
2. Kaupunginhalli tus 

lahdella melontakilpailut 6.3. päivätyn anomuksensa mukaisesti sillä ehdolla, et tä 
yhdistys huolehtisi siitä, ettei yleisö pääse vahingoittamaan kilpailujen aikana ranta-
puiston istutuksia ja ettei joutsenia tarpeettomasti häiritä sekä lisäksi sillä edelly-
tyksellä, että kilpailujen pitämiseen hankitaan valtionrautateiden suostumus rauta-
teiden vesialueen käyttämisestä. Liittojuhlien johdosta päätettiin järjestää vastaan-
otto Kaupungintalossa (25.4. 1 313 §). 

Kalastus. Urheilu- ja retkeilytoimiston kalastuksenvalvoja Mauri Vanhanen val-
tuutettiin edustamaan kaupunkia kalastuskuntien kokouksissa sekä käyttämään 
niissä kaupungin puhe- ja äänivaltaa (25.4. 1 315 §). 

Jäsenmaksut. Kansainvälisen eläintarhanjohtajien liiton v:n 1962 ja kertomus-
vuoden jäsenmaksut yht. 128 mk päätettiin suorittaa kaupunginhallituksen yleisistä 
käyttövaroista (yjsto 2.1. 5 041 §, 22.10. 6 974 §). 

Avustukset. Edellä mainituista määrärahoista myönnettiin seuraavat avustukset: 
650 mk Humaus-nimiselle yhdistykselle lämmityslaitteen hankkimista varten Laut-
tasaaren Ryssänkärjessä olevaan uimalaan (21.3. 972 §); 2 000 mk avustusten myön-
tämistä varten lautakunnalle annettavaa tilitystä vastaan Työväen Urheiluliiton 
Suur-Helsingin piirille TUL:n nuorisokisoihin Helsingissä 6 . -8 .6 . ja 7 . -9 .6 . osallis-
tuvien helsinkiläisten seurojen ylimääräisten, juhlista aiheutuvien menojen osittaista 
korvaamista varten (30.5. 1 679 §) sekä 1 500 mk Helsinki International Student 
Club -nimiselle kerholle klubihuoneiston vuokrakulujen suorittamista varten. Samal-
la yleisjaosto päätti kehottaa avustuksen saajaa antamaan kaupunginhallitukselle 
kertomusvuoden kesäkauden toiminnan päätyttyä kertomuksen toiminnastaan sekä 
sekä selvityksen tuloistaan ja menoistaan (yjsto 25.6. 6 274 §). 

Jääkenttäsäätiön tilinpäätös tilikaudelta 1.7.1962—30.6.1963 ja tilintarkastuslau-
sunto sekä tilinpäätöksen ja vastuuvapauden käsittelyä koskeva pöytäkirja merkit-
tiin tiedoksi (3.10. 2 741 §). 

Työnvälitys 

Työnvälitystoimiston historian painatuskustannukset ja jakelu. Kaupunginhallitus 
oikeutti rahatoimiston maksamaan Paasipaino-nimisen kirjapainon laskun »Helsin-
gin kaupungin työnvälitys 1903—1960, työnvälityksen teoriaa ja käytäntöä» -nimi-
sen julkaisun painatuskustannuksista 2 087 mk sekä kirjoituspalkkioita 8 eri henki-
lölle yht. 2 943 mk v:n 1961 talousarvioon ko. tarkoitusta varten varatuista määrä-
rahoista. Samalla kaupunginhallitus päätti hyväksyä teoksen jaettavaksi kaupungin 
kustannuksella Helsingin työvoimapiirin päällikön 18.12.1962 päivätyn kirjelmän 
Y 7888 mukaisesti (3.1. 127 §). 

Työnvälitystoimiston puhelinkulujen ennakon maksamista varten yleisjaosto 
myönsi 225 mk v:n 1962 talousarvioon kuuluvista kaupunginhallituksen yleisistä 
käyttövaroista rahatoimiston kirjelmän n:o 1799/18.12.1962 mukaisesti (yjsto 8.1. 
5 086 §). 

6· Yleisiä töitä koskevat asiat 

Kunnossapito- ja perusparannustöiden laskutus. Kaupunginhallitus päätti, 
1) että rakennusviraston talorakennusosasto oikeutetaan laskuttamaan hallinto-
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kuntien siltä tilaamat kunnossapito- ja perusparannustyöt vasta kunkin työn valmis-
tuttua, kuitenkin siten, että talorakennusosaston on 

a) joka kuukausi ilmoitettava kullekin hallintokunnalle kunnossapitotoimikun-
nassa sovitun raportin (yhteenvedon) muodossa hallintokunnan tilaamista töistä 
talorakennusosastolle siihen mennessä aiheutuneet kustannukset ja 

b) milloin laskutus osatöistä on mahdollinen, työn jakautuessa selviin työvaihei-
siin, joista voidaan laatia maksutaulukko, laskutettava hallintokuntia siltä osalta 
ilmoitettua työtä, josta tilauksessa on sovittu joko maksutaulukon muodossa tai kun 
kokonaisarviosummasta on käytetty tilauksessa lähemmin määritellyt osamäärä-
rahasummat. Tilauksessa mainitut, maksutaulukkoon kuuluvat työvaiheet samoin 
kuin toisen vaihtoehdon mukaiset osamäärärahasummat hallintokunnan on arvioi-
tava omien etujensa takia sellaisiksi, että hallintokunta saa talorakennusosastolta 
osalaskut vähintään joka toinen tai joka kolmas kuukausi, 

2) että edellä esitetystä poiketen keskeneräiset työt laskutetaan talousarviovuo-
den päättyessä (14.2. 608 §). 

Valtionapukysymyksiin liittyvien ohjeiden antaminen. Kaupunginhallitus päätti 
kehottaa lauta- ja johtokuntia sekä virastoja ja laitoksia valtionavun piiriin kuuluvia 
rakennuskohteita koskevia rakennuspiirustuksia yleisten töiden lautakunnalta tilat-
taessa samalla ilmoittamaan, mitä valtionavun hakemista silmällä pitäen olisi otet-
tava huomioon piirustuksia laadittaessa. Yleisten töiden lautakunnan tuli sen jäl-
keen, kun laadituista piirustuksista oli hankittu ao. lauta- tai johtokunnan lausunto 
ja se oli omasta puolestaan hyväksynyt piirustukset, lähettää ne mahdollisesti asete-
tun määräajan kuluessa ao. virastolle niin monena sarjana kuin tilauksessa oli mai-
nittu. Asianomaisen hallintokunnan tuli sen jälkeen huolehtia valtionapuhakemusten 
laatimisesta ja toimittamisesta kaupunginhallitukselle. Asianomainen virasto vastasi 
valtionapuhakemusten tekemisestä ja niihin liittyvien määräaikojen noudattami-
sesta (14.2. 573 §). 

Yleiskustannusten laskeminen ja veloittaminen. Kaupunginhallitus päätti, kumo-
ten eri vuosina, nim. 8.6.1950, 17.3.1955 sekä 5.12.1956 tekemänsä päätökset (pykä-
lät vastaavasti: 1 596, 773 ja 3 366) vahvistaa rakennusviraston ja satamalaitoksen 
yleiskustannusten laskennan ja veloituksen tapahtuvaksi seuraavan taulukon mu-
kaisesti: 

Laitos ja osasto Hallinto ja valvonta 

Rakennusvirasto omissa 
töissä 

kokonaisurakka 
töissä 

Suun-
nittelu 

Työn-
johto 

Yh-
teensä 

Talorakennusosasto 6 .5 (3.0) 7.0 2 .5 16 
Katurakennusosasto 5.o (2.0) 2 .5 2 .5 10 
Puisto-osasto .. 8.o (2.0) l.o 7.0 16 
Puhtaanapito-osasto: 

katupuhtaanapito — — — — 15 
kiinteistöpuhtaanapito — — — — 16 

Satamalaitos 
Satamarakennusosasto 5.0 (2.0) 1 .5 3 . 5 10 

Yleiskustannusten yhteissumma on vähennettävä erilliskustannuksina makse-
tuilla suunnittelu- ja työnjohtokustannuksilla sekä kokonaisurakkatöissä on käytet-

274· 



2. Kaupunginhall itus 

tävä sulkeissa olevaa hallintolisää, joka samalla on pienin laskettava yleiskustannus-
prosentti (27.6. 2 000 §). 

