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6. Hakija hankkii suunnitelmalle Valtionrautateiden hyväksymisen. 
7. Rakentaminen tapahtuu satamalaitoksen satamarakennusosaston valvonnassa. 
8. Korvauksena, jonka perimisestä huolehtii kiinteistövirasto, on hakijan suori-

tettava kaupungille 60 000 mk (khnjsto 1.11. 6 694 §). 
Oy. G. W. Sohlberg Ab:n anomuksesta yleisjaosto kehotti satamarakennusosastoa 

sulkemaan tontin TK 43054 kohdalla raidekujalla 51. olevan sivuraiteen sekä vapaut-
ti hakijan ko. sivuraiteen kunnossa- ja puhtaanpitokustannuksista 1.1.1959 lukien. 
Samalla yleisjaosto päätti kehottaa rakennusjärjestyskomiteaa harkitsemaan sivu-
raiteita koskevan, katujen kunnossapitovelvollisuutta vastaavan määräyksen sisäl-
lyttämistä esim. rakennusjärjestykseen (khnjsto 5.7. 6 091 §). 

Edelleen yleisjaosto päätti, että Oy. Esso Ab:n Meritorilta vuokraamalla huolto-
asematontilla oleva raiteenosa saatiin purkaa (khn jsto 1.11. 6 693 §). 

Vaihteenasetinten luovuttaminen rautatiemuseolle. Yleisjaosto päätti, että kaupun-
gin puolesta luovutetaan rautatiemuseolle korvauksetta anotut kaksi vaihteenase-
tinta, jotka poistettaisiin käytöstä Eteläsataman laiturityömaalla suoritettavien 
raidejärjestelyjen yhteydessä (khnjsto 8.11. 6 736 §). 

Vahingonkorvaukset. Yleisjaosto myönsi kaupunginhallituksen yleisistä käyttö-
varoista yhteensä 9 570 mk eräiden työntekijäin työssä vahingoittuneiden kellojen 
korjauskuluja varten (khn jsto 5.4. 5 516 §, 17.5. 5 748, 5 749 §, 26.10. 6 644 §). 

Satamien pääluokkaan kuuluvista kaupunginhallituksen käyttövaroista yleis-
jaosto vielä myönsi em. tarkoitusta varten 1 600 mk sekä 26 600 mk erään työmaalla 
vaurioituneen kuorma-auton korjauskuluja varten (khnjsto 16.2. 5 259 §, 2.2. 
5 186 §). 

Merkittiin tiedoksi, että korkein oikeus oli 11.3. evännyt Yksityisyrittäjäin 
Keskinäisen Vakuutusyhtiön ja autoil. Kalle Koskisen hovioikeuden v. 1958 anta-
maa päätöstä koskevan muutoksenhakuluvan, jolla päätöksellä kaupunki oli vapau-
tettu suorittamasta Koskiselle korvauksia hänen autolleen Sörnäisten satamassa 
v. 1954 sattuneista vaurioista (khnjsto 15.11. 6 778 §). 

Vielä yleisjaosto päätti myöntää 4 000 mk kaupunginhallituksen yleisistä käyttö-
varoista korvauksen suorittamiseksi konttorinhoit. Bertel Nordenstrengille asian-
ajopalkkiosta, jonka hän oli suorittanut ent. tullivartijan Sven Kuusiolan sekä Nor-
denstrengia että useita poliisi- ja tulli virkamiehiä vastaan nostaman oikeudenkäynnin 
johdosta. Korvaus myönnettiin sillä ehdolla, että Nordenstreng siirtäisi oikeuden-
käyntisaatavansa Kuusiolalta kaupungille (khnjsto 31.5. 5 833 §). 

Kaupunginhallitus päätti ettei, kaupunki vetoa Helsingin hovioikeuteen Tuusu-
lan kihlakunnanoikeuden päätöksestä, jolla kihlakunnanoikeus 9.3. oli hylännyt 
kaupungin kanteen ja korvausvaatimukset koneenkäytt. Väinö Huoposta vastaan 
asiassa, joka koski Katajanokan II varastorakennuksen työmaalla olevassa puisessa 
vajassa sattunutta tulipaloa (5.5. 1 319§). 

