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mukset. Uuteen vuokrasopimukseen olisi, paitsi em. ehtoja, otettava lisäksi muut 
tavanomaiset vuokraehdot (30.10. 782 §, 13.11. 801 §). 

Satamalautakunnalle myönnettiin oikeus vuokrata John Nurminen Oy:lle Herne-
saaren korttelin n:o Tv 242 tontti n:o 1 ajaksi 1.4.1963-31.3.2002 

1) tontti luovutetaan vuokraajan käyttöön siinä kunnossa, jossa se on vuokra-
kauden alkaessa, 

2) tontin vuotuinen vuokra v. 1963 on 4.20 mk/m2. Sen jälkeen on vuokra sidottu 
viralliseen elinkustannusindeksiin (lokakuu 1951 = 100) ja on indeksilukua 100 vas-
taava perusvuosivuokra tällöin 3 mk/m2, 

3) tonttiin rajoittuvien, asemakaavassa katualueiksi merkittyjen alueiden puh-
taanapito kuuluu vuokraajalle siinä laajuudessa kuin rakennusjärjestyksessä on ton-
tinomistajan puhtaanapitovelvollisuudesta määrätty. 

Kaupunki sitoutuu pitämään Hernesaarenrannan ajotien ainakin siinä kunnossa, 
jossa se nykyisin on. Mikäli kaupunki rakentaa tälle katualueelle vähintään 7 m:n 
levyisen kestopäällysteisen ajotien, kuuluu tämän ajotien sekä sen ja tontin välillä 
olevan alueen kunnossa- j a puhtaanapito kokonaisuudessaan vuokraaj alle siihen saak-
ka, kunnes Hernesaarenranta on rakennettu täyteen leveyteensä tahi kunnes tonttia 
vastapäätä Hernesaarenrannan itäpuolelle tulevat tontit on otettu niiden käyttöä 
edellyttäviin tarkoituksiin, jolloin tontin katuosuuden kunnossa- ja puhtaanapito 
määräytyy rakennusjärjestyksen tontinomistajia koskevien määräysten mukaan. 

Mikäli tonttiin rajoittuva Hernesaarenkatu rakennetaan, kuuluu kadun kunnos-
sapito vuokraajalle siinä laajuudessa kuin rakennusjärjestyksessä on tontin omista-
jan kunnossapitovelvollisuudesta määrätty, 

4) vuokraaja on velvollinen rakentamaan tontille 3 v:n kuluessa vuokrakauden 
alkamisesta lattiapinta-alaltaan yht. vähintään 5 000 m2:n laajuiset rakennukset. 
Ellei rakentamisvelvollisuutta määräajassa täytetä, suoritetaan vuokra 25 %:lla ko-
rotettuna sen vuoden loppuun, jolloin rakentamisvelvollisuus on täytetty, 

5) vuokraaja on oikeutettu vuokraamaan kauintaan v:n 1971 loppuun posti- ja 
lennätinhallitukselle enintään 3 000 m2:n suuruisen osan tontille rakennettavista va-
rastorakennuksista tuontitavaran varastoimista varten, 

6) edellä 1) —5) kohdissa mainittujen vuokraehtojen lisäksi oikeutetaan satama-
lautakunta ottamaan vuokrasopimukseen muut tavanmukaiset vuokraehdot (20.3. 
243 §). 

9. Liikelaitoksia koskevat asiat 

Sähkölaitos 

Viranhaltijat. Sähkölaitokseen päätettiin 1.1.1964 lukien perustaa 13. palkka-
luokkaan kuuluvan apulaisvarastonhoitajan virka (2.10. 698 §). 