Hylättyjä moottoriajoneuvoja koskeva asia. Kaupunginhallitus päätti pyytää sisä-
asiainministeriötä antamaan löytötavaralain 11 §:n säännösten edellyttämät, yleistä 
kuulutusmenettelyä koskevat ohjeet muuna kuin löytötavarana Helsingin kaupungin 
viranomaisten haltuun joutuneen omaisuuden osalta, pyytäen ministeriötä ottamaan 
huomioon myöskin kaupungin mahdollisuuden saada perityksi korvaus ko. omaisuu-
den käsittelystä aiheutuneista kustannuksista, ja kehottaa yleisten töiden lautakun-
taa 

1) huolehtimaan tienpitoa ilmeisesti haittaavien ajoneuvojen siirtämisestä tie-
liikenneasetuksen 18 §:n 7 momentin nojalla niiltä liikenteeseen tarkoitetuilta alueil-
ta, joiden osalta kaupunki on tienpitäjänä, Pasilan kaatopaikka-alueelta varattavalle 
aidatulle ja vartioidulle alueelle, lisäksi huomioon ottaen, että mikäli ajoneuvo sa-
malla on väärin pysäköity, sen siirtäminen on pyrittävä suorittamaan poliisin toi-
mesta syyllisen kustannuksella, 

kehottaa yleisten töiden lautakuntaa 
2) saattamaan tehokkaalla tavalla yleisön tietoon mainitun säilytyspaikka-alu-

een sijainnin ja 
3) hoitamaan kaupungille tieliikenneasetuksen tarkoittamana tienpitäjänä ai-

heutuvia tehtäviä myöskin katujen osalta. 
Samalla kaupunginhallitus päätti kehottaa virastoja ja laitoksia tarvittaessa ryh-

tymään toimenpiteisiin niiden hallinnossa oleville, muuhun kuin liikenteeseen tarkoi-
tetuille alueille jätettyjen ajoneuvojen pois siirtämiseksi pyytämällä Helsingin kau-
pungin yleisen järjestyssäännön 54 §:n 4 momentin määräykseen viitaten virka-apua 
poliisilaitokselta tai maistraatilta (19.9. 2 553 §, 14.11. 3 136 §). 

Sittemmin kaupunginhallitus päätti, että yleisten töiden lautakunnan käyttöön 
varataan asemakaavaehdotuksen mukaisen korttelin n:o 41004 tontit n:o 1, 2, 6, 7 ja 
8 hylättyjen autojen varastoalueeksi 31.12.1964 saakka (14.11. 3 136 §). 

Viranhaltijat. Kaupunginhallitus päätti määrätä I apul.kaup.arkkit. Sakari Sii-
tosen 1.7. lukien ja enintään siihen saakka, kunnes virka vakinaisesti täytetään hoi-
tamaan avoinna olevaa kaupunginarkkitehdin virkaa. Siitonen oikeutettiin saamaan 
viran edellyttämä 34. palkkaluokan loppupalkan mukainen palkka (20.6. 1 925 §). 
Koska talorakennusosaston organisaatioon parhaillaan suunniteltiin muutoksia, kau-
punginhallitus päätti sittemmin, että em. virka saatiin toistaiseksi jättää haettavaksi 
julistamatta (17.10. 2 894 §). 

Yli-ins. Martti Anttila valittiin rakennusviraston 34. palkkaluokkaan ja II kieli-
taitoluokkaan kuuluvaan katurakennuspäällikön virkaan (13.6. 1 858 §). 

Kaupunginhallitus oikeutti yleisten töiden lautakunnan palkkaamaan rakennus-
viraston yleiselle osastolle 1.9. lukien toistaiseksi ja kauintaan kertomusvuoden lop-
puun 23. palkkaluokkaan ja IV kielitaitoluokkaan kuuluvan varikkomestarin, jolta 
oli vaadittava teknillisessä koulussa suoritettu rakennusmestarin tai koneteknikon 
tutkinto. Palkkausta varten myönnettiin 3 832 mk (27.6. 1 948 §). 

Seuraavat virat päätettiin toistaiseksi jättää vakinaisesti täyttämättä: 20. palk-
kaluokan tp. työntutkijan virka ja 19. palkkaluokan työnjohtajan virka (17.10. 
2 897 §, 1.8. 2 108 §). 
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Kaupunginhallitus päätti kumota kaupunginvaltuuston 14.6.1961 tekemien pää-
tösten täytäntöönpanon yhteydessä 21.6.1961 tekemänsä päätöksen, ettei rakennus-
virastossa toistaiseksi saisi täyttää avoimeksi tulevia toimistoapulaisen virkoja teke-
mättä kussakin tapauksessa erikseen perusteltua ehdotusta asiasta kaupunginhalli-
tukselle sekä kehottaa yleisten töiden lautakuntaa seuraamaan rakennusviraston 
osastokamreerin ja palkanlaskentahenkilökunnan virkojen tehtävien kehitystä ja 
aikanaan tekemään ko. virkojen järjestelystä mahdollisesti tarpeelliset esitykset 
(21.11. 3 248 §). 

Kaup.arkkit. Jaakko Kontiolle päätettii myöntää hänen anomansa ero virastaan 
1.7. lukien (4.4. 1 120 §). 

Kaupunginhallitus päätti kumota kaupungininsinöörin 30.9. tekemän päätöksen, 
joka koski tp. konemest. Harry Lindholmin erottamista virastaan kurinpidollisista 
syistä, mutta jättää voimaan kaupungininsinöörin 21.9.1963 tekemän päätöksen 
konemest. Lindholmin virasta pidättämisestä tutkimusten ajaksi. Samalla kaupun-
ginhallitus päätti palauttaa asian yleisten töiden lautakunnan laillisesti käsiteltä-
väksi sekä jättää kysymyksen valittajan palkkaeduista virastapidättämisen ajalta 
sekä hänen virassa pysyttämisestään kaupunginhallituksen toimivaltaan kuulumat-
tomana käsiteltäväksi ottamatta tässä yhteydessä (17.10. 2 900 §). 

Eräät rakennusviraston viranhaltijat oikeutettiin suorittamaan ylitöitä 200 tun-
nin enimmäismäärän ylittäen (yjsto 10.9. 6 674, 6 675 §, 17.9. 6 728 §, 1.10. 6 830, 
6 831 §, 8.10.6 879 §, 15.10.6 929 §, 22.10.6 978 §, 12.11.7 162 §, 19.11. 7 214 §). 

Rakennusvirasto oikeutettiin hankkimaan puisto-osaston puistosiivoojille yhden-
mukaiset työtakit, jotka työajaksi annettaisiin työntekijäin käytettäväksi ja työajan 
päätyttyä säilytettäisiin puisto-osaston hallussa (3.10. 2 747 §). 

Erään kiinteistön siirtäminen yleisten töiden lautakunnan hallintoon. Kaupungin-
hallitus päätti siirtää kiinteistölautakunnan hallinnossa olleen Talin puhdistamoon 
liittyvän, katurakennusosaston piirustuksen n:o 8500 I/l 1 mukaisen, n. 14 ha:n suu-
ruisen lisäalueen 140 000 mk:n pääoma-arvoisena yleisten töiden lautakunnan hal-
lintoon (10.4. 1 142 §). 

Rakennusviraston toimitalo. Kaupunginhallitus oikeutti yleisten töiden lautakun-
nan käyttämään v:n 1960 talousarvion ao. tilille rakennusviraston toimitalon raken-
tamiseen merkityn siirtomäärärahan säästön 18 501 378 vmk talon täydennys- ja 
viimeistelytöihin (10.1. 212 §). 

Munkkisaaren työkonehalliin päätettiin hankkia Sprinkler-laitteet (19.12. 3 579§). 
Toukolan konekorjaamon sähkökaapeleiden suojaustöitä varten kaupunginhallitus 

myönsi pääomamenoihin kuuluvista käyttövaroistaan 2 500 mk (7.3. 842 §). 
Puhtaanapito-osaston käyttöön vuokratun Vallilan hallin autotallitilan kunnosta-

mista varten kaupunginhallitus myönsi 21 000 mk yleisten töiden pääluokkaan kuu-
luvista käyttövaroistaan (10.10. 2826 §). 

