
1. Kaupungin valtuu sto 

Kumpulantien varrelle rakennetut pienteollisuustalot». Edellä esittämänsä perus-
teella aloitteentekijät olivat ehdottaneet, että ryhdyttäisiin kiireellisiin toimenpi-
teisiin Savonkadun ja Kumpulantien leventämiseksi ja varustamiseksi molemmin-
puolisilla pyöräteillä ja että rautatiehallitukselle tehtäisiin ehdotus Vallilan ylikulku-
sillan leventämiseksi samanaikaisesti em. katujen kanssa. Kiinteistölautakunta ja 
yleisten töiden lautakunta olivat puoltaneet mainittujen katujen ja sillan leventä-
mistä tai uuden sillan rakentamista entisen tilalle. Myöskin kaupunginhallitus katsoi 
ko. katujen ja sillan leventämistöiden olevan ajankohtaisia, ja olisi kadut rakennet-
tava asemakaavan mukaisiin lopullisiin leveyksiinsä. Tarvittavat määrärahat olisi 
merkittävä v:n 1962 talousarvioehdotukseen ja asemakaavaa muutettava siten, 
että sekä Kumpulantien että ylikulkusillan leveydeksi tulisi 20 m. Rautatiehalli-
tuksen kanssa päätettiin ryhtyä neuvottelemaan uuden sillan rakentamisesta. Kau-
punginvaltuusto katsoi eo. lausunnot riittäväksi selvitykseksi (26.4. 332 §). 

13. Muut liikeluonteiset laitokset 

Teur a stamolaitos 

Terveydenhoitojärjestyksen muuttamista koskevan päätöksen vahvistaminen. Mer-
kittiin tiedoksi, että lääninhallitus oli 23.2. vahvistanut kaupunginvaltuuston pää-
töksen, joka koski vihannestukkutorin käytäntöönottamisen vuoksi terveydenhoito-
järjestyksen 53 §:ään tehtyä muutosta (15.3. 179 §, v:n 1960 kert. s. 108, kunn. as. 
kok. n:o 18). 

Viranhaltijat. Kaupunginvaltuusto päätti siirtää teurastamolaitoksen 29. palk-
kaluokan käyttöinsinöörin viran 1.5. lukien 31. palkkaluokkaan (26.4. 322 §). 

Työttömyysvakuutusmaksun suorittamista varten kaupunginvaltuusto oikeutti 
teurastamolaitoksen lautakunnan ylittämään kansaneläke- ja lapsilisämaksuja var-
ten merkittyä määrärahaa 161 382 mk (17.5. 379 §). 

Elintarvikekeskus 

Eräiden tiliasiakirjojen hävittäminen, ks. kaupunginarkisto. 

14. Teollisuuslaitoksia koskevat asiat 

Teollisuuslaitosten lautakunnan johtosäännön muuttaminen. Kaupunginvaltuusto 
päätti lisätä johtosäännön 6 §:ään uuden 14) kohdan, joka koski sähkövirran ja kaa-
sun kulutuksesta perittävien maksujen lykkäyksen myöntämistä erinäisillä ehdoilla 
(14.6. 488 §, kunn. as. kok. n:o 59). 

Suurkuluttajien maksujen muuttaminen kaasu-, sähkö- ja vesilaitoksen tariffien 
osalta, ks. satamalaitos. 

Vesilaitos 

Viranhaltijat. Kaupunginvaltuusto päätti siirtää 1.6. lukien Vanhankaupungin 
vedenpuhdistuslaitoksen 31. palkkaluokan kemistin viran 32. palkkaluokkaan ja 
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muuttaa viran nimikkeen käyttökemistiksi sekä muuttaa Pitkäkosken vedenpuhdis-
tuslaitoksen 19. palkkaluokan laborantin viran laboratorioteknikon viraksi (17.5. 
369 §, 26.4. 321 §). 

Työttömyysvakuutusmaksun suorittamista varten kaupunginvaltuusto oikeutti 
vesilaitoksen ylittämään kansaneläke- ja lapsilisämaksuja varten merkittyä määrä-
rahaa 710 403 mk (17.5. 379 §). 

