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Kaluston siirrot. Huoltolautakunnan alaisilta työtuvilta päätettiin siirtää 20 
ompelukonetta ja yksi nappikone 1.7. lukien keskuspesulan omistukseen ja merkitä 
keskuspesulan kirjanpitoon yhteensä 1 224 312 mk:n arvoisena (khnjsto 12.5. 
5 821 §). 

Henkilökunnan puhtaan pyykin lajittelemisen siirtäminen keskuspesulan hoidet-
tavaksi, ks. s. 242. 

Sairaaloiden ja huoltolaitosten vakiovaatekappaleiden siirtäminen keskuspesulan 
omistukseen. Yleisjaosto päätti, että Marian, Kivelän, Hesperian, Nummelan, Mal-
min ja Laakson sairaaloiden, tuberkuloositoimiston, sairaanhoitajakoulun, Koskelan 
sairaskodin ja Kustaankartanon vanhainkodin omistuksessa aikaisemmin olleet 
317 318 vakiovaatekappaletta siirretään 1.7. lukien keskuspesulajaoston kirjelmän 
n:o 3/26.4.1961 mukaisesti keskuspesulan omistukseen ja merkitään keskuspesulan 
kirjanpitoon yhteensä 79 160 592 mk:n arvoisina (khn jsto 12.5. 5 820 §). 

Kaluston hankinta ym. Kaupunginhallitus oikeutti keskuspesulajaoston käyttä-
mään kertomusvuoden talousarvioon tuotantokaluston hankintaa varten merkittyä 
siirtomäärärahaa (2.2. 360 §). 

Keskuspesulan vedenkäsittelylaitoksessa päätettiin suorittaa yleisten töiden 
lautakunnan esittämät, enintään 5 mmk maksavat muutostyöt keskuspesulan ra-
kennusmäärärahaa käyttäen (19.10 2 953 §). 

14. Teollisuuslaitoksia koskevat asiat 

Insinöörin virkojen hakuilmoitusten julkaiseminen. Teollisuuslaitosten lautakun-
nan esityksestä yleisjaosto päätti, että insinöörin viroista saatiin viranhakuilmoi-
tukset toistaiseksi julkaista päivälehtien lisäksi Insinööriuutiset- Ingenjörnytt -nimi-
sessä lehdessä (khn jsto 21.3. 5 509 §). 

Kaasu- ja sähkölaitoksen hallinnassa olevien asuntokiinteistöjen vuokrien tarkista-
minen. Eräät talojen Kivelänkatu 5—7 ja Lapinlahdentie 5 asukkaat olivat teolli-
suuslaitosten lautakunnalle lähettämässään kirjelmässä huomauttaneet pitävänsä 
kiinteistölautakunnan v. 1960 em. talojen vuokrien korotuksesta tekemää päätöstä 
kohtuuttomana. Em. asuntojen hallintaoikeuteen kuuluu velvollisuus osallistua säh-
kö- ja kaasulaitoksen verkostossa ilmenevien häiriöiden korjaamiseen. Anojat pitivät 
epäkohtana sitä, että työsopimussuhteessa olevilta oli poistettu luontoisetuvuokra. 
Teollisuuslaitosten lautakunta oli esittänyt, että myös työsopimussuhteessa olevat 
toimihenkilöt ja työntekijät määrättäisiin asumaan kaupungin hallinnassa oleviin 
asuntoihin samoilla ehdoilla kuin viranhaltijat ja että tällöin sovellettaisiin luontois-
etukorvauksen suuruisia vuokria. V. 1949 tai sen jälkeen valmistuneiden tai uusit-
tujen huoneistojen vuokrakerroin 1.5 olisi tarkistettava määräajoin. Palkkalauta-
kunta oli huomauttanut, että laitosten päivystystarve edellytti ilmeisesti työsuh-
teeseen kuuluvien asuntojen luovuttamista työsuhteessa olevalle henkilökunnalle. 
Luontoisetusäännön mukaisen vuokrakertoimen tarkistamisesta lautakunta oli huo-
mauttanut, että yleisillä vuokramarkkinoilla tapahtui vuokrakertoimen tasaantu-
minen siten, että vanhojen asuntojen vuokrat kohoavat. Vuokrakertoimen alentami-
nen taas merkitsisi uusien talojen vuokrien alentamista. Mikäli vanhojen talojen 
vuokrien korottamiseen olisi syytä, tapahtuisi se parhaiten luontoisetusäännön ylei-
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sen tarkistuksen yhteydessä. Kiinteistölautakunta oli yhtynyt palkkalautakunnan 
esitykseen. Kaupunginhallitus päätti, poiketen v. 1958 (ks. s. 128) tekemästään 
päätöksestä, oikeuttaa palkkalautakunnan ao. lauta- tai johtokunnan esityksestä 
määräämään kaupungin palveluksessa työsuhteessa olevia, päivystystehtäviä tai 
niihin verrattavia varsinaisen työajan ulkopuolella tapahtuvia korjaus- tai käyttö-
tehtäviä suorittavia henkilöitä asumaan työsuhteeseen kuuluvassa asunnossa, nou-
dattamalla soveltuvilta osilta viranhaltijain luontoisetusäännön määräyksiä ja siten, 
että palkkalautakunta määrää vuokravastikkeen suuruuden samoin kuin pitää tar-
vittavia luetteloita ko. asunnoista. Samalla kaupunginhallitus päätti täydentää 
em. 1958 tekemäänsä päätöstä siten, että sellaisen kaupungin palveluksessa olleen 
henkilön perhe, joka on asunut huoneistossa, jota ei ole vahvistettu virka-asunnoksi, 
saa hänen kuolemansa jälkeen asua huoneistossa kuolemaa seuranneen toisen kalen-
terikuukauden loppuun, jolloin huoneistosta on perittävä vuokraa samoilla perusteil-
la kuin asianomaisen eläessäkin (30.3. 1 011 §). 

Vesilaitos 

Viranhaltijat. Kaupunginhallitus päätti muuttaa Pitkäkosken vedenpuhdistns-
laitoksen 19. palkkaluokan tp. laboraattorin virkanimikkeen tp. laboratoriotekni-
koksi (4.5. 1 325 §). 

Kaupunginhallitus päätti, ettei kaupungin puolesta haeta muutosta Helsingin 
hovioikeuden päätökseen syytejutussa, jossa putkiasent. Edvin Sileniusta vastaan 
on ajettu syytettä mm. vesilaitoksella tapahtuneista varkauksista (14.12. 3 522 §). 

Pitkäkosken vedenpuhdistuslaitoksen kemistien ja laboratorioteknikoiden työ-
aika vahvistettiin Vanhankaupungin vedenpuhdistuslaitoksen viranhaltijain työ-
aikaa vastaavaksi (4.5. 1 364 §, ks. v:n 1951 kert. s. 215). 

Kaupunginhallitus päätti, että vesilaitoksen jakelupäivystyksen päivystävien 
putkimestarin, putkiasentajan ja autonkuljettajan varallaoloaika vahvistetaan kä-
sittämään koko työajan ulkopuolinen aika (12.1. 137 §). 

Rakennus- ja muutostyöt ym. Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa vesilaitoksen 
käyttämään eräitä kertomusvuoden talousarvioon merkittyjä siirtomäärärahoja 
(26.1. 312 §). 

Eräiden työttömyystöiden kustannusten siirtäminen laitoksen pääoma-arvoon. 
Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa vesilaitoksen kirjaamaan v. 1960 työttömyys-
töinä suoritettujen vesijohtotöiden kustannukset laitoksen käyttöomaisuuden ar-
voon v:n 1961 tilinpäätöksen yhteydessä 152 mmk:n suuruisina sekä oikeuttaa raha-
toimiston poistamaan kantaomaisuuden kirjanpidossa keskeneräisten töiden tililtä 
33 732 984 mk sellaisina vesilaitoksen työttömyystöihin varatuilla pääomamäärä-
rahoilla suoritettuina työttömyystöiden kustannuksina, jotka eivät lisää sanotun 
laitoksen käyttöomaisuuden arvoa (3.8. 2 193 

Irtaimen omaisuuden kirjanpidon uudelleenjärjestäminen. Kaupunginhallitus 
päätti oikeuttaa vesilaitoksen jatkamaan kokeilemaansa irtaimen omaisuuden kir-
janpitoa toistaiseksi sillä edellytyksellä, että ryhmäkortteihin merkittäisiin siihen 
kuuluvien korttien lukumäärä ja että ryhmäkorteista pidettäisiin luetteloa (6.7, 
2 144 §). :.*•/,• r 
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Teräsputkien hankkiminen. Kaupunginhallitus päätti antaa suostumuksensa sii-
hen, että vesilaitos oikeutetaan tilaamaan Telko Oy:n kautta ja vastuulla teräs-
putkia teollisuuslaitosten lautakunnan 21.4. tekemän päätöksen mukaisesti. Samalla 
kaupunginhallitus päätti kehottaa hankintaneuvottelukuntaa harkitsemaan yhte-
näisten menettelytapaohjeiden laatimista sellaisia tapauksia varten, jolloin tarjouk-
set ovat saapuneet jättöajan jälkeen, mutta ennen tarjousten avaamista ja teke-
mään asiasta esityksen kaupunginhallitukselle (27.4. 1 301 

Vesijohdon ja sähkökaapelin vaurioitumista koskeva asia. Kaupunginhallitus 
päätti kehottaa asiamiestoimistoa aloittamaan oikeudenkäynnin tanskalaisen J. G. 
Mauritzen & Co -nimisen yhtiön omistaman Suomi-nimisen laivan isäntiä ja ao. 
henkilökuntaa vastaan vahingonkorvauksen saamiseksi täysimääräisenä Lauttasaa-
ren sillan kohdalla sähkölaitoksen sähkökaapelille ja vesilaitoksen vesijohdoille 
aiheutetuista vahingoista. Samalla kaupunginhallitus päätti myöntää käyttövarois-
taan 25 000 mk lakit, tri Rudolf Beckmanille asiantuntijalausunnosta suoritettavaa 
korvausta varten (2.11. 3 091 §, 9.11. 3 150 §). > 

Myöhemmin kaupunginhallitus vielä päätti, ettei toistaiseksi suoritettaisi kau-
pungin ja J. G. Mauritzen & Co A/S:n välisen, 29.6. päivätyn urakkasopimuksen 
mukaisten laskujen 1 793 500 mk:n suuruista osaa (7.12. 3 442 §). 