Seuraavat laitoksen virat päätettiin lakkauttaa: 1.2. lukien kolme 29. palkka-
luokkaan, neljä 28. palkkaluokkaan, kolme 27. palkkaluokkaan, kolme 26. palkka-
luokkaan, yksi 25. palkkaluokkaan ja kolme 24. palkkaluokkaan kuuluvaa insinöörin 
virkaa, 30. palkkaluokkaan kuuluva yli-insinöörin virka, 27. palkkaluokkaan kuu-
luva kemistin virka, 21. palkkaluokkaan kuuluva korjausmestarin virka, yksi 20. ja 
kaksi 19. palkkaluokkaan kuuluvaa suunnitteluteknikon virkaa sekä yksi 19. palkka-
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luokkaan kuuluva johtotarkastajan ja yksi 10. palkkaluokan toimistoapulaisen virka 
(9.1. 33 §); 1.2.1963 lukien kaksi 22. palkkaluokkaan kuuluvaa korjausmestarin vir-
kaa, yksi 20. ja kaksi 19. palkkaluokkaan kuuluvaa konemestarin virkaa ja yksi 19. 
palkkaluokkaan ja yhdeksän 18. palkkaluokkaan kuuluvaa sähkömestarin virkaa 
(23.1. 78 §); 1.6.1963 lukien 24. palkkaluokkaan kuuluva muuntamomestarin virka, 
yksi 21. palkkaluokkaan ja yksi 20. palkkaluokkaan kuuluva suunnitteluteknikon 
virka, 19. palkkaluokkaan kuuluva laboratorioteknikon virka, 16. palkkaluokkaan 
kuuluva sähköyliasentajan virka ja 8. palkkaluokkaan kuuluva toimistoapulaisen 
virka (19.6. 474 §); 1.10.1963 lukien 9. palkkaluokan piirtäjän virka (4.9. 608 §); 
1.1.1964 lukien 20. palkkaluokan konemestarin virka, kaksi 20. palkkaluokan suun-
nitteluteknikon virkaa, 16. palkkaluokan sähköyliasentajan virka ja 11. palkkaluo-
kan autonkuljettajan virka (11.12. 924 §). 

9. palkkaluokkaan kuuluva piirtäjän virka, jonka haltija oli Maire Laitinen, pää-
tettiin 1.11. lukien siirtää 10. palkkaluokkaan (30.10. 777 §). 

Myllypuron lämmitysvoimalaitoksen rakentaminen. Kaupunginvaltuusto päätti 
1) että Myllypuron läheisyyteen rakennetaan sähkölaitoksen toimesta lämmitys-

voimalaitos, jonka sähköteho on n. 16 MW ja nimellislämpöteho n. 90 Gcal/h ja josta 
toimitetaan kaukolämpöä Myllypuron, Kontulan ja Vesalan asuntoalueille sekä 
muille läheisyydessä sijaitseville halukkaille lämmönkuluttajille, 

2) oikeuttaa sähkölaitoksen käyttämään v:n 1962 lisätalousarviossa Myllypuron 
aluelämmityslaitosta varten merkittyä 45 000 000 vmk:n määrärahaa Myllypuron 
lämmitysvoimalaitoksen ja siihen liittyvän kaukolämpöverkon rakentamiseen sekä 

3) kumota 20.6.1962 (ks. s. 98) tekemänsä päätöksen Myllypuron alueelle raken-
nettavan aluelämmityslaitoksen rakentamisesta. 

Myöhemmin kaupunginvaltuusto päätti hyväksyä Arkkitehtuuritoimisto Aarne 
Ervin laatimat Myllypuron lämmitysvoimalaitoksen luonnospiirustukset n:o 5/5.11. 
1963, 2 ja 3/15.11.1963, 1 ja 6/20.11.1963 sekä 4 ja 7-10/22.11.1963 (18.9. 668 §, 
18.12. 958 §). 

Vesilaitos 

Vesilaitoksen taksan mukaisten maksujen tarkistaminen. Kaupunginvaltuusto 
päätti 

1) että kaupunginvaltuuston 29.4.1936 vahvistaman vesilaitoksen taksan mu-
kaan maksettava veden hinta korotetaan 35 penniksi m3:ltä, 

2) että sanotun taksan mukaan laskutettavat mittarinvuokrat poistetaan sekä 
3) että näin korotettua ja muutettua taksaa sovelletaan siihen kulutukseen, joka 

alkaa v:n 1963 IV neljänneksen mittarien lukemisen jälkeen (19.6. 511 §, kunn. as. 
kok. nro 75). 

Viranhaltijat. Vanhankaupungin vedenpuhdistuslaitoksen 28. palkkaluokkaan 
kuuluva käyttökemistin virka päätettiin siirtää 29. palkkaluokkaan 1.2. lukien 
(9.L 32 §). 