Katurakennus- ym. määrärahojen käyttäminen. Kaupunginhallitus oikeutti yleis-
ten töiden lautakunnan käyttämään v:n 1962 talousarvioon sekä lisätalousarvioon ja 
kertomusvuoden talousarvioon pääomamenoihin uusia katuja ja teitä, viemäreitä, 
urheilupuistoja, urheilulaitoksia sekä jätevedenpuhdistamoja ym. varten merkit-
tyjä siirtomäärärahoja (3.1. 128 §, 17.1. 301 §, 14.2. 611 §, 7.3. 840 §, 2.5. 1 385 §, 
1.8. 2 110 §, 29.8. 2 366 §, 14.11. 3 169 §, 12.12. 3 463, 3 464 §). 
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Eräiden katupiirustusten vahvistaminen. Kaupunginhallitus päätti vahvistaa 
seuraavat katupiirustukset: Ruoholahden sillan itäpään liittymistä katuverkkoon 
koskevat ja Mechelininkadun muutosta koskevat katupiirustukset n:o 10772 ja 
10788 (31.1. 448 §); Telkkäkujan katupiirustuksen n:o 10818 (14.2. 609 §); Lehtisaa-
ren katupiirustukset n: o 10856—10899 (14.3. 921 §); Myllymestarintien piirustukset 
n:o 10808 ja 10809 ja alikäytävätunnelien piirustukset n:o 10851 ja 10945 (21.3. 
974 §); Pihlajamäen pohjoisosan asuntoalueen katupiirustukset ja viemärisuunnitel-
mat n:o 10937-10940 ja 10999 (28.3. 1 056 §); Sankaritien katupiirustusten muu-
toksen n:o 8321 ja 8322 (18.4. 1 259 §); Myllypuron alueen katupiirustukset n:o 
10814-10817, 10822, 10823, 10828-10829, 10928-10931, 11032-11035, 10944, 
10958, 10959, 10974, 10986, 10987-10989, 10955, 11003, 11004, 11055, 11056 (6.6. 
1 753 §); Paciuksenkadun katupiirustukset n:o 7429-7432, 11153 ja 11163 (1.8. 
2 103 §); Lauttasaarenkadun katupiirustuksen n:o 11182 (5.9. 2 441 §); Ramsayn-
rannan katupiirustuksen n:o 11189 (5.9. 2 442 §); II Linjan—Porthaninrinteen— 
Eläintarhantien katupiirustukset n:o 10355, 10357, 11142, 11143 (12.9. 2 527 §); 
Pitäjänmäentien ja Kaupintien risteyksen katupiirustuksen n:o 11187 (19.9. 2 581 §); 
Pohjoisniementien muutospiirustuksen n:o 11238 (3.10. 2 750 §); Lehtisaaren Kalk-
kipaadentien muutospiirustukset n:o 11280—11284 (17.10. 2 901 §); Aidasmäentien, 
Lohimiehenpolun ja Lohenpyrstön katupiirustukset n:o 9990, 9991, 9992A—9996A ja 
10032A (28.11. 3 312 §); Puotilan luoteisosan omakotialueen katupiirustukset n:o 
11220-11223, 11252, 11255 ja 11256 (12.12. 3 462 §). 

Katutyöt. Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa yleisten töiden lautakunnan käyt-
tämään kertomusvuoden talousarvion pääomamenoihin rakennuslain 78—79 §:ien 
mukaisiin katutöihin merkityistä määrärahoista 3.23 5 mmk jäljempänä mainittuja 
töitä varten: Lauttasaaren vielä rakentamatta olevien katujen töiden jatkamiseen 
500 000 mk, Haagan vielä rakentamatta olevien katujen töiden jatkamiseen 800 000 
mk, Länsi-Pakilan katutöiden jatkamiseen 350 000 mk, Oulunkylä: Metsälän alueen 
katutöiden jatkamiseen 150 000 mk, rautateiden pohjoispuolella olevan alueen katu-
töiden jatkamiseen 250 000 mk, Aidasmäen-Veräjämäen alueen katutöiden suoritta-
miseen 300 000 mk, Malmin keskustan katutöiden jatkamiseen 250 000 mk, Marja-
niemen katutöiden jatkamiseen 100 000 mk, Tammisalon katutöiden jatkamiseen 
235 000 mk ja aikaisemmin rakennettujen katujen jalkakäytävien kunnostamiseen 
300 000 mk, Vähätuvantien osan ja Vuorikummuntien rakentamiseen 230 000 mk 
(3.1. 131, 132 §, 31.1. 445 §, 17.10. 2 898 §); Kantelettarentien rakentamista varten 
tontille n:o 10/33119 120 000 mk (31.1. 444 §); Jokipolun rakentamiseksi korttelei-
den n:o 39019 ja 39020 väliseltä osalta 25 000 mk (16.5. 1 493 §); Kulosaaren puisto-
tien alueella suoritettavia louhintatöitä varten 6 000 mk (1.8. 2 111 §); Koivikko-
tien ja Töyrytien kulmauksessa olevan katualueen kunnostamiseen 20 000 mk (15.8. 
2 179 §); Haagan katutöiden jatkamiseen 150 000 mk ja Oulunkylän katutöiden jat-
kamiseen 200 000 mk (29.8. 2 367 §); Tiilimäen kunnostamiseen ja Oikokadun osan 
päällystämiseen 37 000 mk (5.9. 2 440 §); Helsinginkujan rakentamiseen 12 000 mk 
(12.9. 2 528 §); tien rakentamiseen Herttoniemessä Itäisen moottoritien ja Linnan-
rakentajantien risteyksen luoteispuolella oleville huviloille 15 000 mk (14.11. 3 170 §). 

V:n 1962 ja kertomusvuoden talousarvioon katujen ja teiden päällystyksen uusi-
mista varten merkityistä määrärahoista myönnettiin v:n 1962 talousarvion jäljellä 
oleva osa Metsäpurontien välillä Koivikkotie—Männikkötie, Topeliuksenkadun vä-
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Iillä Tavaststjernankatu—Mikael Lybeckin katu, Telakkakadun välillä Punavuoren-
katu—Merimiehenkatu, Pohj. Rautatiekadun välillä Mannerheimintie—Eduskunta-
katu, Annankadun välillä Salomonkatu—Kampinkatu, Neitsytpolun välillä Vuori-
miehenkatu—Tehtaankatu ja Kapteeninkadun välillä Pietarinkatu—Tehtaankatu 
katuosuuksien kestopäällystyksen uusimista varten (3.1. 129 §); Wallininkadun ja 
Wallininkujan kenttäkivipäällysteen muuttamista varten 36 000 mk, Kalliolanrinne 
5:n kohdalla olevan kenttäkivipäällysteen muuttamista varten 4 200 mk, Mäkelän-
kadun päällystyksen osittaista uusimista varten Kumpulantien ja Pohjolankadun 
välillä 38500 mk, Urheilukadun päällysteen osittaista uusimista varten Toivonkadun 
ja Lääkärinkadun välillä 28 100 mk (19.9. 2 582 §). 

Yleisten töiden pääluokkaan kuuluvista kaupunginhallituksen käyttövaroista 
myönnettiin v:n 1962 säästyneitä määrärahoja vastaavasti: Vuorimiehenkadun ajo-
radan parantamiseen 5 500 mk, Iso-Huopalahden osittaiseen ruoppaamiseen 30 000 
mk, Sysimiehentien rakentamiseen Miilutien ja Välitalontien välillä 26 200 mk, Presi-
dentti Kyösti Kallion patsaan perustus- ja ympäristötöiden suorittamiseen 49 940 
mk (10.1. 213 §); Vilhovuorenkadun puurakenteisten portaiden uusimiseen 4 000 mk 
(14.2. 599 §); Pohjois-Haagan seurakuntatalon viereisen puistokaistan kunnosta-
miseen ja puistotien rakentamiseen 6 000 mk (28.2. 761 §); seurakunnille luovutetta-
valle alueelle johtavan tien rakentamiseen ja viemäriojan siirtämiseen 20 000 mk 
(28.3. 1 007 §); Asunto-oy Kivalterintie 17 ja 19 -nimisen yhtiön kiinteistön kohdalla 
olevan puistokaistan kunnostamiseen 18 000 mk (22.5. 1 608 §); jalankulkutien ra-
kentamista varten Huopalahdentieltä korttelien n:o 30120 ja 30122 välistä puisto-
kaistaa pitkin Luuvaniementielle 10 000 mk (12.9. 2 500 §). 

Pääomamenoihin kuuluvista käyttövaroistaan kaupunginhallitus myönsi 44 000 
mk Huopalahdentien itäosan kunnostamiseksi (21.2. 672 §). 

Työllisyyden turvaamiseen merkityistä käyttövaroistaan kaupunginhallitus 
myönsi 90 000 mk Vuorenpeikontien ja Lumikintien välisen alueen kunnostamista 
varten työllisyystyönä sekä 300 000 mk Abraham Wetterin tien, Sahaajankadun ja 
Jättiläisentien välisen alueen pallopelialueiden rakentamiseen samaten työllisyys-
työnä (14.3. 922 §); 200 000 mk katu-, viemäri- ja vesijohtotöihin Malmilla, sekä 
200 000 mk Oulunkylän ja 200 000 mk Tammisalon vastaavien töiden suorittamista 
varten (12.12. 3 467 §). 

