
2. Kaupu nginhallitu s 

Leimaveron palauttamista koskevan Vaasan Höyrymylly Oy: n valituksen kaupun-
ginhallitus päätti esittää hylättäväksi. Satamalautakunta oli leimaverolain 26 §:n 
perusteella varustanut koko korttelin n:o 266 käsittävän varastoalueen siirtoa koske-
van luovutuskirjan veroviraston arvioimalla määrällä leimamerkkejä (15.2. 521 §). 

Jätepuun myynti. Satamarakennusosaston työmailla oleva tarpeeton jätepuu-
tavara päätettiin myydä 2 000 mk:n hinnasta autokuormalta tai 500 mk:n hinnasta 
hevoskuormalta (khn jsto 27.3. 5588 §). 

Satamarakennusosaston työmailla vahingoittuneen tai anastetun omaisuuden korvaa-
miseksi työntekijöille yleisjaosto myönsi yht. 27 490 mk (khn jsto 20.2. 5356 §, 27.3. 
5589 §, 10.4. 5697 §, 22.5. 5969 §, 5.6. 6063 §, 14.8. 6415 §, 4.9. 6524 §, 25.9. 6648 §, 
20.11. 7034 §, 18.11. 7241 §). 

Vahingonkorvaukset. Mekaanikko Pertti Ikoselle päätettiin eräillä ehdoilla suorit-
taa 15 583 mk:n korvaus hänen autolleen Kulosaaren sillalla aiheutuneista vaurioista 
(khn jsto 21.8. 6439 §). 

Tulliylitark. N. Baldauf oli valittanut satamalautakunnan 13.11. 1961 tekemästä 
päätöksestä, jolla lautakunta oli evännyt valittajan anomuksen saada korvausta pala-
neesta virkatakista. Valitus oli evätty sillä perusteella, että vahinko ei ollut aiheutu-
nut satamalaitoksen toimenpiteistä. Koska lautakunta tekemällään päätöksellä oli 
ylittänyt toimivaltansa, kaupunginhallitus päätti kumota päätöksen sekä siirtää 
asian yleisjaoston ratkaistavaksi, jonka tehtäviin se kaupunginhallituksen ohjesään-
nön 8 ja 12 §:n perusteella kuului (8.2. 449 §). 

Satamalaitoksen uuden lipun hyväksyminen. Kaupunginhallitus päätti hyväksyä 
satamalaitoksen 12.12.1961 päivätystä piirustuksesta ilmenevän satamalaitoksen 
uuden lipun (18.1. 218 §). 

9. Liikelaitoksia koskevat asiat 

Teollisuuslaitosten kassa- ja tiliosaston asiakastoimisto päätettiin pitää avoinna 
yhtenä iltana viikossa kauintaan klo 19. o o asti (3.1. 53 §). 

Kaupunginhallitus oikeutti asiamiestoimiston luopumaan entisiin toimeksiantoi-
hin perustuvista perimistoimenpiteistä poistoluetteloihin n:o 21—24/1961 ja 1,4, 12, 
14, 15, 21, 22/1962 merkittyjen sähkö-, vesi- ja kaasulaitoksen eräiden saatavien 
osalta. Luetteloissa mainitut saatavat saatiin poistaa tileistä laitosten ao. määrära-
hoja käyttäen. Sähkö-, vesi- ja kaasulaitosta kehotettiin merkitsemään poistoluette-
loissa mainitut saatavansa erityiseen poistettujen saatavien luetteloon, sekä mikäli 
aihetta myöhemmin ilmaantuu, lähettämään ne asiamiestoimistolle uutena toimeksi-
antona perimistoimenpiteitä varten (1.2. 356 §, 22.3. 863 §, 18.4. 1142 §, 30.8. 2238§, 
18.10. 2695 §, 15.11. 2972 §, 5.12. 3180 §). 

Sähkölaitos 

Viranhaltijat. Kaupunginhallitus oikeutti sähkölaitoksen palkkaamaan 1.2. lukien 
tilapäiseen virkasuhteeseen kaukolämpöosaston päällikön 37. palkkaluokan mukai-
sella palkalla (8.2. 445 §) sekä voimalaitosten suunnittelutoimiston päälliköksi 1.8. 
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lukien työsopimussuhteeseen dipl.ins. Martti Ahon 196 000 mk:n kuukausipalkalla. 
Työsopimus oli laadittava palkkaussopimuslomakkeen n:o 2 mukaisesti (2.8. 2012 §). 

Jäljempänä mainituille laitoksen virkasuhteessa oleville osastopäälliköille pää-
tettiin maksaa sopimuspalkka: Eino Toiviainen 230 000 mk/kk sekä Kari Bergholm 
ja Aimo Puromäki 220 000 mk/kk 1.5. lukien. Palkkasopimukset oli tehtävä neljäksi 
vuodeksi ja laadittava palkkaussopimuslomakkeelle n:o 1 (10.5. 1321 §). 

Seuraaville työsopimussuhteessa oleville toimistopäälliköille saatiin 1.5. lukien 
maksaa jäljempänä mainitut kuukausipalkat: Leo Neuvo 190 000 mk, Toivo Argil-
lander ja Antti Itkonen 185 000 mk sekä Pentti Saarnio 180 000 mk (10.5. 1322 §). 

Kaupunginhallitus totesi, että ins. Antti Itkoselle v. 1961 annettu määräys hoitaa 
viransijaisena avoinna olevaa 34. palkkaluokan yli-insinöörin virkaa päättyisi 31.1. 
(1.2. 371 §). 

Seuraavat sähkölaitoksen avoinna olevat virat päätettiin toistaiseksi jättää täyt-
tämättä: yli-insinöörin virka (35), kemistin virka (32), kaksi insinöörin virkaa (34), 
kolme insinöörin virkaa (33), kaksi insinöörin virkaa (32), viisi insinöörin virkaa (31), 
kaksi insinöörin virkaa (30) ja kolme insinöörin virkaa (29) (15.2. 516 §, 12.4. 1089 §, 
7.6. 1656 §); insinöörin virka (25) (5.7. 1959 §) sekä 1.10. avoimeksi tuleva sähkömes-
tarin virka (18) (16.8. 2119 §). 

Sähkölaitoksen virkasuhteessa olevien henkilöautonkuljettajien työajaksi muina 
arkipäivinä paitsi lauantaina ja pyhäpäivien aattoina määrättiin klo 7.3 0—16.30 
(22.2. 602 §). 

Kaupunginhallitus päätti muuttaa v. 1960 tekemäänsä päätöstä siten, että sähkö-
laitoksella on oikeus tarvittaessa korvata sähköasemien päivystys varallaololla niin, 
että siihen saadaan määrätä samanaikaisesti korkeintaan 10 henkilöä (18.4. 1155 §). 

Teollisuuslaitosten lautakunta oli ilmoittanut, että sähkölaitoksen asemamest. 
Helio Virkajärven, ylisähkömest. Pentti Alhon ja ylikonemest. Niilo Mänttärin virka-
asuntoihin oli asennettu sähkölaitoksen omistamat vedenlämmittimet. Mainittuihin 
viranhaltijoihin ei ollut sovellettu laitoksessa käytössä ollutta ilmaisen sähkön ensim-
mäisrajaa ko. vedenlämmittimien vuoksi. Koska oli syntynyt epäselvyyttä siitä, 
koskiko luontoisetusäännön 54 §:n 3 momentin määräys enimmäisrajasta myös mai-
nittuja viranhaltijoita, oli lautakunta jättänyt asian kaupunginhallituksen ratkaista-
vaksi. Palkkalautakunta oli ilmoittanut, ettei luontoisetusäännön 54 §:n 3 momentin 
sanamuodossa ollut mitään tulkintamahdollisuuksia, joten ko. tapauksessa olisi nou-
datettava määrättyä enimmäisrajaa. Kaupunginhallitus päätti todeta, että myös em. 
viranhaltijoiden osalta on noudatettava luontoisetusäännön 54 §:n 3 momentin mää-
räystä 2 500 kWh:n vuotuisen ilmaisen sähkön enimmäisrajasta. Samalla kaupungin-
hallitus päätti, ettei mainituilta viranhaltijoilta peritä takautuvasti ajalta 1.4.1958— 
31.12.1961 ko. vuotuisen enimmäisrajan ylittänyttä osaa vastaavaa sähkömaksua 
heidän virka-asuntojensa sähkönkulutuksesta (15.2. 519 §). 

Kaupunginhallitus päätti kumota palkkalautakunnan 24.9. tekemän päätöksen, 
joka koski asent. H. Ahokannon 15 %:lla alennettua vuokraa, sekä kehottaa palkka-
lautakuntaa kaupunginhallituksen 30.3.1961 tekemään päätökseen viitaten totea-
maan, että asent. Ahokannon vuokra työsuhteen perusteella saamastaan asunnosta 
määräytyy sinä aikana, jolloin hän ei suorita päivystystehtäviä tai niihin verratta-
via, kaupungilta työsuhteen perusteella saatujen vuokra-asuntojen normeihin perus-
tuen käyvän vuokran mukaisesti (25.10. 2761 §). 
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Eräät laitoksen viranhaltijat oikeutettiin kertomusvuoden aikana suorittamaan 
ylitöitä 200 tunnin enimmäismäärän ylittäen (khn jsto 13.11. 6993 §). 

Sähkölaitoksen käyttöomaisuus. Sähkölajin vaihto tasasähköstä vaihtosähköksi 
saatiin loppuun suoritetuksi kertomusvuoden alussa. Tällöin jäivät vaille käyttöä 
kaikki 2 x 125 V laitteet ja verkko. Koska näitä laitteita ei vielä ollut kokonaan pois-
tettu sähkölaitoksen käyttöomaisuudesta, oikeutti kaupunginhallitus sähkölaitoksen 
käytettävissään olevilla määrärahoilla poistamaan kertomusvuonna käyttöomaisuu-
tensa arvosta ko. laitteiden ja verkon jäljellä olevan arvon, 17.159 mmk (27.9. 2504 §). 

Edelleen kaupunginhallitus päätti oikeuttaa sähkölaitoksen kirjaamaan kerto-
musvuoden tilinpäätöksen yhteydessä käyttöomaisuutensa arvon lisäykseksi v:n 
1961 aikana työllisyystyömäärärahoilla suoritettujen kaukolämpöjohtotöiden kus-
tannukset 20.6 9 5 mmk:n ja Hanasaaren laiturityön kustannukset 21 . 175 mmk:n 
suuruisina. Rahatoimistoa kehotettiin poistamaan kantaomaisuuden kirjanpidosta 
keskeneräisten töiden tililtä sanotuista töistä v:n 1961 aikana aiheutuneet enemmät 
kustannukset (30.8. 2239 §). 