Eräiden luonnospiirustusten hyväksyminen. Kaupunginvaltuusto päätti hyväksyä 
Arkkitehtitoimisto K. R. Lindgrenin laatimat, 20.5., 26.6. ja 4.7. päivätyt vesilai-
toksen uuden työkeskuksen luonnospiirustukset niihin merkityn ensimmäisen toteut-
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tamisvaiheen osalta sekä arkkit. Bertel Saarnion laatimat, 26.7. päivätyt Herttonie-
men vesisäiliön luonnospiirustukset (18.9. 667, 666 §). 

Pitkäkoskelta Vanhankaupungin vedenpuhdistuslaitokselle rakennettavan raa-
kavesitunnelin suunnitelma hyväksyttiin vesilaitoksen 15.2. päivätyn piirustuksen 
mukaisesti (29.5. 409 §). 

Vesijohdon rakentaminen Santahaminaan. Vesilaitokselle myönnettiin oikeus teh-
dä puolustusministeriön kanssa seuraava sopimus vesijohdon rakentamisesta Laaja-
salosta Santahaminaan: 

1) Kaupunki rakentaa omalla kustannuksellaan vesijohdon maaosuuden n. 240 
m Laajasalosta Hevossaaren rantaan saakka. 

2) Kaupunki rakentaa Hevossaaren rannasta Santahaminan rantaan vesijohdon 
meriosuuden n. 520 m kaikkine siihen kuuluvine laitteineen kuten maatukineen, 
vesimittarikaivpineen jne. Puolustusministeriö suorittaa tästä kaupungille lähemmin 
sovittavalla tavalla kertakaikkisena kiinteänä summana 139 000 mk. Näin raken-
nettu merenalainen vesijohto jää kaupungin omistukseen. 

3) Vesilaitos vastaa kaikista merenalaisen johdon huolto- ja korjaustöistä. 
4) Vesilaitos hankkii rakennettavaa johtoa varten tarvittavat työ- ym. luvat. 
5) Vesijohdon rakentamisesta Santahaminassa mittarikaivosta eteenpäin vastaa 

puolustusministeriö. Liittymislaajuudesta Santahaminan verkkoon neuvotellaan 
myöhemmin. 

6) Siihen osaan verkkoa, mihin kaupunki johtaa vettä, noudatetaan vesilaitok-
sen taksaa ja määräyksiä (18.12. 959 §). 

Hiidenveden suunnitelmaan liittyvän Jokilanjoen osan perkaamista ja padon ra-
kentamista koskevan sopimuksen hyväksyminen. Kaupunginvaltuusto päätti hyväksyä 
kaupungin puolesta seuraavan, vedenottoon Hiidenvedestä liittyvän Jokilanjoen 
perkausta sekä padon rakentamista tarkoittavan, työlupaa koskevan sopimuksen: 

T y ö l u p a 

Asutushallitus antaa täten Lopen kunnan Tevännön kylässä sijaitsevan Jokila-
nimisen tilan RN:o 327 puolesta suostumuksensa siihen, että Helsingin kaupungin 
toimesta ja kustannuksella suoritetaan Puneliasta Sakarajärveen johtavan Jokilan-
joen perkaus leventämällä, syventämällä sekä oikaisemalla se liitekartan osoitta-
malla tavalla. 

Oikaisukohdissa vanha uoma täytetään perkausmassoilla vähintään samaan kor-
keuteen kuin uoman ympäristö. Viljellyn alueen kohdalla tasoitetaan päälle ruoka-
multakerros. Vielä ylijäävät perkausmassat sijoitetaan ja tasataan haltijan kanssa 
sovittaviin kohtiin. 

Jokilan tilan alueella olevat tilustiet kunnostetaan ja oikaistaan karttaliitteen 
mukaisesti Helsingin kaupungin toimesta ja kustannuksella. Teitä saadaan käyttää 
rakennustyön kestäessä rakennustarkoituksiin sekä sen jälkeen padon hoito- ja sään-
nöstelytoimenpidettä varten. 

Jokilanjoen ylittävä tilustiesilta uusitaan liitekartan lähemmin osoittamalle 
uudelle paikalle. 