Yleisjaosto oikeutti yleisten töiden lautakunnan käyttämään uusia katuja ja teitä 
varten merkitystä määrärahasta 1 300 mk jalkakäytävän rakentamiseksi Suursuon 
korttelin n:o 28320 tontille n:o 7 kulkuyhteyden saamiseksi tontille n:o 10 (yjsto 
27.8. 6 586 §). 

Kaupunginhallitus päätti muuttaa v:n 1961 talousarvion tuloa tuottamattomien 
pääomamenojen pääluokkaan uusia katuja ja teitä varten merkityn määrärahan 
jakoa siten, että jo käytetyn 150 000 mk (summa muutettu nykymarkoiksi) lisäksi 
saatiin vielä käyttää 50 000 mk sosiaalivirastotalon ympäristön kaunistamiseksi 
(12.12. 3 456 §). 

Yleisten töiden lautakuntaa kehotettiin huolehtimaan katurakennusosaston pii-
rustusten n:o 11132-33 mukaisten portaiden rakentamisesta Maurinkadun pohjois-
päähän Hakaniemen sillan viimeistelytöiden yhteydessä (9.5. 1 446 §). 

Asunto-oy Kulosaarentie 54 -nimiselle yhtiölle päätettiin antaa lupa rakentaa 
omalla kustannuksellaan viemäreineen ja vesijohtoineen 4.5 m:n pituinen jatke tielle, 
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joka on rakennettu Kyösti Kallion tiestä etelään tilan RN:o l936 länsisivulle seuraa-
villa ehdoilla: 

1) Kaivamisen jälkeen on alue siistittävä kiinteistöviraston tonttiosaston hyväk-
symään kuntoon. 

2) Puiden kaatamisesta on sovittava kiinteistöviraston metsäosaston kanssa. 
3) Kaupungilla on oikeus käyttää tarpeen vaatiessa korvauksetta tietä ja johtoja 

hyväkseen. 
4) Anojayhtiö huolehtii tien puhtaana- ja kunnossapidosta. 
5) Anoja vastaa kaikesta haitasta ja vahingosta, mitä työstä tai tulevalle katu-

alueelle mahdollisesti sijoitettavista yksityisistä johdoista saattaa aiheutua kaupun-
gille ja kolmannelle henkilölle. 

6) Tulevalle katualueelle mahdollisesti sijoitettavat vesijohdot rakennetaan vesi-
laitoksen toimesta mutta anojayhtiön kustannuksella. Muut tulevalle katualueelle 
mahdollisesti sijoitettavat johdot on rakennettava rakennusviraston katurakennus-
osaston hyväksymien piirustusten mukaan. 

7) Lupa on voimassa toistaiseksi, irtisanomisaika 6 kk. 
Samalla kaupunginhallitus päätti, että työn suorittamisesta aiheutuneita kustan-

nuksia ei oteta huomioon vähennyksenä kadun ja viemärilaitoksen rakentamiskus-
tannuksia tontille määrättäessä (19.9. 2 552 §). 

Yleisjaosto päätti myöntää varat. Leo Haikosen toimesta perustettavalle asunto-
osakeyhtiölle korvauksetta luvan Insinööritoimisto Oy Veston laatimista, 5. ja 6.8. 
päivätyistä piirustuksista n:o 1—2 lähemmin ilmenevien tielouhintojen suorittami-
seen Kulosaaressa sijaitsevalla tilalla RN:o l 694 samoilla ehdoilla kuin edellä (yjsto 
1.10. 6 829 §). 

Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa Sosiaalisen Asuntotuotanto Oy Sat on ja 
Helsingin Asuntokeskuskunta Hakan aloittamaan katu- ja viemärityöt korttelien 
n:o 47005—47007 osalta Kontulassa paitsi em. ehtoja lisäksi siten, että Haka-Sato on 
vastuussa katujen kunnossa- ja puhtaanapidosta Kontulassa siksi, kunnes ne on 
maistraatin päätöksellä luovutettu yleiseen käyttöön ja että mainittujen katujen ja 
viemärien rakentamisessa on myös noudatettava yksityisten maanomistajain mah-
dollisia lupaehtoja. Käytettävästä työvoimasta 95 %:n tulee omata kotipaikka Hel-
singissä (12.12. 3 460 §). 

Lisäksi kaupunginhallitus päätti määrätä em. yhtiöiden Pihlajamäen asunto-
alueen pohjoisosassa omalla kustannuksellaan suorittamien kunnallisteknillisten töi-
den aloittamiselle samat ehdot kuin edellä. Kaupungilla oli oikeus korjata alueelta 
ruokamulta (7.3. 804 §). 

Jorvaksen moottoritie. Kaupunginhallitus päätti hyväksyä suunnitelman Helsin-
gin—Jorvaksen moottoritien yhdistämisestä Mechelininkatuun ja Lönnrotinkadun 
siltaan sekä Lauttasaarenkadun ja siihen liittyvien poikkikatujen järjestelystä ja 
rakentamisesta kiinteistölautakunnan esittämän periaatepiirustuksen n:o 5177 mu-
kaisesti kuitenkin siten, että katujen tarkat poikkileikkaukset ja korokkeiden mitat 
vahvistettaisiin vasta katurakennusosastolla aikanaan laadittavien yksityiskohtais-
ten katupiirustusten vahvistamisen yhteydessä. Lisäksi kaupunginhallitus päätti 
kehottaa kiinteistölautakuntaa huolehtimaan suunnitelman toteuttamista varten 
tarpeellisten alueiden saamisesta kaupungin haltuun ja toimenpiteistä esteenä ole-
vien rakennusten purkamiseksi. Kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriö oli sit-
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temmin vahvistanut ko. tiesuunnitelman ja valtioneuvosto oli päättänyt, että ko. 
päätös saatiin panna täytäntöön mahdollisista valituksista huolimatta. Vielä kau-
punginhallitus päätti oikeuttaa yleisten töiden lautakunnan käyttämään Helsingin— 
Jorvaksen moottoritien rakentamiseen merkittyjä määrärahoja Salmisaaren voima-
laitoksen ja moottoritien alueen välisen aidan rakentamiseen (3.1. 126 §, 4.4. 1 119 §, 
1.8. 2 109 §). 

Katujen kestopäällystämisestä perittävät korvaukset. Kaupunginhallitus päätti, että 
eräiltä 4., 10. —13. kaupunginosiin kuuluvilta tontinomistajilta peritään rakennuslain 
148 §:n 3 momentin perusteella korottomina vuosimaksuina heidän maksettavikseen 
määrätyt korvaukset katujen kestopäällystämisestä (26.9. 2 663, 2 664 §, 3.10. 
2 749 §). 

Kaupungin alueella sijaitsevien pääteiden suunnitteleminen, parantaminen ja raken-
taminen. Kaupunginhallitus päätti esittää tie- ja vesirakennushallitukselle, että ase-
tettaisiin valtion ja kaupungin edustajista kokoonpantu neuvottelukunta, jonka teh-
tävänä olisi esitysten tekeminen molempien osapuolten päättäville elimille kaupungin 
alueella olevien pääteiden suunnittelusta, parantamisesta ja rakentamisesta sekä ao. 
taloudellisten kysymysten selvittelystä (2.5. 1 380 §). 

Pukinmäen rautatiealikäytäväsillan rakentaminen. Kaupunginhallitus oikeutti 
yleisten töiden lautakunnan tekemään rautatiehallituksen kanssa seuraavan sopi-
muksen Pukinmäen alikäytäväsillan rakentamisesta. Sopimukseen oli myös sisälly-
tettävä ehto kaupungin oikeudesta valvoa urakkasopimuksen ehtojen noudattamista. 

Sopimus 

Valtionrautateiden ja kaupungin välillä on tehty seuraava sopimus Helsingissä 
kmrllä 9 + 420 m olevan Pukinmäentien alikäytäväsillan ja sen alitse johtavan tien 
rakentamisesta, kunnossapitämisestä ja hoidosta: 

1. Valtionrautatiet sitoutuu aloittamaan ja saattamaan loppuun alikäytäväsillan 
rakentamisen hyväksytyn suunnitelman mukaan viipymättä Helsingin kaupungin 
hyväksymää urakoitsijaa käyttäen. Itse sillan rakentamisesta aiheutuvat kustannuk-
set jaetaan valtionrautateiden ja Helsingin kaupungin kesken siten, että valtionrau-
tatiet osallistuu sillan kustannuksiin 80 000 nykymarkan suuruisella määrällä ja Hel-
singin kaupunki suorittaa valtionrautateille muut sillan rakentamisesta aiheutuvat 
kustannukset. 