Sähkölaitoksen tavaravarasioihin sidottujen kassavarojen enimmäismäärä. Kau-
punginhallitus päätti määrätä, että sähkölaitoksen tavaravarastoihin saa olla sidot-
tuna kassavaroja yhteensä enintään 4 mrd. mk, mistä määrästä tarvikevarastoihin 
enintään 1 mrd. mk ja polttoainevarastoihin enintään 3 mrd. mk. Viimeksi mainit-
tuun summaan sisältyy kaupunginhallituksen v. 1957 (ks. s. 303) tekemän päätöksen 
mukainen normaalihiilivarasto (4.10. 2552 §). 

Sähkön ja kaasun laskutusjärjestelmän muuttaminen. Kaupunginhallitus oikeutti 
sähkö- ja kaasulaitoksen siirtymään laskutuksessaan teollisuuslaitosten lautakunnan 
8.6. päivätyssä esityksessä selostettuun tililaskujärjestelmään, jonka mukaisesti 
mittarinluku tapahtuisi vain kerran vuodessa (30.8. 2253 §). 

Tiedotuslehden painattaminen. Kaupunginhallitus oikeutti sähkölaitoksen painat-
tamaan laitoksen sisäistä tiedotustoimintaa palvelevaa tiedotuslehteä (6.9. 2313 §). 

Tariffit. Kaupunginhallitus päätti, että kaupunginvaltuuston 5.9. tekemä päätös 
sähkölaitoksen yleisten tariffien muuttamisesta saatiin panna heti täytäntöön mah-
dollisista valituksista huolimatta. Samalla kaupunginhallitus päätti, että kertomus-
vuoden III neljänneksestä alkaen sähkölaitoksen erikoistariffien ja erikoishintojen 
sidonnaisuutta kustannustasoon lievennetään siten, että sähkökustannusindeksin 
kerroin 134 muutetaan luvuksi 126 (6.9. 2314 §). 

Voimalaitos- ym. työt. Kaupunginhallitus oikeutti sähkölaitoksen käyttämään 
kertomusvuoden talousarvion pääomamenoihin voimalaitoksia, sähköasemia, siirto-
ja jakeluverkostoa, kaukolämmitystä ym. varten merkittyjä siirtomäärärahoja 
(11.1. 145 §). 

Hankinnat. Kaupunginhallitus oikeutti sähkölaitoksen, kaupungin hankinta-
ohjeiden 77 §:n 2 momentin toisen lauseen estämättä, ottamaan Salmisaaren turbo-
generaattoria koskevaan hankintasopimukseen laitoksen yleensä samankaltaisissa 
sopimuksissa käyttämän hankkijan vahingonkorvausvelvollisuutta rajoittavan eh-
don (8.3. 758 §). 

Yleisjaosto oikeutti laitoksen hankkimaan kaksi Volkswagen de Luxe -merkkistä 
5 hengen henkilöautoa ja Mercedes 220 -merkkisen auton luetteloista poistettujen 
tilalle (khn jsto 5.6. 6064 §, 20.11. 7037 §). 
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Autojen ym. irtaimiston myynti tai romuttaminen. Yleisjaosto oikeutti sähkölai-
toksen poistamaan irtaimistoluettelostaan eräät vanhat autot ja myymään ne eniten 
tarjoavalle (khn jsto 27.3. 5591 §, 5.6. 6064 §, 20.11. 7037 §). 

Edelleen yleisjaosto oikeutti sähkölaitoksen romuttamaan ja myymään sähkö-
asemien käytöstä poistettavan 5 kV jännitteisen kaluston sellaisina aikoina, jotka 
sähkönjakelun ja uudisrakennustoiminnan kannalta ovat tarkoituksenmukaisia. Ka-
lusto voitiin poistaa käyttöomaisuudesta romuttamista tai myyntiä vastaavissa 
erissä ja ajankohtina (khn jsto 12.12. 7191 §). 

Vielä yleisjaosto oikeutti sähkölaitoksen myymään eräitä kojeita ja laitteita sekä 
luovuttamaan korvauksetta teknilliselle ammattikoululle eräitä mittareita ja mitta-
laitteita (khn jsto 23.1. 5191, 5192 §, 13.3. 5493 §, 30.10. 6892 §). 

Muuntamot. Yleisjaosto oikeutti sähkölaitoksen purkauttamaan Lokkalan leh-
dossa Munkkiniemessä sekä Toukolan kansakoulun pihalla olevan muuntamon 
(khn jsto 8.5. 5866 §, 10.7. 6290 §). 

Eräiden alueiden siirtäminen sähkölaitoksen hallintaan. Kaupunginhallitus päätti, 
että sähkölaitoksen 9.6. päivätyn piirustuksen VHall-31A osoittamat 10 262 m2:n 
ja 197 m2:n suuruiset alueet siirretään sähkölaitoksen hallintaan 1.7. lukien 36 501 910 
mk:n käyttöomaisuusarvoisina. Sähkölaitoksen 8.6. päivätyn piirustuksen VHall-
30A osoittama n. 2 ha:n suuruinen, Shell Oy:lle vuokrattu ns. Englantilaiskalliolla 
oleva alue päätettiin varata Hanasaaren ja Suvilahden voimalaitosten maanalaiseksi 
öljyvarastoalueeksi, jonne varastoitaisiin voimalaitosten tarvitsemaa III luokan 
palavaa nestettä (20.6. 1834 §). 

Pysäköintimittarien huollon, rahastuksen ja valvonnan siirtämistä sähkölaitokselta 
kiinteistövirastolle oli suunniteltu, mutta koska tästä aiheutuisi kaupungille kustan-
nuksia, päätettiin siirtäminen toteuttaa vasta sitten, kun se taloudelliselta kannalta 
mittareiden lukumäärän lisäännyttyä on tarkoituksenmukaista (8.2. 415 §). 

Palovakuutukset. Kaupunginhallitus päätti, että sähkölaitos saa palovakuuttaa 
vain ne rakennukset, koneet, laitteet ja varastot, joissa tulipalonvaara on ilmeinen 
ja joiden arvo on yli 150 mmk. Vakuutukset on otettava pienimmällä mahdollisella 
omavastuulla (18.4. 1153 §). 

Hanasaaren höyryvoimalaitos. Kaupunginhallitus päätti hyväksyä talorakennus-
osaston 14.3. päivätyistä piirustuksista n:o 1—2 ilmenevät Hanasaaren voimalaitos-
rakennuksen turbiinisaliin suunnitellun ilmanvaihtokojeiston pääpiirustukset (26.4. 
1221 §). 

Salmisaaren kytkinlaitos. Sisäasiainministeriöltä päätettiin anoa poikkeuslupaa 
Salmisaaren 110 kV kytkinlaitoksen rakentamiseksi rakennuslain 42 §:n 1 momentin 
säännöksistä poiketen alueelle, jonka asemakaavan vahvistaminen on vireillä (22.11. 
3071 §). 

Töölön kytkinlaitos. Yleisjaosto hyväksyi talorakennusosaston laatimat, 8.6. päi-
vätyt Töölön kytkinlaitoksen lisärakennuksen pääpiirustukset n:o 1—8 (khn jsto 24. 
7. 6356 §). 

Itäinen aluevalvomo. Kaupunginhallitus päätti 1) hyväksyä Arkkitehtitoimisto 
Lauri Silvennoisen laatimat 5.8. päivätyt sähkölaitoksen itäisen aluevalvomon pää-
piirustukset n:o 1—10, 

2) oikeuttaa sähkölaitoksen rakennuttamaan osan aluevalvomosta tontin Käen-
kuja 6:n alueelle, 
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3) kehottaa asuntotuotantokomiteaa ottamaan huomioon, että Käenkuja 6:n 
alueelle tuleva osa aluevalvomosta on liitettävä Käenkuja 6:n tontille rakennetta-
vaan kiinteistöön ja että kiinteistöön on sijoitettava noin 200 m2 toimistotilaa alue-
valvomoa varten siten, että tiloista on suora pääsy aluevalvomon portaikkoon ja että 
Käenkuja 6:n alueelle tuleva osa aluevalvomosta luovutetaan korvauksetta ja toi-
mistotilat käypää vuokraa vastaan sähkölaitoksen käyttöön sekä 

4) että aluevalvomon käsittävä kalliotila Katri Valan puiston alla siirtyy 1.10. 
lukien 1 mmkin pääoma-arvoisena teollisuuslaitosten lautakunnan hallintoon (13.9. 
2381 §). 

Kaupunginhallitus päätti, että aluevalvomon louhintatyöt saatiin aloittaa välit-
tömästi. Väestönsuojelutoimistoa kehotettiin ryhtymään tarvittaviin toimenpiteisiin 
niiden vuokraajien suhteen, joiden vuokraamien väestönsuojatilojen käyttöä louhin-
tatyö saattaa häiritä (27.9. 2511 §). 

Sähkönhankintaa ja -siirtoa koskevan lisäsopimuksen laatiminen. Imatran Voima 
Oy:n kanssa päätettiin tehdä seuraava sähkön hankintaa ja siirtoa koskeva lisäsopi-
mus. 

Imatran Voima Oy, jota seuraavassa nimitetään Imatraksi ja Helsingin kaupun-
gin sähkölaitos, jota nimitetään Helsingiksi, ovat tehneet sähkösopimuksiin n:o 542 
ja 574, varasähkösopimukseen n:o 575 sekä varasähkösopimuksen lisäsopimukseen 
n:o 8 seuraavan lisäsopimuksen: 

1) Edellä lueteltujen sopimusten voimassaoloaikaa jatketaan 30.4.1963 klo 24 
saakka. 

2) Sähkösopimuksen n:o 574 1 §:ssä mainittu tilausteho d muuttuu 1.7.1962 klo 
0 alkaen arvoon d = 20 000 kilowattia, josta on perustehoa a = 15 000 kilowattia 
ja latvatehoa c = 5 000 kilowattia. Lisäksi Imatra antaa Helsingille loistehoa 5 000 
kilowaria. 

3) Muilta osiltaan pysyvät mainitut sopimukset muuttumattomina. 
4) Tämä sopimus tulee voimaan heti kun se on molemmin puolin allekirjoitettu 

(20.6. 1833 §). 
Kemi Oy :n vesiosuuksia koskevan kaupan myyntiehdot. Kaupunginhallitus päätti 

suostua Kemi Oy:n anomukseen, joka koski eräitä koskitilojen sekä tilojen vesiosuuk-
sien kaupan ehtoja, sillä ehdolla että yhtiö antaa kirjallisen suostumuksen siitä, että 
yhtiö siinä tapauksessa, että korkein oikeus pysyttää hovioikeuden päätöksen muut-
tumattomana, suorittaa kaupungille sähkölaitoksen 8.6.1959 päivätyn laskun n:o 
1998 määrän 1 883 189 mk, korko 6 %, 8.6.1959 lukien (2.5. 1265 §). 

