintansa mukaan tekemään kir-
jallisen ilmoituksen niiden yksityisten viemärien omistajille, joiden viemärien raken-
tamiseen annetun luvan ehtona on, että viemäri siirtyy korvauksetta kaupungin 
omistukseen, kun kaupunki siitä asianomaisille viemärinomistajille kirjallisesti il-
moittaa (17. 3. 848 §). 

Yleisten töiden lautakunnalle myönnettiin oikeus käyttää Etelä-Kaarelan kokoo-
javiemärin jatkamiseen korttelin n:o 33123 kohdalta Kaarelantielle sekä Pajupillin-
tien viemärin rakentamiseen v:n 1957 talousarvion tuloa tuottamattomien pääoma-
menojen pääluokan lukuun Viemärit tilille Uusia viemäreitä, kaupunginhallituksen 
määräyksen mukaan, Etelä-Kaarelan kerrostaloalueen viemäritöitä varten vara-
tusta määrärahasta 9 mmk sekä v:n 1958 vastaavalle tilille Marttilan kokoojajohdon 
jatkamiseen Etelä-Kaarelan kerrostaloalueelle varatusta määrärahasta 4.5 mmk ja 
vm. vuoden saman pääluokan tilille Uusia katuja ja teitä, kaupunginhallituksen 
määräyksen mukaan, Etelä-Kaarelan kerrostaloalueen katutöitä varten varatusta 
määrärahasta 6 mmk (1.9. 2 288 §) sekä ensiksi mainitulle tilille Suursuontien viemä-
riä varten merkitystä määrärahasta 1.8 mmk Suursuon alueen viemäritöihin (30.6. 
1 883 §). 

V:n 1957 talousarvion ko. pääluokan määrärahoista Asemakaavalain 31—32 
§:ien mukaisia viemärien rakennustöitä, kaupunginhallituksen määräyksen mukaan 
kaupunginhallitus myönsi 1.6 5 mmk viemärin rakentamiseksi Paatsamatiehen (23.6. 
1 815 §); ja v:n 1958 talousarvion vastaavalta tililtä 2.3 mmk viemärin rakentami-
seksi Kylävoudintiehen (18.8. 2 146 §, 17.11. 3 036 §); 3 mmk viemärin rakentami-
seksi Steniuksentiehen Kylänevantien ja Palokaivon aukion välillä (17.11. 3 047 §). 

Kertomusvuoden talousarvion ko. pääluokan määrärahoista Rakennuslain 
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78—79 §:ien mukaisia viemärien rakennustöitä, kaupunginhallituksen määräyksen 
mukaan, myönnettiin seuraavat määrärahat: 2.15 mmk sadevesiviemärin rakenta-
miseen Ryytimaantieltä Vesperintielle ja Ristolantien viemärien rakentamiseen 
korttelin n:o 29093 ja 29090 väliseltä puistokaistalta Kylänevantielle (21.1. 248 §); 
52.8 mmk seuraavien Tammisalon viemärien rakentamiseen: Ruonansalmentiehen 
Paasitien kohdalta pohjoiseen, Mäntypaadentiehen korttelin n:o 44035 kohdalta 
Ruonankujalle ja korttelin n:o 44037 tontin n:o 4 kohdalta Ruonansalmentielle sekä 
Paasitiehen korttelin n:o 44037 kohdalta Ruonansalmentielle ja Mäntypaadentielle 
sekä lisäksi vastaavien katutöiden yhteydessä viemärit Pyörökiventiehen, Tammi-
salontiehen, Pellonperäntiehen, Mäntypaadentiehen, Jatasalmentiehen, Paasitiehen, 
Paasitieltä Tammisalontielle puistokaistan kautta, Väylärinteeseen sekä paine-
viemäri Väylärinteen pumppaamosta kokoojaviemäriin (7.1. 82 §, 19.5. 1 452 §); 
4.15 mmk viemärin rakentamiseksi kortteliin n:o 29056 sisäasiainministeriön 31.3. 
vahvistamien asemakaavamääräyksien mukaan (13.4. 1 113 §); 600 000 mk 40 m:n 
pituisen viemärin rakentamiseksi Veräjämäentiehen (7.1. 92 §). 

Tuloa tuottamattomien pääomamenojen pääluokkaan kuuluvista kaupungin-
hallituksen käyttövaroista myönnettiin 5.8 mmk Mäenlaskijantien katu- ja viemäri-
rakennustöiden suorittamiseen (7.4. 1 059 §); 4 mmk viemärin rakentamista varten 
Puolaharjuntiehen Palopirtintiestä itään (11.2. 458 §); 4 mmk Sörnäisten sillan 
maatuen alle jäävän Siltavuorenrannan pääviemärin siirtämistä varten (19.5. 
1 457 §); 300 000 mk Kulosaaren kartanon viemärin jatkamista varten 
(9.6. 1 693 §); 250000 sadevesikaivon ja viemärin rakentamista varten korttelin 
n:o 30053 tontille n:o 5 (7.7. 1 977 §); 110 000 mk Puistolan kansakoulun viemäriojien 
ja saostuskaivojen kunnostamista varten (6.10.2 615 §); 3.5mmk Rakennusmestarin-
tien viemäröimistä varten (12.5. 1 387 §, 8.12. 3 280 §). 

Allergiatutkimussäätiölle myönnettin lupa rakentaa tie ja viemäri 15. kaupungin-
osan korttelin n:o 635 tontille n:o 1 seuraavilla ehdoilla: 

1. Rakennettava viemäri jää toistaiseksi hakijan omaisuudeksi sekä on hakijan 
kunnossapidettävä. Viemäri siirtyy korvauksetta kaupungin haltuun, kun kaupunki 
siitä hakijalle kirjallisesti ilmoittaa. 

2. Tietä ja viemäriä koskevat piirustukset on alistettava katurakennusosaston 
hyväksyttäväksi. Katurakennusosastolla on oikeus työn ajaksi asettaa hakijan 
kustannuksella valvoja, jonka antamia rakenteiden yksityiskohtia, rakentamisessa 
käytettäviä aineita sekä työn suoritusta koskevia ohjeita ja määräyksiä on työssä 
noudatettava. Työn alkamisesta on ilmoitettava katurakennusosastolle 3 p:ää 
aikaisemmin. 

3. Tie on sijoitettava kiinteistöviraston asemakaavaosaston maastossa tarkem-
min osoittamaan paikkaan. 

4. Puita ei saa kaataa tontilta eikä puistoalueelta ilman kaupunginmetsänhoi-
tajan lupaa. 

5. Alueet ympäristöineen on saatettava työn päättymisen jälkeen kaupungin-
puutarhurin hyväksymään puistomaiseen kuntoon. 

6. Hakija vastaa kaikesta haitasta ja vahingosta, joka työstä tai rakenteista 
aiheutuu kaupungille tai kolmannelle henkilölle. 