Jokaisesta kaadettavasta puusta tai työssä tuhoutuvasta kasvillisuudesta mak-
setaan käyvän hinnan mukainen korvaus. 
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Säännöstelypadon rakentamisen saa Helsingin kaupunki suorittaa Punelianjär-
vestä n. 15 m:n päähän kartan lähemmin osoittamaan paikkaan ehdoin, että myö-
hemmin sovitaan padon vaatiman n. 240 m2:n suuruisen maa-alueen kaupasta. 

Jokilanjoen länsirannalle tulevan padon lähellä olevan, vuokramaalle sijoitetun 
huvilan tieyhteys järjestetään rakentamalla padon yli kävelysilta. 

Rakennus- ja perkaustyöhön käytetyt maa-alueet saatetaan työn jälkeen entistä 
vastaavaan kuntoon. 

Veden säännöstelyn vaikuttama veden nousu sekä siitä johtuva vahinko ja haitta 
käsitellään vesioikeudessa (6.3. 196 §). 

Laajasalossa Wester-Uppby -nimiselle tilalle rakennettavan kerrostaloalueen kun-
nallisteknillisten töiden suorittaminen, ks. s. 60. 

Kaupungin liittyminen perustettavaan Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesien-
suojeluyhdistykseen. Kaupunginvaltuusto päätti, että kaupunki liittyy jäseneksi pe-
rustettavaan Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistykseen. Yhdis-
tyksen tarkoituksena on sääntöehdotuksen mukaan vesiensuojelun edistäminen toi-
mialueellaan, joka käsittää koko Vantaanjoen vesistön sekä rannikkoalueen varsinai-
sen vesistöalueen eteläpuolella siten, että rannikkoalueeseen kuuluvat lännessä alu-
eet, joilta vedet laskevat Laajalahteen ja Otsonlahteen. Rannikkoalueen itärajana 
on Helsingin maalaiskunnan ja Sipoon kunnan välinen raja. Toimialueeseen kuuluu 
lisäksi rannikkoalueen edustalla oleva merialue (20.2. 160 §). 

Kaasulaitos 

Viranhaltijat. Kaasulaitoksen toimitusjohtajan virkaan valittiin laitoksen tuo-
tantopäällikkö, dipl.ins. Eino Kiuru tavanmukaisella ehdolla (29.5. 406 §). 

Laitoksen 23. palkkaluokan sähkömestarin virka päätettiin siirtää 1.1.1964 lukien 
24. palkkaluokkaan sekä muuttaa nimike ylisähkömestariksi (11.12. 925 §). 

Vielä kaupunginvaltuusto päätti lakkauttaa yhden 13. palkkaluokan jakelusäi-
liön hoitajan viran, yhden 8. palkkaluokan tarkkaajan viran ja kolme 7. palkkaluok-
kaan kuuluvaa toimistoapulaisen virkaa 1.4. lukien (3.4. 287 §). 

Ylimääräisen poiston suorittaminen kaasulaitoksen omaisuudesta. Kaupunginval-
tuusto oikeutti kaasulaitoksen v. 1962 suorittamaan teollisuuslaitosten lautakunnan 
25.5. ja 21.12.1962 päivättyjen esitysten mukaisesti yht. 81 032 570 vmk:n suuruisen 
ylimääräisen poiston v:n 1962 talousarvion tilijaon ulkopuolelle merkittyä poistojen 
yhteismäärää vastaavalla summalla ylittäen ja sen vuoksi ylittämään laitoksen tilillä 
Kaasun ja koksin valmistus olevaa määrärahaa 60 356 106 vmk:lla, tilillä Myynti ole-
vaa määrärahaa 4 300 580 vmk:lla ja tilillä Koksin käsittely olevaa määrärahaa 
16 375 884 vmkrlla (23.1. 88 §). 

