
1. Kaupunginvaltuus to 

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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