7. Lupa on voimassa toistaiseksi, irtisanomisaika 6 kk (khn jsto 5.7. 6 090 §). 
Oy. Yhtyneet Ravintolat Ab:lle myönnettiin lupa sadevesi- ja salaojien pump-
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2. Kaupunginhal l i tus -

pauskaivojen rakentamiseen 4. kaupunginosan korttelin n:o 63 tontille n:o 1 raken-
nettavan liiketalon viereisten jalkakäytävien alle, paitsi edellä rakentamisesta, työn 
valvomisesta, mahdollisten vahinkojen korvaamisesta sekä irtisanomisesta mainittu-
ja ehtoja lisäksi seuraavilla ehdoilla: 

Kadun pintaan nousevat rakenteet saavat ulottua katualueelle korkeintaan 1. o o 
m:n päähän tontinrajasta, kauemmaksi ulottuvien rakenteiden etäisyyden tulee olla 
kadun pinnasta vähintään l.oo m. Rakenteet on pysyvän kuorman lisäksi mitoi-
tettava 5 000 kg/m2 suuruiselle liikkuvalle kuormalle. 

Hakijan on ennen työn aloittamista myös hajoituskaivon osalta hankittava mitta-
piirros alueella olevista sähkölaitoksen kaapeleista sekä noudatettava työn yhtey-
dessä sähkölaitoksen erikseen antamia ohjeita. 

Hakija suorittaa kaupungille 20 000 mk:n suuruisen korvauksen, jonka perimi-
sestä huolehtii kiinteistövirasto (khn jsto 12.1. 5 063 §). 

Tekniska Föreningens i Finland Stiftelse -nimiselle säätiölle myönnettiin lupa 
hajoituskaivon sijoittamiseen jalkakäytävälle Eerikinkatu 2:n kohdalle paitsi em. 
ehdoilla lisäksi niin, että hajoituskaivon sijaintia oli muutettava siten, että sen etäi-
syys Yrjönkadun puoleisesta tontin rajasta olisi vähintään 1.5 m. Korvauksena tuli 
hakijan suorittaa kaupungille 50 000 mk (khn jsto 14.6. 5 921 §). 

Asunto-oy. Sörnäisten Rantatie 3 -nimiselle yhtiölle myönnettiin lupa perus-
vesijohdon ja viemärin tarkastuskaivon rakentamiseen katukäytävän alle paitsi em. 
ehdoilla lisäksi siten, että sähkölaitokselle varatun muuntamotilan kohdalla on put-
kien yläpinnan oltava vähintään 1.3 m:n syvyydessä jalkakäytävän pinnasta, että 
katumaalle tulevat rakenteet on mitoitettava pysyvän kuorman lisäksi liikkuvalle 
kuormalle, jonka suuruus on 5 000 kg/m2 ja tarkistettava 7 000 kg:n pistekuormalle. 
Luvasta oli kaupungille maksettava 20 000 mk:n korvaus (khn jsto 4.8. 6 191 §). 

Pelastakaa Lapset yhdistykselle myönnettiin lupa korttelin n:o 29100 tontille 
nro 1 tulevan Matti- ja Maijakodin viemärin rakentamiseen Kylänevan puistoon 
piirustuksen nro 330-V-l mukaisesti ja muuten mm. seuraavilla ehdoillar 

1. viemärit rakennetaan välikaivoparia käyttäen paikalla tarkemmin osoitettua 
suuntaa noudattaen ja siten, että viemärikanavan reuna on vähintään 1.5 mm 
päässä Kylänevan puistossa olevien puiden rungoista, 

2. viemärit liitetään tunnelin päätekaivon tuloputkiin kaivon päätyseinän lähei-
syyteen seuraavia liitoskorkeuksia käyttäenr likavesiviemäri + 11 .45, sadevesivie-
märi -f 12.8 0, 

3. viemärikanavaa louhittaessa lähellä tunnelin päätekaivoa on noudatettava 
tarpeellista varovaisuutta, 

4. työ on suoritettava siten, että viemärit kanavineen ovat valmiina 1.5.1961 
mennessä, 

5. viemärit jäävät hakijan omistukseen tontti viemäreinä ja on hakijan pidet-
tävä ne kunnossa. 

Muut ehdot ovat samat kuin edellä (khn jsto 18.10. 6 607 §). 
Oy. Trustivapaa Bensiini -nimiselle toiminimelle myönnettiin oikeus viemärin 

rakentamiseen katualueelle Huopalahdentien viereen Munkkiniemen ostoskeskuksen 
kohdalle samoilla ehdoilla kuin edellä selostetussa tapauksessa. Luvasta oli kaupun-
gille suoritettava 50 000 mkrn korvaus (khn jsto 29.11. 6 876 §). 

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä Kaskisaaren toimikunnan esittämän vesi-
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huolto- ja tiesuunnitelman toteutettavaksi anojan kustannuksella ottamalla huo-
mioon kiinteistölautakunnan Kaskisaaren päätien osalta tekemät huomautukset. 
Lupa myönnettiin seuraavilla ehdoilla: 

1. viemäriveden puhdistamon yksityiskohtaiset piirustukset alistetaan raken-
nusviraston katurakennusosaston hyväksyttäviksi; 

2. tie-, viemäri- ja puhdistamotyöt suoritetaan katurakennusosaston valvonnas-
sa; 

3. katurakennusosastolla on oikeus asettaa työn valvoja anojan kustannuksella; 
4. anoja pitää tiet, viemärit ja puhdistamon jatkuvasti kunnossa; 
5. katurakennusosaston nimeämälle hankilölle annetaan jatkuva lupa tarkastaa 

ko. viemärilaitoksen laitteita ja ottaa veden tarkkailua varten näytteitä; 
6. anoja vastaa kaikesta haitasta ja vahingosta, mitä viemärilaitteista ja jäte-

vesistä saattaa aiheutua kaupungille tai kolmannelle henkilölle sekä sitoutuu tarvit-
taessa ryhtymään sellaisiin toimenpiteisiin, että myöhemmin ehkä ilmenevät haitat 
poistetaan; 

7. lupa viemärilaitoksen pidosta on voimassa toistaiseksi, irtisanomisaika 6 kk; 
8. viemärilaitteet siirtyvät korvauksetta kaupungin omaisuudeksi joko koko-

naan tai osaksi, kun kaupunki siitä kirjallisesti anojalle ilmoittaa; 
9. anoja ei vapaudu mistään rakennuslain mukaisista velvollisuuksista eikä sel-

laisista yleisistä velvollisuuksista, joita myöhemmin ehkä annetaan esimerkiksi 
jätteiden käsittelystä ja vesien suojelusta, ellei kaupunki siihen erikseen suostu; 

10. anoja suorittaa omalla kustannuksellaan kaikki vesijohtoa varten tarvitta-
vat kanavatyöt ja tehdään ne katurakennusosaston ja vesilaitoksen antamien ohjei-
den mukaan; 

11. vesilaitos asentaa näihin kanaviin laatimansa suunnitelman mukaan raken-
nettavat katu vesijohdot ja laskuttaa anojaa katu vesi johtotöistä omakustannus-
hinnan mukaan; 

12. kullekin tontille rakennetaan oma talovesijohto tontinomistajan kustan-
nuksella; 

13. katuvesijohdot jäävät kaupungin omaisuudeksi ja huollettaviksi. 
Samalla kaupunginhallitus päätti myöntää v:n 1959 talousarvion tuloa tuotta-

vien pääomamenojen pääluokan lukuun Vesilaitos kuuluvista määrärahoista Katu-
vesijohtojen rakentamiseen etupäässä asemakaavalain mukaisesti rakennettavien 
viemäreiden kanssa 1.6 mmk Kaskisaaren sillan kohdalle ulottuvan n. 70 m pitkän 
haaravesijohdon kustannuksia varten (7.1.91 §). 