13. Muut liikeluonteiset laitokset 

Teurastamolaitos 

Viranhaltijat. Kaupunginvaltuuston 24.2. (ks. s. 108) tekemän päätöksen perus-
teella kaupunginhallitus päätti ilmoittaa ko. päätöksen 1 ponnesta toim. johtaja 
Turuselle ja teurastamolautakunnalle sekä 2 ponnen mukaisesti Uudenmaan läänin-
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hallitukselle ja kehottaa asiamiestoimistoa ilmoittamaan asiassa ilmenneestä poliisi-
laitokselle sekä pyytämään samalla, että poliisilaitos ryhtyisi tarvittaviin toimen-
piteisiin asian saattamiseksi tuomioistuimen käsiteltäväksi. Samalla kaupunginhalli-
tus päätti myöntää varat. Reijo Turuselle anomuksesta eron teurastamon toimitus-
johtajan virasta 29.2. lukien. Edelleen kaupunginhallitus päätti kehottaa teurasta-
molautakuntaa ryhtymään toimenpiteisiin teurastamon toimitusjohtajan viran 
julistamiseksi haettavaksi (25.2. 595 §). Kaupunginhallitus päätti, että teurasta-
mossa avoimeksi tulevia virkoja ei saanut julistaa haettavaksi eikä täyttää ilman 
kaupunginhallituksen kussakin tapauksessa antamaa lupaa (31.3. 995 §). 

Kaupunginhallitus päätti määrätä tp. virastotyöntekijän Bengt Krookin siirty-
mään virkasäännön 11 §:n 2) kohdan mukaisesti 1.4. lukien teurastamon konttori-
päällikön virkaan, koeaika 1 vuosi ja muuten tavanmukaisilla ehdoilla (3.3. 692 §). 

Teurastamon apulaisjohtajan virka päätettiin toistaiseksi jättää täyt tämättä . 
Vs. apulaisjohtajaksi määrättiin tarkastuseläinlääk. Torsten Troberg 1.8. lukien 
toistaiseksi virkaan kuuluvin palkkaeduin (8.9. 2 336 §). Myöhemmin päätettiin 
em. virka julistaa haettavaksi, hakuaika 30 p:ää (29.12. 3 497 §). 

Kaupunginhallitus kehotti teurastamolautakuntaa julistamaan kiireellisesti teu-
rastamon toimitusjohtajan viran uudelleen haettavaksi, hakuaika kaksi viikkoa, 
ja samalla ilmoittamaan, että virkaa 2.5. päättyneen hakuajan kuluessa hakeneiden 
henkilöiden hakemukset otettaisiin huomioon ilman eri hakemusta. Viranhaku-
ilmoitus olisi julkaistava erillisenä kahden palstan ilmoituksena (5.5. 1 320 §). 

Sittemmin kaupunginhallitus päätti kumota palkkalautakunnan 20.5. tekemän 
päätöksen sekä kehottaa lautakuntaa ottamaan toim.joht. Turusen eläkeanomuksen 
välittömästi käsiteltäväkseen ja päätettäväkseen viranhaltijain eläkesäännön mu-
kaisesti (16.6. 1 749 §). 

Teurastamolaitoksen lautakunnan sihteerille maksettava palkkio määrättiin 
1.1.1961 lukien toistaiseksi 12 000 mk:ksi kuukaudessa. Teurastamon pääluokkaan 
kuuluvista käyttövaroista myönnettiin 144 000 mk ko. palkkion maksamista varten 
(khn jsto 27.12. 7 095 §). 

Karjapihan esimiehelle Edvin Lindholmille päätettiin maksaa ajalta 1.4.—30.11. 
vihannestukkutorin esimiehen tehtävien hoitamisesta lisäpalkkana 15. ja 16. palkka-
luokkien mukaisten peruspalkkojen välinen erotus, joka saatiin suorittaa vihannes-
tukkukeskuksen määrärahoista Viranhaltijain aiheuttamat erinäiset kustannukset 
sekä karjanhoit. Tuomas Lindenille lisäpalkkana samalta ajalta, mikäli hän hoitaa 
karjapihan esimiehen tehtäviä, karjapihan esimiehen viran ja hänen oman virkansa 
peruspalkkojen välinen erotus, ei kuitenkaan siltä ajalta, jolloin karjapihan esimies 
Lindholm on vuosilomalla. Tarkoitukseen saatiin käyttää teurastamon määrärahoja 
Viranhaltijain aiheuttamat erinäiset kustannukset (16.6. 1 746 §). 

Navettamaksun perimistä koskeva valitus. Kaupunginhallitus päätti valittaa kor-
keimpaan hallinto-oikeuteen Uudenmaan lääninhallituksen päätöksestä siltä osin kuin 
päätöksellä oli kumottu kaupunginhallituksen päätös navettamaksun perimisestä 
kaikista teurastamossa teurastetuista eläimistä. Asiamiestoimistoa kehotettiin huoleh-
timaan valituksen jättämisestä korkeimmalle hallinto-oikeudelle (30. 6.1 877 §). 