Katuvalaistusta ym. koskevat asiat. Kaupunginhallitus päätti kehottaa teollisuus-
laitosten lautakuntaa teettämään 24 ":n syöttö johdon jatkamisen pitkin Mariankatua 
n. 500 m:n pituudelta ja sen liittämisen Päävartiontorin kohdalla Pohj. Esplanaadi-
kadulla olevaan 12 " :n j ohtoon j akeluverkkoa varten merkittyä määrärahaa käyttäen 
sen jakoa ja kiireellisyysjärjestystä tarvittaessa muuttaen (30.5. 1581 §). 

Edelleen kaupunginhallitus päätti, että uimastadionin maastoon rakennettava 
latuvalaistus liitetään yleiseen katuvalaistusverkkoon myöskin hiihtäjien käyttä-
män ladun osalta, jolloin sähkö- ja kunnossapitokustannukset suoritetaan yleisistä 
katuvalaistuskustannuksista (18.1. 227 §). 

Pääomamenoihin kuuluvista käyttövaroistaan kaupunginhallitus myönsi 250 000 
mk soutustadionin ympäristön valaistuksen järjestämistä varten (20.6. 1836 §). 
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Sähkölaitosta kehotettiin v:n 1963 aikana asentamaan Kotisaarenkadun vene-
laiturille valaistus satamavalaistusmäärärahoja käyttäen sekä samassa yhteydessä 
järjestämään Kotisaarenkadun valaiseminen käyttämällä katuvalaistukseen myön-
nettyjä määrärahoja (8.11. 2933 §). 

Rahoitusmenoihin kuuluvista kaupunginhallituksen käyttövaroista myönnettiin 
34 111 mk valonheittimien asentamisesta Eläintarhan ympäristöön iltahiihtokilpai-
luja varten aiheutuneen laskun maksamista varten (khn jsto 27.3. 5558 §). 

Elokuvateattereiden hätävalaistus. Suomen Elokuvateatterinomistajain Liitto oli 
sisäasiainministeriölle osoittamassaan kirjelmässä ilmoittanut, että kaupungin sähkö-
laitos vaatii elokuvanäytännöistä v. 1956 annetun asetuksen 14 ja 15 §:ien määräys-
ten vastaisesti erillisen virtalähteen käyttämistä myös elokuvateattereiden hätä-
valaistusta varten. Yhdistyksen mielestä on määräysten mukaista erillistä virtaläh-
dettä käytettävä vain o vimerkki valaistukseen ja mahdollisiin opastin valoihin. Kun 
sähkölaitos oli kieltäytynyt myymästä sähkövirtaa, ellei hätävalaistusta järjestetä 
sen esittämällä tavalla ja kun mainitut vaatimukset aiheuttaisivat elokuvateattereille 
lisäkustannuksia, oli liitto pyytänyt ministeriön toimenpidettä asiassa. Sähkölaitos 
oli vaatimustensa tueksi viitannut elokuvanäytännöistä annetun asetuksen 17 §:ään 
ja sähkövarmuusmääräysten 52 §:n 3 kohtaan, joiden mukaan mm. elokuvateatterei-
den virtalähteen tulee olla joko paikkakunnan sähköverkosta riippumaton voima-
koneen käyttämä generaattori tai akkukennosto. Myöskin sähköntarkastuslaitos oli 
ilmoittanut sähkölaitoksen soveltaneen oikein em. määräyksiä. Asiamiestoimiston 
mielestä kaupungin sähkölaitos ei juriidisesti arvostellen voi asettaa elokuvateatte-
reille ankarampia turvallisuusvaatimuksia kuin elokuvanäytännöistä annettu asetus 
edellyttää. Elokuvateatterinomistajain Liiton ministeriölle lähettämä kirjelmä oli 
lähinnä käsitettävä ministeriölle esitetyksi pyynnöksi saada ko. 55 §:n määräyksiä 
koskeva tulkintaohje, mikä ehkä ratkaisisi syntyneen erimielisyyden. Teollisuus-
tointa johtava apulaiskaupunginjohtaja oli todennut, että kysymys siitä, oliko sähkö-
laitoksella ollut oikeus vaatia elokuvateattereilta erillisen virtalähteen asettamista 
hätävalaistusta varten, oli muodollisesti epäselvä. Kun sähköntarkastuslaitos kuiten-
kin oli puoltanut sähkölaitoksen menettelyä, olisi ministeriölle esitettävä, ettei Elo-
kuvat eatterinomistaj ien Liiton kirjelmän tulisi antaa aihetta toimenpiteisiin. Kau-
punginhallitus päätti sisäasiainministeriölle antaa eo. mukaisen lausunnon (8.11. 
2925 §). 

Kaukolämmitys. Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa teollisuuslaitosten lautakun-
nan käyttämään kaupunginhallituksen v. 1961 kaukolämpöjohtojen rakentamiseksi 
Sörnäisten rantatiehen välillä Haapaniemenkatu—Sörnäisten silta myöntämää 52 
mmk:n määrärahaa myös niiden kaukolämpöjohtotöiden suorittamiseen, joita varten 
kaupunginhallitus myönsi määrärahan 9.11.1961 (ks. s. 411) tekemällään päätöksellä 
(7.6. 1660 §) sekä käyttämään 9.5 mmk v:n 1961 talousarvion tuloa tuottamattomien 
pääomamenojen pääluokkaan kuuluvista ao. määrärahoista Kampintorin kauko-
lämpöjohdon rakentamiseen (30.8. 2254 §). 

Yleisjaosto oikeutti sähkölaitoksen kiinnittämään tilapäisen kaukolämpöjohdon 
Katajanokan siltaan sähkölaitoksen piirustusten LA 1—336, LA 1—337, LM 4—152 
ja LM 4—153 mukaisesti sillä ehdolla, että mainittu johto jää kaupungin omistukseen 
(khn jsto 25.9. 6650 §). 
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Sähkölaitoksen tehtäväksi annettiin lämpövoimalaitoksen suunnitteleminen 
Myllypuron ja Vesalan—Kontulan asuntoalueita varten (1.11. 2811 §). 

Kivihiilen tilapäisen varastopaikan varaaminen. Kaupunginhallitus oikeutti kiin-
teistölautakunnan vuokraamaan sähkölaitokselle kivihiilen tilapäiseksi varastoalu-
eeksi 5 v:n ajaksi korttelit VK 681-684 lautakunnan 18.12.1961 päivätyssä kirjelmäs-
sä n:o 1677 määritellyillä ehdoilla ja ottamalla huomioon rakennusviraston esittämät 
ehdot (18.1. 219 §). 

Laskujen maksuajan pidentäminen. Yleis jaosto teki eräitä päätöksiä, jotka koski-
vat erääntyneiden sähkötyölaskujen maksuajan pidentämistä määrätyillä ehdoilla 
(khn jsto 16.1. 5141, 5142 §, 23.10. 6844 §). 

Virheellisten veloitusten oikaiseminen. Yleisjaosto teki kertomusvuoden aikana 
joukon päätöksiä, jotka koskivat hyvityksen suorittamista virheellisistä sähkölas-
kuista. 

Sähkönostosopimuksen väärentäminen. Asiamiestoimistoa kehotettiin tekemään 
rikospoliisille ilmoitus siitä, että laitoksessa oli ilmennyt väärällä nimellä tehtyjä 
sähkönostosopimuksia, joiden maksut myös oli laiminlyöty (22.2. 600 §). 

Vahingonkorvaukset. Eräiden työntekijäin työssä vahingoittuneen omaisuuden 
korvaamiseksi yleisjaosto myönsi yht. 32 660 mk (khn jsto 10.4. 5698 §, 26.6. 6196, 
6197 §). 

Yleisjaosto oikeutti teollisuuslaitosten lautakunnan suorittamaan päätoim. Martti 
Talvialle 10 000 mk:n suuruisen vahingonkorvauksen sähkölaitosten kaivuutöiden 
yhteydessä suoritettujen räjäytysten särkemän korkokuvan korvaamiseksi sekä 
opisk. Eero Eviselle 12 410 mk hänen vaurioituneen autonsa korjauskustannuksia 
varten. Vahingonkorvaukset myönnettiin tavanmukaisilla ehdoilla (khn jsto 11.9. 
6569 §, 23.10. 6845 §). 

Huomionosoitukset. Kaupunginhallitus päätti, että sähkölaitoksen toim.joht. 
Unto Rytkösen täyttäessä 60 vuotta 3.8. häneltä kaupunginhallituksen onnittelujen 
esittämisen yhteydessä pyydettäisiin lupa hänen muotokuvansa maalauttamiseen 
kaupungin toimesta (5.7. 1960 §). 

Avustukset. Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa sähkölaitoksen käyttämään 
30 000 mk laitoksen henkilökunnan kerhon urheilu- ja harrastustoimintaa varten 
kertomusvuonna. Samaa tarkoitusta varten saatiin merkitä määräraha myös v:n 
1963 talousarvioehdotukseen (7.6. 1662 §). 

Vesilaitos 

Viranhaltijat. Jäljempänä mainitut virkasuhteessa olevat osastopäälliköt päätet-
tiin palkata 1.4. lukien sopimuspalkalla: käyttöosaston os.pääll. Kauko Tammela 
220 000 mk/kk ja jakeluosaston os.pääll. Erkki Nuutila 215 000 mk/kk. Työsopimus-
suhteessa olevalle rak.pääll. Seppo Prihalle saatiin samasta ajankohdasta lukien mak-
saa 210 000 mk/kk. Palkkasopimukset oli tehtävä neljäksi vuodeksi 1.4. alkaen ja 
laadittava palkkaussopimuslomakkeille n:o 1 ja 2. Samalla kaupunginhallitus päätti 
vahvistaa virkasuhteessa ja työsuhteessa olevien insinöörien, arkkitehtien ja vastaa-
vien sopimuspalkkauksissa yleisesti käytettäviksi palkkaussopimuslomakkeet n:o 1 
ja 2 (29.3. 936 §). 
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Kaupunginhallitus oikeutti vesilaitoksen palkkaamaan virkasuhteessa 31. palkka-
luokan insinöörinä olleen dipl.ins. Matti Kolpon työsopimussuhteeseen 1.6. lukien, 
palkka 180 000 mk/kk kuitenkin siten, että hänen tulee sanoutua irti entisestä viras-
taan viimeistään samanaikaisesti kun hänen kanssaan tehdään sopimus työsuhtei-
sesta palvelusta sekä että sopimus työsuhteesta on tehtävä sillä ehdolla, että asian-
omaiselle myönnetään ero virastaan ennen työsopimussuhteen voimaan astumista. 
Avoimeksi tulevan viran täyttämättä jättämiseen on saatava kaupunginhallituksen 
suostumus (17.5. 1407 §). 