Kansallis-Osake-Pankille myönnettiin anomuksesta lupa Malmilla olevan toimi-
talonsa viemärivesien laskemiseen Osuusliike Elannon viemärijohdon kautta Malmin 
keskustassa olevaan vanhaan, maalaiskunnan aikaiseen yksityiseen viemäriin seu-
raavilla ehdoilla: 

1. Kansallis-Osake-Pankin Malmin konttorin tarvetta varten on sen tontille 
rakennettava pienpuhdistamo, josta vedet voidaan pankin Osuusliike Elannolta 
saaman luvan mukaisesti laskea Elannon omistamaa liittyntäj ohtoa pitkin Malmin 
keskustassa olevan yksityisen viemäröintikunnan omistamaan umpi viemäriin sillä 
edellytyksellä, että siihen saadaan viemäröintikunnan hoitokunnan lupa. Ennen 
viemärivesien laskemista Elannon liityntäj ohtoon tulee pankin tontilta tulevien 
jätevesien kulkea pienpuhdistamon kautta, jossa tulee olla kertasuodatusta käytet-

. 350 
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täessä esiselkiyttämössä tilavuutta vähintään 10001 talossa vakinaisesti asuvaa 
henkilöä kohti ja lisäksi vesitilavuutta vähintään 250 1 talossa vakinaisesti työs-
kentelevää henkilöä kohti sekä suodattimessa sepelitilavuutta vähintään 250 1 
talossa mahdollisesti asuvaa henkilöä kohti ja lisäksi suodattimessa sepelitilavuutta 
60 1 talossa vakinaisesti työskentelevää henkilöä kohti ynnä lisäksi jälkiselkiyt-
tämössä tilavuutta 200 1 talossa vakinaisesti asuvaa sekä vähintään 50 1 
talossa vakinaisesti työskentelevää henkilöä kohti tai, jossa kiertopumppaussuoda-
tusta käytettäessä on vesitilavuutta vähintään 3001 talossa vakinaisesti asuvaa 
sekä lisäksi 75 1 talossa vakinaisesti työskentelevää henkilöä kohti ynnä sepeli-
tilavuutta suodattimessa vähintään 1001 talossa vakinaisesti asuvaa sekä lisäksi 
vähintään 25 1 talossa vakinaisesti työskentelevää henkilöä kohti. 

2. Luvan saaja on oikeutettu johtamaan pienpuhdistamostaan vedet Osuusliike 
Elannon liityntäj ohtoon, mutta on piirustukset tästä työstä jätettävä pienoispuh-
distamon piirustusten yhteydessä rakennusviraston katurakennusosaston hyväksyt-
täviksi. Anomuksen liitteenä olevia piirustuksia ei sellaisinaan voida hyväksyä. 
Näiden piirustusten yhteydessä on myös esitettävä maalaiskunnan aikaisen yksityi-
sen viemäröintikunnan suostumus vesien johtamisesta ko. yksityiseen viemäriin. 

3. Luvan saaja vastaa kaikesta haitasta ja vahingosta, mitä näistä toimenpiteistä 
saattaa aiheutua kaupungille ja edellä 2. kohdassa mainitulle viemäröintikunnalle 
sekä muille henkilöille. Terveydellisten tai muiden epäkohtien ilmetessä hakija 
sitoutuu viipymättä ryhtymään viranomaisten hyväksymiin toimenpiteisiin niiden 
korjaamiseksi. 

4. Korvauksena luvan myöntämisestä on Kansallis-Osake-Pankin välittömästi 
ja korvauksetta kaupungin siitä kirjallisesti ilmoitettua luovutettava ko. tilastaan 
kaduksi ja puistoksi menevät osat kaupungille käytettäväksi asemakaavassa osoi-
tettuihin tarkoituksiin. 

5. Lupa on voimassa vain toistaiseksi, irtisanomisaika 6 kk, ja enintään siihen 
saakka, kunnes alueelle valmistuu kaupungin rakennuttama viemäriverkosto 
(khn jsto 27.9. 6 469 §); 

Samaten myönnettiin Malmin Vapaaehtoiselle Palokunnalle lupa Malmille 
Askartie 8:aan rakennettavan uudisrakennuksensa viemärivesien laskemiseen] em. 
vanhaan viemärijohtoon seuraavilla ehdoilla: 

1. Mikäli VPK:n rakennukseen on asennettu WC tai useampia niitä, on hakijan 
tontille rakennettava katurakennusosaston hyväksymien piirustusten mukainen 
pienpuhdistamo, jonka mädättämössä kertasuodastusta käytettäessä on vesitila-
vuutta vähintään 10001 talossa vakinaisesti asuvaa henkilöä kohti sekä lisäksi vähin-
tään 100 1 talossa tilapäisesti oleskelevaa henkilöä kohti ynnä sepelitilavuutta suo-
dattimessa vähintään 250 1 talossa vakinaisesti asuvaa sekä vähintään 25 1 talossa 
tilapäisesti oleskelevaa henkilöä kohti ynnä lisäksi jälkiselkiyttämössä tilavuutta 
200 1 talossa vakinaisesti asuvaa sekä lisäksi vähintään 20 1 talossa tilapäisesti oles-
kelevaa henkilöä kohti, tai jossa kiertopumppaussuodatusta käytettäessä on vesi-
tilavuutta vähintään 300 1 talossa vakinaisesti asuvaa sekä lisäksi vähintään 30 1 
talossa tilapäisesti oleskelevaa henkilöä kohti ynnä sepelitilavuutta suodattimessa 
vähintään 100 1 talossa vakinaisesti asuvaa sekä lisäksi vähintään 10 1 talossa tila-
päisesti oleskelevaa henkilöä kohti. 

2. Hakija on oikeutettu johtamaan pienpuhdistamosta likavedet Askartiehen 
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rakennettavan, katurakennusosaston hyväksymien piirustusten mukaisen viemäri-
johdon kautta em. vanhaan, maalaiskunnan aikana rakennettuun yksityiseen vie-
märijohtoon, mikäli tämän viemärin hoidosta huolehtiva hoitokunta myöntää siihen 
luvan. 

Muut ehdot ovat samat kuin edellä (khn jsto 27.9. 6 468 §). 
Öljynpuristamo Oy:lle myönnettiin lupa rakentaa oma puhdistamo uuttaamo-

rakennuksen rasvapitoisten jäähdytysvesien johtamiseen seuraavilla ehdoilla: 
1. viemäriveden puhdistamo on rakennettava katurakennusosaston hyväksy-

mien piirustusten mukaan; 
2. puhdistamon on kyettävä poistamaan jätevedestä 95 % raakaveden eetteriin 

liukenevista aineista; 
3. kaupungin nimeämälle henkilölle annetaan jatkuva lupa tarkastaa ko. lait-

teita ja ottaa jäteveden tarkkailua varten näytteitä. 
Vahinkojen korvaamista ja irtisanomisaikaa koskevat ehdot samat kuin edellä. 

Korvauksena luvasta on kaupungille suoritettava 50 000 mk (khn jsto 15.11.6 782 §). 
Kansak.op. Emilia Ahrenbergille myönnettiin lupa liittää Kotirinne-niminen 

kiinteistönsä RN:o 2758 Rantakartanontien viemäriin sillä ehdolla, että hän tekee 
kaupungin kanssa sopimuksen rakennuslain mukaisten viemärikorvausten suoritta-
misesta ko. lain edellyttämällä tavalla heti alueen asemakaavan tultua vahviste-
tuksi huolimatta siitä, onko tontti rakennettu vahvistettavan asemakaavan mukai-
sesti vai ei (khn jsto 21.6. 5 976 §). 