Vantaanjoen vesistön suojeleminen saastumiselta. Vesihuoltotoimikunta oli käy-
nyt tarkastamassa Viikin vedenpuhdistamon vaikutusalueelta Vantaanjokeen las-
kevia viemäreitä ja viemäreinä toimivia ojia ja todennut alueelta tulevan Vanhan-
kaupungin vedenottamon yläpuolelle suurimmaksi osaksi puhdistamatonta viemäri-
vettä ja että se vaikuttaa haitallisesti Vantaanjoen jo muutenkin huonoon veteen. 
Toimikunnan mielestä olisi alueen viemäröinti ja jätevesien pääsyn ehkäiseminen 
Vantaanjokeen järjestettävä kiireellisesti. Tilanteen parantamiseksi toimikunta oli 
mm. ehdottanut kokoojajohtojen rakentamista ja esim. teollisuuslaitosten, kerros-
talojen, sairaaloiden ym. haitallisimpien vesistön likaajien viemärivesien johtamista 
niihin. Uusia vesijohtoja olisi sallittava rakentaa vain sitä mukaa kuin viemäröin-
tikin lisääntyy. Uusien kerrostalojen ja vettä pilaavien teollisuuslaitosten rakenta-
minen olisi kiellettävä, mikäli niiden jätevesien viemäröinti ei ollut selvitetty raken-
nuslupaa myönnettäessä. Vantaanjoen varrelle ei myöskään saisi enää rakentaa 
lisää uimaloita eikä pyykkilaitureita. Viemärisuunnitelmat tulisi vastaisuudessa 
laatia siten, etteivät jätevedet juoksisi jokeen. Asian valvominen olisi annettava 
erityisen toimikunnan tehtäväksi. Kaupunginhallitus päätti, muuttaen v. 1959 
(ks. s. 406) tekemäänsä päätöstä, kehottaa vesilaitosta, terveydenhoitovirastoa, 
rakennusvirastoa ja rakennustarkastustoimistoa kiinteässä yhteistyössä ja tiedon-
antoja vaihtaen sekä vesihuoltotoimikunnan 30.11.1960 päivätyssä esityksessä mai-
nitut näkökohdat huomioon ottaen tutkimaan ja valvomaan kaikkia kaupungin 
alueella esiintyviä raakaveden saastuttamistekijöitä sekä tekemään kaupunginhalli-
tukselle kukin toimialaltaan esityksiä tarpeellisiksi toimenpiteiksi puutteellisuuksien 
ja epäkohtien korjaamiseksi. Mainittuja virastoja ja laitoksia kehotettiin nimeämään 
asiaa hoitava edustajansa ja ilmoittamaan siitä muille asianosaisille (9.2. 464 §). 

Helsingin maanviljelyspiiri oli lähettänyt lääninhallituksen tiedoksi tulokset 
Kittelbäck-nimisestä purosta otetuista vesinäytteistä, joissa todettiin, että mm. 
Aeron viemäristä tulevassa jätevedessä oli todettu olevan fenolia 16 mg litraa koh-
den, kahden muun näytteidenottopaikan osoittaessa 0. o 6 6 mg ja 2.5 mg:n fenolimää-
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rää litralta. Aero oli ilmoittanut käyttävänsä eräiden moottorinosien puhdistami-
seen fenolipitoista pesuainetta. Edelleen yhtiö oli ilmoittanut, että v. 1962 valmistu-
vaan hallirakennukseen rakennetaan myös puhdistuslaitos. Teollisuuslaitosten lauta-
kunta oli ilmoittanut, että vesilaitos tammikuusta lähtien on päivittäin tutkinut 
Vantaanjoen vesistöalueeseen kuuluvan ja Keravanjokeen laskevan Kittelbäck-ni-
misen puron veden, jonka on jatkuvasti todettu sisältävän fenoolia. Koska puhdisr 
tuslaitoksen toiminnan aloittaminen vielä kestäisi, olisi Aeron teollisuuslaitosten 
lautakunnan mielestä heti ryhdyttävä mm. seuraaviin toimenpiteisiin: fenolin käyttö 
on konepajassa järjestettävä siten, että enintään 1 mg/s joutuu viemäriin ja siitä 
puroon ja ellei se muuten olisi mahdollista, olisi pesuvesi kerättävä astioihin ja kulje-
tettava sellaiseen paikkaan, ettei fenolia pääse Vantaanjoen vesistöalueeseen. Kau-
punginhallitus päätti antaa lääninhallitukselle teollisuuslaitosten lautakunnan mu-
kaisen lausunnon (7.12. 3 439 §). 

Veden siirrosta Hiidenvedestä Vantaanjokeen aiheutuneiden kustannusten suorit-
tamista varten kaupunginhallitus myönsi 15.5 mmk tuloa tuottavien pääomameno-
jen pääluokkaan raakaveden hankintaa varten merkitystä määrärahasta, sen jakoa 
muuttaen (6.7. 2 150 §). 

KytäSuoli- ja Hirvijärven säännöstelypäätöksen mukaisen vedenkorkeuden 
alittaminen. Kaupunginhallitus päätti ilmoittaa vesistötoimikunnalle sekä ko. vesi-
oikeusasiaan liittyvää katselmusta toimittamaan määrätylle insinöörille, että kau-
punki luopuu ajamasta vesioikeusasiaa, joka koskee em. järvien säännöstelypäätök-
sen mukaisen vedenkorkeuden alittamista. Asiasta luovuttiin sen takia, että vesi-
tilanne oli huomattavasti parantunut (23.2. 625 §). Merkittiin tiedoksi, että vesistö-
toimikunta oli päättänyt jättää asian silleen (30.3. 1 010 §). 

Silvolan tekojärvi. Kaupunginhallitus päätti hyväksyä Silvolan tekojärven veden-
tulo- ja vedenottotornien seuraavat piirustukset: Insinööritoimisto Maa ja Vesi 
Oy:n laatiman asemakartan n:o 2073.59, arkkit. Bertel Saarnion laatimat 26.6. 
päivätyt erikoispiirustukset tulo- ja ottotornien päällysrakenteista sekä vesilaitoksen 
laatimat 13.4. ja 31.5. päivätyt tulo- ja ottotornien piirustukset (3.8. 2 218 §). 

Edelleen kaupunginhallitus päätti, että jäljempänä mainitut Silvolan tekojärven 
rakentamista varten kaupungin omistukseen hankitut Helsingin maalaiskunnassa 
olevat tilat ja määräalat siirretään 1.7. lukien vesilaitoksen hallintoon yhteensä 
126.9 5 mmk:n arvoisina seuraavasti: Silvolan kylässä Äkerbacka RN:o l138, Ladu-
backa RN:o l146 ja Skogbacka RN:o l149, yhteensä 3.85 mmk:n arvoisina; Alberg 
RN:o l147 ja Skogsskiftet RN:o l148 yhteensä 2.9 mmk:n arvoisina; n. 51.5 ha Sillböle 
-nimisestä tilasta RN:o l128 64.5 mmk:n arvoisena; Björkebo RN:o l80, Runeborg 
RN:o l81, Ingridsberg RN:o l37, Björkhem RN:o l139, Björkliden l140, Runeborg I 
RN:o l141, Tureberg RN:o l142, Sandäng RN:o l143, Turäng RN:o l144, Bäckäker 
RN:o l145, Granbacka RN:o l150 ja Arvet RN:o l151 yhteensä 40 mmk:n arvoisina 
sekä myyjän omistamat osat tilasta Karlsberg RN:o l152 korvauksetta, Ylästön 
kylässä: n. 6880 m2 tilasta Mösskärr RN:o 4106 700 000 mk:n arvoisena ja n. 7.8 ha 
tilasta Smeds RN:o 23 15 mmk:n arvoisena (17.8. 2 317 §). 

Kaupunginhallitus oikeutti rakennusviraston laskuttaessaan vesilaitosta Silvo-
lan tekojärven vedenottotornien sekä sulkukeskuksen rakennusteknillisistä töistä 
ottamaan huomioon yleiskustannuslisän 10 %:n suuruisena kaupunginhallituksen 
v. 1955 (ks. s. 236) tekemästä päätöksestä poiketen (28.9. 2 721 §). 
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Rakennusviraston puisto-osastoa kehotettiin yhteistoiminnassa vesilaitoksen 
kanssa käyttämään Silvolan tekojärven alueelta saatava ylijäämämulta tarkoi-
tuksiinsa, sen jälkeen kun tekojärven patojen verhous ja istutukset on suoritettu 
(24.8. 2 379 §). 

Vantaanjoen Pitkäkoskesta kaupungin vesilaitoksen tarpeisiin otettavan vesimäärän 
lisäämistä valmistelevaan tilaisuuteen valtuutettiin kaupungin edustajiksi toim. joht. 
Eino Kajaste, apul. joht. Kauko Tammela ja varat. Allon Svanljung (khn jsto 6.6. 
6 020 §). 

Em. asiaa koskevaan katselmustoimitukseen määrättiin kaupungin edustajiksi 
toim. joht. Eino Kajaste ja kaup.asiamies Jarl-Erik Kuhlefelt (khn jsto 14.11. 
6 906 §). 

Tuusulanjärven säännöstelypäätöksen muuttamista koskeva vesioikeusasia. Yleis-
jaosto valtuutti toim. joht. Eino Kajasteen tai hänen määräämänsä sekä varat. 
Allon Svanljungin edustamaan kaupunkia em. asiaa koskevassa kokouksessa (khn 
jsto 31.1. 5 211 §). 

Rajasaaren puhdistuslaitoksen laajentaminen, ks. s. 301. 
Munkkiniemen ja Talin pohjavesilaitoksien rakenteet päätettiin purkaa siten, että 

ne jäävät käyttöön palokaivoina. Samalla kaupunginhallitus päätti kehottaa vesi-
laitosta yhteistoiminnassa väestönsuojelutoimist on ja palolaitoksen kanssa tutki-
maan, mitä mahdollisuuksia olisi rakentaa väestönsuojelullisesti tarpeellisia uusia 
pohjavesilaitoksia kaupungin alueelle (19.10. 2 945 §). 

Vesijohdon rakentaminen Malminkartanon alueiden kautta. Kaupunginhallitus 
oikeutti kiinteistölautakunnan tekemään jäljempänä mainitun sopimuksen vesi-
johdon rakentamisesta ja pitämisestä valtion omistaman Malminkartanon tilan 
RN:o 46 alueella Etelä-Kaarelan kylässä sekä päätti ilmoittaa Helsingin yliopiston 
maanviljelyskemian laitokselle hyväksyneensä sopimusluonnoksen mukaiset ehdot. 

Sopimus 

Suomen valtio myöntää Helsingin kaupungille oikeuden rakentaa Malminkarta-
non tilan RN:o 46 maiden läpi liitekarttaan merkityn maanalaisen vesijohdon seu-
raavilla ehdoilla: 

1. Rakennustöitä varten Helsingin kaupungilla on oikeus käyttää hyväkseen 
Malminkartanon tieverkostoa sekä rakentaa tarpeelliset tilapäistiet. Rakennustöi-
den jälkeen tieverkosto on kunnostettava ennalleen ja tilapäistiet poistettava. 

2. Kaivuutyötä aloitettaessa on ruokamultakerros työnnettävä ensiksi sivuun. 
Kaivantoa täytettäessä maamassat on alkuperäisessä järjestyksessä sijoitettava 
takaisin paikalleen siten, että alunapitoinen pohjamaa ei turmele viljelyksiä. 

3. Korvauksena edellä mainitusta oikeudesta Helsingin kaupungin vesilaitos 
sitoutuu rakentamaan tarvittavat laitteet Malminkartanon vesijohtoverkoston kyt-
kemiseksi rakennettavaan vesijohtoon siten, että veden syöttöön Malminkartanon 
verkostoon voidaan ryhtyä välittömästi tilapäistarpeen esiintyessä. Kaikista näin 
muodostuvista kustannuksista vastaa vesilaitos. 

4. Vesilaitos sitoutuu luovuttamaan veden Malminkartanolle saman taksan mu-
kaan kuin muille vesilaitoksen veden ostajille, kuitenkin ilman liittymis- ym. kiin-
teitä kustannuksia lukuun ottamatta mittarinvuokraa, jonka Malminkartano maksaa. 
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5. Vesilaitos asentaa rakennettavaan vesijohtoon omalla kustannuksellaan kolme 
palopostia Malminkartanon palosuojelun kannalta tarkoituksenmukaisiin paikkoi-
hin. 

6. Helsingin kaupunki on velvollinen korvaamaan maan omistajille vesijohdon 
huolto- ja korjaustöiden myöhemmin aiheuttamat haitat. 

Tämä sopimus tulee voimaan kuun päivänä 1961 ja päättyy kuun 
päivänä 1986. 
Sopimuskirjaa on laadittu kolme yhtäpitävää kappaletta, joista yksi Helsingin 

kaupungille, yksi maatalousministeriölle sekä yksi Viikin ja Malminkartanon tilojen 
hoitokunnalle. 