Verkonsuunnittelutoimiston pääll. Erkki Käenmäki päätettiin 1.6. lukien palkata 
työsopimussuhteeseen, palkka 180 000 mk/kk ja verkkotoimiston pääll. Reino Sulima 
15.5. lukien, palkka 185 000 mk/kk (24.5. 1515 §) sekä 1.6. lukien dipl.ins. Kauko 
Nurminen, palkka 175 000 mk/kk, dipl.ins. Seppo Heiniö, palkka 180 000 mk/kk ja 
ylikemistinä toimiva fil.tri Jouko Kenttämaa, palkka 175 000 mk/kk (17.5. 1406 §). 

Vanhankaupungin vedenpuhdistuslaitoksen koneenhoitajalle E. Mäkiselle saatiin 
ajalta 1.—31.7., jolloin hän hoiti yksinomaan 18. palkkaluokan konemestarin tehtäviä 
muutoin kuin vuosiloman aikana, suorittaa lisäpalkkana 19 200 mk (5.12. 3191 §). 

Seuraavat virat päätettiin toistaiseksi jättää täyttämättä: I putki verkkoinsinöö-
rin virka (10.5. 1337 §); II putkiverkkoinsinöörin virka, hankintapäällikön ja toi-
mistoinsinöörin virat (27), piirtäjän virka (16) ja kaksi toimistoapulaisen virkaa (7) 
(22.11. 3068 §) sekä kemikaalipäivystäjän virka (17) (18.1. 216 §). 

Kaupunginhallitus päätti vapauttaa vesilaitoksen hankintapääll. Simo Saaren 
Helsingin hovioikeuden v. 1960 antamassa päätöksessä hänen yhteisvastuullisesti 
Huolintamiehet Oy:n toim.joht. Reino Huuhan kanssa kaupungille maksettavaksi 
tuomitseman 100 000 mk:n vahingonkorvauksen ja korkojen suorittamisesta sillä 
ehdolla, että Saari suorittaa kaupungille 25 000 mk sekä Saaren yhteisvastuullisesti 
Huuhan ja Valbäckin kanssa kaupungille maksettavaksi tuomittujen 51 000 mk:n 
oikeudenkäyntikulujen suorittamisesta sillä ehdolla, että Saari suorittaa niistä kau-
pungille 8 500 mk. Samalla kaupunginhallitus päätti vapauttaa laitoksen toim.apul. 
Kurt Valbäckin hovioikeuden ja raastuvanoikeuden hänen yhteisvastuullisesti Huu-
han ja Saaren kanssa kaupungille maksettavakseen tuomitsemista, yhteensä 51 000 
mk:n suuruisten oikeudenkäyntikulujen suorittamisesta sillä ehdolla, että Valbäck 
suorittaa kaupungille samoin 8 500 mk (29.3. 947 §). 

Moottoriajoneuvojen myynti. Yleis jaosto oikeutti vesilaitoksen poistamaan käyt-
töomaisuuskirjanpidostaan ja myymään eniten tarjoaville laitoksen kaksi kuorma-
autoa ja kaksi farmariautoa (khn jsto 15.5. 5913 §). 

Eräiden alueiden varaaminen vesilaitoksen tarpeisiin ja siirtäminen sen hallintoon. 
Kaupunginhallitus päätti, että Pitäjänmäen korttelin n:o 46033 tontti n:o 5 siirretään 
vesilaitoksen hallintoon 1.5. lukien 21.6 mmk:n käyttöomaisuusarvosta. Samalla kau-
punginhallitus päätti hyväksyä arkkit. Bertel Saarnion laatimat, 22.2. päivätyt Pitä-
jänmäen piirikeskuksen rakennusryhmän luonnospiirustukset. Rakennusryhmän 
pääpiirustuksia laadittaessa olisi otettava huomioon yleisten töiden lautakunnan lau-
sunnossaan mainitsemat näkökohdat (12.4. 1085 §). 

Vanhankaupungin vedenpuhdistuslaitoksen peruskorjausta varten oli varattu 
26.3. päivätystä yleiskartasta ilmenevä, laitosalueeksi merkitty alue, siten että vesi-
laitoksella on vain käyttöoikeus yleiskartassa puhdasvesialtaita varten merkittyyn 
alueeseen. Samalla kaupunginhallitus päätti, että vesilaitoksen tulee huolehtia kus-
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tannuksellaan alueen rakentamisen aiheuttamasta Jokiniementien siirrosta sen tultua 
ajankohtaiseksi. Varauspäätöksestä päätettiin ilmoittaa tie- ja vesirakennushallituk-
selle (18.4. 1157 §). 

Vantaanjoen vesistön suojeleminen saastumiselta. Merkittiin tiedoksi vesilaitoksen, 
terveydenhoitoviraston, rakennusviraston ja rakennustarkastustoimiston yhteistyö-
elimen tiedotus, joka koski ehdotusta Vantaanjoen vesistön suojelemiseksi saastumi-
selta (5.7. 1955 §). 

Tutkimuslaboratorion piirustusten hyväksyminen. Kaupunginhallitus päätti hy-
väksyä arkkit. Bertel Saarnion laatimat vesilaitoksen tutkimuslaboratorion 20.3. päi-
vätyt piirustukset sekä pääpiirustukset n:o 1—5 (14.6. 1761 §, 5.7. 1957 §). 

Valkjärven säännöstelyä koskeva asia. Yleisjaosto päätti, että kaupunki luopuu 
vaatimasta niitä 150 000 mk:n suuruisia oikeudenkäyntikulujen korvauksia, jotka 
Hyvinkään kihlakunnanoikeus oli tuominnut kantajien, maanv. Reino Sorvarin ym. 
maksettavaksi asiassa, joka koski Vantaan vesistöön liittyvän Valkjärven säännöste-
lyä ja siitä aiheutuvia korvauksia sillä ehdolla, että kantajat luopuvat asian jättämi-
sestä hovioikeuden tutkittavaksi, eivätkä myöhemminkään esitä kaupungille uusia 
vaatimuksia ko. kanteessa mainituilla perusteilla (khn jsto 30.1. 5229 §). 

Vesijohtotyöt. Kaupunginhallitus päätti myöntää pääomamenoihin kuuluvista ao. 
määrärahoista 5.4 mmk vesijohtotöiden suorittamiseksi Leppisaarentiessä ja Pyörö-
kiventiessä viemäritöiden kanssa samanaikaisesti (1.3. 696 §);1.35 mmk Sauvontien 
vesijohdon jatkamistyötä varten (18.1. 220 §); 12.9 mmk vesijohtojen rakentamista 
varten Konalan Kolsarin kerrostaloalueelle (25.1. 253 §); 10.2 mmk vesijohtojen ra-
kentamista varten Lassaksen alueelle (1.3. 689 §); 850 000 mk vesijohdon rakenta-
mista varten Risto Rytin tieltä tontille n:o 132, os. Vähäniityntie 17 (10.5. 1351 §); 
2.2 mmk Paraistentien vesijohdon rakennustyötä varten (24.5. 1546 §); 11.5 mmk 
vesijohdon rakentamiseksi Korpikujaan ja Puunkaatajantiehen Puistolassa (8.2. 
444 §); 5.1 mmk Helsingin-Jorvaksen moottoritien rakennustyön yhteydessä suori-
tettavien vesijohtojen muutostöiden putkituskustannuksia varten (15.2. 517 §); 
10.6 mmk vesijohdon ja kahden vesipostin rakentamista varten Kitusentiehen ja 
Karhunkaatajantiehen (22.2. 601 §, 13.9. 2384 §); 2.5 mmk vesijohdon rakentami-
seksi Sinikujaan (14.3. 820 §); 17 mmk vesijohtojen rakentamiseksi Oulunkylän itä-
osaan Käpyläntiehen, Kotoniitynkujaan ja Veräjämäentiehen samanaikaisesti vie-
märitöiden kanssa (22.3. 874 §); 3.5 mmk vesijohdon siirtotyön putkituskustannuk-
sia varten Lauttasaarenkadulla (12.4. 1084 §); 5.9 mmk Länsi-Pakilan vesijohtora-
kennusohjelman toteuttamista varten (18.4. 1154 §); 1 mmk vesijohtotyön loppuun-
suorittamiseksi Krogiuksentien ja Kuusiniementien välillä (24.5. 1528 §); 3.1 mmk 
vesijohdon rakentamista varten Palosuontiehen Elontien ja Halkosuontien väliselle 
osuudelle (30.5. 1588 §); 9.5 mmk vesijohdon rakentamiseksi Koivusaareen (20.6. 
1835 §); 3.3 mmk vesijohdon rakentamiseksi Vanhaan Sotilastiehen Helsingin suo-
malaisten ja ruotsalaisten evankelis-luterilaisten seurakuntien seurakuntatalon koh-
dalle saakka (16.8. 2120 §); 3.8 5 mmk vesijohdon jatkamiseksi Matkamiehenpolkuun 
ja osaan Matkamiehentietä sekä 1.2 mmk vesijohdon rakentamiseksi Lentokaptee-
ninkujaan (27.9. 2509 §); 6 mmk vesijohdon rakentamiseksi Majakkakatuun Mit-
taajankadun ja Länt. Vaihdekadun väliselle osuudelle (8.11. 2927 §); 10.4 mmk To-
peliuksenkadulta korttelin n:o 529 kautta Haartmaninkadulle kulkevan vesijohdon 
korvaamiseksi uudella yhdysjohdolla (22.11. 3072 §) ja 2.25 mmk talo vesi johdon ra-
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kentamiseksi Pukinmäen kartanon talouskeskukseen ja vesijohdon rinnalle tehtävän 
pintavesi viemärin ja -kaivon rakentamista varten (15.2. 520 §). 

Osuusliike Elannon anomuksesta kaupunginhallitus päätti myöntää 250 000 mk 
vesijohdon putkikustannuksia varten vesijohdon rakentamiseksi Osuusliike Elannon 
kiinteistön, Vuorilinnakkeentie 16, kohdalle sillä ehdolla, että anoja antaa kirjallisen 
sitoumuksen seuraavien ehtojen täyttämisestä: 

1) Osuusliike Elanto suorittaa kustannuksellaan ko. katu vesijohtoa varten tar-
vittavan kanavatyön, 

2) työssä noudatetaan vesilaitoksen ja rakennusviraston antamia ohjeita ja mää-
räyksiä, 

3) vesilaitos suorittaa hankkimaansa materiaalia käyttäen putkenasennuksen, 
4) rakennettava katuvesijohto jää korvauksetta kaupungin omistukseen ja hal-

lintaan, 
5) Osuusliike Elannon ko. tontin jät e vesikysymys hoidetaan rakennusjärjestyk-

sen määräysten edellyttämällä tavalla (5.4. 1020 §). 
Tontinomist. Pentti Lahden ym. anomuksesta kaupunginhallitus myönsi 950 000 

mk vesijohdon rakentamiseksi Ripusuontiehen vesilaitoksen 30.3. päivätyn piirus-
tuksen mukaisesti mm. seuraavilla ehdoilla: 

1) Anojat suorittavat kustannuksellaan vesijohdon kanavatyön korttelin n:o 
34163 tontin n:o 18 kohdalle rakennettavan vesijohdon päätepisteestä Pakilantien 
itäpuolella kulkevaan jalkakäytävän kestopäällysteen ulkoreunaan. 