Suomen Osuuskauppojen Keskuskunnan anottua saada edelleen Jollaksessa 
olevan vanhan SOK:n opistorakennuksen korjaamisen jälkeen käyttää Saunalah-
teen laskevaa vanhaa viemäriä, yleisjaosto päätti suostua anomukseen seuraavilla 
ehdoilla: 

1. tontille rakennetaan vanhan hajotuskaivon lisäksi katurakennusosaston 
hyväksymien piirustusten mukainen biologinen suodatin, jonka sepelitilavuus on 
noin 300 litraa henkilöä kohti; 

2. pienpuhdistamon eri laitteet on aina pidettävä niiden normaalia toimintaa ja 
puhdistamon laskettua tehokkuutta vastaavassa kunnossa sekä on puhdistamoon 
kerääntynyt liete poistettava tarpeeksi usein. 

Vahinkoja ja irtisanomisaikaa koskevat ehdot olivat samat kuin edellä (khn jsto 
5.4. 5 522 §). 

Espoon Vesihuolto Oy:lle myönnettiin lupa rakentaa korvauksetta vesi- ja 
viemärijohto Hagalundintien varrella sijaitsevalle, kaupungin omistamalle tontti-
alueelle esitetyn piirustuksen mukaisesti ja kaupungin ja Espoon kunnan 5.12.1957 
tekemän vesihuoltosopimuksen 10. kohdan mukaisesti. Irtisanomisaika oli kuusi 
kuukautta (khn jsto 4.8. 6 183 §). 

Yleisjaosto teki vuoden aikana joukon päätöksiä myöntäen erinäisin ehdoin 
eräille asunto-osakeyhtiöille, yhteisöille ja yksityisille henkilöille oikeuden johtaa 
tonteiltaan jätevesiä joko mereen tai avo-ojaan. Eräissä tapauksissa luvat myönnet-
tiin korvauksetta. Lupia myönnettiin seuraavasti: 30. kaupunginosa, Kuusisaari 
(khn jsto 23.8. 6 269 §); 31. kaupunginosa, Kaskisaari ja Lauttasaari (khn jsto 26.1. 
5 137 §, 12.4. 5 569 §); 32. kaupunginosa, Konala (khn jsto 23.2. 5 297 §, 7.9. 6 340 §); 
33. kaupunginosa, Etelä-Kaarela (khn jsto 26. 1. 5 134 §); 34. kaupunginosa, 
Pakila (khn jsto 26.1. 5 136 §, 1.11. 6 695 §); 36. kaupunginosa, Viikinmäki 
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(khnjsto 7.9. 6 341 §, 15.11. 6 784 §); 39. kaupunginosa, Tapanila (khnjsto 18.10. 
6 606 §); 42. kaupunginosa, Kulosaari (khnjsto 8.11. 6 744 §); 43. kaupunginosa, 
Herttoniemi (khnjsto 5.4. 5 521 §); 45. kaupunginosa, Marjaniemi, Myllypuro, 
Vartiokylä (khn jsto 27.9. 6 466 §, 21.6. 5 977 §, 4.8. 6 185 §, 27.9. 6 465 §,); 47. kau-
punginosa, Mellunkylä (khn jsto 19.4. 5 588 §); 49. kaupunginosa, Laajasalo (khn jsto 
26.1. 5 135 §, 4.8. 6 186 §, 27.9. 6 467 §, 4.10. 6 509 §, 18. 10. 6 605 §). 

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä tehtäväksi asiamiestoimiston laatimien 
luonnosten mukaiset sopimukset poliisikonst. Henrik Salinin ja hänen vaimonsa 
Brita Salinin sekä maalari Karl Tryggin ja hänen vaimonsa Hanna Tryggin kanssa 
Nikkilän sairaalan vesi- ja viemärijohtojen vetämisestä heidän omistamiensa maiden 
kautta sekä oikeuttaa yleisten töiden lautakunnan suorittamaan ko. maanomistajille 
sopimuksen mukaan tulevat korvaukset v:n 1957 talousarvion tuloa tuottamatto-
mien pääomamenojen pääluokkaan kuuluvista määrärahoista Nikkilän sairaala, 
erinäisiä perusparannus- ym. töitä (4.8. 2 023 §). 

Arabian Kiinteistö Oy:n anomuksesta kaupunginhallitus päätti, että kaupungin 
toimesta rakennetaan anojan tontin kohdalle jalkakäytävä ja sadevesikaivo, 
sitten kun katualue on vapautunut rakennustyömaan käytöstä (15.9. 2417 §). 

Yleisjaosto päätti myöntää kaupunginkassasta yleisten töiden lautakunnan 
käytettäväksi tarvittavat varat terveydenhoitolautakunnan toim. joht. Kuno Sar-
linin tehtäväksi määräämän lika- ja viemärivesiä varten tarkoitetun säiliön raken-
tamista varten. Terveydenhoitolautakuntaa kehotettiin huolehtimaan kustannusten 
perimisestä toim. joht. Sarlinilta (khnjsto 2.2. 5 185 §). 

Asunto-oy. Steniuksentie 33 -nimiselle yhtiölle päätettiin suorittaa 53 550 mk 
v:n 1957 talousarvion tuloa tuottamattomien pääomamenojen pääluokkaan Asema-
kaavalain 31—-32 §:ien mukaisia viemärien rakennustöitä varten kaupunginhallituk-
sen määräyksen mukaan merkityistä määrärahoista korvauksena niistä vahingoista, 
jotka yhtiön omistamalle kiinteistölle oli aiheutunut katurakennusosaston suoritta-
mista vesi- ja viemärikanavan räjäytystöistä Steniuksentiellä. Korvaus myönnettiin 
sillä edellytyksellä, että yhtiö luopuisi kaupunkiin nähden muista asiaa koskevista 
vaatimuksista (khnjsto 15.11. 6 780 §). 

Yleisten töiden pääluokkaan kuuluvista kaupunginhallituksen käyttövaroista 
yleisjaosto myönsi 100 000 mk korvauksen suorittamista varten Asunto-oy. Steniuk-
sentie 12 -nimiselle yhtiölle katurakennusosaston suorittamista vesijohtokanavan 
kallionräjäytystöistä aiheutuneista vahingoista (khnjsto 29.11. 6 875 §). 