Laitteiden ja putkiston uusiminen ym. Kaupunginhallitus oikeutti teurastamo-
lautakunnan käyttämään eräitä kertomusvuoden talousarvion tuloa tuottavien pää-
omamenojen pääluokkaan kuuluvia siirtomäärärahoja (11.2. 454 §). 
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Sähkön hinnannousun teurastamolle aiheuttamien kustannusten peittämistä varten 
yleisjaosto myönsi 245 170 mk erinäisiin hallintomenoihin kuuluvista ao. määrä-
rahoista (khn jsto 9. 2. 5 202 §). 

Merkittiin tiedoksi teurastamolautakunnan ilmoitus esijäähdyttämön rakentami-
sen lykkäämisestä toistaiseksi (22. 9. 2 470 §). 

Teurastamon yleissuunnitelma. Kaupunginhallitus päätti, että teurastamolaitok-
sen yleisen teurastamon ja vihannestukkukeskuksen kehittämisestä laaditaan uusi 
yleissuunnitelma. Samalla kaupunginhallitus oikeutti teurastamolaitoksen antamaan 
alustavan suunnitelman laatimisen siviili-insinööri N. E. Vernbergin insinööritoimis-
ton tehtäväksi siten, että suunnittelutyöstä aiheutuvat kustannukset saadaa nsuorit-
taa kaupunginhallituksen 8. 9. teurastamolaitoksen lautakunnan käytettäväksi ylei-
sistä käyttövaroistaan myöntämästä 1.5 mmk:n suuruisesta määrärahasta kala-
tukkukeskuksen suunnittelukomitean suunnittelutyön vaatiman asiantuntija-avun 
palkkaamiseen (15. 12. 3 375 §). 

Agroksen alue. Kaupunginhallitus päätti kehottaa kiinteistölautakuntaa siirtä-
mään Agroksen aluetta koskevat vuokrasopimukset teurastamolaitoksen lautakun-
nalle 1.1. lukien ja määrätä mainitun, n. 55 000 m2:n suuruisen alueen pääoma-ar-
voksi 137.5 mmk (14. 1. 183 §). 

Kaupunginhallitus päätti muuttaen v. 1959 (ks. s. 402 ) tekemäänsä päätöstä 
oikeuttaa kiinteistölautakunnan poistamaan kiinteistöluettelosta ko. päätöksellä 
teurastamolautakunnan hallintoon siirrettyjen Agroksen alueella olevien rakennus-
ten arvon, 506 500 mk, sekä määrätä samalla, että ko. rakennusten arvo siirretään 
teurastamon liikekirjanpidon mukaiseksi kantaomaisuudeksi 506 500 mk:n määräi-
senä (12. 5. 1 389 §). 

Vahingonkorvaus. Yleisjaosto kehotti rahatoimistoa suorittamaan kaupunginhal-
lituksen yleisistä käyttövaroista 13 440 mk korvauksena lihatukkuliike Paavo Vai-
niolle teurastamolla kuolleesta vasikasta (khn jsto 16. 8. 6 232 §). 

Kalasatama 

Kalatukkukeskuksen suunnitteleminen. Kaupunginhallitus päätti asettaa Isoon 
Verkkosaareen rakennettavan kalatukkukeskuksen suunnittelua varten komitean, 
jonka tehtävänä olisi tehdä ehdotus kalatukkukeskuksen alueen määräämisestä sekä 
yleissuunnitelman laatiminen alueen käyttämisestä ja tilojen varaaminen eri tarkoi-
tuksiin sekä myös ehdotuksen tekeminen kalatukkukeskuksen pääoma- ja käyttö-
kustannusten jakamisesta kaupungin ja yksityisten liikeyritysten kesken sekä kala-
tukkukeskuksen hallinnon järjestämisestä. Komitean puheenjohtajaksi määrättiin 
teollisuus- ja rakennustointa johtava apulaiskaupunginjohtaja sekä jäseniksi teuras-
tamolaitoksen toim.joht. Björn-Ole Engdahl, johtajat Mikko Luukka, V. Putus ja 
A. Vainio sekä kalastaja Paul Forsberg. Komitea oikeutettiin kuulemaan asiantunti-
joita, ottamaan sihteeri sekä käyttämään myös ulkopuolista asiantuntija-apua suun-
nittelutyössään. Kaupunginhallituksen yleisistä käyttövaroista myönnettiin 1.5 mmk 
teurastamolautakunnan käytettäväksi ulkopuolisten asiantuntijain palkkioihin 
{8. 9.2 341 §). 