2) Vesilaitos suorittaa kustannuksellaan ja hankkimaansa materiaalia käyttäen 
vesijohdon asennustyön sekä kanavatyön kestopäällysteisen Pakilantien osalta (10.5. 
1338 §). 

Oy Tammelundin anomuksesta kaupunginhallitus päätti myöntää 250 000 mk 
vesijohdon rakentamiseksi Kummeltiehen Tammisalontien ja korttelissa n:o 44003 
olevan tontin n:o 9 väliselle osuudelle em. ehdoilla (20.6. 1830 §). 

Rakennustoimisto Laatubetoni Oy:n anomuksesta kaupunginhallitus myönsi 
teollisuuslaitosten lautakunnan käytettäväksi 500 000 mk Kyläkirkontieltä korttelin 
n:o 32004 kohdalle rakennettavan vesijohdon putkikustannuksia varten. Ehdot sa-
mat kuin edellä (28.6. 1888 §). 

Arkkit. Pekka Salmisen anomuksesta kaupunginhallitus myönsi 300 000 mk Mar-
janiemen korttelissa n:o 45043 olevalle tontille n:o 6 saakka rakennettavan vesijoh-
don putkituskustannuksia varten samoilla ehdoilla kuin edellä (23.8. 2175 §). 

Asunto-oy Kantelettarentie 4:n anomuksesta kaupunginhallitus myönsi teolli-
suuslaitosten lautakunnan käytettäväksi 800 000 mk Kantelettarentien vesijohdon 
jatkamiseksi n. 125 m:llä tarvittavia putkikustannuksia varten samoilla ehdoilla 
kuin edellä (25.10. 2773 §). 

Yleis jaosto myönsi Nuorten Miesten Kristilliselle yhdistykselle luvan yksityisen 
vesijohdon rakentamiseen Palosuontien varrella olevan puistoalueen kautta tontille 
n:o 34130/2. Lupa myönnettiin tavanmukaisilla ehdoilla irtisanomisaika 6 kk (khn 
jsto 5.6. 6062 §). 

Vesipostit. Kaupunginhallitus päätti, että kertomusvuoden kesäkaudeksi saatiin 
asentaa seuraavat tilapäiset vesijohdot ja -postit: Etelä-Kaarela: 2 kpl vesiposteja 
ja 250 m:n vesijohto Runonlaulajan tielle Kalannintieltä Hakunintielle; 1 vesiposti 
ja 150 m:n vesijohto Arhipanpolulle Runonlaulajantieltä kaakkoon; 1 vesiposti ja 
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200 m:n vesijohto Tanotorventielle Raitamaantieltä etelään; 3 kpl vesiposteja ja 
300 m:n vesijohto Vuorilinnakkeentie-Juoksuhaudantie Kaarelantieltä Turvapolulle; 
1 vesiposti ja 100 m:n vesijohto Juoksuhaudantielle Turvapolulta Heinäsuontielle; 
Pakila: 2 kpl vesiposteja ja 500 m:n vesijohto Lepolantielle Pakilantieltä länteen; 
1 vesiposti Alkutielle Alkukujan kulmaukseen; 2 kpl vesiposteja ja 400 m:n vesijohto 
Välitalontielle Pakilantieltä länteen; 1 vesiposti ja 200 m:n vesijohto Välitalontien 
ja Sysimiehentien kulmaukseen Elontieltä käsin; Paloheinä: 2 kpl vesiposteja ja 
400 m:n vesijohto Tuohimäentielle Paloheinäntieltä Kytöniityntielle; 1 vesiposti 
Sysiniementielle Rakovalkeantien kulmaukseen; Pukinmäki: 2 kpl vesiposteja ja 
250 m:n vesijohto Isonkaivontielle Radanvieruskujalta lounaaseen; 1 vesiposti ja 
150 m:n vesijohto Kisailutielle Kenttätieltä Asteritielle; 1 vesiposti ja 50 m:n vesi-
johto Asteritielle Kisailutieltä Myrttipolulle; Malmi-Tapaninkylä: 3 vesipostia ja 
500 m:n vesijohto Haapatielle Kirkonkyläntieltä Suvitielle; 1 vesiposti ja 200 m:n 
vesijohto Suvitielle Haapatieltä Tuomipolulle; 3 vesipostia ja 750 m:n vesijohto Ko-
titielle Malminraitilta Vanhalle Tapanilantielle; 2 vesipostia ja 250 m:n vesijohto 
Päivöläntielle Veljestentieltä Nukarintielle; Puistola: 1 vesiposti ja 150 m:n vesijohto 
Kalliotielle Nummitieltä itään; 1 vesiposti ja 200 m:n vesijohto Kirsitielle Nummi-
tieltä itään; Vartiokylä: 3 vesipostia ja 350 m:n vesijohto Kiviportintielle kansakou-
lulta Suomenniementielle; 2 vesipostia ja 350 m:n vesijohto Porvoontielle Saurama-
tieltä Sippolantielle; 2 vesipostia ja 300 m:n vesijohto Karhulantie-Liikalantie Por-
voontieltä 300 m; Laajasalo: 3 kpl vesiposteja ja 550 m:n vesijohto Kaljaasitie-Laaja-
salontie Kutteritieltä Kölitielle; 1 vesiposti ja 100 m:n vesijohto Kölitielle Laaja-
salontieltä kaakkoon; 12 vesipostia ja 2 000 m:n vesijohto Jollaksentieltä Hepokal-
liontielle. Samalla kaupunginhallitus oikeutti vesilaitoksen asentamaan tarpeen vaa-
tiessa lisäksi tilapäisiä vesijohtoja n. 1 000 m (24.5. 1525 §, 30.5. 1591 §, 7.6. 1657 §). 

Kaupunginhallitus oikeutti vesilaitoksen rakentamaan muoviputkisen kesävesi-
johdon Kulosaaresta Pyysaaren rantaan (14.6. 1759 §). 

Kaupunginhallitus päätti myöntää 225 000 mk vesipostin rakentamiseksi Satur-
nuksentien pohjoispäähän (8.11. 2929 §); 225 000 mk yleisen vesipostin rakentamista 
varten Arttolantien ja Silatien kulmaukseen (11.10. 2639 §); 450 000 mk kahden vesi-
postin rakentamista varten Puunkaatajantien ja Sahatien kulmaukseen ja Korpitien 
ja Korpikujan kulmaukseen (22.11. 3067 §); vesipostin rakentamista varten Koira-
saarentien ja Stansvikintien risteykseen (khn jsto 10.7. 6292 §) sekä vesipostin raken-
tamista varten Sysimiehen- ja Rakovalkeantien sekä Kytöniityn- ja Tuohimäentien 
risteyksiin (20.12. 3320 §). 

Seuraavat yleiset vesipostit päätettiin poistaa: Lauttasaarentien ja Lemissaaren-
tien kulmauksesta, Kylänevantien ja Steniuksentien kulmauksesta, Pakilantieltä 
korttelin n:o 28216 kohdalta, Tursontien ja Peräpohjolantien kulmauksesta, Siamin-
tien ja Damaskuksentien kulmauksesta sekä Viikintieltä Hernepellontien kohdalta 
(1.3. 691 §). 

Linkkilaitteiden pystyttäminen Ilmalan vesisäiliörakennuksen katolle. Kaupungin-
hallitus päätti suostua siihen, että Oy Tesvisio rakentaa Ilmalan vesisäiliörakennuk-
sen kattotasanteelle n. 30 m:n korkuisen linkkimaston linkkipeileineen ja tukivaije-
reineen sekä n. 2 x 2 x 2 m:n laajuisen alan vaativan laitesuojan linkkikoneiston si-
joittamista varten sillä ehdolla, että 
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1) Yhtiö asentaa ja kustantaa tarvittavat johtonsa, antenninsa ym. laitteensa 
säiliörakennuksessa ja säiliörakennuksen katolla. 

2) Yhtiö vastaa kaikista vahingoista ja niistä aiheutuvista korvauksista, joita 
kaupungille tai ulkopuolisille aiheutuu ko. laitteiden rakentamisesta, purkamisesta 
ja niihin liittyvistä järjestelyistä sekä laitteiden toiminnasta, hoidosta tai käytöstä. 

3) Antennimaston käytöstä televisiopeileineen sovitaan tarkemmin vesilaitoksen 
kanssa siinä mielessä, että sivullisten pääsy vesisäiliörakennukseen estetään ja että 
vahingonvaara voidaan siten mahdollisuuksien mukaan poistaa. 

4) Yhtiö vastaa siitä, että ko. laitteet eivät häiritse Ilmalassa jo olevien radio- ja 
televisioasemien toimintaa. 

5) Yhtiön tulee hankkia laitteiden pystyttämiseen tarvittavat viranomaisten 
suostumukset. 

6) Ennen rakennustöihin ryhtymistä yhtiö esittää vesilaitokselle hyväksyttä-
väksi mastoa ja laitesuojaa koskevat rakennuspiirustukset. 

7) Laitteiden rakentamisesta ja pitämisestä vesilaitoksen kanssa tehtävä vuokra-
sopimus on voimassa toistaiseksi, kuitenkin vähintään 3 vuotta, elleivät sopijapuolet 
sanotun ajan kuluessa toisin sovi. Yhtiö maksaa vuokraa vesilaitokselle 6 000 mk/kk 
ja on vuokra sidottu indeksiin (25.10. 2770 §). 

Vesilautakuntaan kertomusvuodeksi valittiin kaupungin edustajaksi teollisuus-
tointa johtava apulaiskaupunginjohtaja (12.4. 1062 §). 

Riihimäen kaupungin jätevesien johtamista koskeva katselmus. Yleisjaosto määräsi 
vesilaitoksen toim.joht. Eino Kajasteen tai hänen määräämänsä valvomaan kaupun-
gin etua katselmuksessa, joka koskee helpotuksen saamista Riihimäen kaupungin 
jätevesien johtamisessa Vantaanjokeen ja Punkan jokeen (khn jsto 20.11. 7033 §). 