Lääninhallitus oli pyytänyt kaupunginhallituksen lausuntoa L. Maranderin 
valituksesta, joka oli aiheutunut siitä, että Asunto-oy. Konalanrinne 10 ja 12 olivat 
tukkineet alueella aikaisemmin asuneiden kiinteistönomistajien sadevesiviemärin 
omien tonttiensa kohdalla ja korvanneet sen salaojalla, joka ei kuitenkaan toiminut 
tehokkaasti. Maistraatti oli jättänyt asian tutkittavaksi ottamatta toimivaltaansa 
kuulumattomana, koska rakennusjärjestyksessä olevia viemäreitä koskevia mää-
räyksiä ei voitu soveltaa ko. tapaukseen. Kaupunginhallitus päätti ilmoittaa yhty-
vänsä maistraatin antamaan päätökseen. Lääninhallitus oli asiaa tutkiessaan kumon-
nut maistraatin päätöksen ja palauttanut asian uudelleen tutkittavaksi. Kaupungin-
hallitus oli kehottanut asiamiestoimistoa valittamaan ko. päätöksestä (11.2. 452 §, 
12.5. 1 391 §, 4.8. 2 052 §). 
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Kyläsaaren jätevedenpuhdistamo. Kaupunginhallitus päätti hyväksyä yleisten 
töiden lautakunnan esittämän suunnitelman Merisataman ja Tervasaaren jäteveden-
puhdistamon lietteen käsittelyn siirtämisestä Kyläsaareen (1.9. 2 286 §). 

Talin jätevedenpuhdistamon v:n 1959 I neljänneksen sähkölaskun maksamista 
varten kaupunginhallitus myönsi 599 312 mk yleisten töiden pääluokkaan kuulu-
vista käyttövaroistaan (21.4. 1 180 §). 

Herttoniemen jätevedenpuhdistamon laajennustyö hyväksyttiin katurakennus-
osaston piirustusten n:o 8500/127 L, 126 B, 131 L, 132 B mukaisesti. Samalla kau-
punginhallitus päätti, että tarjousten yhteydessä voidaan tehdä piirustuksiin pie-
nehköjä tarpeellisiksi katsottuja muutoksia (12.5. 1 392 §, 1.9. 2 284 §). 

Viikin jätevedenpuhdistamo. Kaupunginhallitus kehotti yleisten töiden lauta-
kuntaa tehdessään kaupunginhallitukselle ehdotuksen Viikin jätevedenpuhdista-
mon lopullisten suunnitelmien hyväksymisestä antamaan lausunnon mahdollisuu-
desta johtaa puhdistamosta tulevat vedet muualle kuin Vanhankaupunginlahden 
pohjaan (23.6. 1 816 §). 

Merkittiin tiedoksi vesihuoltotoimikunnan esitys ko. jätevedenpuhdistamon ja 
sen viemäröimisalueen viemäritöiden valmistumisen kiirehtimisestä (13.10. 2 694 §). 

Tapanilan jätevedenpumppaamo. Kaupunginhallitus päätti hyväksyä taloraken-
nusosaston 22.9. laatiman ja nrolla 1 merkityn Tapanilan ja te vedenpumppaamon 
pääpiirustuksen (13.10. 2 701 §). 

Helsingin maalaiskunnan jätevesien puhdistaminen. Lääninhallitus oli pyytänyt 
kaupunginhallituksen lausuntoa Helsingin maalaiskunnan anomuksesta saada lupa 
jätevedenpuhdistuslaitoksen käyttämiseen Tikkurilan kylän Eteläpuisto nimisellä 
tilalla. Kaupunginhallitus päätti ilmoittaa lääninhallitukselle yleisten töiden lauta-
kunnan ja teollisuuslaitosten lautakunnan esittämillä perusteilla vastustavansa 
maalaiskunnan suunnitelmia jätevesien keskittämisestä Tikkurilaan tarkoituksella 
laskea ne sieltä puhdistuksen jälkeen Keravanjokeen. Samalla kaupunginhallitus 
päätti ehdottaa, että mainitut jätevedet pumpattaisiin kaupungin viemäristöön ja 
sitä tietä mereen Vantaanjoen vesistöä likaamatta. Mikäli kaupungin ehdottamaan 
järjestelyyn ei suostuttaisi olisi ko. jätevedet puhdistettava mahdollisimman kauas 
Keravanjoesta sijoitetuissa paikallispuhdistamoissa ja niihin liitetyissä tekolammi-
koissa niin puhtaiksi, että se vastaisi Vantaanjoen keskimääräistä puhtaut ta Van-
hankaupungin vedenottamon kohdalla. Jos taas maalaiskunnan anomukseen jäte-
vedenpuhdistamon sijoittamisesta Tikkurilaan suostuttaisiin, olisi se joka tapauk-
sessa järjestettävä yleisten töiden lautakunnan lausunnossaan selostamalla tavalla 
ja sillä ehdolla, että kaupungin terveydenhoito viranomaisilla sekä kaupungin 
vesilaitoksen nimeämillä tarkkailijoilla olisi esteetön pääsy jätevedenpuhdistamoon 
kaikkina vuorokauden aikoina. Lisäksi kaupunginhallitus päätti ilmoittaa läänin-
hallitukselle, että kaupungin ja maalaiskunnan edustajien kesken käytiin neuvotte-
luja maalaiskunnan jäte vesikysymyksen ratkaisemisesta siten, että ko. vedet joh-
dettaisiin puhdistamattomina kaupungin viemäriverkostoon (23.6. 1 814 §). 

Kaupungin edustajiksi sopimusehdotuksesta käytäviin neuvotteluihin, joita 
tultaisiin käymään Helsingin maalaiskunnan alueelta tulevien jätevesien johtami-
sesta Viikin jätevedenpuhdistamoon, määrättiin kaup. ins. Walter Starck, apul. 
katurak.pääll. Paavo Hyömäki ja kaup. asiamies Jarl-Erik Kuhlefelt (6.10. 2 626 §). 
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Kyläsaaren jätteidenpolttolaitos. Kaupunginhallitus päätti puolestaan hyväksyä 
arkkit. K. R. Lindgrenin 5.7. laatimat, molla 1 ja 2 merkityt Kyläsaaren jätteiden-
polttolaitoksen vaakahuoneen pääpiirustukset (11.8. 2 082 §). 

Ojat. Yleisten töiden pääluokkaan kuuluvista kaupunginhallituksen käyttö-
varoista myönnettiin 2.5 mmk korttelin n:o 29063 länsirajan välittömässä läheisyy-
dessä olevan Korppaan avo-ojan rakentamista varten umpi viemäriksi yleisten töi-
den lautakunnan esittämällä tavalla (24.11. 3 149 §); 15 000 mk kaupungin avustuk-
sena autonkulj. J. Polkon toimesta tapahtuvaan, Jako tien sivuojassa olevan rum-
mun kunnostamiseen tarvittavien 8 jm 8—10":n sementtiputkien ja kolmen auto-
kuormallisen täytesoraa maksamista varten (khnjsto 8.11. 6 742 §). 

Kaupunginhallitus oikeutti yleisten töiden lautakunnan käyttämään tuloa tuot-
tamattomien pääomamenojen pääluokkaan ojien perkausta varten merkityistä mää-
rärahoista 275 000 mk Elontien poikkirummun uusimista varten (13. 10. 2 698 §). 

Eräät Tapaninkylän Yrttimaantien varrella asuvat henkilöt ja Lassaksen Oma-
kotiyhdistys olivat anoneet ko. paikkakunnilla olevan ojan perkaamista. Kaupun-
ginhallitus päätti, etteivät anomukset antaneet aihetta muihin toimenpiteisiin, kuin 
että anojille ilmoitettaisiin kaupungin osallistuvan vesioikeuslain mukaisesti mainit-
tuihin perkauskustannuksiin mikäli kaupungille esitetään perkaussuunnitelmat, kus-
tannusarviot, lainmukaiset kustannusten osittelut sekä takeet siitä, että yksityiset 
maanomistajat suorittavat osuutensa ko. kustannuksista (1. 12. 3 214 §, 20. 10. 
2 770 §). 