Teollisuuslaitosten kassa- ja tiliosasto 

Viranhaltijat. Työsopimussuhdepalkkaukseen siirtymisen, reikäkorttitoiminnan 
lopettamisen ja eräiden uudistusten vuoksi teollisuuslaitosten kassa- ja tiliosastolla 
päätettiin lakkauttaa seuraavat virat: 1.3. lukien 14. palkkaluokan reikäkorttiko-
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neenhoitajan virka, kolme 7. palkkaluokan toimistoapulaisen virkaa, 8. palkkaluokan 
painajan virka ja 5. palkkaluokan ovenvartija-hissinkuljettajan virka (6.2. 118 §); 
1.4. lukien 24. palkkaluokan reikäkorttikeskuksen päällikön virka, 16. palkkaluokan 
reikäkorttikoneenhoitajien esimiehen virka, neljä 10. palkkaluokan rahastajan vir-
kaa, kuusi 9. palkkaluokan mittarinlukijan virkaa ja kuusi 7. palkkaluokan toimisto-
apulaisen virkaa (6.3. 193 §) sekä 1.6. lukien neljä 10. palkkaluokan rahastajan vir-
kaa, viisi 9. palkkaluokan mittarinlukijan virkaa ja viisi 7. palkkaluokan toimisto-
apulaisen virkaa (19.6. 474 §, 11.12. 924 §). 

Liikennelaitos 

Raitiovaunusäännön muuttaminen. Kaupunginvaltuuston 20.9.1961 hyväksymän 
raitiovaunusäännön 21 §:n 1 mom. oli seuraavan sisältöinen: »Matkustaja saa raitio-
vaunussa kuljettaa mukanaan matkatavaraa, kuten matkalaukun, sukset, kokoon-
taitettavat lastenrattaat ja muuta näihin verrattavaa ». Liikennelaitoksen lau-
takunta puolestaan oli päättänyt 16.11.1962, »että matkustaja saa liikennelaitoksen 
linja-autossa ja raitiovaunussa kuljettaa mukanaan matkatavaraa, kuten matkalau-
kun, sukset, lastenvaunut tai muuta näihin verrattavaa tavaraa — —». Koska val-
tuuston päätöksessä lueteltuihin tavaroihin oli sisällytetty erityisesti »kokoontaitet-
tavat lastenrattaat», kaupunginhallitus katsoi, että tällä tarkoitettiin nimenomaan 
kokoontaitettavia rattaita eikä lastenvaunuja yleensä. Em. lautakunnan päätös 
merkitsi näin ollen kaupunginvaltuuston päätöksestä poikkeamista. Mitä lautakun-
nan päätöksen asialliseen sisältöön tuli, kaupunginhallitus yhtyi siihen ja esitti sen 
vuoksi, että raitiovaunusäännön 21 §:n 1 mom. muutettaisiin siten, että raitiovau-
nussa saa kuljettaa mukana myöskin lastenvaunut eikä yksinomaan kokoontaitet-
tavia lastenrattaita. Tämän mukaisesti kaupunginvaltuusto hyväksyi Helsingin 
kaupungin raitiovaunusäännön ja peruutti samalla 20.9.1961 tekemänsä päätöksen 
ko. säännön hyväksymisestä. Lääninhallitus vahvisti 20.5. raitiovaunusäännön kau-
punginvaltuuston ehdotuksen mukaisesti (9.1. 34 §, 19.6. 457 §, kunn. as. kok. n:o 60). 

Liikennelaitoksen tariffien tarkistaminen ja yhteistariffin hyväksyminen. Kaupun-
ginhallituksen ehdotuksen mukaisesti kaupunginvaltuusto päätti hyväksyä kaupun-
ginhallituksen mietinnön n: o 24 liitteessä B 1 olevan ehdotuksen mukaiset tariffi-
määräykset Helsingin kaupungin liikennelaitosta varten sekä oikeuttaa kaupungin-
hallituksen tekemään ko. määräysten edellyttämän sopimuksen kaupungin, rauta-
tiehallituksen ja Linja-autoliiton kesken tariffimääräysten edellyttämien 50 matkan 
sarjalippujen käytäntöön saattamiseksi. Samalla kaupunginvaltuusto päätti esittää 
maistraatin hyväksyttäviksi tariffimääräyksiin sisältyvät maksut linja-autolinjojen 
osalta sekä oikeuttaa kaupunginhallituksen päättämään määräysten voimaantulo-
ajankohdasta liikennelaitoksen osalta (13.11. 823 §, 27.11. 855 §). 

Tungosaikaliikennehenkilökunnan palkkaaminen työsopimussuhteeseen. Kaupun-
ginvaltuusto päätti, että liikennelaitokseen voidaan palkata tungosaikaliikennettä 
varten uutta liikennehenkilökuntaa työsopimussuhteeseen kuukausipalkalla (19.6 
510 §). 