2. Helsingin kaupunki sitoutuu vastaamaan alikäytävän yhteydessä tarvittavien 
tietöiden suorittamisesta. 

3. Valtionrautatiet huolehtii itse sillan kaiteineen ja sen kantavien rakenteiden 
kunnossapidosta ja hoidosta. 

4. Kaupunki huolehtii sillan alitse johtavan tien kunnossa- ja puhtaanapidosta. 
5. Kaupunki huolehtii alikulkusillan viemäröimiseksi tarpeellisten viemärien 

rakentamisesta. Kaupungilla on oikeus rakentaa putkiviemäri rautatien alitse sillan 
tukimuurin taakse valtionrautateiden hyväksymän suunnitelman mukaisesti. 

6. Kaupunki huolehtii myös sillan alitse kulkevan tien mahdollisesti tarpeellisten 
valaistuslaitteiden aesntamisesta ja hoidosta. 

Tämä sopimus on laadittu kaksin kappalein, yksi kummallekin sopimuksenteki-
jälle (24.1. 367 §). 
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Katuosuuden luovuttamista yleiseen käyttöön koskeva valitus. Maistraatti oli hylän-
nyt 26.11. kaupungin esityksen vahvistetulla asemakaavoitetulla alueella olevan 
Suursuonlaita-nimisen kadun luovuttamisesta yleiseen käyttöön Oulunkylän tilaan 
RN:o 656 rajoittuvalta osalta sillä perusteella, ettei viimeksi mainitulle alueelle ollut 
vahvistettu asemakaavaa. Merkittiin tiedoksi, että asiamiestoimisto oli jo valittanut 
maistraatin em. päätöksestä (12.12. 3 466 §). 

Kadun rakentamisesta aiheutuneen vahingon korvaaminen. Yleisjaosto kehotti 
kiinteistölautakuntaa suorittamaan tilan RN:o 2839 omistajalle, Aleksi Leppäselle 
rakennuslain 78 §:n 1 momentin mukaisen korvauksen, 6 690 mk, Arhotien rakenta-
misesta vahvistettuun korkeuteen aiheutuneesta haitasta ja vahingosta sillä ehdolla, 
että asianomainen antaa kaupungille sitoumuksen siitä, ettei hänellä ole muita asiaa 
koskevia vaatimuksia (yjsto 26.11. 7 230 §). 

Tielautakunnan kustannukset. Kaupunginhallitus päätti myöntää yleisistä käyttö-
varoistaan 5 000 mk tielautakunnan toiminnasta kertomusvuonna aiheutuvia kokous-
palkkioita ym. kustannuksia varten (7.2. 501 §). 

Tiehoitokunnat. Yleisten töiden pääluokkaan kuuluvista käyttövaroistaan kau-
punginhallitus myönsi 13 410 mk Pakilan tiehoitokunnan alueella olevien teiden kun-
nossapitämisestä v. 1962 aiheutuneiden kustannusten korvaamiseksi (26.9. 2 667 §). 

Edelleen kaupunginhallitus päätti, että kaupunki osallistuu toistaiseksi Kytö-
polun tiekunnan tiehoitokustannuksiin maanomistuksensa mukaisella osuudella ja 
sillä ehdolla, että tiekunta tekisi selvän kustannusarvion, määräisi tieyksikköhinnan 
sekä antaisi luettelon siitä, miten paljon kultakin maanomistajalta sekä muulla perus-
teella mahdollisesti tiekunnan osakkaaksi katsottavalta peritään (3.1. 122 §). 

Eräiden piirustusten hyväksyminen. Kaupunginhallitus päätti hyväksyä Insinöö-
ritoimisto P. Kaista & Co Oy:n laatiman Ison Pässin alikäytävän pääpiirustuksen 
n:o 10932 sähkölaitoksen esittämin muutoksin (14.3. 919 §) sekä talorakennusosaston 
laatimat, 28.11.1962 päivätyt puhtaanapito-osaston varastoalueen (Elimäenkatu 28) 
aidan piirustukset (24.1. 365 §). 

Helsingin-Porvoon valtatien n:o 6 rakentamisesta moottoritieksi osalla Tattarin-
har ju-H angelby laadittavaa suunnitelmaa varten pidettävään neuvottelukokouk-
seen määrättiin kaupungin edustajaksi kiinteistöviraston päällikkö (yjsto 22.10. 
6 958 §). 

Puhtaanapitoa koskevat asiat. Merkittiin tiedoksi, että korkein hallinto-oikeus oli 
hylännyt kaupungin valituksen, joka koski Bostads-ab Floravägen 6-8 Asunto-oy :lle 
määrättyä kadun puhtaanapitovelvollisuutta, ja jättänyt lääninoikeuden päätöksen 
pysyväksi. Tällä päätöksellä lääninoikeus oli palauttanut asian maistraatin uudelleen 
käsiteltäväksi (22.5. 1 607 §, v:n 1962 kert. I osan s. 267). 

Maistraatille annettavassa lausunnossaan kaupunginhallitus päätti ilmoittaa,että 
rakennusvirasto tulisi huolehtimaan Asunto-oy Rantapolku 10 ja Asunto-oy Ranta-
polku 7 nimisten yhtiöiden katuosuuksien kunnossapitämisestä v:n 1964 keväällä 
suoritettavaan katukatselmukseen saakka, joten mainituilla yhtiöille annetut asfal-
toimismääräykset voitaisiin peruuttaa (12.9. 2 529 §). 

Edelleen kaupunginhallitus päätti, ettei Pitäjänmäen tiehoitokunnan anomus 
Henrikintien ottamisesta kaupungin hoitoon antanut aihetta muihin toimenpiteisiin, 
kuin että anojaa kehotettaisiin hakemaan valtiolta avustusta ko. tien kunnossapitä-
miseen yksityistielaissa säädetyssä järjestyksessä. Samalla päätettiin anojalle ilmoit-
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taa, että v:n 1964 avustusanomus olisi toimitettava tielautakunnalle ennen kertomus-
vuoden loppua ja että hakemus olisi tehtävä tarkoitusta varten vahvistetuilla lomak-
keilla (17.10. 2 862 §). 

Yleis jaosto päätti, että Yhdysvaltain varapresidentin Lyndon B. Johnsonin vie-
railun aikana Aleksanterinkadun varrelle järjestetyn amerikkalaisten tavaranäytte-
lyjen avauksen yhteydessä kadun puhdistamisesta aiheutuneet kulut saatiin suorit-
taa kaupungin varoista (yjsto 27.8. 6 555 §). 

Eräille Herttoniemessä asuville tontin- ja huoneistonomistajille päätettiin ilmoit-
taa, että heidän anomansa puistoalueen kunnostamistyöt suoritettaisiin puisto-osas-
ton toimesta erittäin kiireellisinä (31.1. 447 §, 28.3. 1 057 §). 

Eräiden viemärisuunnitelmien vahvistaminen. Kaupunginhallitus päätti vahvistaa 
Länsi-Pakilan lounaisosan, Puotilan luoteisosan ja Myllypuron kerrostaloalueen vie-
märisuunnitelmat yleisten töiden lautakunnan esityksen mukaisesti (5.9. 2 439 §, 
28.11. 3 309 §, 6.6. 1.750 §). Vielä vahvistettiin Lehtisaaren viemärisuunnitelma-
piirustukset viemärilinjoja n:o 10902 ja 10903-10914 varten (14.3. 921 §). 

Viemärityöt. Trustivapaa Bensiini Oy oli anonut, että sen korttelin n:o 43122 ton-
tilla n:o 1 Kettutien varrella olevalta huoltoaseman piha-alueelta johdettaisiin 
sadevedet pois. Yleisjaosto päätti suostua anomukseen ja kehottaa katurakennus-
osastoa käyttämään viemäritäydennystyöhön yleisten töiden pääluokkaan viemärien 
korjaamista ja kunnossapitoa varten merkittyä määrärahaa (yjsto 25.6. 6 292 §). 

Yleisten töiden pääluokkaan kuuluvista käyttövaroistaan kaupunginhallitus 
myönsi 6 500 mk sadevesiviemärin rakentamiseen puistoalueelta Kiskontielle tontin 
n:o 29 kautta, asemakaavaan merkittyä viemärikujaa pitkin (10.1. 214 §) sekä 32 000 
mk puhtaanapito-osaston käytössä olevassa Vallilan hallien osassa olevien välttä-
mättömien viemärien kunnostamista varten (29.8. 2 364 §). 

Hesperiankatujen länsipäässä olevan pääviemärin muutostöitä varten päätettiin 
käyttää v:n 1962 talousarvioon uusia viemäreitä varten merkitystä määrärahasta, 
alamomenttien määrärahojen keskinäistä jakoa muuttaen 17 milj. vmk:n asemesta 
27 milj. vmk (17.1. 300 §). 