Kiinteistöj en pääluokkaan kuuluvista kaupunginhallituksen käyttövaroista 
myönnettiin 500 000 mk kaupungin osallistumista varten maanomistajana Raja-
kylän halki kulkevan Vesalan puron perkauskustannuksiin kiinteistölautakunnan 
tarkemmin määrittelemillä ehdoilla sekä sillä edellytyksellä, että myös Helsingin 
maalaiskunta, asutushallitus ja Fazerila osallistuvat ko. kustannuksiin. Samalla 
kaupunginhallitus päätti ilmoittaa päätöksestään lääninhallitukselle (25. 2. 644 §). 

Yleisjaosto päätti muuttaa Näsinpuron perkaamisesta v. 1959 (ks. s. 369) teke-
määnsä päätöstä siten, että kaupungin toimesta ja kustannuksella perataan ko. pu-
rosta Kytöniityntien ja Miilutien risteyksestä alaspäin oleva osa. Työtä varten myön-
nettiin 120 000 mk kiinteistöjen pääluokkaan kuuluvista määrärahoista Erinäisten 
kaupungin alueella olevien »isännättömien valtaojien» kunnossapito ja perkaussuun-
nitelmien laatiminen (khn jsto 1. 11.6 692 §). 

Erään valtion omistamalla alueella olevan suolammikon täyttäminen. Kaupungin-
hallitus päätti pyytää rautatiehallitukselta lupaa Niittylän pienteollisuusalueen 
korttelin n:o TK 28299 tonttien n:o 3 ja 4 luoteispuolella valtion omistamalla lii-
kennealueella olevan n. 3 000 m2 käsittävän suolammikon täyttämiseen (11.8. 
2 065 §). 

Eräiden täyttämistöiden suorittaminen Toukolassa. Jätekeskus Oy:n anomuksesta 
kaupunginhallitus oikeutti yhtiön suorittamaan omalla kustannuksellaan täyt tämis-
töitä korttelissa VK 685 sijaitsevaa tonttiaan rajoittavilla puisto- ja liikennealueilla 
sekä korttelissa VK 686 yhtiön anomukseen liitetyn piirustuksen mukaisesti sillä eh-
dolla, että yhtiö vastaa niistä mahdollisista vahingoista sekä korjaus- ja muutos-
töistä johtuvista kustannuksista, joita täyttäminen saattaa aiheuttaa Rajasampaan-
rannan ja Kokkosaarenkadun viemäreistä mereen johtaville puuputkille, minkä 
lisäksi olisi erikoisesti huomioitava, ettei viemärin kohdalle saisi ajaa kivitäytettä 
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ja että yhtiön tulisi tilata katurakennusosastolta valvoja maata viemärien kohdalla 
täytettäessä (4. 8. 2 048 §). 

Aidat. Yleisten töiden pääluokkaan kuuluvista kaupunginhallituksen käyttö-
varoista myönnettiin 40 000 mk Oy. Riksi-Levyt -nimiselle yhtiölle luovutettavalla 
alueella olevan panssari verkkoaidan siirtämistä varten 1,9. mennessä uudelle rajalle 
(4. 8. 1 989 §, ks. s. 77). 

Vanhojen palokaivojen hävittäminen. Merkittiin tiedoksi rakennusviraston ilmoi-
tus eräiden vanhojen palokaivojen hävittämisestä. Samalla yleisjaosto oikeutti ra-
kennusviraston hävittämään esityksessä mainittujen kolmen kaivon asemesta vain 
Oulunkylän kaivon XI/V.2 (khn jsto 26. 1. 5 138 §). 

Toukolan konekorjaamo. Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa yleisten töiden 
lautakunnan ylittämään tuloa tuottamattomien pääomamenojen pääluokkaan Tou-
kolan konekorjaamon konesuojarakennusta varten merkittyä määrärahaa 966 000 
mk:lla ko. rakennuksen sähkötöiden loppuun suorittamista varten (30. 6. 1 887 §). 

Hernesaaren autokorjaamon peruskorjaustyön muutospiirustukset n:o 1—6 hy-
väksyttiin talorakennusosaston ehdotuksen mukaisesti (7. 1. 85 §). 

Leikkikentät. Kaupunginhallitus päätti hyväksyä talorakennusosaston laatimat, 
Tullinpuomin leikkikentän majan pääpiirustukset n:o 1 ja 2 sekä tehdä samalla kau-
punginvaltuustolle esityksen 800 000 mk:n suuruisen lisämäärärahan myöntämisestä 
ko. rakennuksen rakentamista varten (7. 7. 1 923 §). 

Sörnäisten Naiset -nimisen yhdistyksen anomuksesta kaupunginhallitus päätti, 
että korttelin n:o 359 tontti n:o 2 täytetään kadun tasoon ja kunnostetaan toistai-
seksi lasten leikkikentäksi kuitenkin siten, että alueelle ei rakenneta kahluuallasta, 
eikä tontin koilliskulmaan sijoiteta kiinteitä laitteita. Samalla kaupunginhallitus 
päätti kehottaa yleisten töiden lautakuntaa ryhtymään alustaviin toimenpiteisiin 
tontilla olevan montun täyttämiseksi sekä yhteistoiminnassa lastentarhain lautakun-
nan kanssa laatimaan suunnitelman ja kustannusarvion sanotun alueen kunnostami-
seksi leikkikentäksi (22. 12. 3 398 §). 

Vakuutusosakeyhtiö Pohjolalle päätettiin ilmoittaa, että lasten leikkialueen ra-
kentaminen Etelä-Haagaan Kiinteistö Oy. Kultareunan taloryhmän välittömässä 
läheisyydessä olevalle, puistoalueeksi merkitylle alueelle ottamalla huomioon että 
suunnitelmat puistoalueen vastaiseksi järjestelyksi olivat keskeneräiset voitaisiin 
suorittaa vasta v. 1962 (3. 11. 2 883 §). 

Vielä kaupunginhallitus päätti varata Hälvikin kylästä asemakaavaosaston piir-
rokseen n:o 4664/23. 11. 1959 merkitystä alueesta palstan RN:o 2234 itäpuolelta n. 
3 000 m2 käsittävän alueen leikkikenttäalueeksi siten, että Päätieltä sanotulle alueel-
le johtavaa tietä voitaisiin jatkaa leikkikentän pohjois- ja itäpuolella sijaitseville 
alueille. Kiinteistölautakuntaa kehotettiin yhteistoiminnassa urheilu- ja retkeily-
lautakunnan, lastentarhain lautakunnan sekä yleisten töiden lautakunnan kanssa 
ryhtymään alustaviin toimenpiteisiin em. leikkikentän suunnittelemiseksi (22. 9. 
2 455 §). 

Luonnonsuojelukohteet. Kaupunginhallitus päätti ilmoittaa ao. kaupungin laitok-
sille, ettei Roihuvuoren korttelin n:o 43221 itäpuolella sijaitsevaa hiidenkirnua sekä 
Seurasaaren ns. urheilukentän eteläreunassa sijaitsevaa hiidenkirnua saanut vau-
rioittaa tai hävittää ilman kaupunginhallituksen lupaa (29. 9. 2 562 §, 20. 10. 2 740§). 
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Kaupunginhallitus päätti peruuttaa v. 1956 (ks. s. 238) tekemänsä päätöksen, 
joka koski Tullisaaren Suopellon kaakkoiskulmassa olevaa vaahteraa (14. 1. 139 §). 