Vesijohtojen rakentaminen ym. Kaupunginvaltuusto oikeutti vesilaitoksen käyt-
tämään määrärahoistaan Korjaus- ym. tarvikkeet, tilin käyttötarkoitusta osittain 
muuttaen, 762 397 mk vieraiden palveluksien kustannusten suorittamiseen. Kustan-
nukset aiheutuivat etupäässä rakennusviraston laitokselle suorittamista maatöistä 
(1.3. 164 §). 

Kaupunginvaltuusto oikeutti vesilaitoksen käyttämään v:n 1960 talousarvion 
tuloa tuottavien pääomamenojen pääluokan lukuun Vesilaitos kuuluvia määrä-
rahoja, niiden käyttötarkoitusta muuttaen, seuraavasti: Ilmalan—-Töölön päävesi-
johtoa varten merkitystä määrärahasta 15 mmk Viikin päävesijohdon siirtämistä 
varten Vanhan Porvoontien pohjoispuolelle Hernepellontien kohdalla (18.1. 54 §); 
Reimarlan pienteollisuusalueen vesijohtoja varten merkittyä 15 mmk:n osamäärä-
rahaa Takkatien pienteollisuusalueen vesijohdon rakentamiseen (31.5. 420 §); vesi-
johtotöiden aloittamiseen Vanhassa Tapanilan-, Viertolan- ja Päivöläntiessä merki-
tystä osamäärärahasta 8.5 mmk vesijohdon rakentamista varten Puistolantiehen 
Alankotien ja Suuntimotien väliselle osuudelle (6.9. 591 §). 

Vesijohtojen ja vesipostien rakentamista varten esikaupunkialueelle kaupungin-
valtuusto oikeutti vesilaitoksen ylittämään ao. määrärahaa 32 mmk (14.6. 497 §). 

Silvolan tekojärven rakennustöiden suorittamista varten kaupunginvaltuusto 
oikeutti vesilaitoksen ylittämään em. pääluokkaan raakaveden hankkimista varten 
merkittyä määrärahaa 440 mmk (6. 9. 549 §) 

Kaasulaitos 

Johtosäännön muutos. Kaupunginvaltuusto päätti lisätä kaasulaitoksen johto-
säännön 4 §:ään uuden 18) kohdan, joka koski kaasun kulutuksesta perittävien 
maksujen osalta myönnettäviä maksulykkäyksiä (14.6. 488 §, kunn. as. kok. n:o 61). 

Viranhaltijat. Kaasulaitoksen kaksi 19. palkkaluokkaan kuuluvaa laboratorio-
teknikon virkaa päätettiin siirtää 20. palkkaluokkaan 1.9. lukien (6.9. 546 §). 

Työttömyysvakuutusmaksun suorittamista varten kaupunginvaltuusto oikeutti 
kaasulaitoksen ylittämään kansaneläke- ja lapsilisämaksuja varten merkittyjä 
määrärahoja 860 347 mk (17.5. 379 §). 

Sähkölaitos 

Johtosäännön muuttaminen. Kaupunginvaltuusto päätti lisätä laitoksen johto-
säännön 4 §:ään seuraavan uuden 17) kohdan, joka koski sähkövirran kulutuksesta 
perittävien maksujen maksulykkäyksen myöntämistä (14.6. 488 §, kunn. as. kok. 
n:o 60). 