Kaasulaitos 

Viranhaltijat. Kaupunginhallitus päätti, että kaasulaitoksen virkasuhteessa ole-
vat jakelupääll. Torsti Simola ja tuotantopääll. Eino Kiuru saatiin palkata sopimus-
palkalla, joka oli 210 000 mk/kk siten, että palkkasopimukset tehdään neljäksi vuo-
deksi 1.5. alkaen ja laaditaan palkkaussopimuslomakkeelle n:o 1 (10.5. 1320 §). 

Seuraavat viranhaltijat päätettiin palkata työsopimussuhteeseen 1.6. lukien: 
33. palkkaluokassa ollut dipl.ins. Sakari Suvanto 180 000 mk/kk ja dipl.ins. Viljo 
Suhonen 175 000 mk/kk kuitenkin siten, että heidän tulee irtisanoutua entisistä vi-
roistaan viimeistään samanaikaisesti kun heidän kanssaan tehdään sopimus työsopi-
mussuhteisesta palveluksesta sekä että sopimus työsuhteesta on tehtävä sillä ehdolla, 
että asianomaisille myönnetään ero virastaan ennen työsopimussuhteen voimaan as-
tumista. Samalla kaupunginhallitus päätti todeta, että ins. Reinhold Succon palk-
kaaminen kaasulaitokselle työsopimussuhteeseen palkkalautakunnan puoltamalla 
palkalla kuuluu kaasulaitoksen toimitusjohtajan toimivaltaan ja että avoimeksi tule-
vien virkojen täyttämättä jättämiseen on saatava kaupunginhallituksen suostumus 
(17.5. 1405 §). 

Käteiskassat. Yleisjaosto määräsi eräiden kaasulaitoksen käteiskassojen suuruu-
den (khn jsto 20.2. 5348 §, 12.12. 7186 §). 
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Hanasaaren hiili- ja koksivarastoalueiden siirtäminen kaasulaitoksen hallintaan. 
Kaupunginhallitus päätti, että kaasulaitoksen 7.2. päivätyn karttapiirustuksen nro 
K 2-341 osoittama, 62 969 m2:n suuruinen alue siirretään kaasulaitoksen hallintaan 
kertomusvuoden alusta lukien 219.761 mmk:n käyttöomaisuusarvosta (22.2. 604 §). 

Kesäkaasun hinta. Kaasulaitokselle myönnettiin oikeus myydä ns. kesäkaasua 
yksityisille kuluttajille vuosittain ajalla 1.4.—31.10. hintaan 5:30 mk/m3 siten, että 
hinta on sidottu kaasulaitoksen koksin vähittäismyyntihintaan ja hinnantarkistus 
tapahtuu kunkin kesäkulutuskauden alkaessa. Kaasulaitoksella oli oikeus tehdä 
myyntisopimuksia yksityisten kuluttajien kanssa enintään 5 v:ksi kerrallaan em. eh-
doilla (29.3. 948 §). 

Käyttö- ja vaihto-omaisuuden palovakuuttamisen lakkauttaminen. Kaupunginhalli-
tus päätti, että kaasulaitoksen käyttö- ja vaihto-omaisuuden vakuuttaminen palon ja 
räjähdyksen varalta lopetetaan v:n 1963 alusta lukien (20.6. 1831 §). 

Kaasunpaineensäätäjäkaapin pääpiirustusten hyväksyminen. Kaupunginhallitus 
päätti hyväksyä talorakennusosaston laatimat, 13.9.1961 ja 23.2. 1962 päivätyt Ka-
sarmitorille sijoitettavan kaasunpaineensäätäjäkaapin pääpiirustukset n:o 1-2 (14.6. 
1757 §). 

Virheellisen veloituksen oikaiseminen. Yleisjaosto oikeutti kaasulaitoksen hyvittä-
mään eräälle kuluttajalle häneltä liikaa veloitetun määrän, 6 321 mk ilman korkoa 
(khn jsto 8.5. 5865 §). 

Vahingonkorvaukset. Yleisjaosto myönsi yht. 90 857 mk eräiden autovahinkojen 
korvaamiseksi asianomaisille. Korvaukset myönnettiin sillä ehdolla, että hakijat luo-
puvat esittämästä kaupungille muita vaatimuksia vahingon johdosta (khn jsto 6.3. 
5443 §, 13.3. 5495 §,3.4.5649 §). 

Erään muotokuvan ostaminen. Kaupunginhallitus päätti myöntää yleisistä käyttö-
varoistaan 400 000 mk kaasulaitoksen käytettäväksi taiteilija Magnus Enckellin 
maalaaman vuorineuvos Edvin Bergrothin muotokuvan ostamiseksi kaupungille. 
Vuorineuvos Bergroth oli ollut kaasulaitoksen edeltäjän, Helsingin Kaasuvalaistus-
yhtiön ensimmäinen varsinainen toimitusjohtaja v. 1862—1884 (11.1. 144 §). 

Joulu- ja uudenvuodentervehdysten painattaminen. Yleisjaosto päätti, että kaasu-
laitosta varten saatiin yleisjaoston 20.11. tekemän päätöksen estämättä painattaa 
1 500 kpl suomen- ja ruotsinkielisiä joulu- ja uudenvuodentervehdyskortteja laitok-
sen asiakkaille lähetettäväksi (khn jsto 4.12. 7150 §). 

Liikennelaitosta koskevat asiat 

Viranhaltijat. Liikennelaitoksen toimitusjohtajan virkaan valittiin 15.12. alkaen 
viiden vuoden ajaksi kauppat.maist. Karl Alakari seuraavilla ehdoilla: 

1) Virasta maksetaan sopimuspalkkana 300 000 mk/kk, joka perustuu kaupungin 
viranhaltijain palkkatasoon joulukuussa 1957 ja johon tulee sen jälkeen kaupungin 
viranhaltijoille suoritettujen tai suoritettavien yleisten korotusten mukaiset koro-
tukset. 

2) Virkaan valitulla ei ole oikeutta ikälisiin. 
3) Virkaan valitulla on kaupungin viranhaltijain eläkesäännön määräysten mu-

kainen eläkeoikeus siten, että eläkettä määrättäessä otetaan pohjaksi hänelle virasta 
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eroamisen hetkellä maksettu palkka ja lisätään eläkesäännön mukaisiin, eläkkeeseen 
oikeuttaviin palvelusvuosiin hänen Oy Finnlines Ltd:ssä palvelemansa aika. 

4) Virkaan valitun on muissa suhteissa alistuttava liikennelaitoksen johtosään-
nön sekä virka- ja eläkesäännön määräyksiin samoin kuin niihin mahdollisesti myö-
hemmin tehtäviin muutoksiin (18.4. 1159 §). 

Kaupunginhallitus päätti, että liikennelaitoksen virkasuhteessa olevat liikenne-
joht. Teuvo Riittinen ja tekn.joht. Matti Laamanen saadaan palkata 1.6. alkaen nel-
jäksi vuodeksi, edellinen 210 000 mk:n ja jälkimmäinen 215 000 mk:n sopimuspalkalla 
kuukaudessa. Palkkaussopimukset oli laadittava palkkaussopimuslomakkeelle n:o 1. 
Edelleen kaupunginhallitus oikeutti laitoksen palkkaamaan työsopimussuhteeseen 
järjestelyosaston pääll. Unto Valtasen ja teknillisen suunnitteluosaston pääll. Helge 
Henrikssonin 1.6. alkaen kummankin 175 000 mk:n kuukausipalkalla sillä ehdolla, 
että virkasuhteessa vielä olevien henkilöiden osalta irtisanoutumiset viroista on en-
nen em. ajankohtaa käsitelty ja hyväksytty niin, että asianomaiset eroavat virois-
taan ennen työsuhteen alkamista ja niin, että työsopimuksen ehdoista sovitaan ennen 
virkasuhteen päättymistä. Työsopimukset oli laadittava palkkaussopimuslomak-
keelle n: o 2 (24.5. 1516 §). 

Liikennelaitoksen lautakunnalle myönnettiin oikeus maksaa ratamest. Leif 
Wiikille 22. ja 26. palkkaluokkien erotus sekä rataesimies Toivo Tuomiselle 20. ja 22. 
palkkaluokkien ja ikälisien välinen erotus ajalta 1.6.—31.8.1961, jona aikana he hoi-
tivat muita kuin varsinaiseen virkaansa kuuluvia tehtäviä (14.6. 1758 §). 

Kaupunginhallitus päätti kumota liikennelaitoksen lautakunnan 3.8. tekemän 
päätöksen, joka koski autokorjaamo-osaston tp. viranhaltijan autotekn. Jaakko Ki-
vistön määräämistä hoitamaan 28. palkkaluokan tp. konepajainsinöörin virkaa ajaksi 
1.8.1962—31.12.1963 (15.11. 2986 §). 

Yleisjaosto oikeutti liikennelaitoksen määräämään eräät laitoksen toimistoapu-
laiset suorittamaan ylityötä 200 tunnin enimmäismäärän ylittäen (khn jsto 18.12. 
7239 §). 

Kaupunginhallitus päätti raitiov.rahast. Kerttu Kuokkasen terveydentilasta esi-
tetyn lääkärintodistuksen perusteella kumota liikennelaitoksen lautakunnan kurin-
pitojaoston 29.9.1961 tekemän, häntä koskevan päätöksen (8.2. 450 §). 

Vielä kaupunginhallitus päätti hylätä eräät valitukset, joita oli tehty lautakun-
nan kurinpito jaoston päätöksistä (12.4. 1086 §, 10.5. 1343 §, 23.8. 2174 §). 