Helsingin kaupungilla on oikeus kiinnittää tämä rasiteoikeus maan omistajaa 
kuulematta (12.1. 136 §). 

Suomenlinnan museoalueen vesijohdon rakentaminen. Kaupunginhallitus kehotti 
teollisuuslaitosten lautakuntaa sisällyttämään v:n 1962 talousarvioehdotukseensa 
määrärahan vesijohdon rakentamiseksi Kirkkosaaren päävesijohdosta Susisaaren 
museoalueelle (15.6. 1 909 §). 

Vesijohtojen rakentaminen. Kaupunginhallitus päätti myöntää tuloa tuottavien 
pääomamenojen pääluokkaan kuuluvista ao. määrärahoista 2.1 mmk vesijohdon 
rakentamista varten Mäkelänrinteeseen (23.11. 3 298 §); 8.2 mmk Vallilan siirtola-
puutarhan kohdalla Kumpulan satamaradan rakentamisen takia tehtävän vesi-
johdon putkituskustannuksia sekä Hämeentiessä suoritettavia vesijohdon suojauk-
sia varten (30.8. 2 446 §); 100 000 mk katuvesi johdon rakentamiseen Ilmattaren-
tielle (khn jsto 29.6. 6 196 §); 8.5 5 mmk katu vesijohdon rakentamiseksi Olterman-
nintiehen, Kivalterintiehen, Pikalähetintiehen ja Kylävoudinkujaan (6.4. 1 064 §); 
750 000 mk vesijohdon rakentamiseksi Valapolkuun n. 50 m:n pituudelta (29.6. 
2 046 §); 2.3 5 mmk vesijohdon ja palopostin rakentamiseksi Askartiehen (2.3. 687 §); 
l . i mmk vesijohdon rakentamiseksi Rinne-nimiseen katuun (9.2. 459 §); 7.3 mmk 
katu vesi johdon rakentamiseksi Kauppalantielle, 5.7 mmk katu vesi johdon rakenta-
miseksi Paatsamatie 5:n kohdalta Kanukalliontielle sekä 5.7 mmk Perttulantien 
katuvesijohdon rakentamista varten (23.2. 624 §); 800 000 mk vesijohdon rakenta-
miseksi korttelin nro 30024 tonttia nro 14 varten (23.3. 951 §); 1.8 mmk katuvesi-
johdon rakentamista varten Tammitieltä Kartanontietä pitkin korttelin nro 30013 
tontin nro 10 kohdalle (16.3. 857 §); 2 mmk Krogiuksentien ja Kuusiniementien väli-
sen, Kuusisaarentiehen tulevan vesijohdon rakentamiseksi n. 50 mm pituudelta 
(9.11. 3 146 §); 600 000 mk vesijohdon rakentamiseksi Mustasaarenkujaan n. 40 mm 
pituudelta Luoteisväylältä lähtien (16.2. 537 §); 7.6 mmk Konalan vesijohdon jat-
kamiseksi Yhteiskirjapaino Oym tontille saakka (2.2. 386 §); 3.05 mmk vesijohdon 
rakentamiseksi Kanneltiehen Vanhaistentien kulmauksesta Runopolulle saakka 
(16.2. 528 §); 4.45 mmk Runopolun vesijohtotyötä varten (20.4. 1 216 §); 550 000 mk 
Ristipellonkujan vesijohtotyötä varten (9.2. 457 §); 11.7 mmk vesijohdon rakentami-
seksi Kyläkirkontiehen (13.4. 1 137 §); 6.6 mmk vesijohdon rakentamiseksi Risti-
pellontieltä Ajomiehentien kautta Konalantielle sekä 3.8 mmk Konalankylän tiloista 
Skyttas RNro 3219 sekä Rosas RNro l130 erotettavista määräaloista muodostettavan 
asuntoalueen vesijohdon putkituskustannuksia varten (29.6. 2 056 §); 1.1 mmk vesi-
johdon rakentamiseksi korttelin nro 33130 tontin nro 2 kohdalle (9.2. 461 §); 12. 5 
mmk katuvesijohdon rakentamiseksi Paimenhuilunpolkuun ja Tanotorventiehen 
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(23.2. 621 §); 5.4 mmk vesijohdon rakentamiseksi Tanotorventiehen Kaarelantien ja 
Runopolun väliselle osuudelle (18.5. 1 509 §); 4.5 mmk vesijohdon rakentamiseksi 
Marjaniementieltä Marjalahdentien ja Marjaniemenranta-nimisen tien kulmauk-
seen, johon oli asennettava yleinen vesiposti (21.6. 1 983 §); 3.7 mmk katu vesi johdon 
rakentamiseksi Tapanilaan Veljestentieltä Kalevantietä ja Hiidenkiventietä pitkin 
Tapanilan urheilutalon kohdalle (5.10. 2 783 §); 3.7 mmk haara vesi johdon rakenta-
miseksi Tuusulantien päävesijohdosta Pakilan pienteollisuusalueelle (26.1. 313 §); 
18 000 754 mk vesijohdon rakentamiseksi Alkutiehen (6.7. 2 143 §); 750 000 mk vesi-
johdon rakentamiseen Armas Lindgrenin tien 16:n kohdalle (9.2. 460 §); 2 mmk vesi-
johdon jatkamiseksi Granfeltintien nro lm kohdalla sijaitsevasta kiinteistöstä muo-
dostettavan kahden tontin kohdalle (16.2. 527 §) ja 8 mmk Puotilan eteläisen asun-
toalueen koillisosan vesijohtotöitä varten (25.5. 1 568 §). 

Eräiden Alppikylän asukkaiden anottua vesijohdon rakentamista Kirstintieltä 
Peipontielle kaupunginhallitus myönsi teollisuuslaitosten lautakunnan käytettä-
väksi 500 000 mk ko. vesijohdon putkituskustannuksia varten seuraavilla ehdoillar 

1) anojat suostuvat siihen, että vesijohto saadaan johdon huolto-oikeuksin 
korvauksetta rakentaa heidän tonttiensa kautta, 

2) anojat suorittavat vesijohdon kanavatyön omalla kustannuksellaan ja vesi-
laitoksen ohjeita noudattaen, 

3) vesilaitos suorittaa kustannuksellaan putkenasennuksen hankkimiaan tarve-
aineita käyttäen, 

4) yhteiskustannuksin rakennettava vesijohto jää yleisenä johtona kaupungin 
omistukseen j a hallintaan, 

5) anojat vastaavat kaikesta mahdollisesta haitasta ja vahingosta, mitä johdon 
rakentamisesta heidän tonttiensa kautta saattaa aiheutua. Samalla kaupunginhalli-
tus päätti ilmoittaa anojille, että heidän tonttiensa jätevesien poistaminen on hoidet-
tava rakennusjärjestyksen ao. määräysten mukaisesti (1.6. 1 704 §). 

Eräiden Marjaniemen asukkaiden anomuksesta kaupunginhallitus päätti myön-
tää 2 mmk katuvesi johdon rakentamista varten Niittyranta-nimiseen katuun sillä 
ehdolla, että anojat kirjallisesti hyväksyvät seuraavat ehdot: 

anojat suorittavat omalla kustannuksellaan 100 m vesijohtoa varten tarvittavan 
kanavan kaivuu- ja täyttämistyöstä, kanavatyö tehdään rakennusviraston ja vesi-
laitoksen ohjeita noudattaen, vesilaitos asentaa kustannuksellaan varsinaisen katu-
vesijohdon, talo vesijohdot rakennetaan tontinomistajien kustannuksella ja muuten 
tavanomaisilla ehdoilla (5.10. 2 784 §). 

Merikapteeni B. Hillbertin ym. anomuksesta kaupunginhallitus päätti myöntää 
5.3 mmk vesijohdon rakentamiseksi Kutteritiehen Ruoritiestä kaakkoon muuten 
samoilla ehdoilla kuin edellä, paitsi että anojat osallistuvat 750 000 mkrlla johdon 
rakentamiskustannuksiin ja jättävät summan suorituksesta ennen työn aloittamista 
vesilaitoksen hyväksymän vakuuden ja suorittavat maksun vesilaitoksen lähettämää 
laskua vastaan (4.5. 1 358 §). 

Hra Erkki Sakin ym. anomuksesta kaupunginhallitus päätti myöntää 4 mmk 
haara vesi johdon rakentamiseksi Kutteritiehen paitsi tavanomaisia ehtoja lisäksi 
siten, että heidän tulee osallistua 500 000 mkrlla johdon rakentamiskustannuksiin 
(23.3. 946 §). 

Asunto-oy. Björkholmen -nimisen yhtiön anomuksesta yleisjaosto myönsi haki-
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jalle luvan talo vesi johdon rakentamiseen esitetyn suunnitelman mukaisesti Lautta-
saaresta Koivusaarentieltä omistamalleen tontille RN:o 1 536 Koivusaaressa seuraa-
villa ehdoilla: 

1. johdon rakentaminen tapahtuu hakijan kustannuksella, 
2. vesilaitos rakentaa talojohdon Koivusaarentien katuvesi johdosta mittarikai-

voon saakka, 
3. mittarikaivosta lähtevän merenalitusjohdon rakennustyö annetaan teollisuus-

laitosten lautakunnan hyväksymän I luokan urakoitsijan tehtäväksi, 
4. johdon rakennustyö tapahtuu vesilaitoksen tarkastusosaston hyväksymien 

piirustusten mukaan ja valvonnassa, 
5. hakija poistaa merenalitusjohdon ja liittyy kaupungin omistamaan katuvesi-

johtoon Koivusaaressa, vesilaitoksen sitä vaatiessa (khn jsto 12.5. 5 845 §). 
Yleis jaosto päätti myöntää Kone Oy:lle oikeuden yksityisen vesijohdon rakenta-

miseen Tammisalosta Konekari-nimiseen saareen paitsi tavanomaisia ehtoja lisäksi 
siten, että hakijan on suoritettava kaupungille 30 000 mk:n korvaus ja että vesi-
johdon rakentamiseen hankitaan myös vesialueen omistajan suostumus. Lupa on 
voimassa toistaiseksi, irtisanomisaika 3 kk (khn jsto 20.6. 6 113 §). 

Kalastajain Oy:lle myönnettiin tavanmukaisilla ehdoilla lupa rakentaa vesijohto 
Verkkosaareen (khn jsto 24.10. 6 771 §). 

Vesipostit. Kaupunginhallitus päätti, että kertomusvuoden kesäkaudeksi saatiin 
asentaa seuraavat tilapäiset vesijohdot vesiposteineen: Etelä-Kaarela: 300 m:n 
vesijohto sekä 2 kpl vesipostia Vuorilinnakkeentie-Juoksuhaudantie, Kaarelantieltä 
Turvapolulle; Pakila: 500 m:n vesijohto ja 2 kpl vesiposteja Lepolantielle, Pakilan-
tieltä länteen; 400 m:n vesijohto sekä 2 kpl vesipostia Välitalontielle, Pakilantieltä 
länteen; 200 m:n vesijohto ja 1 vesiposti Välitalontien 22:n kohdalle Elontieltä käsin; 
Paloheinä: 400 m:n vesijohto ja 2 kpl vesipostia Tuohimäentielle, Paloheinäntieltä 
Kytöniityntielle; Pukinmäki: 150 m:n vesijohto ja 1 vesiposti Kisailutielle, Kenttä-
tieltä Askartielle; Malmi-Tapaninkylä: 100 m:n vesijohto ja 1 vesiposti Ruotutorpan-
tielle, talon n:o 12 vaiheille; 500 m:n vesijohto ja 3 kpl vesiposteja Haapatielle, Kir-
konkyläntieltä Suvitielle; 750 m:n vesijohto ja 3 kpl vesiposteja Kotitielle, Malmin-
raitilta Vanhalle Tapanilantielle; 250 m:n vesijohto ja 2 kpl vesiposteja Päivöläntiel-
le, Veljestentieltä Nukarintielle; Vartiokylä: 450 m:n vesijohto ja 3 kpl vesiposteja 
Kiviportintielle kansakoululta Suomenniementielle; 350 m:n vesijohto ja 2 kpl vesi-
posteja Porvoontielle, Sauramatieltä Sippolantielle; Laajasalo: 550 m:n vesijohto ja 
3 kpl vesiposteja välille Kaljaasitie-Laajasalontie Kutteritieltä Kölitielle. Samalla 
kaupunginhallitus oikeutti vesilaitoksen käyttämään harkintansa mukaan em. joh-
tojen lisäksi kesäajaksi asennettavien muiden tp. vesijohtojen ja -postien asentami-
seen enintään 500 000 mk (15.6. 1 919 §). 