Kalasatama-alueen hallinto ja vuokrien määrääminen. Kaupunginhallitus päätti, 
muuttaen v. 1959 (ks. s. 402) tekemäänsä päätöstä, että kalasataman 5 650 m2:n suu-
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niinen alue jää edelleen satamalautakunnan hallintoon. Samalla kaupunginhallitus 
oikeutti satamalautakunnan perimään mainitusta alueesta vuosivuokraa v:n 1961 
alusta lukien tavanomaisen indeksiehdon huomioon ottaen 200 mk/m2 (20. 10. 
2 768 §). 

Elintarvikekeskus 

Viranhaltijat. Kaupunginhallitus päätti myöntää kamreeri Yrjö Laesmaalle pyyn-
nöstä eron elintarvikekeskuksen kamreerin virasta 31. 7. lukien; jättää viran tois-
taiseksi haettavaksi julistamatta sekä kehottaa järjestelytoimistoa kiireellisesti tu t -
kimaan mahdollisuuksia sijoittaa ko. virkaan pätevyydeltään sopivaksi katsottava, 
veroviraston tai rahatoimiston palveluksesta vapautunut henkilö (28.4. 1 214 §). 

Virkaan valittiin sittemmin ekonomi Eino Raitinen tavanmukaisilla ehdoilla 
(30. 6. 1 857 §). 

Otettuaan tutkittavakseen elintarvikekeskuksen lautakunnan 7. 4. tekemän pää-
töksen laitoksen puhelunvälittäjän viran täyttämisestä kaupunginhallitus päätt i 
kumota ko. päätöksen (13. 4. 1 078 §). 

Samaten kaupunginhallitus päätti kumota lautakunnan 13. 12. tekemän päätök-
sen, jolla ilman kaupunginhallituksen etukäteen myöntämää lupaa oli oikeutettu kir-
janpitäjän tai kassanhoitajan tehtävissä oleva henkilö hyväksymään laskuja ja kuit-
taamaan arvopostia. Lautakuntaa kehotettiin, mikäli se pitää tilisäännön 21 §:n 
2 momentin mukaisen luvan myöntämistä välttämättömänä, tekemään siitä kau-
punginhallitukselle perusteltu esitys (22. 12. 3 382 §). 

Elintarvikekeskuksen johtosäännön uusimista valmisteleva kolmijäseninen jaosto 
oikeutettiin kokoontumaan useammin kuin kolme kertaa sekä kuulemaan asiantun-
tijoita (21. 4. 1 158 §). 

Keskuspesula 

Viranhaltijat. Kaupunginhallitus päätti siirtää keskuspesulaan eräät Auroran, 
Hesperian, Kivelän, Laakson, Malmin ja Marian sairaalan ja Koskelan sairaskodin 
pesuloissa toimineet viranhaltijat, joilla oli oikeus saada henkilökohtaisesti kulloinkin 
voimassa olevan virkasäännön ja viranhaltijain eläkesäännön mukaiset edut sinä ai-
kana, jona he ovat keskuspesulan palveluksessa vastaavissa tehtävissä kuin mitä 
heillä oli virkasuhteessa siirron tapahtuessa. Huoltovirastoa ja sairaala virastoa keho-
tettiin mahdollisuuksien mukaan sijoittamaan ensiksi eläkkeeseen oikeutetut ja sen 
jälkeen muut toistaiseksi sijoittamatta jääneet henkilöt virastojen alaisiin laitoksiin 
muihin tehtäviin tai, jollei se jostakin syystä olisi mahdollista, irtisanomaan heidät. 
Sairaaloista siirrettävien henkilöiden siirtopäivät määrätt i in seuraaviksi: Koskelan 
sairaskoti 1.1., Marian sairaala 1. 2., Kivelän ja Hesperian sairaala 1. 3. ja Malmin 
sairaala 16. 3. Keskuspesulaa kehotettiin sopimaan Koskelan sairaskodin ja sairaala-
viraston kanssa ko. sairaskodista ja eri sairaaloista vapautuvien sijaisten ja työsopi-
mussuhteessa olevan henkilökunnan mahdollisesta ottamisesta keskuspesulaan. Jär-
jestelytoimistoa kehotettiin kertomusvuoden loppuun mennessä selvittämään eri 
sairaaloiden vaatehuoltohenkilökunnan sekä Koskelan sairaskodin konemestarien, 
lämmittäjä-mekaanikkojen ja asentajien vastainen pysyvä tarve (28. 1. 299 §, 23. 6. 
1 785 §). 
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Käteiskassa. Yleisjaosto oikeutti keskuspesulan pitämään enintään 200 000 mk:n 
suuruista käteiskassaa, joka oli talletettava säästötilille Kansallis-Osake-Pankin 
Koskelan sivukonttoriin (khn jsto 31. 5. 5 819 §). 