Liikennehenkilökunnalle maksetun vuosilomakorvauksen jättäminen takaisin peri-
mättä. Kaupunginvaltuusto päätti, ettei niiltä liikennehenkilökuntaan kuuluvilta, 
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joiden vuosiloman talvijakso tai osa siitä oli määrätty laitoksen liikenneseisauksen 
ajalle, eli 21.1.—22.2. ja joille ei täten heidän menettämäänsä vuosilomaa voitu an-
taa lomana, peritä takaisin virkasäännön 37 §:n edellyttämää lomanpidennystä vas-
taavaa osaa heille suoritetusta lomakorvauksesta (29.5. 410 §). 

Invalideille ja koululaisille myytävien alennuslippujen ja invalideille myönnettävi en 
vapaalippujen käytäntöön saattaminen myös yksityisten liikenteenharjoittajien liiken-
nöimillä linjoilla. Kaupunginvaltuusto päätti edellyttäen, että yleistariffi tulee vah-
vistetuksi, 

1) hyväksyä invalideille ja koululaisille myytävien alennuslippujen hinnat, joihin 
sisältyy yksi maksuton vaihto-oikeus, seuraaviksi: 

Alennuslippu (10 matkaa) yhden vyöhykkeen alueella 1.50 mk 
» ( » ) kahden » » 2.00 » 

( » ) kolmen » » 2.40 » 
» ( » ) neljän » » 2.80 » 

( » ) viiden » » 3.20 » 
( » ) kuuden » » 3.60 » 

2) hyväksyä seuraavan määritelmän mukaisen menettelyn alennuslippujen 
myynnistä invalideille ja koululaisille sekä vapaalippujen myöntämisestä invalideille: 

Alennusliput invalideja sekä koululaisia varten ovat henkilökohtaisia ja oikeut-
tavat matkustamaan liikennelaitoksen tai määrätyn yksityisen liikenteenharjoitta-
jan linjoilla kaupunkialueella oikeudella yhteen maksuttomaan vaihtoon. 

Alennuslippuja myy liikennelaitos kaupunginhallituksen vahvistamia perusteita 
noudattaen 10 matkan sarjalippuina ja suorittaa kuukausittain kullekin yksityiselle 
liikenteenharjoittajalle myymiensä lippujen mukaisesti 50 matkan sarjalippujen hal-
vimman vastaavan vyöhykkeen maksun yhden matkan hinnan perusteella lasketun 
korvauksen. 

Vapaaliput invalideja varten ovat myös henkilökohtaisia ja oikeuttavat matkus-
tamaan liikennelaitoksen tai määrätyn yksityisen liikenteenharjoittajan linjoilla 
kaupunkialueella oikeudella yhteen maksuttomaan vaihtoon. Niitä luovuttaa lii-
kennelaitos kaupunginhallituksen vahvistamia perusteita noudattaen joko kerta-
lippuina tai kalenterivuoden yleislippuina ja suorittaa kertalipuista kuukausittain 
ja yleislipuista vuosittain asianomaisille yksityisille liikenteenharjoittajille luovut-
tamiensa lippujen mukaisesti kertalipuista 40 p lipulta ja yleislipusta 3 mk lipulta, 

3) oikeuttaa kaupunginhallituksen tekemään Linja-autoliiton kanssa määritel-
män mukaisen sopimuksen alennuslippujen ja vapaalippujen käyttämisestä myös 
yksityisten liikenteenharjoittajien linjoilla kaupunkialueella sekä 

4) oikeuttaa kaupunginhallituksen päättämään 1)—3) kohtien mukaisten hinto-
jen ja menettelyn voimaantuloajankohdasta. 

Alennuslippujen hinnat linja-autojen osalta päätettiin esittää maistraatin hyväk-
syttäväksi (27.11. 856 §). 

Linja-autojen tilaaminen. Liikennelaitoksen lautakunnalle myönnettiin oikeus 
v:n 1963 aikana tilata 70 diesel-linja-autoa, jotka olivat tarkoitetut otettaviksi käyt-
töön v. 1964 (20.3. 241 §). 