Vielä kaupunginhallitus päätti myöntää 450 000 mk vesipostien rakentamiseksi 
Kalannintien varrelle Urjalantien kulmaukseen sekä Runolaulaj antien kulmauksen 
läheisyyteen (29.6. 2 059 §); 700 000 mk vesipostien rakentamiseksi Vilppulantien 
ja Hietakummuntien kulmaukseen, Vilppulantien ja Ampujantien kulmaukseen sekä 
Ormusmäentien ja Ormuksenrinteen kulmaukseen (14.9. 2 592 §); 400 000 mk vesi-
postien rakentamiseen korttelin n:o 39055 tonttien n:o 4 ja 5 välisen rajan kohdalle 
sekä Karhusuontien kulmaukseen Kirkonkyläntien varrelle (6.4. 1 070 §); 375 000 mk 
vesipostin asentamiseksi sekä Asessorintien—Lainlukijantien että Käräjäkirjurin-
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tien—Valapolun risteykseen sanotuille teille rakennettavan vesijohdon yhteydessä 
(15.6. 1 913 §); 700 000 mk vesipostien rakentamiseksi Ruoritien ja Kutteritien kul-
maukseen, Kaljaasitien ja Hevossalmentien kulmaukseen sekä Laajasalontien ja 
Kölitien kulmaukseen (9.2. 458 §) ja 400 000 mk kahden vesipostin asentamiseksi 
Paloheinäntielle Kytöniityntien ja Sysimiehentien risteyksiin (29.6. 2 057 §). 

Vahingonkorvaukset. Kaupungin suorittamien vesijohtotöiden yhteydessä hra 
Torsten Berggreriin kaivolle aiheutuneet vahingot päätettiin korvata siten, että hä-
nen kiinteistönsä liitetään korvauksetta kaupungin vesijohtoverkostoon sillä ehdolla, 
että Berggrenillä ei sen lisäksi ole muita vaatimuksia kaupunkiin nähden sekä että 
hän vesijohdon liittämisen jälkeen suorittaa kaikki maksut, kuten muutkin vesilai-
toksen kuluttajat. Asiamiestoimistoa kehotettiin ryhtymään toimenpiteisiin asiaa 
koskevan sopimuksen tekemiseksi. Työn suorittamista varten yleisjaosto myönsi 
150 000 mk (khnjsto 19.12. 7 145 §). 

Eräälle vesilaitoksen asentajalle päätettiin suorittaa 2 300 mk:n vahingonkor-
vaus hänen työssä vahingoittuneista vaatteistaan (khn jsto 29. 8. 6 409 §). 

Lämpö- ja vesiteknilliset messut. Kaupunginhallitus päätti myöntää vesilaitoksen 
lukuun kuuluvista käyttövaroistaan 500 000 mk vesilaitoksen osallistumista varten 
lämpö- ja vesiteknillisiin messuihin (9. 3. 778 §). 

Kaasulaitos 

Viranhaltijat. Kaupunginhallitus päätti, muuttaen v. 1960 (ks. s. 392) tekemään-
sä päätöstä, että kaasulaitoksen 18. palkkaluokkaan ja III kielitaitoluokkaan kuulu-
van tp. kustannuslaskijan viran pätevyysvaatimuksena on viran nyt kysymyksessä 
olevan täyttämisen osalta joko merkonomin tutkinnon suorittaminen tai keskikoulun 
suoritus sekä käytännössä hankittu teollisuuden kustannuslaskennan tuntemus. Ko. 
virka oli julistettava uudelleen haettavaksi muutetuin pätevyysvaatimuksin siten, 
että virkaa aikaisemmin hakeneet otettaisiin huomioon ilman uutta hakemusta 
(23.3. 947 §). 

Kaasulaitoksen 24. palkkaluokan tp. kalustomestarin virka päätettiin 1. 2. lukien 
muuttaa 23. palkkaluokan sivutuote-esimiehen viraksi, pätevyysvaatimuksena tek-
nillisen koulun tutkinto tai vastaavat tiedot. Muutetun tp. viran palkkausta varten 
saatiin käyttää tp. kalustomestarin viran palkkaukseen merkittyjä määrärahoja 
(19. 1. 231 §). 

Takautuvana puhelinkorvauksena päätettiin viita 1952—1958 suorittaa asennus-
tekn. Paul Schönbergille 24 300 mk ja putkiverkkoins. Vilho Suhoselle viita 1957— 
1958 vastaavana korvauksena 8 500 mk (19. 1. 232 §). 

Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa kaasulaitoksen toim.joht. Aatu Pöntyksen 
asumaan kaupungin hallinnollisen alueen ulkopuolella vin 1962 loppuun saakka 
(12. 1.149 §). 

Kaasulaitoksen hallinnossa olevien asuntojen jakoperusteet ja vuokrat, ks. s. 393. 
Eräiden perimistoimenpiteiden lopettaminen. Kaupunginhallitus päätti 
oikeuttaa asiamiestoimiston luopumaan perimistoimenpiteistä asiamiestoimiston 

kertomusvuoden poistoluetteloissa nio 19—20 mainittujen saatavien osalta, 
oikeuttaa kaasulaitoksen poistamaan ko. poistoluetteloissa mainitut saatavansa 

tileistä määrärahojaan Hallinto ja myynti käyttäen, 
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oikeuttaa sähkölaitoksen poistamaan ko. poistoluetteloissa mainitut saatavansa 
tileistä vastaavia määrärahojaan käyttäen ja kehottaa kaasu- ja sähkölaitosta mer-
kitsemään ko. saatavansa erilliseen poistettujen saatavien luetteloon sekä mikäli ai-
hetta myöhemmin ilmaantuisi, lähettämään ne asiamiestoimistolle uutena toimeksi-
antona perimistoimenpiteitä varten (21. 12. 3 574 §). 

Autot. Yleisjaosto oikeutti rakennusviraston hankintaosaston hankkimaan kaa-
sulaitokselle Opel Kapitän -merkkisen, n. 1 109 750 mk:n hintaisen 6-hengen henkilö-
auton Auto-Bil Oy:lta (khn jsto 31. 1. 5 214 §). 

Edelleen yleisjaosto oikeutti kaasulaitoksen myymään Ford-merkkisen paketti-
auton BF-736, Austin-merkkisen henkilöauton BA-781, Ford Pilot 4 D Sedän -merk-
kisen henkilöauton AN-929 ja Fordson Thames -merkkisen kuorma-auton BB-251 
sekä Gigantic-merkkisen kaukokuormaajan 357 AA. Autot saatiin myydä eniten tar-
joavalle, viimeksi mainittu kuitenkin vasta sen jälkeen, kun rakennusviraston han-
kintaosasto olisi esittänyt selvityksen siitä, ettei kaukokuormaajaa voitaisi sijoittaa 
minkään muun kaupungin laitoksen käyttöön (khn jsto 7. 3. 5 419 §). 

Irtaimiston myynti. Yleisjaosto oikeutti kaasulaitoksen myymään laitoksen kir-
jelmässä n:o 1557/61 mainitut, tarpeettomat kalustoesineet eniten tarjoavalle (khn 
jsto 27. 12. 7 187 §). 

Samaten yleisjaosto oikeutti laitoksen myymään rikin käsittelylaitteet muodosta-
vat 3 autoklaavia eniten tarjoavalle ja tarpeen vaatiessa tekemään kaupunginhalli-
tukselle esityksensä määrärahan myöntämisestä poiston suorittamista varten, mikäli 
myyntihinta ei vastaisi poistettavan esineen arvoa (khn jsto 3. 1. 5 054 §). 

Poistojen suorittaminen käyttöomaisuudesta. Kaupunginhallitus oikeutti kaasulai-
toksen suorittamaan 65 953 023 mk:n suuruisen poiston käyttöomaisuutensa pää-
ryhmän 15 »koksinkuljetus- ja käsittelylaitteet» osalta v. 1960. Samalla kaupungin-
hallitus kehotti laitosta tutkimaan omaisuutensa voimassa olevien poistoprosenttien 
tarkoituksenmukaisuutta ja tekemään esityksensä niiden mahdollisesta tarkistami-
sesta (12. 1. 143 §). 

Edelleen kaupunginhallitus päätti, että kaasulaitoksen käyttöomaisuuden arvos-
ta saatiin talousarvion ulkopuolisena poistona vähentää v. 1959 suoritettujen työttö-
myystöiden aiheuttamat ylimääräiset kustannukset 13 099 815 mk taannehtivasti 
kertomusvuoden alusta lukien (23. 3. 919 §). 

Rakennukset, kaluston hankinnat ym. Kaupunginhallitus oikeutti kaasulaitoksen 
käyttämään eräitä kertomusvuoden talousarvion tuloa tuottavien pääomamenojen 
pääluokkaan kuuluvia siirtomäärärahojaan (26. 1. 310 §). 

Koksinmyyntisopimusten soveltamista koskeva asia. Teollisuuslaitosten lautakun-
nan esityksestä kaupunginhallitus päätti, 

että kaupunki luopuu Helsingin hovioikeudessa vireillä olevasta muutoksen-
hausta raastuvanoikeuden 13. 3. julistamaan päätökseen, joka koskee riidanalaista 
välimiesoikeuden tuomiota koksin hinnasta ajalta 1. 7.—29. 12. 1959, 

että asian jäädessä lopullisesti kyseisen välimiesoikeuden ja raastuvanoikeuden 
päätösten varaan vastapuolille suoritetaan raastuvanoikeuden tuomitsemat oikeu-
denkäyntikulut, 

että kaupunki luopuu kertomusvuonna vireille panemastaan välimiesoikeuden-
käynnistä kaupungin ja ko. koksiliikkeiden välillä, joka koskee maksun suorituksia 
v. 1960 ja 1961, 
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että ao. suorittavat kumpikin puolet mainitun vireillä olevan välimiesoikeuden 
kuluista, ja 

että yhtiöiltä peritään 5 %:n vuotuinen korko puolelle vuosien 1960 ja 1961 aika-
na maksamatta jääneistä hintaeristä laskettuna kunkin laskun eräpäivästä maksu-
päivään (14. 9. 2 595 §). 

Sittemmin kaupunginhallitus päätti kehottaa kaasulaitosta suorittamaan kau-
pungin ja toiselta puolen Oy. GHH Ab:n sekä Polttoaineosuuskunnan välisen väli-
miesmenettelyn palkkioina välimiesoikeuden puheenjohtajalle, lakit, tri Reino Er-
malle 60 000 mk sekä jäsenelle, apul.prof. Olli Ikkalalle 60 000 mk siten, että palk-
kioista suoritetaan säädetty veronpidätys, Erman osalta kuitenkin vain 58 500 mk: 
sta. Palkkiot oli suoritettava laitoksen määrärahoista Hallinto ja myynti (28. 12. 
3 658 §). 