Palohälytys järjestelmä. Yleisjaosto päätti, että keskuspesulan palohälytys järjes-
telmä saatiin yhdistää Kallion paloaseman hälytyspöytään hankintatoimiston kirjel-
mässä n:o 499/21. 10. mainitun, sähkölaitoksen sisäjohtojaoksen suunnitelman mu-
kaisesti. Samalla yleisjaosto kehotti keskuspesulaa suorittamaan tästä aiheutuvat 
kustannukset, yht. 28 395 mk, talousarvioon keskuspesulaa varten merkityistä 
määrärahoista (khn jsto 26. 10. 6 632 §). 

Keskuspesulan tontti. Kaupunginhallitus päätti, että 24. kaupunginosan korttelin 
n:o 979 tontti n:o 2 siirretään 1. 7. lukien keskuspesulan hallintoon 45 mmkin pää-
oma-arvoisena (9. 6. 1 675 §). 

14. Teollisuuslaitoksia koskevat asiat 

Tiedotustilaisuuksien järjestäminen. Kaupunginhallitus kehotti kaupunginkans-
lian tiedotuspäällikköä yhteistoiminnassa teollisuuslaitosten kanssa järjestämään 
tarpeellisia tiedotustilaisuuksia entistä täydellisemmän kuvan antamiseksi yleisölle 
teollisuuslaitosten toiminnan taloudellisuudesta sekä laitosten uudisrakennustoimin-
nan välttämättömyydestä (27. 10. 2 796 §). 

Kaasu-, sähkö- ja kaukolämpölaskujen perimisjärjestelmän muuttaminen. Kau-
punginhallitus päätti, ettei kaasu-, sähkö- ja kaukolämpölaskujen postitse tapahtu-
vasta maksumuistutuksesta kanneta kaupungille tulevien maksujen perimistä kos-
kevien ohjeiden 9 §:n mukaista perimispalkkiota sekä ettei sanottujen ohjeiden 8 §:n 
mukaista sakko- tai viivästyskorkoa peritä mainittujen maksujen osalta, jos korko-
erä on suuruudeltaan alle 50 mk (17. 11. 3 045 §). 

Vesilaitos 

Viranhaltijat. Kaupunginhallitus päätti kehottaa teollisuuslaitosten lautakuntaa 
julistamaan haettavaksi vesilaitoksen 34. palkkaluokan ylikemistin viran, pätevyys-
vaatimuksena diplomi-insinöörin tutkinto tai yliopistossa suoritettu loppututkinto, 
pääaineena kemia sekä kielitaitovaatimuksena IV kielitaitoluokan mukainen kieli-
taito, hakuaika 30 päivää (16. 6. 1 745 §). Ko. virkaan valittiin sittemmin f il. tri 
Jouko Kenttämaa tavanmukaisilla ehdoilla (13. 9. 2 415 §). 

Edelleen päätettiin vesilaitokseen palkata 1. 1. 1961 lukien seuraavat, I I I kieli-
taitoluokkaan kuuluvat tilapäiset viranhaltijat: yksi 34. palkkaluokkaan ja yksi 33. 
palkkaluokkaan kuuluva insinööri, kaksi 32. palkkaluokkaan kuuluvaa kemistiä 
sekä yksi 31. palkkaluokkaan kuuluva kemisti. 17. palkkaluokkaan kuuluva kemi-
kaalipäivystäjän virka päätettiin toistaiseksi jät tää täyt tämättä (10. 11. 2 975 §, 
7.4. 1 054 §). 

Vesilaitoksen jäljempänä mainittujen viranhaltijaryhmien työajat määrättiin 
seuraaviksi: 

1. Ylimestarit, työmestarit, työnjohtajat, varastonhoitajat, apulaisvarastonhoi-
tajat ja vuorotyössä työskentelevät ja lomittavat koneenhoitajat: työaika ja työ-
tuntimäärä normaaliviikkoina sama kuin työntekijöillä, eli 45 tuntia viikossa. 
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