Kaupunginhallitus oikeutti yleisten töiden lautakunnan käyttämään rakennus-
lain 78-79 §:ien mukaisiin viemäritöihin merkitystä määrärahasta 2.15 mmk jäljem-
pänä mainittuihin viemäritöihin: 300 000 mk Haagan vielä rakentamatta olevien vie-
märeiden jatkamiseen, 100 000 mk Lassaksen viemäritöiden jatkamiseen, 250 000 
mk Länsi-Pakilan viemäritöiden jatkamiseen, 300 000 mk Oulunkylässä, rautateiden 
pohjoispuolella olevan alueen viemäritöiden jatkamiseen, 300 000 mk Aidasmäen-
Veräjämäen alueen viemäritöiden jatkamiseen, 200 000 mk Mestarintien, Oppipojan-
tien ja Kisällintien muodostaman omakotialueen viemäritöiden aloittamiseen, 
250 000 mk Malmin keskusta-alueen viemäritöiden jatkamiseen, 200 000 mk Marja-
niemen viemäritöiden jatkamiseen sekä 250 000 mk Tammisalon viemäritöiden jat-
kamiseen (3.1. 131 §); 60 000 mk Sinivuorentien viemärin rakentamiseen sekä vie-
märin jatkamiseen Pukinmäen kokoojaviemäriin (3.1. 107 §); 95 000 mk Ahdenkau-
nokintien, Kiviportintien ja Ruiskukantien viemärin rakentamiseen Vartiokylässä 
(3.1. 106 §); 65 000 mk Vähätuvantien, välillä Konalantie - korttelin n:o 32012 
koilliskulma, sekä Vuorikummuntien viemärien rakentamiseen (31.1. 445 §); 165 000 
mk Karviaismäen—Luuvakujan viemärin rakentamiseen (17.1. 299 §); 132 000 mk 
Karhusuon tien viemärin rakentamiseen (14.2. 612 §); 330 000 mk viemärin rakenta-

* 
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miseksi Puistolan pumppaamolta Yrttimaantielle ja Moisionpolulle (10.4. 1 201 §); 
10 000 mk Hietapellontien viemärin jatkamista varten (25.4. 1 307 §); 60 000 mk 
Marjatien viemärin rakentamiseen (25.4. 1 320 §); 50 000 mk viemärin rakentami-
seksi Immolantiehen, Santerlantien ja Karhusuontien välillä (2.5. 1 386 §); 213 000 
mk Puotilan luoteisosassa olevan omakotialueen viemäreiden rakentamiseen (27.6. 
2 024 §); 65 000 mk Lassilan alueen viemäritöiden jatkamiseen (17.10. 2 883 §). 

Pääomamenoihin kuuluvista kaupunginhallituksen käyttövaroista kaupungin-
hallitus myönsi 67 000 mk katurakennusosaston piirustuksen n:o 11205 mukaisen 
sadevesiviemärin rakentamiseen Yleisradio Oy:n Pasilassa hallitseman alueen sade-
vesien poisjohtamiseksi (1.8. 2 104 §); 27 000 mk sadevesiviemärin rakentamiseksi 
Hiomontien pohjoispäähän Pitäjänmäellä (1.8. 2 105 §); 30000 mk sadevesiviemärin 
rakentamiseksi rakennusviraston 9.7. päivätyn viemäröimissuunnitelman n:o 11218 
mukaisesti korttelin n:o 28148 tontin n:o 4 viereiseltä puistoalueelta Mestarintielle 
(15.8. 2 178 §); 22 000 mk viemärin rakentamiseksi Kulosaaressa Vähäniityntien var-
rella olevalta tilalta RN:o l 694 Naurissaarentielle (12.12. 3 461 §). 

Kaupunginhallitus päätti, että kaupunki osallistuu Paloheinän avoviemäreiden 
kunnossapitoon maanomistajana samalla tavalla kuin muutkin maanomistajat. 
Tätä tarkoitusta varten olisi Paloheinän tiehoitokunnan perustettava vesilain 6 lu-
vun mukainen ojitusyhtiö, johon kaupunki osallistuisi maanomistuksensa ja nautti-
mansa hyödyn perusteella (3.1. 123 §). 

Yleisten töiden lautakunnalle myönnettiin oikeus rakentaa Asunto-oy Pikalähe-
tintie 14 ja 18 -nimisen yhtiön korttelin n:o 28143 tonteilla n:o 1 ja 5 sijaitsevia taloja 
varten viemäri korttelin n:o 28144 itäpuolella olevan puiston kautta Oulunkylän vie-
märeitä varten aikaisemmin myönnetyillä määrärahoilla (7.3. 841 §). 

Kaupunginhallitus kehotti yleisten töiden lautakuntaa huolehtimaan Marttilan 
omakotialueen pintaviemärin ja avo-ojien perkaus- ja kunnostamistöistä sillä ehdol-
la, että tonttien haltijat eivät aseta esteitä työlle eivätkä vaadi perkaamisen yhtey-
dessä saadun maan poiskuljettamista (3.1. 125 §). 

Kaupunginhallitus oikeutti yleisten töiden lautakunnan ottamaan Centrallaget 
Enigheten -nimisen yhtiön Malmilla olevalle tilalleen RN:o 2270 anoman viemärin 
rakentamisen v:n 1964 viemärien rakentamisohjelmaansa sekä kehotti lautakuntaa 
ehdottamaan tarvittavan määrärahan ko. vuoden talousarvioon (14.3. 920 §). 

Edelleen kaupunginhallitus oikeutti yleisten töiden lautakunnan suorituttamaan 
sadevesiviemärin rakentamisen Katajaharjuntielle ja käyttämään tarkoitukseen 
v:n 1964 talousarviossa Lauttasaaren sadevesiviemäristön täydentämiseen myönnet-
tyä määrärahaa (19.12. 3 576 §) sekä suorituttamaan sadevesiviemärin rakentamisen 
Uusi-Suomi Oy:n anomuksen mukaisesti Isonnevantie 41 :n viereisen puistoalueen 
kuivattamiseksi (19.12. 3 578 §). 

Yleisjaosto oikeutti Konela Oy:n, sen jälkeen kun Itä-Suomen Sähkö Oy:n tontil-
la oleva viemäri olisi siirretty Kiviaidankadulle, poistamaan yhtiön tontin halki joh-
tavan vanhan viemärin (yjsto 10.9. 6 677 §). 

Oy Punanotkonkatu 2 -nimiselle yhtiölle myönnettiin anomuksesta lupa rakentaa 
talo viemäri pitkin Kasarmikatua Punanotkonkatu 2:een rakennettavaa liiketaloa 
varten toistaiseksi seuraavilla ehdoilla: 

1. Katualueelle tulevan tonttijohdon rakennustyö on suoritettava kokonaan ha-
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kijan omalla kustannuksella ja on se rakennettava rakennusviraston katurakennus-
osaston hyväksymän piirustuksen mukaisesti. 

2. Katurakennusosastolla on oikeus asettaa työn valvoja tonttiviemärin raken-
nustyön kestoajaksi hakijan kustannuksella. Hakijan tulee noudattaa työn valvojan 
antamia ohjeita ja määräyksiä. 

3. Haluamansa padotuskorkeuden varmistamiseksi on hakijan rakennettava 
tonttiviemärin ja katu viemärin liitoskohtaan tarkastuskaivo. 

4. Hakija on vastuussa vahingoista, mitä katualueelle tulevan tonttiviemärin tai 
sen rakentamisen johdosta mahdollisesti aiheutuu kaupungille tai kolmannelle hen-
kilölle. 

5. Lupa on voimassa toistaiseksi, irtisanomisaika 6 kk. Luvan saaja sitoutuu 
lupakauden päättyessä irtisanomisajan kuluessa siirtämään johtonsa katurakennus-
osaston osoittamaan paikkaan ja saattamaan tämän paikan sen jälkeen hyväksyttä-
vään kuntoon. 

6. Luvan saajan on suoritettava kaupungille kertakaikkisena korvauksena näin 
myönnetystä luvasta 300 mk. Korvauksen perimisestä huolehtii kiinteistövirasto 
(yjsto 13.8. 6 504 §). 