Eräiden laskujen maksuajan pidentäminen. Yleisjaosto oikeutti Viktor Ek Oy:n 
suorittamaan v:n 1960 joulukuussa ostamastaan koksista 31.1. maksettavaksi erään-
tyneen laskun 19 941 656 mk kahtena eränä siten, että kertomusvuoden huhtikuun 
viimeisenä päivänä suoritettaisiin 9 970 848 mk sekä toukokuun viimeisenä päivänä 
loppuosa, eli 9 970 848 mk sillä ehdolla, että maksamatta oleville määrille suorite-
taan 8 %:n vuotuinen viivästyskorko erääntymispäivästä maksupäivään sekä lisäksi 
sillä ehdolla, että hakija antaa kaasulaitokselle maksamattomista määristä pankki-
takuut, joissa pankki sitoutuu omavelkaiseen takaukseen maksun suorittamisesta 
(khn jsto 17. 1. 5 138 §). 

Rakennusneuvoja Äke Grönroos oikeutettiin suorittamaan 3. 2. maksettavaksi 
erääntynyt 39 360 mk:n suuruinen lämmityslaskunsa siten, että 15. 2. ja 15. 3. mak-
settaisiin 15 000 mk kummallakin kerralla ja 15. 4. viimeinen erä, 9 360 mk.Erään-
tyneelle määrälle oli suoritettava 8 %:n viivästyskorko erääntymispäivästä maksu-
päivään (khn jsto 31. 1. 5 213 §). 

Vahingonkorvaukset. Eräälle kaasulaitoksen työntekijälle päätettiin suorittaa 
820 mk:n korvaus työssä rikkoutuneista silmälaseista (khn jsto 7. 2. 5 259 §). 

Laitoksen putkiasentajan apulainen Reino Blomfelt päätettiin vapauttaa suorit-
tamasta kaasujohtojen hitsauksen yhteydessä aiheutuneen kaasuräjähdyksen joh-
dosta hänelle tuomitut vahingonkorvaukset sillä ehdolla, että asianomainen suorit-
taa kaupungille 4 000 mk (khn jsto 3. 1. 5 056 §). 

Sähkölaitos 

Sähkölaitteiden hoidon ja huollon järjestäminen. Kaupunginhallitus päätti kehot-
taa seuraavia virastoja ja laitoksia muodostamaan hallinnassaan olevia rakennuksia 
varten pysyvät huoltoryhmät sähkölaitteiden hoitoa ja huoltoa varten sekä anomaan 
töiden suorittamiseen tarvittavat omatarveurakoitsijaoikeudet: a) sairaalavirasto 
viraston tarkoituksenmukaiseksi katsomaa sairaalaryhmitystä noudattaen, b) kes-
kuspesula siten, että Koskelan sairaskodin sähkölaitteiden huolto kuuluu samalle 
työryhmälle, c) palolaitos, d) rakennusvirasto, e) satamalaitos, f) teurastamolaitos ja 
g) ammattioppilaitokset. Samalla kaupunginhallitus päätti 

1) kehottaa sairaalavirastoa ryhtymään toimenpiteisiin yhden työsopimussuh-
teisen sähköyliasentajan palkkaamiseksi sairaaloiden palvelukseen sekä rakennus-
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virastoa toimenpiteisiin sähköteknikon palkkaamiseksi työsopimussuhteeseen raken-
nusviraston konekorjaamolle, 

2) että teknillisen ammattikoulun tp. 19. palkkaluokan yliasentajan tehtäväpiiri 
käsittää kaikki ammattioppilaitokset ja että ammattioppilaitosten ylitarkastajalla 
on oikeus määrätä tarkemmin hänen tehtävänsä, 

3) kehottaa em. virastoja ja laitoksia huoltoryhmiä muodostaessaan käyttämään 
sähkölaitosta asiantuntijana ja mahdollisuuksien mukaan sijoittamaan sähkölaitok-
selta vapautuvaa asentajahenkilökuntaa huoltoryhmiinsä sekä kehottaa niitä kau-
pungin virastoja ja laitoksia, joihin ei ole muodostettu tai ei edellä päätetyn mukai-
sesti muodosteta omia huoltoryhmiä, tekemään teollisuuslaitosten lautakunnan hy-
väksymien urakoitsijoiden kanssa tarpeelliset sähkölaitteidensa hoito- ja huoltosopi-
mukset, 

4) kehottaa talorakennusosaston koneteknillistä toimistoa antamaan tarvittaessa 
eri hallintokunnille sähkölaitteiden huolto- ja korjauskysymyksissä asiantuntija-
apua, valvomaan ammattiviranomaisena sähköhuolto-organisaation toimintaa ja 
huolehtimaan huolto- ja korjaustehtäviin osallistuvan hallintokuntien henkilökunnan 
kouluttamisesta sekä 

5) todeta isännöitsijöinä toimivien hallintokuntien kaupunginvaltuuston 23. 9. 
1959 rakennusten hallintoa ja hoitoa koskevan uudelleenjärjestelypäätöksen mukai-
sesti olevan vastuussa myös hallinnassaan olevien rakennusten sähköteknillisten 
laitteiden huollosta ja korjauksesta (14. 9. 2 591 §). 

Viranhaltijat. Kaupunginhallitus päätti määrätä sähkölaitoksen 32. palkkaluo-
kan insinöörin Antti Itkosen viransijaisena hoitamaan laitoksen avoimena olevaa 34. 
palkkaluokan yli-insinöörin virkaa sen mukaisin palkkaeduin 1. 3. lukien toistaiseksi 
ja enintään siksi, kunnes laitoksen vireillä oleva, toimistopäällikköporrasta koskeva 
uudelleenjärjestely olisi toteutettu (9. 3. 777 §). 

Jäljempänä mainittuihin uusiin virkoihin päätettiin niitä haettavaksi julistamat-
ta valita vastaavien tp. virkojen haltijat seuraavasti: 24. palkkaluokan suunnittelu-
teknikon virkaan tekn. Heikki Niemelä, 23. palkkaluokan laboratorioteknikon vir-
koihin teknikot Hannu Petäjäinen ja Jaakko Sohiman sekä 19. palkkaluokan sähkö-
yliasentajan virkaan yliasent. Kaarlo Salmi (25. 5. 1 548 §). 

Seuraavat sähkölaitoksen virat päätettiin toistaiseksi jättää täyttämättä: kaksi 
30. palkkaluokan insinöörin virkaa ja yksi 14. palkkaluokan toimistoapulaisen virka 
(6. 4. 1 072 §); kaksi 22. palkkaluokan sähkömestarin virkaa (12. 1. 150 §, 1.6. 
1 695 §); 22. palkkaluokan suunnitteluteknikon virka (29. 6. 2 060 §) sekä 19. palkka-
luokan ostajan virka (3. 8. 2 216 §). 

Dipl.ins. Arvo Korpela oli valittanut teollisuuslaitosten lautakunnan v. 1960 
tekemästä päätöksestä, joka koski 32. palkkaluokan insinöörin viran täyttämistä. 
Kaupunginhallitus oli 27. 10. 1960 hylännyt valituksen, jonka jälkeen Korpela oli 
valittanut asiasta lääninhallitukseen. Valituksessaan asianomainen oli mm. mainin-
nut, ettei hänelle teollisuuslaitosten kansliassa ollut näytetty kanssahakijain hake-
muksia ja että hänellä yleisten asiakirjain julkisuudesta annetun lain nojalla olisi 
ollut oikeus lukea ja jäljentää teollisuuslaitosten lautakunnan asiakirjoja. Asiamies-
toimisto oli valituksen johdosta lausunut mm., että viran nimittämistoimi on vapaa-
harkintainen hallintotoimi eikä viran haettavaksi julistaminen tuota hakijoille eh-
dotonta oikeutta siihen. Nimittävä viranomainen on tosin velvollinen noudattamaan 
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säädettyjä vaatimuksia muodollisiin kelpoisuusehtoihin nähden, mutta henkilö-
valinta ko. edellytykset täyttävien hakijoiden kesken on täysin nimittävän viran-
omaisen harkinnan varassa. Edelleen asiamiestoimisto oli viitannut kunnallislain 175 
ja 179 §:iin, joiden mukaan kunnallisen lautakunnan päätöksestä voidaan valittaa 
ainoastaan laillisuusperusteella. Tarkoituksenmukaisuusvalitus ei kunnallislain mu-
kaan saata lainkaan tulla kysymykseen. Kunnallislain 210 §:n mukaan ei Korpelalla 
ollut oikeutta saada nähtäväkseen lautakunnan pöytäkirjoja liitteineen, koska hän ei 
ollut Helsingin kaupunkikunnan jäsen. Hän ei myöskään ollut käyttänyt hyväkseen 
kunnallislain 211 §:n myöntämää etua, jonka mukaan jokaisella oli oikeus, mikäli 
asiakirjat eivät olleet salassa pidettäviä, saada pyynnöstä oikeaksi todistettu jäljen-
nös tai ote viranomaisten pöytäkirjoista. Valittaja oli kuitenkin vain vaatinut saada 
lukea ja jäljentää ko. asiakirjoja, jota oikeutta hänellä ulkokuntalaisena ei ollut. 
Kaupunginhallitus päätti lääninhallitukselle annettavassa selityksessään esittää va-
lituksen hylättäväksi sekä samalla ilmoittaa sen, mitä asiamiestoimisto oli esittänyt 
Korpelan ko. hakuasiakirjojen julkisuudesta lausuman johdosta (19. 1. 234 §). 

Yleis jaosto oikeutti eräät sähkölaitoksen viranhaltijat suorittamaan kertomus-
vuonna ylitöitä 200 tunnin enimmäismäärän ylittäen (khn jsto 29. 6. 6 166 §, 8. 8. 
6 327 §). 

Eräiden sähkölaitoksen viranhaltijain anottua ylityökorvauksen suorittamista 
sunnuntaina tehdystä työstä kaupunginhallitus päätti esittää lääninhallitukselle 
annettavassa selityksessään anomuksen hylättäväksi ja antaa selityksen laatimisen 
asiamiestoimiston tehtäväksi (24. 8. 2 373 §). 

Annalan keskusvaraston alitilittäjäkassan perustaminen. Yleisjaosto päätti, että 
Annalan keskusvarastoon saatiin perustaa 50 000 mk:n suuruinen alitilittäjäkassa, 
joka on tilitysvelvollinen teollisuuslaitosten kassa- ja tiliosaston pääkassalle sillä eh-
dolla, että käteiskassan käytössä ja hoidossa noudatetaan tilisäännön määräyksiä 
(khn jsto 22. 2. 5 332 §). 

Eräiden perimistoimenpiteiden lopettaminen, ks. s. 401. 
Voimalaitokset, sähköasemat, jakeluverkosto ym. Kaupunginhallitus oikeutti säh-

kölaitoksen käyttämään eräitä tuloa tuottavien pääomamenojen pääluokkaan kuulu-
via siirtomäärärahoja (26. 1. 309, 311 §). 

Keskeneräisten töiden ja hankintojen kirjaaminen. Kaupunginhallitus päätti mää-
rätä, että v:n 1959 tilinpäätöksen yhteydessä kantaomaisuuden kirjanpidossa kesken-
eräisten töiden ja hankintojen tilille sähkölaitoksen osalle kirjatut 263 032 804 mk:n 
kustannukset on v:n 1960 tilinpäätöksen yhteydessä otettava huomioon sähkölaitok-
sen käyttöomaisuuden lisäyksinä seuraavasti: kaukolämpöjohtotyöt 182 563 000 mk, 
Hanasaaren viemäri 3 982 329 mk, Hanasaaren laituri 14 558 456 mk ja Hanasaaren 
laiturin valmistavien töiden jatkaminen 5 150 911 mk. Rahatoimistolle myönnettiin 
oikeus poistaa kaupungin kantaomaisuuden kirjanpidosta keskeneräisten töiden ja 
hankintojen tililtä 56 778 108 mk sellaisina sähkölaitoksen työttömyys- ym. töistä 
ja hankinnoista aiheutuvina kustannuksina, joiden ei ole katsottava lisäävän ko. lai-
toksen käyttöomaisuuden arvoa (12. 1. 87 §). 