Muistolaatat. Kaupunginhallituksen yleisistä käyttövaroista myönnettiin Alek-
sis Kiven Seuralle 25 000 mk korvauksena Helsingin kaupungin nimen liittämisestä 
Aleksis Kiven syntymäkodin seinään kiinnitettävään tauluun (13. 10. 2 666 §). 

Samoista määrärahoista myönnettiin Helsinki-Seuralle 80 000 mk J. A. Ehr-
strömin muistolaattojen hankkimista ja kiinnittämistä varten talon Fabianinkatu 13 
seinään (khn jsto 15. 3. 5 391 §). 

Munkkiniemen sankarihauta-alueen lopullista kunnostamista varten kaupungin-
hallitus myönsi em. käyttövaroistaan 1.3 mmk, josta 650 000 mk saatiin suorittaa 
heti ja loput puisto-osaston ilmoitettua rahatoimistolle, että sankaripatsas on pysty-
tetty paikoilleen ja alue saatettu lopulliseen kuntoon (13. 4. 1 081 §). 

Kaupunginpuutarha. Yleisten töiden pääluokkaan kuuluvista kaupunginhalli-
tuksen käyttövaroista myönnettiin 1.13 mmk kaupunginpuutarhan sähköpäätaulun 
uusimista ja siihen liittyvien muiden muutostöiden suorittamista varten (28. 1. 
333 §) sekä 205 000 mk kaupunginpuutarhan toimisto- ja asuinrakennuksen korjaus-
työtä varten. Yleisten töiden lautakuntaa kehotettiin, mikäli työtä ei ennätettäisi 
kertomusvuoden aikana suorittaa kokonaisuudessaan, tekemään eri esitys v:n 1961 
aikana suoritettaviin töihin tarvittavista määrärahoista (8. 12. 3 284 §). 

Käymälät ym. Kaupunginhallitus päätti, että yleisten käymälöiden WC-osas-
toilla peritään maksuna 20 mk henkilöltä ja kerralta 1. 9. lukien (18. 8. 2 143 §). 

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä talorakennusosaston laatimat,Haapaniemen 
kentälle tulevan vedenheittopaikan 5. 5. päivätyt pääpiirustukset n:o 1 ja 2. Samalla 
kaupunginhallitus päätti, että vedenheittopaikkaan oli järjestettävä lämpimänä 
vuodenaikana jatkuvasti tai jaksottain toimiva vesihuuhtelu. Tarkoitusta varten 
myönnettiin tuloa tuottamattomien pääomamenojen pääluokkaan kuuluvista kau-
punginhallituksen käyttövaroista l . n mmk (7. 7. 1 967 §,24. 11. 3 141 §). 

Samaten kaupunginhallitus päätti hyväksyä talorakennusosaston 10. 6. päivätys-
sä piirustuksessa esitetyn mukaisen vedenheittopaikan rakentamisen Kanavakadun 
alle. Tarkoitusta varten myönnettiin em. määrärahoista 1.2 mmk. Samalla kaupun-
ginhallitus päätti, että Kanava- ja Satamakadun kulmauksessa oleva mukavuuslai-
tos saatiin poistaa (18. 8. 2 141 §). 

Edelleen kaupunginhallitus päätti, että Eteläisen Makasiinikadun itäosan jat-
keella oleva miesten vedenheittopaikka saatiin poistaa sillä ehdolla, että ko. alueella 
työskenteleville järjestettäisiin satamalaitoksen toimesta tilaisuus jonkin muun lä-
hellä olevan vastaavan laitoksen käyttämiseen (7. 7. 1 978 §); että Pikku Satamaka-
dulla Kanavakadun kulmassa oleva vedenheittopaikka saatiin poistaa (4. 8. 2 047 §), 
että Katajanokan pohjoisrannassa oleva puinen käymälärakennus saatiin poistaa 
heti sen jälkeen, kun Kesko Oy:n toimesta rakennettavaan moottoripolttoaineja-
keluaseman rakennukseen Satamakadun ja Laivastokadun risteyksen koillispuolelle 
tulevat, yleiseen käyttöön tarkoitetut käymälät olivat valmistuneet (18. 8. 2 142 §). 

Tervapatavalaistuksen järjestäminen. Yleisjaosto päätti myöntää yleisten töiden 
pääluokan lukuun Istutukset kuuluvista määrärahoista Satunnaiset istuttamis-, 
koristelu- ja puhdistustyöt, kaupunginhallituksen määräyksen mukaan, 45 000 mk 
yleisten töiden lautakunnan käytettäväksi tervapatavalaistuksen järjestämistä var-
ten kertomusvuoden jouluaattona Huopalahden, Lauttasaaren, Munkkiniemen, 
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Pitäjänmäen ja Vanhankirkon puiston sankarihaudoille sekä Lapinlahden ortodoksi-
sella hautausmaalla olevalle sankarihaudalle (khn jsto 20. 12. 6 995 §). 

Koristekasvien luovuttaminen. Em. määrärahoista myönnettiin yhteensä 32 860 
mk mm. Johanneksen kirkon ja pääpaloaseman koristamisesta tulipalossa surmansa 
saaneiden palomiesten hautajaistilaisuutta varten ja Kaupungintalon juhlasalin ko-
ristamisesta eri tilaisuuksia varten aiheutuneiden laskujen maksamiseen (khn jsto 
31. 5. 5 807 §, 28. 6. 5 994 §, 27. 9. 6 424, 6 425 §, 4. 10. 6 473 §, 22. 11. 6 794 §). 

Liputuksen järjestäminen. Kertomusvuoden aikana järjestettiin liputus eräissä 
tilaisuuksissa, joista mainittakoon: itsenäisyyspäivä, Itävallan presidentin Adolf 
Schärfin vierailu ja Yhdistyneiden Kansakuntien vuosipäivä (khn jsto 1. 11. 6 651 §, 
17. 5. 5 714 §, 18. 10. 6 563 §, 5. 12. 6 884 §, 1. 3. 5 305 §, 16. 8. 6 200 §). 

Lisäksi yleisjaosto oikeutti ulkoasiainministeriön saamaan korvauksetta käyt-
töönsä 30 Suomen lippua Zurichissä v:n 1961 helmikuussa pidettävää Suomen viik-
koa varten sillä ehdolla, että ministeriö vastaa lipuille mahdollisesti aiheutuvien va-
hinkojen korvaamisesta ja suorittaa niiden kuljettamisesta aiheutuvat kustannukset 
(khn jsto 20. 12. 6 985 §). 

Vielä yleisjaosto oikeutti rakennusviraston lainaamaan korvauksetta Yhdisty-
neitten Kansakuntien Maatalous- ja elintarvikejärjestön, Kansainvälisen lasten-
apurahaston ja Maailman terveysjärjestön maidontarkastuskurssin ajaksi 19 eri mai-
den lippua ja 5 lipputankoa. Kurssien osanottajille, n. 40 henkilölle, päätettiin jär-
jestää Kaupunginkellarissa vastaanotto (khn jsto 5. 4. 5 492 §). 