Lupa hajoituskaivon rakentamiseen myönnettiin paitsi em. ehtoja lisäksi sillä 
ehdolla, että kaivo on rakennettava katurakennusosaston hyväksymien piirustusten 
mukaan Punanotkonkadun puolelle ja siten, ettei se miltään osaltaan sijaitse ajotien 
alla, että katualueelle tulevat rakenteet saavat ulottua kadun pintaan tontin rajasta 
lukien vain 1 m:n levyisellä kaistalla, muualta niiden on sijaittava vähintään 1 m:n 
syvyydessä kadun pinnasta. Katualueelle tulevat rakenteet on pysyvän kuorman 
lisäksi mitoitettava 5 000 kg/m2 suuruiselle tasaiselle kuormalle tarkistettuna 7 000 
kg:n suuruiselle pistekuormalle, että luvan saajan on ennen työn aloittamista hankit-
tava sähkölaitokselta mittapiirros kadussa olevista kaapeleista sekä noudatettava 
kaivuutyössä sähkölaitoksen työtoimiston erikseen antamia ohjeita, että sähkölaitos 
suorittaa luvan saajan kustannuksella tarvittavat kaapelien siirrot ja mahdolliset 
jatkamiset, jolloin työ on tilattava sähkölaitokselta kirjallisesti. Myönnetystä luvasta 
on suoritettava 1 000 mk:n kertakaikkinen korvaus (yjsto 22.1. 5 211 §). 

Asunto-oy Oskelantie 1 -nimiselle yhtiölle myönnettiin em. ehdoilla lupa rakentaa 
korttelin n:o 29037 tontin n:o 1 tonttiviemäri puistoalueen kautta Ryytimaantiellä 
olevaan kaupungin jätevesiviemäriin 100 mk:n kertakaikkista korvausta vastaan. 
Lupa oli voimassa toistaiseksi, irtisanomisaika 6 kk (yjsto 12.3. 5 572 §). 

Yleisjaosto päätti myöntää Lauri A îdingin Rakennustoimisto Oy:lle luvan raken-
taa pumppuasema ja paineviemäri korttelin n:o 31019 tontille n:o 5 paitsi em. eh-
doilla lisäksi siten, että paineviemärin kautta saa pumpata yleiseen viemäriin vain 
jätevesiä ja perustusten salaojista kertyviä vesiä, mutta ei sadevesiä, että luvan saa-
jan tulee hankkia valtion tieviranomaisilta lupa asentaa paineviemärinsä kaupungin 
aikaisemmin rakentaman, Helsingin-Jorvaksen moottoritien alitse johtavan suoja-
putken läpi, mikäli tällainen lupa on tarpeellinen, että lupa on voimassa toistaiseksi, 
irtisanomisaika 6 kk. Luvan saamisesta on suoritettava 200 mk:n kertakaikkinen 
korvaus. Yhtiön olisi lisäksi neuvoteltava korttelissa sijaitsevien kahden muun tontin 
omistajien kanssa näiden tonttien liittämisestä rakennettavan painejohdon välityk-
sellä kaupungin viemäriin, jolloin yksityiset, mereen laskevat viemärit voitaisiin 
poistaa (yjsto 1.8. 6 431 §). 
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Toim.joht. V. Laineelle myönnettiin toistaiseksi lupa rakentaa viemäri ja vesi-
johto korttelin n:o 31057 tontille n:o 1 paitsi tavanmukaisia ehtoja lisäksi sillä ehdol-
la, että viemäriin saa johtaa vain perus- ja jätevesiä ja että myönnetystä luvasta on 
kaupungille suoritettava 100 mk:n kertakaikkinen korvaus (yjsto 20.8. 6 547 §). 

Yleisjaosto myönsi Kopiopalvelu Oy:lle korvauksetta luvan rakentaa korttelin 
n:o VK 31126 tontin n:o 7 viemäri ko. korttelin tontin n:o 15 kautta Veneentekijän-
tiessä olevaan kaupungin lika- ja sadevesiviemäriin seuraavilla ehdoilla: 

1) Viemärin rakentamiseen tontin n:o 15 kautta on anojayhtiön hankittava ton-
tin haltijan, Oy Hohto-nimisen yhtiön suostumus. Töiden aloittamisesta ja lopetta-
misesta sekä mahdollisesti muista tontilla n:o 15 suoritettaviin töihin liittyvistä eh-
doista on sovittava em. yhtiön kanssa, minkä ohella alue on töiden päätyttyä anoja-
yhtiön toimesta tasoitettava. Myöhemmin mahdollisesti syntyvät painumat tai rik-
koutumat Hohto Oy:n pihamaan pinnassa on korjattava anojan toimesta. 

2) Mikäli Veneentekijäntien viemäreiden vetokyvyn suhteen myöhemmin esiin-
tyy vaikeuksia ja näiden voidaan katsoa osaksi aiheutuvan anojan viemärivesistä, 
on anoja velvollinen osallistumaan vastaavalla osalla uuden yleisen viemärin tekemi-
seen. 

3) Lupa on voimassa toistaiseksi, irtisanomisaika 6 kk. 
4) Anoja vastaa kaikesta vahingosta ja haitasta, mitä viemärin rakentamisesta 

tai sijainnista saattaa aiheutua. 
5) Muutoin noudatetaan satamalaitoksen satamarakennusosaston mahdollisesti 

määräämiä lisäehtoja (yjsto 19.3. 5 615 §). 
Asunto-oy Tuiskula ja Asunto-oy Kyntäjäntie 10 nimisille yhtiöille päätettiin 

myöntää lupa yhteisen yksityisen viemärin rakentamiseen korttelin n:o 32009 ton-
teille n:o 1 ja 2 samoilla ehdoilla kuin edellä. Luvan saamisesta oli suoritettava 100 
mk:n suuruinen kertakaikkinen korvaus (yjsto 12.11. 7 168 §). 

Yleisjaosto myönsi Bostadsaktiebolaget Östra Brunnsparken n:o 7 -nimiselle yh-
tiölle luvan yhdistää taloviemärinsä uuteen viemäriin 9. kaupunginosan korttelin 
n:o 202 tontilla n:o 7. Lupa myönnettiin samoilla ehdoilla kuin edellä ja 200 mk:n 
suuruista kertakaikkista korvausta vastaan (yjsto 12.11. 7 165 §). 

Suomen Tupakka Oy:lle päätettiin myöntää korvauksetta lupa johtaa teollisuus-
jätevesiä korttelin n:o 31136 tontilta n:o 3 seuraavilla ehdoilla: 

1. Tehdaslaitoksesta tulevia nikotiinipitoisia teollisuusjätevesiä varten on raken-
nukseen ennen jätevesien laskemista yleiseen viemäriin rakennettava mädätysallas, 
jonka vesitilavuuden on oltava niin suuri, että jäteveden viipymä siinä on ainakin 
viisi vuorokautta. Allas on tuuletettava hyvin ja sen vesi pidettävä huoneenlämpöi-
senä. Tämän altaan piirustukset on esitettävä katurakennusosaston tarkastettaviksi 
ja hyväksyttäviksi. 

2. Mädätysaltaaseen kertyvä sakka on poistettava niin usein, ettei jäteveden vii-
pymä altaassa pääse laskemaan alle viiden vuorokauden. 

3. Muita kuin nyt ilmoitettuja tavalliselle asumajätevedelle vieraita aineita ei 
yleiseen viemäriin saa laskea. 

4. Mikäli myöhemmin osoittautuu, että teollisuusjäte vedestä aiheutuu haittaa 
viemäristössä tai puhdistuslaitoksella, on anojan ryhdyttävä sellaisiin katurakennus-
osaston hyväksymiin toimenpiteisiin, että haitta saadaan poistetuksi. 

5. Lupa on voimassa toistaiseksi, irtisanomisaika 6 kk. 
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6. Anoja on velvollinen vastaamaan kaikesta haitasta ja vahingosta, mitä jäte-
vesien johtamisesta tämän luvan perusteella saattaa aiheutua kaupungille (yjsto 
23.4. 5 843 §). 

Yleisjaosto päätti myöntää Kiinteistö Osakeyhtiö Vihdintie 221 -nimiselle yh-
tiölle luvan korvauksetta johtaa teollisuusjätevesiä korttelin n:o 32042 tontilta n:o 3 
seuraavilla ehdoilla: 

1. Viemäriin laskettavien emulgoitujen rasvojen määrä saa olla korkeintaan 
50 gr vuorokaudessa. 

2. Muita kuin anomuksessa ilmoitettuja tavalliselle asumajätevedelle vieraita 
aineita ei yleiseen viemäriin saa laskea. 

3. Mikäli myöhemmin osoittautuu, että teollisuus jätevedestä aiheutuu haittaa 
viemäristössä tai puhdistuslaitoksella, on anojan ryhdyttävä sellaisiin katurakennus-
osaston hyväksymiin toimenpiteisiin, että haitta saadaan poistetuksi. 

4. Lupa on voimassa toistaiseksi, irtosanomisaika 6 kk. 
5. Anoja on velvollinen vastaamaan kaikesta haitasta ja vahingosta, mitä jäte-

vesien johtamisesta tämän luvan perusteella saattaa aiheutua kaupungille (yjsto 
4.6. 6 125 §). 