Vielä kaupunginhallitus oikeutti sähkölaitoksen kirjaamaan kertomusvuoden 
tilinpäätöksen yhteydessä käyttöomaisuuden arvon lisäykseksi v:n 1960 aikana pää-
asiassa työttömyystöihin varatuilla määrärahoilla suoritettujen kaukolämpöjohto-
töiden kustannukset 166.45 5 mmk:n ja Hanasaaren laiturityön kustannukset 108.8 6 
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mmk:n suuruisina sekä kehottaa rahatoimistoa poistamaan kantaomaisuuden kirjan-
pidosta keskeneräisten töiden tililtä sanotuista töistä v:n 1960 aikana aiheutuneet 
enemmät kustannukset (7. 9. 2 495 §). 

Annalan varastohallin sprinklersammutuslaitteiden uudelleen asentamista varten 
kaupunginhallitus myönsi 1.4 mmk (9. 3. 776 §). 

Valvomotilojen rakentaminen Katri Valan puiston alle. Kaupunginhallitus päätti 
periaatteessa hyväksyä sähkölaitoksen itäisen alue valvomon, joka aluksi tulisi toimi-
maan keskusvalvomona, sijoituksen Katri Valan puiston alle sekä kehottaa sähkölai-
tosta yhteistyössä katurakennusosaston sekä väestönsuojelutoimiston kanssa laati-
maan tarkistetun sijoitusehdotuksen aluevalvomon vaatimista kalliosuojatiloista ja 
esittämään suunnitelman kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi (23. 11. 3 301 §). 

Meilahden sähköasema. Kaupunginhallitus päätti hyväksyä talorakennusosaston 
22. 2. päivätystä piirustuksesta n:o 1 ilmenevän Meilahden sähköaseman kytkinlai-
toksen aidan pääpiirustuksen (30. 3. 1 006 §). 

Pitäjänmäen sähköasema. Kaupunginhallitus päätti hyväksyä arkkit. Erkko 
Virkkusen laatimat Pitäjänmäen sähköaseman 25. 7. päivätyt pääpiirustukset n:o 
1—8 (21.9. 2 644 §). 

Muuntamot ym. Merkittiin tiedoksi teollisuuslaitosten lautakunnan ilmoitus säh-
kölaitoksen kertomusvuoden muuntamorakennusohjelman viivästymisestä (6. 7. 
2 149 §). 

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä talorakennusosaston laatimat seuraavien 
muuntamoiden pääpiirustukset: Vihdintien muuntamon pääpiirustukset n:o 1 ja 2, 
Marjaniementien n:o 52, Kuusisaarentien ja Kuusisaarenpolun muuntamoiden pää-
piirustukset n:o 1 ja 2, Inarintien n:o 29, Hämeentien n:o 98 ja Kasarmikadun 
n:o 13 muuntamoiden pääpiirustukset n:o 1 ja 2, Hopeasalmentien n:o 4 muuntamon 
pääpiirustukset n:o 1 ja 2, Moreenitien ja Pajuniityntien pääpiirustukset n:o 1 ja 2 
(20.4. 1 220 §). 

Yleisjaosto oikeutti sähkölaitoksen purkamaan Katajanokan laiturilla olevan 
tiilisen verkkomuuntamon n:o 1 (khn jsto 17. 10. 6 724 §) sekä teollisuuslaitosten 
lautakunnan kirjelmässä n:o 308/8. 12. 1961 mainitut muuntamot, sen jälkeen kun se 
jakeluverkon puolesta olisi mahdollista (khn jsto 11. 12. 7 091 §). 

Yleisjaosto oikeutti sähkölaitoksen myymään valtion kirjapainolle sen omista-
massa rakennuksessa Annankatu n:o 44 sijaitsevan muuntamonsa suurjännitekojeis-
tosta toisen puolen 650 250 mk:n hinnasta sillä ehdolla, että muuntamohuoneen vuok-
ra muutetaan uusia olosuhteita vastaavaksi (khn jsto 29. 6. 6 161 §). 

Edelleen yleisjaosto oikeutti sähkölaitoksen myymään tarjousten perusteella har-
kintansa mukaan ja parhaaksi katsomallaan tavalla varastossa olevat ja sinne vuo-
sien 1962 ja 1963 jännitteenkorotusten yhteydessä luovutettavat n. 300 kpl 5 kV:n 
jakelumuuntajia (khn jsto 26. 9. 6 590 §); myymään Suvilahden voimalaitoksella ole-
vat kaksi 15 m:n pituista hihnakuljetinta (khn jsto 7. 3. 5 420 §); myymään Asunto-
oy. Metsäpaasi -nimisen yhtiön tontilla olevat viisi valaisinpylvästä johtoineen ko. 
yhtiölle 80 000 mk:n hinnasta (khn jsto 26. 9. 6 589 §) sekä myymään 1 536 kpl. 
käyttökelvottomia mittalaitteita eniten tarjoavalle (khn jsto 19. 12. 7 144 §). 

Kemijoki O :yn yhtiöjärjestyksen 4 § :n tulkintaa koskevasta hallitusneuvos Kaarlo 
Keihärin muistiosta oli yhtiö pyytänyt kaupunginhallituksen lausuntoa. Teollisuus-
laitosten lautakunta totesi asian koskevan sitä, miten ko. 4 §:n määräystä siitä, että 
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yhtiön on saatava tuotantoon sijoitetulle pääomalle kohtuullinen puhdas tuotto, on 
tulkittava ja sovellettava sekä miten tämä vaikuttaa yhtiön erityisesti vesivoima-
osakkaille myymän sähkön hinnoitteluun sekä yhtiön taloudelliseen tulokseen. Halli-
tusneuvos Keihäri oli tulkinnut ko. pykälää siten, että yhtiöjärjestyksessä tarkoi-
tettu puhdas tuotto lasketaan määräprosenttina osakepääomasta. Lautakunnan kä-
sityksen mukaan ei 4 §:n sanamuoto anna mitään tukea tälle tulkinnalle, koska siinä 
ei sanota, että osakkaat saavat osakepääomalle puhtaan tuoton, vaan että yhtiö saa 
tuotantoon sijoitetulle pääomalle kohtuullisen puhtaan tuoton. Lähtökohdaksi on 
siis otettava koko tuotantoon sijoitettu pääoma, riippumatta siitä onko se osakkaiden 
sijoittamaa osakepääomaa tahi tuotantoa varten otettua lainaa. Tämän mukaan se 
tuotantoon sijoitettu pääoma, johon pääoman tuottoa on verrattava, on yhtiön 
käyttöomaisuuden nettoarvo ao. tilikauden alussa. Pääoman tuotto saadaan laske-
malla kuluiksi merkityt korot ja tilikauden tulos. Maksetut korot ovat rahoituksen 
aiheuttamia kuluja ja siis vieraan pääoman tuottoa. Lautakunnan mielestä Keihärin 
muistio sisältää useita virheellisiä väitteitä, eikä mitään hänen väittämäänsä salattua 
osingonjakoa ole tapahtunut. Vesivoimaosakkaiden maksama osto-oikeushinta lisät-
tynä siirtokustannuksilla on päinvastoin ylittänyt sen hinnan, millä sähköä muuten-
kin olisi voinut hankkia. Helsingin kaupunki oli myös ollut tietoinen siitä, että mai-
nittujen vesioikeuksien käyttö olisi aluksi epätaloudellista ja on tämä seikka aika-
naan esitetty myös kaupungin hallintoelimille. Lautakunta ei puoltanut Keihärin 
suosittelemaa omarahoitusmahdollisuuksien parantamista, koska se olisi mahdollista 
vain korottamalla yleisiä sähkötariffeja. Tähänastista käytäntöä osto-oikeushinnan 
määräämiseksi oli lautakunnan mielestä toistaiseksi jatkettava, koska se on varsin 
tarkoin vastannut yhtiöjärjestyksen 4 §:n sanamuotoa ja tarkoitusta. Kaupungin-
hallitus päätti antaa Kemijoki Oy:lle teollisuuslaitosten lautakunnan esityksen mu-
kaisen lausunnon (30. 8. 2 444 §). 

Kemi Oy:n ja kaupungin välillä tehdyn kauppakirjan tulkinta-asian vaiheita 
koskeva asiamiestoimiston ilmoitus merkittiin tiedoksi (16. 11. 3 214 §). 

Typpi Oyille päätettiin ilmoittaa, että kaupunki suostuu siihen, että yhtiö luo-
vuttaa Pahtakoskesta ostamansa vesivoiman Kemijoki Oyille sillä edellytyksellä, 
että Typpi Oy. samalla maksaa Kemijoki Oyille summan, joka vastaa aikaisempien 
osakkaiden Kemijoki Oyin hyväksi tekemiä taloudellisia uhrauksia (19. 10. 2 947 §). 

Hanasaaren voimalaitos. Kaupunginhallitus oikeutti satamalaitoksen käyttä-
mään vin 1960 talousarvioon tuloa tuottamattomien pääomamenojen pääluokkaan 
Työllisyys- ja työttömyystöitä varten merkitystä määrärahasta aikaisemmin myön-
netyn lisäksi 20 mmk sähkölaitoksen Hanasaaren laiturin viimeistelytyötä varten 
(23. 2. 620 §). 

Kaupunginhallitus päätti 1. 4. lukien siirtää satamarakennusosaston 13. 12. 1960 
päivätyn karttapiirroksen mukaisesti, siihen merkityn alueen sisäpuolella olevat, 
15 672 m2 käsittävät lisäalueet Hanasaaren voimalaitostonttiin sekä sähkölaitoksen 
pääomaan ja hallintoon 7.8 mmkin arvoisena. Samalla kaupunginhallitus, muuttaen 
v. 1957 (ks. s. 303) tekemäänsä päätöstä, päätti varata voimalaitostontin mahdollisia 
myöhempiä laajennuksia varten em. karttalehteen tarkemmin merkityt lisäalueet 
(16.3. 856 §). 

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä talorakennusosaston laatimat, 16. 11. 1960 
päivätyt Hanasaaren höyryvoimalaitoksen julkisivujen muutospiirustukset nio 1—5 
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(30. 3. 1 007 §); hyväksyä talorakennusosaston 1. 3. päivätyt höyryvoimalaitoksen 
vartiokeskuksen pääpiirustukset n:o 1—4 (6. 4. 1 071 §); hyväksyä talorakennus-
osaston 8. 6. laatimat laitoksen voimalaitosrakennuksen turbiinisalin ja kattilahuo-
neen välisen seinän pääpiirustukset n:o 1—3 (28. 9. 2 714 §). 