Kaupungin omien autojen käyttö liikennelakon aikana. Kaupunginhallitus päätti, 
1) että kaupungin omia autoja saadaan sinä aikana, kun liikennelaitoksen linja-

auto- ja raitiovaunuliikenne on pysähdyksissä liikennehenkilökunnan irtisanoutumi-
sen vuoksi, käyttää virastojen ja laitosten henkilökunnan kuljetukseen asunnoista 
toimipaikkaan ja päinvastoin sekä kehottaa virastoja ja laitoksia luovuttamaan 
mahdollisuuksien mukaan autojaan kaupungin muidenkin virastojen ja laitosten 
henkilökunnan kuljetukseen, 

2) että kaupungin virastojen ja laitosten päälliköt saavat oikeuttaa sinä aikana, 
kun liikennelaitoksen linja-auto- ja raitiovaunuliikenne on pysähdyksissä liikenne-
henkilökunnan irtisanoutumisen vuoksi 

a) henkilökuntaan kuuluvat, riippumatta siitä onko asianomaiselle myönnetty 
oikeus oman auton käyttöön virka-ajoissa, laskuttamaan omilla autoillaan suoritta-
mistaan ajoista kaupunginhallituksen oman auton käytöstä virkatehtävissä vahvis-
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tamien kilometrikorvausten mukaisesti niiltä ajokilometreiltä, jotka asianomainen 
on kuljettanut virastojen ja laitosten henkilökuntaan kuuluvia asunnoista toimipaik-
kaan ja päinvastoin sekä 

b) ne henkilökuntaan kuuluvat, joiden asunnon etäisyys toimipaikasta on niin 
pitkä, ettei voida kohtuudella edellyttää matkaa tehtäväksi jalkaisin, käyttämään 
vuokra-autoa matkoihin asunnosta toimipaikkaan ja päinvastoin, 

3) kehottaa kaupungin virastojen ja laitosten päälliköitä järjestämään ko. aikana 
virka-ajot mahdollisimman tarkoituksenmukaisesti käyttäen kaupungin omien ja 
vuokra-autojen lisäksi myös henkilökunnan omia autoja riippumatta siitä, onko 
asianomaiselle myönnetty oikeus oman auton käyttöön virka-ajoissa ja siten, että 
korvaus näistä ajoista saadaan suorittaa kaupunginhallituksen oman auton käytöstä 
virkatehtävissä vahvistamien määräysten mukaisesti, 

4) kehottaa virastojen ja laitosten päälliköitä huolehtimaan siitä, että työnteki-
jäin työmaakuljetukset järjestetään sovittavista kokoontumispaikoista lähtien ja 
niihin saakka, ja sikäli kun kuljetuksiin käytetään kuorma-autoja siitä, että niihin 
on asianomainen oikeus sekä 

5) oikeuttaa kaupunginhallituksen yleisjaoston hyväksymään maksettavaksi 
kaupunginhallituksen yleisistä käyttövaroista 2 a) ja b) kohdissa mainituista järjes-
telyistä aiheutuvat, virastojen tai laitosten päälliköiden tai heidän määräämänsä 
tarkastamat laskut (20.12. 3335 §). 

Tariffit. Kaupunginhallitus päätti, että kaupunginvaltuuston 21.3. tekemän lii-
kennelaitoksen tariffien tarkistusta koskevan päätöksen tarkoittamat uudet tariffit 
tulevat voimaan 1.5. alkaen (18.4. 1158 §). 

Hankinnat, rakennustyöt ym. Kaupunginhallitus oikeutti liikennelaitoksen lauta-
kunnan käyttämään eräitä pääomamenoihin kuuluvia siirtomäärärahoja (8.2. 447 §). 

Eräiden tasavirtakatkaisimien siirtäminen liikennelaitokselle. Yleisjaosto oikeutti 
sähkölaitoksen poistamaan käyttöomaisuuskortistostaan 10 tarpeetonta AEG:n val-
mistamaa tasavirtakatkaisijaa 600 V 800 A ja luovuttamaan ne liikennelaitokselle 
veloituksetta. Tasavirtakatkaisijat oli merkittävä laitoksen ao. luetteloihin (khn jsto 
28.8. 6477 §). 

Liikenneruuhkatilanteen helpottamiseksi iltapäivisin kaupunginhallitus päätti esit-
tää valtiovarainministeriölle, että se harkitsisi toimenpiteitä valtion Helsingissä ole-
vien virastojen virka-ajan muuttamiseksi (13.12. 3258 §). 

Liikennelaitoksen eri linjojen kannattavuutta v. 1961 koskeva liikennelaitoksen 
lautakunnan selvitys merkittiin tiedoksi (26.4. 1219 §). 

Liikennelaitoksen vapaaliput ja alennusliput. Kaupunginhallitus päätti kumota 
liikennelaitoksen 6.4. tekemän päätöksen, joka koski liikennelaitoksen vapaakortin 
myöntämistä liikennelaitoksen tai Helsingin Raitiotie- ja omnibus osakeyhtiön pal-
veluksessa olleille henkilöille 30 v:n palveluksen perusteella tahi lyhemmänkin palve-
lusajan perusteella, mikäli asianomainen oli siirtynyt eläkkeelle sairauden, tapatur-
man tai muun siihen verrattavan syyn takia ja hänen palveluksensa oli ollut moittee-
tonta (25.1. 296 §, 12.4. 1058 §, 30.5. 1590 §, 22.11. 3015 §, 13.12. 3260 §). 

Kaupunginhallitus päätti, 
1) vahvistaa seuraaviksi ne perusteet, joita liikennelaitoksen on noudatettava 

myöntäessään invalideille ja heihin verrattaville ryhmille vapaisiin matkoihin oikeut-
tavia tai alennettuun hintaan myytäviä liikennelaitoksen lippuja: 
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A) Vapaa- tai alennuslippuja myönnetään vain sellaisille Helsingin kaupungissa 
asuville invalideille, jotka ovat palkka-, liike- tai ammattituloistaan verovelvollisia 
Helsingin kaupungille. 

B) Vapaa- tai alennuslippuja myönnetään vain sellaisille invalideille, joiden inva-
liditeetti on pysyväisluontoinen. Selvityksenä invaliditeetistä (sairauden tai vam-
man laadusta) ja haitta-asteesta hyväksytään vain valtion tapaturmatoimiston, 
tapaturmavakuutusyhtiön tai Kansaneläkelaitoksen päätös taikka sairaalan, polikli-
nikan tai alan erikoislääkärin antama todistus, jossa sairauden tai vamman laatu on 
ilmaistu suomen tai ruotsin kielellä. Epäselvissä tapauksissa ratkaisee liikennelaitok-
sen lääkäri in validit eettiä koskevan kysymyksen. 

C) Vapaa- tai alennuslippujen myöntämisessä sotainvalideille ja muille invali-
deille noudatetaan lisäksi seuraavia haitta-astemäärityksiä ja lisäohjeita: 

I Sotainvalidit. 
1. Vuosivapaakortit: 
a) alar aa jäin valideille, joiden haitta-aste on vähintään 40 %, 
b) yläraajainvalideille, joiden haitta-aste on vähintään 50 %, kuitenkin niin että 

sormiamputaatiosta johtuvaa haitta-astetta ei oteta huomioon, 
c) yleisvammaisille invalideille, joiden haitta-aste on vähintään 60 %. 
2. Vapaaliput (enintään 100 kpl kuukaudessa): 

yleisvammaisille invalideille, joiden haitta-aste on vähintään 30 % ja joilla on 
liikkumis- tai taloudellisia vaikeuksia. 

3. Alennusliput (enintään 100 kpl kuukaudessa): 
a) alar aa jäin valideille, joiden haitta-aste on vähintään 20 %, 
b) yleisvammaisille invalideille, joiden haitta-aste on vähintään 20 % ja jotka 

vammansa ja ammattinsa vuoksi joutuvat paljon käyttämään liikennelaitok-
sen liikennevälineitä ja joiden taloudellinen asema on sellainen, että heidän on 
katsottava olevan alennuslippujen tarpeessa. 

II Muut invalidit. 
1. Vapaaliput (enintään 100 kpl kuukaudessa): 

sokeusinvalideille, joiden haitta-aste on 100 %. 
2. Alennusliput (enintään 100 kpl kuukaudessa): 

Alennusliput myönnetään ainoastaan sellaisen sairauden tai vamman perus-
teella, joka edellä B) kohdassa mainitun todistuksen mukaisesti rajoittaa 
asianomaisen invalidin liikkumiskykyä, seuraaville invaliditeettiryhmille näi-
hin kuhunkin kohdistuvien alempana mainittujen haitta-asteiden perusteella: 

a) alar aa jäin valideille, joiden haitta-aste on vähintään 20 %, 
b) yläraajain valideille, joiden haitta-aste on vähintään 50 %, 
c) polioinvalideille, joiden haitta-aste on vähintään 50 %, 
d) ai voin valideille, joiden haitta-aste on vähintään 60 %, 
e) astmainvalideille, joiden haitta-aste on vähintään 60 %, 
f) reumainvalideille, joiden haitta-aste on vähintään 60 %, 
g) selkäin valideille, joiden haitta-aste on vähintään 60 %, 
h) sokeritauti-invalideille, joiden haitta-aste on vähintään 60 %, 
i) sydäninvalideille, joiden haitta-aste on vähintään 60 %, 
j) syöpäin valideille, joiden haitta-aste on vähintään 60 %, 
k) tuberkuloosi-invalideille, joiden haitta-aste on vähintään 60 %, 
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1) kuurousinvalideille, joiden haitta-aste on 100 %. 
Alennusliput myönnetään myös 100 %:n sokeusinvalideille heidän saattajiaan 
varten. 
Muiden kuin sotainvalidien haitta-asteiden tulee kussakin tapauksessa olla ole-
massa erillisinä niin, ettei eri sairauksista tai vammoista johtuvia haitta-astei-
ta saa yhdistää. 

2) vahvistaa ne perusteet, joita liikennelaitoksen on noudatettava myöntäessään 
koululaisille alennettuun hintaan myytäviä liikennelaitoksen lippuja seuraaviksi: 

Koululaislippuja (lukuvuoden kestäessä enintään 70 kpl kuukaudessa, joulukuus-
sa ja tammikuussa kuitenkin enintään 50 kpl) voidaan myöntää säännöllisen koulu-
ohjelman pohjalla toimivan koulun sekä lastentarhan varsinaisille oppilaille, joiden 
holhoojat palkka- tai ammattituloistaan ovat verovelvollisia Helsingin kaupungille, 
ja joiden asunto ja koulu ovat vähintään yhden kilometrin pituisen janan etäisyydel-
lä toisistaan, kuitenkin siten, että invaliditeetin tai sairauden vuoksi vajaaliikuntai-
sille oppilaille voidaan ao. koulun tai lastentarhan johtajan tästä tekemän ilmoituk-
sen perusteella myöntää alennuslippuja vastaavasti, vaikka heidän asuntonsa ja kou-
lunsa välinen etäisyys mainitulla tavalla mitattuna on yhtä kilometriä lyhempi (5.12. 
3192 §). 

Yleisjaosto päätti myöntää v:n 1961 ja kertomusvuoden talousarvioon kuuluvista 
ao. määrärahoista yht. 383 257 665 mk liikennelaitoksen käytettäväksi koululaisille 
ja invalideille myytävien alennuslippujen aiheuttaman tappion peittämiseksi (khn 
jsto 9.1. 5085 §, 10.4. 5700 §, 3.7. 6236 §, 2.10. 6696 §). 

Yleisjaosto päätti valtiovarainministeriölle annettavassa lausunnossaan ilmoit-
taa, ettei sillä ollut mitään sitä vastaan, että 9 verotarkastajalle hankittaisiin vero-
viraston toimesta liikennelaitoksen vuosikortti kertomusvuodeksi ja että siitä aiheu-
tuneet kustannukset merkitään veroviraston menoihin, joihin kaupunki osallistuu 
säädetyllä 43 %:lla (khn jsto 23.1. 5179 §). 