Viranhaltijat. Sähkölaitokseen päätettiin 1.1.1962 lukien perustaa 24. palkka-
luokan suunnitteluteknikon virka, kaksi 23. palkkaluokan laboratorioteknikon vir-
kaa sekä yksi 19. palkkaluokan sähköyliasentajan virka (17.5. 366 §). Edelleen kau-
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punginvaltuusto päätti muuttaa 1.6. lukien 25. palkkaluokan linjamestarin viran 
24. palkkaluokan suunnitteluteknikon viraksi sekä lakkauttaa samasta ajankohdasta 
lukien laitoksen 23. palkkaluokan apulaislinjamestarin viran (17.5. 368 §); siirtää 
1.6. lukien kaksi 23. palkkaluokan sähkömestarin virkaa 24. palkkaluokkaan (17.5. 
367 §); lakkauttaa 1.12. lukien avoinna olevat 31. palkkaluokan insinöörin viran, 
27. palkkaluokan osastopäällikön viran sekä 27. palkkaluokan piirustuskonttorin 
esimiehen viran (29.11. 775 §); lakkauttaa 1.6. lukien kaksi avoinna olevaa suun-
nitteluteknikon virkaa sekä neljä 11. palkkaluokan toimistoapulaisen virkaa ja kaksi 
16. palkkaluokan erikoismittarinlukijan virkaa (31.5. 414 §, 17.5. 365 §) ja lakkaut-
taa 1.10. lukien 19. palkkaluokan mittariteknikon viran (25.10. 727 §). Hanasaaren 
voimalaitoksen 24. palkkaluokan korjausmestarin virka päätettiin siirtää 25. palkka-
luokkaan 1.1.1962 lukien (29.11. 803 §). 

Kaluston hankinnat. Kaupunginvaltuusto oikeutti, sähkölaitoksen käyttämään 
v:n 1960 talousarvioon kuuluvia määrärahojaan, sen perusteluista poiketen aikai-
semmin myönnettyjen määrärahojen lisäksi 2.7 mmk kaluston hankintoja varten, 
jotka aiheutuivat toimiston muuttamisesta uuteen huoneistoon (17.5. 374 §). 

Sähköasemien ym. rakentaminen. Kaupunginvaltuusto oikeutti sähkölaitoksen 
käyttämään tuloa tuottavien pääomamenojen pääluokkaan tasasuuntamoja ja väli-
asemia varten merkitystä määrärahasta, käyttötarkoitusta muuttaen, 12 234 035 
mk 110 kV ja 30 kV sähköasemien rakentamiseen (29.11. 785 §); käyttämään v:n 
1959 talousarvion em. pääluokan määrärahoja 110 kV johdot, käyttötarkoitusta 
osittain muuttaen, myös 30 kV ja 600 V verkkojen ja puhelinkaapeleiden rakenta-
miseen (29.3. 241 §). 

Vielä kaupunginvaltuusto oikeutti sähkölaitoksen ylittämään kertomusvuoden 
talousarvion em. pääluokan lukuun Sähkölaitos Voimalaitoksia varten merkittyä 
siirtomäärärahaa 35 mmk Saksan Liittotasavallan valtiopankin päättämän reval-
voinnin sähkölaitoksen hankintahintoihin aiheuttaneiden lisäkustannuksien suo-
rittamista varten (26.4. 331 §). 

Teollisuuslaitosten kassa- ja tilivirasto 

Viranhaltijat. Kaupunginvaltuusto päätti muuttaa ne teollisuuslaitosten kassa-
ja tiliosaston kahdeksan mittarinlukijan virkaa, joiden haltijat suorittavat rahake-
mittarien lukemista, rahastajan viroiksi sekä siirtää ko. virat 1.4. lukien 13. palkka-
luokasta 14. palkkaluokkaan (29.3. 237 §) ja lakkauttaa kaksi avoinna olevaa 11. 
palkkaluokan toimistoapulaisen virkaa 1.1.1962 lukien (20.12. 885 §). 

Eräiden tiliasiakirjojen hävittäminen, ks. kaupunginarkisto. 

15. Muut asiat 

Kansalaisoikeudet. Kaupunginvaltuusto antoi kertomusvuonna lausuntonsa 14 
anomuksesta, «jotka koskivat suomen kansalaisoikeuksien myöntämistä yhteensä 
42 henkilölle. Anomukset koskivat kahta Amerikan Yhdysvaltain kansalaista, yhtä 
Espanjan kansalaista, viittä Italian kansalaista, yhtä Itävallan kansalaista, viittä 
kansalaisuutta vailla olevaa, kolmea Kreikan kansalaista, yhtä entistä Neuvosto-
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