Sähkölaitos oli v. 1959 tallettanut ao. tullikamariin 1 mmk vakuudeksi Hanasaa-
ren höyryvoimalaitoksen turbogeneraattorin asentamista varten maahan tuotettu-
jen työkalujen palauttamisen vakuudeksi. Sähkölaitos oli 1. 10. 1960 anonut mai-
nittujen työkalujen palautusajan pidentämistä, ilmoittaen samalla palauttavansa 
ko. työkalut Saksaan sen jälkeen, kun asennustyö olisi saatu valmiiksi. Tullihallitus 
oli 21. 10. hylännyt anomuksen sen vuoksi, ettei työkaluja ollut tullisäännön 111 §:n 
perusteella palautettu omistajalle 6 kk:n tai tullihallituksen ehkä määräämän jonkun 
muun ajan kuluessa työkalujen tuonnista lukien. Koska tullihallituksen kanta täysin 
poikkesi aikaisemmasta käytännöstä kaupunginhallitus, jotta asia tulisi ennakko-
päätöksen luonteisena päätetyksi, päätti hakea muutosta korkeimmasta hallinto-
oikeudesta, joka 12. 4. tekemällään päätöksellä jätti valituksen muuttamatta. Asia-
miestoimisto oli todennut tullihallituksen omaksuman ja korkeimman hallinto-oikeu-
den vahvistaman uuden laintulkinnan poikkeavan tullihallituksen aikaisemmasta 
menettelystä, joten sähkölaitoksessa ei ollut tiedetty varautua pidennyksen pyytä-
miseen ennen määräajan päättymistä. Tämän vuoksi ei myöskään olisi syytä ryhtyä 
toimenpiteisiin ketään viranhaltijaa vastaan sen johdosta, että tulliperuutusta ei 
ollut saatu (1.6. 1 692 §). 

V:n 1959 talousarvion tuloa tuottamattomien pääomamenojen pääluokkaan 
taideteosten hankkimiseen kaupungin julkisten rakennusten kaunistamiseksi kau-
punginhallitus myönsi 8 603 mk Hanasaaren voimalaitoksen työntekijäin ruoka-
saliin hankitun öljyvärimaalauksen hinnan indeksikorotuksen maksamista varten 
tait. Yngve Bäckille (9. 2. 413 §). 

Salmisaaren voimalaitos. Kaupunginhallitus päätti hyväksyä talorakennusosas-
ton laatimat Salmisaaren voimalaitoksen höyryvoimalaitoksen toisen kaukolämpö-
keskuksen 26. 1. ja 14. 2. päivätyt pääpiirustukset n:o 1—3 (9. 3. 782 §); hyväksyä 
talorakennusosaston laatimat 27. 3. päivätyt voimalaitoksen lämpövalvomon pää-
piirustukset nro 1—3 (18. 5. 1 512 §). 

25 MV turbogeneraattorin hankintaa koskeva teollisuuslaitosten lautakunnan 
ilmoitus merkittiin tiedoksi (23. 3. 952 §). 

Kaupunginhallitus päätti, että sähkölaitoksen hallintaan siirretään 1.1. 1962 
lukien Salmisaaren voimalaitoksen tonttiin liittyvä, sähkölaitoksen piirustuksesta 
n:o VSa 11—73 A ilmenevä 3 800 m2:n suuruinen alue 7.9 8 mmk:n käyttöomaisuus-
arvoisena (16. 11. 3 216 §). 

Sähkölinjojen siirroista sähkölaitokselle suoritettavat korvaukset. Tie- ja vesiraken-
nushallitus oli ilmoittanut kaupunginhallitukselle, ettei se katsonut voivansa suorit-
taa sähkölaitokselle niitä 556 878 mk:n suuruisia kustannuksia, jotka olivat aiheutu-
neet laitokselle sähkölinjojen siirrosta Jorvaksentieltä Otaniemen kautta Leppävaa-
raan johtavan maantien rakentamisen johdosta. Tie- ja vesirakennushallituksen mie-
lestä ei kunnalla yleisistä teistä annetun lain 67 §:n 2 momentin mukaan ollut oi-
keutta sanotun lain mukaisiin korvauksiin, mikäli ei ollut kysymys kunnan alueensa 
ulkopuolella omistamasta maasta, tai mikäli valtioneuvosto erityisissä tapauksissa 
ei toisin määrännyt. Lisäksi oli tielain kanssa ristiriidassa olevat säännökset kumottu 
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ko. lain 118 §:n mukaisesti. Sähkölaitoksen antaman tiedon mukaan oli ko. linjan 
siirtäminen suoritettu tie- ja vesirakennushallituksen tilauksesta. Sähkölaitoksista 
v. 1928 annetun lain mukaan on kunta sähkölaitoksen omistajana yleisen turvalli-
suuden vuoksi velvollinen ryhtymään tarpeellisiin toimenpiteisiin, jos maantie, kul-
kuväylä, rautatie tms. joutuu rakennettavaksi siten, että se koskettaa sähkölaitosta. 
Samassa laissa määrätään, että tien, väylän yms. omistajan on korvattava toimen-
piteestä aiheutuvat kustannukset. Tielain 67 §:n säännöksien mukaan on kunnalla 
oikeus saada tielain mukainen korvaus. Asiamiestoimiston esityksen mukaisesti kau-
punginhallitus päätti esittää tie- ja vesirakennushallitukselle katsovansa valtion ole-
van velvollisen suorittamaan ko. laskun sähkölaitoksista annetun lain 17 §:nperus-
teella sekä että kaupunki senkin vuoksi, että sähköjohtojen siirtäminen on tapahtu-
nut kaupungin alueen ulkopuolella, on oikeutettu saamaan korvauksen siitä aiheutu-
vista kustannuksista myös tielain säännösten mukaan (12. 10. 2 855 §). 

Katuvalaistus. Kaupunginhallitus päätti kehottaa sähkölaitosta asentamaan ka-
tuvalaistuksen Olympiastadionin pohjoispuoleiselle aukiolle ja tielle, joka johtaa sa-
notulta aukiolta Stadionin pohjoispuolitse Eläintarhan autoradalle. Tarkoitukseen 
saatiin käyttää 900 000 mk (14. 9. 2 600 §). 

Edelleen kaupunginhallitus päätti myöntää 12.7 mmk Kuusisaarentien, Vihdin-
tien ja Lapinmäentien sekä Ullanlinnan, Eiran ja Kallion valaistustöihin (2. 11. 
3 090 §). 

Sähköliesien asentaminen. Yleisjaosto päätti, että huoneistoon Relanderinaukio 
1 C 24, Klaavuntie 7 H 72 ja Stählbergintie 3 A 7 saatiin asentaa sähköliedet toistai-
seksi (khn jsto 4. 4. 5 566 §, 20. 6. 6 092 §, 19. 9. 6 540 §). 

Kaukolämmitys. Kaupunginhallitus päätti vahvistaa jäljempänä mainitut kau-
kolämpötariffit siten, että näin muutettuja tariffeja sovelletaan 1. 7. 1962 alkaen 
kuluttajiin, joiden sopimuskausi päättyy 30. 6. 1962 ja 1. 7. 1961 alkaen muihin van-
hoihin ja uusiin kuluttajiin. 

Vesikaukolämpötariffi 1. 7. 1961 alkaen. 
Sähkölaitoksen vesikaukolämpöverkkoon liittyneet kuluttajat maksavat tilaa-

mastaan lämpötehosta perusmaksun ja käyttämästään lämpöenergiasta kulutus-
maksun. Nämä maksut ovat seuraavat: 

1. Perusmaksu 
V 

= 25 000 mk/v + . 112 500 mk/v, kun kuluttajan tilaama kiertovesivirta V 
m3/h 

on enintään 3 m3/h, 
V 

= 250 000 mk/v + . 37 500 mk/v, kun kuluttajan tilaama kiertovesivirta V 
m3/h 

on suurempi kuin 3 m3/h ja enintään 10 m3/h, 
V 

= 500 000 mk/v + . 12 500 mk/v, kun kuluttajan tilaama kiertovesivirta V 
m3/h 

on yli 10 m3/h. 
Perusmaksu on sidottu Tilastollisen päätoimiston laskemaan kotimarkkinatava-

rain yleisindeksiin (v. 1935 = 100) siten, että kunkin käyttövuoden perusmaksu 
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kerrotaan edellisen käyttövuoden keskimääräisestä indeksiluvusta riippuvalla ker-
toimella seuraavan taulukon mukaan: 

indeksiluku kerroin 
2036 ... 2145 0 . 9 5 

2146 ...2255 1.00 
2256 ... 2365 1 . 05 

2366 ... 2475 1 . 1 0 

2476 ... 2585 1 . 15 

2586 ... 2695 1 . 50 

jne. 110:n pisteen portain jne. 0. o5 pisteen portain 
Käyttövuosi kestää heinäkuun alusta seuraavan kesäkuun loppuun. 

2. Kulutusmaksu lasketaan puoleksi kalenterivuodeksi kerrallaan edellisen 
puolen kalenterivuoden keskimääräisistä kivihiilimurskan ja polttoöljyn n:o 4 tehol-
lisen polttoarvon mukaan lasketuista lämmön hinnoista seuraavasti: 

Kivihiilimurskan hinnaksi otetaan sen perushinta ilman paljousalennuksia cif 
Helsinki sekä tulli- ja liikevaihtovero. Polttoöljyn n:o 4 hinnaksi otetaan sen perus-
hinta tulleineen ja liikevaihtoveroineen ilman paljousalennuksia vapaasti Neste Oy:n 
varastossa Naantalissa. Kummankin polttoaineen lämpöyksikköhinta (mk/Gcal) 
saadaan jakamalla em. perushinta (mk/t) vastaavalla keskimääräisellä tehollisella 
polttoarvolla (Gcal/t). 

Kulutusmaksu saadaan kertomalla näin laskettujen kivihiilimurskan ja poltto-
öljyn n:o 4 lämmönhintojen keskiarvo luvulla 1.4 ja pyöristämällä lähimpään 
50:llä jaolliseen lukuun. 

Höyrykaukolämpötariffi 1.7.1961 alkaen. 
Sähkölaitoksen höyry kaukolämpö verkkoon liittyneet kuluttajat maksavat tilaa-

mastaan höyryt ehosta perusmaksun ja käyttämästään lämpöenergiasta kulutusmak-
sun sekä palauttamatta jäävästä lauhteesta lauhdemaksun. Nämä maksut ovat seu-
raavat: 

1. Perusmaksu 
M 

= 25 000 mk/v + . 1 600 000 mk/v, kun kuluttajan tilaama höyryteho M on 
t/h 

enintään 0.2 5 t/h, 
M 

= 200 000 mk/v + . 900 000 mk/v, kun kuluttajan tilaama höyryteho M on 
t/h 

yli 0.2 5 t/h ja enintään 0.8 33 t/h. 
M 

= 350 000 mk/v + . 720 000 mk/v, kun kuluttajan tilaama höyryteho M on 
t/h 

yli 0.833 t/h 
Muut ehdot ovat samat kuin edellä paitsi että kulutusmaksun laskemisessa käy-

tetään kertoimena lukua 1.6 5. 
Höyrykaukolämpöverkkoon liitettyjen vesikeskuslämmitystalojen tariffi 1.7.1961 

alkaen. 
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Sähkölaitoksen höyrykaukolämpöverkkoon liitetyt vesikeskuslämmityskulutta-
jat, jotka käyttävät lämpöä vain rakennusten ja lämpimän talousveden lämmittä-
miseen, maksavat tilaamastaan höyryt ehosta perusmaksun ja käyttämästään lämpö-
energiasta kulutusmaksun. Nämä maksut ovat seuraavat: 

1. Perusmaksu 
M 

= 25 000 mk/v + . 1 350 000 mk/v, kun kuluttajan tilaama höyryteho M on 
t/h 

enintään 0.2 5 t/h, 
M 

= 250 000 mk/v + . 450 000 mk/v, kun kuluttajan tilaama höyryteho M on 
t/h 

yli 0.2 5 t/h ja enintään 0.83 3 t/h, 
M 

= 500 000 mk/v H . 150 000 mk/v, kun kuluttajan tilaama höyryteho M on 
t/h 

yli 0.833 t/h 
Muut ehdot ovat samat kuin edellä (4.5. 1 366 §). 
Kaupunginhallitus päätti myöntää 52 mmk kaukolämpöjohdon rakentamiseksi 

Sörnäisten rantatielle Haapaniemenkadun ja Sörnäisten sillan välille (23.3. 957 §); 
97 mmk kaukolämpöjohtotöiden suorittamiseksi Mikonkadulta-Hallituskadulle-
Fabianinkadulle- Kirkkokadulle, Aleksanterinkadulta- Kanavakadulle sekä Kirs-
tinkadulla. Samalla kaupunginhallitus päätti, ettei kaukolämpöjohto-osuutta Alek-
santerinkatu—Kanavakatu rakennettaisi kaupungin kustannuksella siltä osalta kuin 
se tulisi olemaan Katajanokan kanavan seudun tulevaan liikennejärjestelyyn kuulu-
valla alueella (9.11. 3 147 §); oikeuttaa kiinteistölautakunnan liittämään talon Pen-
gerkatu 5 kaukolämmitysverkostoon ja varustamaan sen lämminvesijohdoilla jo 
ennen kuin psykiatriselta vastaanotto-osastolta vapautuneiden huonetilojen vastai-
nen käyttö olisi ratkaistu (3.8. 2 229 §). 