Edelleen yleisjaosto teki useita päätöksiä, jotka koskivat liikennelaitoksen vuosi-
kortin hankkimista eräille viranhaltijoille (khn jsto 2.1. 5044 §, 16.1. 5119 §, 30.1. 
5225 §, 20.2. 5343 §, 20.3. 5514, 5538 §, 15.5. 5909 §, 18.12. 7222, 7234 §). 

Matkatavaran kuljettaminen liikennelaitoksen kulkuneuvoissa. Liikennelaitoksen 
lautakunta oli 16.11. päättänyt, että matkustaja saa liikennelaitoksen kulkuneuvois-
sa kuljettaa mukanaan matkatavaraa, kuten matkalaukun, sukset, lastenvaunut tai 
muuta näihin verrattavaa kuitenkin siten, ettei mainittuja tavaroita vastoin kuljet-
tajan tai rahastajan kieltoa saa ottaa kulkuneuvoon. Kaupunginvaltuuston v. 1961 
hyväksymän raitiovaunusäännön mukaan saa raitiovaunussa kuljettaa paitsi eräitä 
em. tavaroita, kokoontaitettavat lastenrattaat ja muuta näihin verrattavaa. Säännön 
sanontaa »muuta näihin verrattavaa» ei saanut tulkita siten, että muihin tavaroihin 
luettaisiin lastenvaunut yleensä. Liikennelaitos on kuitenkin katsonut tarpeelliseksi 
sallia kulkuneuvoissaan kuljetettavan muitakin lastenvaunuja kuin kokoontaitetta-
via. Teollisuustointa johtava apulaiskaupunginjohtaja katsoi, että menettelyohjeita 
voi lautakunta luonnollisesti antaa kaupunginvaltuuston päätöksen puitteissa, mutta 
ei siitä poiketen. Asialliselta sisällöltään oli lautakunnan päätös ilmeisesti katsotta-
va oikeaan osuneeksi. Tämän vuoksi olisi kaupunginvaltuuston raitiovaunusäännöstä 
tekemää päätöstä 21 §:n 1 momentin osalta muutettava ja esitettävä se muutetussa 
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muodossa lääninhallituksen hyväksyttäväksi. Kaupunginhallitus päätti kumota lii-
kennelaitoksen lautakunnan ko. asiaa koskevan päätöksen (13.12. 3257 §). 

Liikennelaitoksen linja-autolinjojen liikennesuunnitelmien uusiminen ym. Kau-
punginhallitus päätti maistraatille esittää eräiden liikennelaitoksen linja-autolinjojen 
reitin muuttamista, eräiden linjojen reitin pidentämistä tai lopettamista sekä eräiden 
linja-autolinjojen liikennetiheyksien vahvistamista (30.5. 1592 §, 14.6. 1753—1756 §, 
5.7. 1953, 1954 §, 16.8. 2122 §, 25.10. 2774 ,2775 §, 1.11. 2829 §, 5.12. 3194—3195 §). 

Pohjoismaiden Yhdyspankin vapauttaminen suorittamasta eräitä takauksia. Kau-
punginhallitus päätti, että Pohjoismaiden Yhdyspankki vapautetaan antamiensa lii-
kennelaitoksen ja Liikennemainos Oy:n kesken 19.3.1957 ja 5.2.1959 tehtyjen sopimus-
ten täyttämistä tarkoittavien omavelkaisten takaussitoumustensa mukaisesta mak-
suvelvollisuudestaan sillä ehdolla, että pankki suorittaa kaupungille 4 832 785 mk ja 
antaa kaupungille sitoumuksen siitä, että pankin puolesta sen ja kaupungin väliset, 
ko. takauksiin n:o 26400 ja 23857 perustuvat vaatimukset ovat täten tulleet selvite-
tyiksi (10.5. 1339 §, ks. v:n 1957 kert. s. 249 ). 

Vahingonkorvaukset. Liikennelaitokselle myönnettiin oikeus suorittaa eri suurui-
sia korvauksia seuraavasti: leskirouva Lydia Ahlbergille vahingonkorvausta ajalta 
19.12.1961—18.12.1962 yht. 336 000 mk (khn jsto 12.6. 6102 §, 27.12. 7288 §); hra 
Kalevi Vainiolle loukkaantumisesta aiheutuneita lisäkorvauksia v:lta 1961 yht. 
50 547 mk (khn jsto 20.2. 5355 §) sekä 2 550 mk korvauksena erään työntekijän sär-
kyneistä silmälaseista (khn jsto 8.5. 5867 §). 

P u u tavara- ja polttoainetoimistoa koskevat asiat 

Puutavara- ja polttoainejaoston jäseniksi valittiin kertomusvuodeksi puheenjohta-
jana toimivan teollisuustointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan lisäksi apul.kaup. 
joht. Veikko Järvinen, vtt Veikko Loppi ja Arno Tuurna sekä kaupunginhallituk-
sen jäsen Martti Jokinen. Yleisten töiden lautakunta oli 4.12.1961 määrännyt, että 
hankintapääll. Leo Molanderin tulee toimia kaupungininsinöörin varamiehenä jaos-
ton kokouksissa (11.1. 94 §, pp. jsto 25.1. 8001, 8004, 8005 §). 

Johtosäännön muuttaminen. Kaupunginhallitukselle päätettiin tehdä esitys, että 
puutavara- ja polttoainetoimiston johtosäännön 5 §:ää muutettaisiin siten, että toi-
misto suorittaa kaupungin tilisäännön mukaisesti tai muuten tilitoimistolle kuulu-
vat tehtävät ja että toimiston kassaosastona toimii rahatoimisto. Kaupunginval-
tuusto vahvisti 4.4. ehdotetun muutoksen (pp jsto 22.2. 8015 §, 24.5. 8020 §, kunn. 
as. kok. n:o 47). 

Viranhaltijat. Puutavara- ja polttoainejaoston esityksestä kaupunginhallitus 
päätti hyväksyä ko. toimiston johtajalle, metsänhoit. Jaakko Kivistölle maksetta-
vaksi 1.7. lukien 183 810 mk:n suuruisen kuukausipalkan (13.9. 2385 §, pp jsto 6.9. 
8028 §). 

Puutavara- ja polttoainetoimiston apul.joht., metsänhoit. Sakari Hannulan pal-
kaksi jaosto määräsi 1.7. lukien 155 500 mk/kk (pp jsto 6.9. 8029 §, 27.9. 8031 §). 

Laskujen hyväksyminen. Päätettiin puutavara- ja polttoainetoimiston laskujen 
hyväksymisestä sekä arvopostin kuittaamisesta (pp jsto 6.9. 8027 §). 
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Puutavaravarastoihin sidottujen kassavarojen enimmäismäärä. Kaupunginhallitus 
päätti määrätä, että toimiston puutavaravarastoihin saa olla kassavaroja sidottuna 
enintään 500 mmk (4.10. 2551 §, pp jsto 6.9. 8026 §). 

Tilannekatsaukset ym. Puutavara- ja polttoainetoimiston toimintaa koskevat ti-
lannekatsaukset merkittiin tiedoksi (pp jsto 25.1. 8011 §, 27.9. 8032 §). Jaosto päätti 
puolestaan hyväksyä puutavara- ja polttoainetoimiston v:n 1961 tilinpäätöksen 
(pp jsto 22.2. 8014 §) ja talousarvioehdotuksen v:lle 1963 (pp jsto 24.5. 8018 §). 

Polttoaineiden hinnat. Jaosto päätti, että kaupungin virastojen ja laitosten on v:n 
1963 talousarvioehdotusta laatiessaan laskettava polttoaineiden hinnat seuraaviksi: 
koivuhalot 1 800 mk/m3, havuhalot 1 650 mk/m3, sekahalot 1 500 mk/m3, sahaus 
2—3 osaan 150 mk/m3, sahaus neljään osaan 200 mk/m3, pilkkominen kolmeen osaan 
275 mk/m3, pilkkominen neljään osaan 375 mk/m3 ja ajo 250 mk/m3 (pp jsto 24.5. 
8019 §). 

Heinolan saha. Heinolan maalaiskunnan kunnanhallitus oli sahan v:n 1959 kun-
nallisveroa määrätessään jättänyt aikaisemmasta menettelystä poiketen hyväksy-
mättä sahan rahoitus- ja kantavelkojen korot vähennyksenä verotettavaa tuloa las-
kettaessa. Puutavara- ja polttoainetoimisto valitti päätöksestä Mikkelin lääninhalli-
tukselle, joka oli siirtänyt asian Uudenmaan lääninhallituksen käsiteltäväksi. Kau-
punginhallitus päätti Uudenmaan lääninhallitukselle annettavassa lausunnossaan 
yhtyä puutavara- ja polttoainetoimiston valituskirjelmässään lausumaan. Läänin-
hallitus oli 13.3. antamallaan päätöksellä hylännyt valituksen. Kaupunginhallitus 
päätti, ettei lääninhallituksen päätökseen haeta muutosta (8.2. 446 §, 20.6. 1832 §). 

Merkittiin tiedoksi, että Heinolan kaupunginhallitus oli hyväksynyt Heinolan 
sahan kaupungin sähkölaitokselta ostaman sähkön yksikköhinnat muutettaviksi 1.1. 
alkaen (pp jsto 25.1. 8008 §). 

Heinolan sahan tuotantokomitean edustajiksi v:ksi 1962—1963 valittiin joht. 
Jaakko Kivistö, varalle kontt.pääll. Jukka Snellman ja mets.hoit. Sakari Hannula, 
varalle piiriesim. Reino Nieminen (pp jsto 25.1. 8009 §). 

10. Muu liikeluonteinen toiminta 

Teurastamolaitos 

Viranhaltijat. Kaupunginhallitus oikeutti teurastamolaitoksen lautakunnan ju-
listamaan haettavaksi ja täyttämään yhden avoinna olevista 15. palkkaluokan halli-
apulaisen (vaakaajan) viroista (17.5. 1443 §). 

Kaupunginhallitus oikeutti teurastamolaitoksen lautakunnan valitsemaan virkaa 
haettavaksi julistamatta perustettuun alikonemestarin virkaan 20. palkkaluokan 
mukaan palkatun tp. koneenhoitajan (14.6. 1722 §). 

Kaupunginhallitus esitti lääninhallitukselle, että teurastamon ent. toim.joht. 
Turusen valitus olisi aiheettomana hylättävä ja antoi asiamiestoimiston tehtäväksi 
laatia ja jättää selityksen eläkeoikeuden menettämisestä. Edelleen kaupunginhallitus 
hyväksyi asiamiestoimiston sen toimenpiteen, jolla raastuvanoikeuden päätökseen 
oli kaupungin puolesta ilmoitettu tyytymättömyyttä. Hovioikeuden päätökseen, 
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