Anastetun omaisuuden poistaminen luetteloista. Rakennusviraston eri työmailta 
anastettu tai tulipalossa tuhoutunut omaisuus päätettiin poistaa ao. irtaimistoluet-
teloista (khn jsto 1. 3. 5 343 §, 8. 3. 5 376 §, 28. 6. 6 021 §, 30. 8. 6 301 §, 13. 9. 
6 382 §, 8. 11.6 739 §, 15. 11.6 774,6 775 §). 

Oy. Putkisto Ab:n konkurssipesälle maksettavaksi tuomitun korvauksen suoritta-
mista varten kaupunginhallitus myönsi 986 369 mk tuloa tuottamattomien pääoma-
menojen pääluokkaan kuuluvista käyttövaroistaan (24. 3. 906 §). 

Työntekijäin tuhoutuneen omaisuuden korvaaminen. Työntekijöiltä rakennusviras-
ton eri työmailla anastetun tai tulipalossa tuhoutuneen omaisuuden korvaamiseksi 
myönnettiin yhteensä 68 283 mk yleisten töiden pääluokkaan kuuluvista kaupungin-
hallituksen käyttövaroista (khn jsto 22. 3. 5 449 §, 24. 5. 5 792 §, 4. 8. 6 177 §, 13. 12. 
6 982 §). 

Vahingonkorvaukset. Kaupunginhallituksen yleisistä käyttövaroista päätettiin 
suorittaa seuraavat erilaatuiset korvaukset: kassanhoit.apul. Kalle Tonttilalle 
10 500 mk turmeltuneesta päällystakista (khn jsto 1. 3. 5 322 §); näyttelijätär Gerda 
Wrede-Paischeffille 109 450 mk kadulla liukastumisesta aiheutuneesta vahingosta 
(khn jsto 19. 4. 5 587 §); ev.luutn. L. Pohjanheimon Asekokoelma -nimiselle säätiölle 
7 000 mk traktorin Meilahti 4:ssä rikkoman aidan korvaamiseksi (khn jsto 21. 5. 
5 974 §); Asunto-oy. Pappilantie 7 -nimiselle yhtiölle 21 359 mk viemärin jäätymisen 
aiheuttamista vahingoista (khn jsto 23. 8. 6 267 §); t iekarhunkäyttäjä Nestor Luuk-
koselle 3 900 mk oikeudenkäynnistä aiheutuneiden kulujen korvaamiseksi (khn jsto 
11. 10. 6 555 §); 140 080 mk autoilija Sulo Jalkaselle kadulla olleen kuopan hänen 
autolleen aiheuttamien vahinkojen korvaamiseksi (khn jsto 19. 1. 5 097 §); autoilija 
Harry Westerholmille 3 279 mk korvauksena auto vaurioista (khn jsto 15. 3. 5 413 §); 
autoilija Artturi Äkerfeltille 45 966 mk lumenkaatopaikalla mereen vajonneen auton 
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korjauskustannuksina (khn jsto 26. 4. 5 635 §); kairaaja Hannu Penttiselle 22 280 
mk yhteenajossa vaurioituneen moottoripyörän korjauskustannuksina (khn jsto 11. 
10. 6 556 §); työnjoht. Teuvo Gallelle 24 885 mk kadulla olleeseen kuoppaan pudon-
neen auton korjauskuluja varten (khn jsto 18. 10. 6 604 §), 16 450 mk autoilija Lasse 
Pöystin urheilukentällä vaurioituneen kuorma-auton korjauskuluja varten (khn jsto 
15. 11. 6 779 §); tri H. Nevanlinnalle 92 000 mk Melkonkadulla vaurioituneen 
auton korjauskuluja varten (khn jsto 5. 7. 6 085 §); autoilija Yrjö Koskiselle 75 000 
mk tien reunan pettämisestä autolle sattuneen vahingon korvaamiseksi (khn jsto 
23. 2. 5 295 §). 

Yleisten töiden pääluokkaan kuuluvista kaupunginhallituksen käyttövaroista 
myönnettiin liikkeenharj. Eino Helmiselle 25 000 mk ryhmittymisnastan rikkoman 
autonrenkaan korvaamiseksi (khn jsto 26. 1. 5 132 §); 12 200 mk työnjoht. Harald 
Lampiselle kadussa olleen nastan rikkomasta autonrenkaasta (khn jsto 16. 8. 
6 231 §); sair.hoit. Margit Strandmanille 11 163 mk kadulla olleen kuopan autolle 
aiheuttamien vahinkojen korvaamiseksi (khn jsto 16. 8. 6 233 §); Helsingin lennätin-
ja puhelinpiirin piirikonttorille 19 691 mk kaivinkoneen puhelinlinjoille Käpylässä 
aiheuttamien vahinkojen korvaamiseksi (khn jsto 9. 2. 5 218 §); autosuojanvartija 
O. Miinalaiselle 5 000 mk vahingossa tapahtuneesta palohälytyksestä aiheutuneen 
maksun korvaamiseksi (khn jsto 4. 8. 6 184 §); lumenajon yhteydessä vaurioitunei-
den veneiden korvaamiseksi eri henkilöille yhteensä 48 000 mk (khn jsto 16.8. 
6 230 §); Union-Öljy Oy:lle 161 000 mk Hyryläntien rakentamisen yhteydessä Tuo-
marinkylässä olevalla moottoriajoneuvojen huoltoasemalla sattuneiden vaurioiden 
korvaamiseksi (29.9. 2521 §); rva E. Kjällmanille 17 789 mk korvauksena niistä vahin-
goista, joita kadussa olevan vesijohtoputken rikkoutuminen oli aiheuttanut hänen 
liikkeelleen (khn jsto 4. 10. 6 502 §); rak.mest. Karl Salmelalle 3 955 mk virkatehtä-
vistä aiheutuneiden oikeudenkäyntikulujen korvaamiseksi (khn jsto 1 .11 .6 690 §); 
Strömberg Oy:lle 60 000 mk korvauksena katutöiden yhteydessä v. 1952 suoritta-
matta jääneistä töistä (khn jsto 8. 11. 6 712 §). 

Sekatyöntekijä Reino Raita vapautettiin suorittamasta hänen maksettavakseen 
työmaakojun syttymisen vuoksi tuomitut korvaukset, yhteensä 178 329 mk, korko 
5 % 3. 11. 1959 lukien sillä ehdolla, että asianomainen suorittaisi kaupungille 5 000 
mk. Em. määrärahoista myönnettiin 36 625 mk korvauksen suorittamiseksi hakijan 
puolesta viidelle eri henkilölle (khn jsto 10. 5. 5 709 §). 

Vainajan muiston kunnioittaminen. Em. määrärahoista myönnettiin 3 000 mk 
puisto-osaston töissä tapaturmaisesti kuolleen työntekijä Irannon hautajaistilaisuu-
dessa lasketun seppeleen maksamiseksi (khn jsto 22. 11. 6 825 §). 

Yleisten töiden lautakunnan 50-vuotisjuhlakokouksen yhteydessä pidettävien illal-
listen kustannusten suorittamista varten myönnettiin 100 000 mk kaupunginhalli-
tuksen yleisistä käyttövaroista (khn jsto 20. 12. 7 038 §). 

Avustukset. Vm. määrärahoista myönnettiin 300 000 mk Suomen Arkkitehtilii-
ton standardisoimislaitoksen suorittaman neuvontatoiminnan avustamista varten 
(27. 5. 1 555 §). 
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