Virheellisten veloitusten oikaiseminen. Yleisjaosto teki eräitä päätöksiä, jotka 
koskivat hyvityksen suorittamista virheellisistä veloituksista (khn jsto 28.3. 5 552 §, 
1.8. 6 308 §, 3.10. 6 636 §, 14.11. 6 910 §, 28.11. 7 000 §). 

Laskujen maksuajan pidentäminen. Yleisjaosto teki myös joukon päätöksiä, jotka 
koskivat sähkölaskujen maksuajan pidentämistä määrättyä sakkokorkoa vastaan. 

Vahingonkorvaukset ja oikeudenkäyntikulut ym. Yleisjaosto päätti, että kaupun-
gin varoista korvattaisiin sähkölaitoksen ent. apul. joht. Ragnar Lindbohmille, 
dipl.ins. Erkki Kaiholle ja ylisähkömest. Pentti Alholle Suvilahden höyryvoima-
asemalla v. 1954 sattuneen työtapaturman johdosta mm. heihin kohdistetun syyt-
teen vuoksi vireillepannun oikeudenkäynnin johdosta heille aiheutuneet oikeuden-
käyntikulut, yhteensä 167 517 mk (khn jsto 7.2. 5 271, 5 273 §). 

Vielä yleisjaosto päätti, ettei kaupunki käytä regressioikeuttaan em. tapauksen 
johdosta dipl.ins. Kalliota ja ylisähkömest. Pentti Alhoa vastaan (khn jsto 22.2. 
5 348 §). Vakuutusosakeyhtiö Pohjolalle päätettiin myös ilmoittaa, ettei yhtiön 
kaupungin vakuutuksenantajana tarvinnut käyttää regressioikeuttaan em. henki-
löihin nähden (khn jsto 28.3. 5 553 §). 

Yleisjaosto päätti kehottaa rahatoimistoa suorittamaan korkeimman oikeuden 
31.8.1960 tekemällä päätöksellä alaikäiselle Jarl Finerille Suvilahden höyryvoima-
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asemalla v. 1954 sattuneen onnettomuuden vuoksi tulevan elatusavun, eli 2 490 
mk/kk 15.5.1954 lähtien siten, että taannehtivat erät, maksukuukausi mukaan luet-
tuna, oli suoritettava yhtenä eränä ja sen jälkeen kuukausittain 2 490 mk/kk siihen 
saakka, kunnes Jarl Finér voisi elättää itsensä, kuitenkin kauintaan kunnes hän 
täyttäisi 21 v. Samalla yleisjaosto totesi, että korkeimman oikeuden ko. päätöksellä 
kaupungin maksettavaksi tuomitsemat hautaus- ym. kulut, yht. 95 381 mk, oli 
suoritettu asianomaiselle v. 1958 (ks. s. 335) (khn jsto 31.1. 5 208 §). 

Myöhemmin yleisjaosto päätti kehottaa rahatoimistoa suorittamaan oikeuden-
käynnistä huolimatta alaikäiselle Jarl Fin erille 18.4. lukien toistaiseksi kuukausit-
tain siihen saakka kunnes hän voisi elättää itsensä, kauintaan kuitenkin siksi kunnes 
hän täyttäisi 21 vuotta 6 939 mk/kk sillä edellytyksellä, että Vakuutusosakeyhtiö 
Pohjolan hänelle suorittama huoltoeläke lopetettaisiin em. päivästä lukien (khn jsto 
21.3. 5 504 §, 11.4. 5 636 §). 

Eräiden työntekijäin työssä vahingoittuneen omaisuuden korvaamiseksi yleis-
jaosto myönsi yht. 4 680 mk (khn jsto 10.1. 5 100 §, 2.5. 5 781 §, 27.12. 7 184 §). 

Yleisjaosto oikeutti sähkölaitoksen suorittamaan rak.mest. Lauri Saariselle 
34 478 mk korvauksen kaatuneen sähköpylvään hänen autolleen aiheuttamista va-
hingoista (khn jsto 24.1. 5 177 §); arkkit. Einari Wennervirralle ja hänen vaimollee 
Hilppa Wennervirralle 47 216 mk sähkökaapelikaivannon räjähdystöiden heidän 
autolleen aiheuttaman vahingon korvaamiseksi (khn jsto 12.9. 6 500 §); merikapt. 
Karl-Erik Bruhnille 24 760 mk katukorjaustyömaalla sattuneen tapaturman kor-
vaamiseksi sekä rva Kyllikki Immoselle 3 000 mk em. työmaalla likaantuneiden ja 
rikkoutuneiden vaatteiden korvaamiseksi (khn jsto 12.5. 5 842, 5 843 §). 

Kaupunginhallitus päätti, että kaupunki tyytyy raastuvanoikeuden 15.2. julis-
tamaan päätökseen, jolla Teuvo Raevirta, Kaarlo Ruununoksa ja Seppo Spiring oli 
tuomittu rangaistuksiin ja korvauksiin sähkölaitoksen varastosta v:n 1960 aikana 
suoritetuista anastuksista (2.3. 696 §). 

Kassa- ja tili osasto 

Viranhaltijat. Kassa- ja tiliosaston avoinna oleva 18. palkkaluokan reikäkortti-
koneenhoitajan virka päätettiin jättää vakinaisesti täyttämättä toistaiseksi ja kauin-
taan v:n 1962 loppuun saakka (3.8. 2 217 §). 

Veronpidätykset. Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi lääninhallituksen 
päätöksen, joka koski teollisuuslaitosten eräille henkilöille maksamista palkkioista 
suoritettavia ennakonpidätyksiä. Samalla kaupunginhallitus päätti, että teollisuus-
laitosten toimesta useille henkilöille vuosina 1953—1957 maksettujen erinäisten 
palkkioiden ja korvausten osalta pidättämättä jääneiden ennakonpidätys-, lapsi-
lisä- ja kansaneläkemaksujen samoin kuin kaupungin maksettavaksi määrättyjen 
veronlisäysten johdosta ei ryhdytä toimenpiteisiin ao. veroasioita hoitaneita viran-
haltijoita vastaan (12.10. 2 854 §). 

Asiamiestoimistoa kehotettiin hakemaan muutosta lapsilisä- ja kansaneläkemak-
sujen tilityksessä v. 1959 tapahtuneen virheen johdosta kaupungin maksettavaksi 
määrätyn veronlisäyksen maksuunpanoa koskevaan päätökseen (19.1. 214 §). 

412, 



2. Kaupunginhallit!! s 

Teollisuuslaitosten lautakunnan 50-vuotisjuhlatilaisuutta varten yleisjaosto myönsi 
kaupunginhallituksen yleisistä käyttövaroista 100 000 mk. Tilaisuus saatiin järjestää 
Kaupunginkellarissa (khn jsto 31.1. 5 209 §). 

Jäsenmaksut. Suomen Kunnallisteknilliselle Yhdistykselle päätettiin suorittaa 
3 000 mk:n avustus jäsenmaksun maksamista varten International Water Supply 
Association -nimiselle järjestölle (khn jsto 10.1. 5 099 §). 

Kansainvälisen Kaasu-Unionin kertomusvuoden jäsenmaksun maksamista varten 
kaupunginhallitus myönsi 10 000 mk (30.8. 2 443 §). 

15. Muut asiat 

Itsenäisyyspäivänä Senaatintorilla järjestettävää juhlaa varten yleisjaosto 
kehotti rakennusvirastoa koristamaan torin tervapadoin ja havupylväin ja toimitta-
maan Tuomiokirkon portaille puhujakorokkeen ja valonheittimet puhujaa ja kuoron-
johtajaa varten sekä luovuttamaan korvauksetta Helsingin yliopiston ylioppilas-
kunnan käyttöön 44 kannettavaa Suomen lippua tankoineen ja kantohihnoineen 
(khn jsto 21.11. 6 925 §). 

V:n 1960 vastaavasta tilaisuudesta aiheutuneet laskut, yht. 129 166 mk, pää-
tettiin suorittaa asianomaisista määrärahoista (khn jsto 10.1. 5 060 §, 17.1. 5 105 §). 

Uudenvuoden vastaanoton järjestämisestä v. 1960 Senaatintorilla aiheutuneet 
kustannukset, 115 000 mk, päätettiin korvata Helsinki-Seuralle kaupunginhallituk-
sen yleisistä käyttövaroista (khn jsto 24.1. 5 146 §). 

Tasavallan presidentin valitsijamiesten vaalit. Kaupunginhallitus päätti vahvistaa 
tasavallan presidentin valitsijamiesten vaalien vaali valmistelut öistä suoritettavat 
palkkiot seuraavasti: vaaliluetteloiden näyttäminen, tuntipalkkio 230 mk, kanslia-
työ, tuntipalkkio 230 mk, ylityöstä maksettavine, työaikalain 17 §:n mukaisine 
korotuksineen, vaaliluetteloiden kuljettaminen maistraatista näyttöpaikalle ja ta-
kaisin, palkkio 250 mk kerralta sekä vaalikaluston ja muun materiaalin huolto sekä 
järjestely, kertakaikkinen korvaus kahdelle henkilölle yhteensä 85 000 mk (29.6. 
1 995 §). 

Poliiseille vaalihuoneistoissa suoritetusta järjestyksenpidosta maksettava palk-
kio, ks. s. 208. 

Huoltolaitosten johtokunnan esitettyä, että Kustaankartanon vanhainkotiin 
järjestettäisiin äänestyspaikka, kaupunginhallitus päätti, ettei sillä ollut mitään sitä 
vastaan, että 112. äänestysalueen äänestyspaikka sijoitettaisiin ko. vanhainkotiin 
(12.1. 61 §). 

Helsingin sotilaspiirin kutsuntalautakuntaan kertomusvuoden kutsuntaa varten 
valittiin kaupungin edustajaksi os. pääll. Paavo Larno ja varalle kultaseppä Yrjö 
Kaksonen (23.2. 565 §). 

Helsingin keskusvankilan johtokunnan maallikkojäseneksi toimikaudeksi 1962— 
1964 kaupunginhallitus päätti ehdottaa asessori Kauko Lammen, toim. esimies 
Paavo Ahokkaan ja apul.joht. Harry Wallin (19.10. 2 938 §). 

Helsingin lääninvankilan maallikkojäseneksi toimikaudeksi 1962—1964 kau-
punginhallitus päätti ehdottaa kenttäpiispa Johannes Björklundin, toim. esimies 
Paavo Ahokkaan ja apul.joht. Harry Wallin (19.10. 2 937 §). 
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