Väestönsuojan rakentaminen Vallilan hallialueelle, ks. s. 19. 
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Liikennekioskit. Kaupunginvaltuusto päätti siirtää kertomusvuoden talousarvion 
pääomamenoihin liikennelaitoksen käytettäväksi Töölön torilla olevan liikennekios-
kin uusimiseen merkityn 35 000 mk:n suuruisen määrärahan yleisten töiden lauta-
kunnan käytettäväksi ko. torille rakennettavaa kioskirakennusta varten ja oikeuttaa 
lautakunnan ylittämään ko. määrärahaa enintään 15 000 mk:lla. Tästä kioskin ra-
kentamista koskevasta päätöksestä olivat Asunto Oy Länsi-Etelä, Asunto Oy San-
delsinkatu 4 ja Asunto Oy Sandelsinkatu 6 yhteisesti valittaneet lääninhallitukselle, 
joka 25.10. hylkäsi valituksen (19.6. 487 §, 27.11. 838 §). 

Vt Ilkka ym. olivat 23.1. liikennekioskien uusimisesta tekemässään aloitteessa 
huomauttaneet, että liikennelaitoksen käytössä olevat eräät kioskit eivät vastanneet 
tällaisille rakennuksille asetettuja alkeellisimpiakaan vaatimuksia, koska mm. läm-
mitys ym. laitteet olivat puutteelliset, tilat riittämättömiä ja sitäpaitsi puuttuivat 
niistä kokonaan mm. WC-laitteet. Myöskin ammattientarkastaja oli kiinnittänyt 
huomiota mainittuihin epäkohtiin. Liikennelaitoksen lautakunta ilmoitti lausun-
nossaan, että Rautatientorin liikennekioskin rakentamista oli hidastuttanut se, että 
Rautatientorilla oli tarkoitus suorittaa suurehko liikennejärjestely. Kun tämä suun-
nitelma ei kuitenkaan valmistunut, oli torille ryhdytty suunnittelemaan uutta pie-
nehköä kioskia entisen paikalle. Koska kioskin paikkaa ei kuitenkaan ollut lopulli-
sesti määrätty, ei siihen mm. voitu rakentaa käymälöitä. Kioskin oli arvioitu valmis-
tuvan kertomusvuoden aikana. Töölöntorin kioskia varten oli kertomusvuoden ta-
lousarviossa määräraha ja sen suunnittelun laskettiin valmistuvan niin aikaisin, että 
kioski voitaisiin rakentaa kertomusvuoden aikana. Kioskin yhteyteen varattaisiin 
tilat lehti- ja makeiskioskille sekä yleiselle käymälälle. Kiinteistölautakunnan ilmoi-
tuksen mukaan oli talorakennusosasto yhteistoiminnassa liikennelaitoksen ja kiin-
teistöviraston kanssa laatinut ko. kioskirakennuksen piirustukset, jotka kaupungin-
hallitus oli 6.6. hyväksynyt. Kaupunginvaltuusto katsoi eo. lausunnot riittäväksi sel-
vitykseksi (19.6. 528 §). 

Korkeasaaren lautta. Liikennelaitosten lautakunnalle myönnettiin oikeus käyttää, 
määrärahan käyttötarkoitusta osittain muuttaen, Korkeasaaren lautan muutostyö-
hön 30 000 mk v:n 1962 talousarvion pääomamenoihin erinäisiä töitä ja hankintoja 
varten linja-autojen peruskorjauksiin merkityn siirtomäärärahan säästyneestä 
osasta (6.2. 122 §). 

10. Muu liikeluonteinen toiminta 

Teurastamolaitos 

Teurastuspalkkioiden korottaminen. Kaupunginvaltuusto päätti vahvistaa teu-
rastamolaitokselle uudet teurastuspalkkiot 2.6. alkavasta palkanmaksukaudesta 
lukien (19.6. 527 §, kunn. as. kok. n:o 78). 

11. Rahatointa koskevat asiat 

Lainojen ottaminen eri tarkoituksiin. Kaupunginvaltuusto päätti ottaa kertomus-
vuoden talousarvioon voimalaitoksia varten merkittyjen määrärahojen katteeksi 
Helsingin kaupungin lahjoitusrahastoilta, Helsingin kaupungin leski- ja orpoeläke-
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