Teknos-Tehtaat Oy:lle myönnettiin korvauksetta lupa johtaa teollisuusjätevesiä 
kaupungin viemäriverkostoon 46. kaupunginosan korttelin TK 23 tontilta n:o 2 sillä 
ehdolla, että viemäriin laskettavien liukenemattomien kivennäisaineiden määrä on 
korkeintaan 500 gr/m2 sekä että mikäli myöhemmin osoittautuu, että teollisuusjäte-
vedestä aiheutuu haittaa viemäristössä tai puhdistuslaitokselle, anoja ryhtyy sel-
laisiin katurakennusosaston hyväksymiin toimenpiteisiin, että haitta saadaan poiste-
tuksi (yjsto 8.1. 5 102 §). 

Espoon Vesihuolto Oy oli tehnyt esityksen, että kaupunki huolehtisi Espoon 
kunnan Mäkkylän kylässä Mäkkylän seisakkeen itäpuoleisen alueen viemäröimisestä. 
Kaupunginhallitus päätti, 

1) että Espoon kauppalan puolella sijaitsevan Asunto Oy Rautakiilan sallitaan 
liittyä kaupungin toimesta kuluvan talven aikana rakennettavaan viemäriin Kona-
lassa 23 250 mk:n kertakaikkista liittymismaksua vastaan, josta 8 500 mk suorite-
taan vesilaitokselle, 

2) että Etelä-Konalan viemäritöiden jatkamiseen saadaan käyttää 200 000 mk 
kertomusvuoden talousarvioon rakennuslain 78—79 §:ien mukaisia viemärien raken-
nustöitä varten merkitystä määrärahasta, 

3) että vesijohtoveden toimittaminen kaupungin vesijohtoverkosta Espoon kaup-
palan Mäkkylän kylässä oleville, anomuksessa tarkoitetuille kiinteistöille saadaan 
suorittaa Espoon kunnan ja Helsingin kaupungin välillä v. 1957 tehdyn sopimuksen 
nojalla sillä edellytyksellä, että kaupungin toimesta rakennetaan viemärityön yhtey-
dessä Eliaksentiehen Henrikintieltä käsin kaupungin rajan läheisyyteen ulottuva 
vesijohto, 

4) että vesijohto vedetään sillä edellytyksellä, että sopimuksen mukaan Espoon 
Vesihuolto Oy kustantaa johdon päähän asennettavan vesimittarin laitteineen ja 
hankkii maanomistajan luvan vesimittarikaivon sijoittamiseen Eliaksentien varrella 
olevalle puistoalueelle sekä huolehtii vesijohdon rakentamisesta vesimittarista edel-
leen Espoon kauppalan alueella, 

5) että samalla kertaa rakennetaan kaupunginhallituksen 14.6.1962 tekemän 
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päätöksen edellyttämät vesijohdot Joulutähdentiehen ja Rikhard Nymanin tie-
hen ja 

6) että ko. vesijohtotöitä varten myönnetään teollisuuslaitosten lautakunnan 
käytettäväksi 106 500 mk kertomusvuoden talousarvion tililtä Katuvesijohtojen ja 
vesipostien rakentamiseen etupäässä rakennuslain 78—79 §:ien mukaisesti rakennet-
tavien viemärien kanssa huomioon ottaen, että Asunto Oy Rautakiila suorittaa ko-
konaiskustannuksista 115 000 mk: st a 8 500 mk (31.1. 443 §). 

Yleisjaosto teki kertomusvuonna joukon päätöksiä myöntäen eräille asunto-
osakeyhtiöille, yhteisöille ja yksityisille henkilöille oikeuden johtaa tonteiltaan jäte-
vesiä joko mereen, umpikaivoon tai avo-ojaan seuraavissa kaupunginosissa (eräissä 
tapauksissa luvat myönnettiin korvauksetta): 28. kaupunginosa, Oulunkylä (yjsto 
30.4. 5 890 §, 18.6. 6 248 §, 1.8. 6 426 §); 30. kaupunginosa, Kuusisaari (yjsto 15.1. 
5 157 §, 12.3. 5 574 §, 15.5. 6 015 §, 4.6. 6 123 §, 20.8. 6 546 §); 34. kaupunginosa, 
Pakila (yjsto 5.2. 5 281 §, 12.3. 5 571 §, 26.3. 5 662 §, 15.5. 6 011 §, 4.6. 6 124, 6 127 §, 
18.6. 6 250, 6 251 §, 1.8. 6 425 §, 13.8. 6 505 §, 27.8. 6 584 §, 10.9. 6 679 §, 8.10. 
6 877 §, 5.11. 7 111 §); 35. kaupunginosa, Paloheinä, Tuomarinkylä, Torpparinmäki 
(yjsto 15.5. 6 012, 6 014 §, 18.6. 6 249 §, 24.9. 6 783 §, 29.10. 7 054 §); 38. kaupungin-
osa, Malmi (yjsto 2.7. 6 347 §, 13.8. 6 506 §); 39. kaupunginosa, Tapaninkylä (yjsto 
12.2. 5 368 §, 5.11. 7 109 §); 40: kaupunginosa, Suutarila (yjsto 23.4. 5 842 §, 2.7. 
6 346 §); 41. kaupunginosa, Puistola (yjsto 1.8. 6 428 §); 42. kaupunginosa, Kulosaari 
(yjsto 8.1. 5 103 §); 44. kaupunginosa, Tammisalo (yjsto 1.8. 6 429 §); 45. kaupungin-
osa, Marjaniemi, Myllypuro (yjsto 26.3. 5 660 §, 15.5. 6 013, 6 016 §,21.5.6 056 §, 18.6. 
6 247 §, 1.8. 6 430, 6 432 §, 20.8. 6 548 §, 17.9. 6 730 §, 29.10. 7 053 §, 12.11. 7 167 §, 
19.11. 7 216 §, 10.12. 7 357 §); 47. kaupunginosa, Mellunkylä (yjsto 1.8. 6 427 §, 
10.12. 7 358 §); 49. kaupunginosa, Laajasalo ja Jollas (yjsto 12.3. 5 573 §, 26.3. 
5 661 §, 4.6. 6 126 §, 13.8. 6 503 §, 27.8. 6 585 §, 10.9. 6 678 §, 5.11. 7 110 §, 12.11. 
7 166 §, 10.12. 7 359 §). 

Yleisjaosto päätti peruuttaa 16.10.1962 tekemänsä päätöksen, jolla oli myönnetty 
lupa jätevesien johtamiseen avo-ojaan Laajasalon Regattiväylän varrella sijaitse-
valta tontilta RN:o l521 (yjsto 8.1. 5 105 §). 

Eräiden viemäritöiden aiheuttamien vahinkojen korvaaminen. Kaupunginhallitus 
päätti hyväksyä rautatiehallituksen rataosaston 16.4. päivätyssä kirjeessään asetta-
man ehdon Oulunkylän torin alueella suoritettavista katu- ja viemäritöistä mahdolli-
sesti aiheutuvien vahinkojen korvaamisesta (27.6. 1 943 §). 

Kaupunginhallitus päätti tyytyä raastuvanoikeuden 11.9. tekemään päätökseen 
kaupungin suorittamien louhintatöiden aiheuttamien vahinkojen korvaamisesta 
Asunto-oy Kylänevantie 6 -nimiselle yhtiölle ja oikeuttaa asiamiestoimiston peruut-
tamaan tehdyn tyytymättömyyden ilmoituksen. Maistraatin vahvistaman korvauk-
sen maksamista varten kaupunginhallitus myönsi pääomamenoihin kuuluvista käyt-
tövaroistaan 16 169.40 mk (26.9. 2 666 §, 7.11. 3 107 §). 

Maanvilj. Joel Gärkmanille päätettiin suorittaa 840 mk:n korvaus vahingosta, 
joka oli aiheutunut hänen omistamiensa, Konalan kylässä sijaitsevien Kärras RN:o 
2325 ja Bergkulla RN:o 3198 nimisten tilojen mailla suoritettujen viemärin kokooja-
johdon asennustöistä (yjsto 22.1. 5 214 §). 

Puhdistamot. Yleisten töiden pääluokkaan kuuluvista käyttövaroistaan kaupun-
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ginhallitus myönsi 62 000 mk Alppilan puhdistamon purkamista ym. töitä varten 
(4.12. 3 377 §). 

Edelleen kaupunginhallitus päätti oikeuttaa yleisten töiden lautakunnan suori-
tuttamaan Kyläsaaren jäteveden puhdistamon laajentamiseksi tarpeelliset täyttö-
työt katurakennusosaston piirustuksessa n:o 10900/9 esitetyllä alueella ja käyttä-
mään tarkoitukseen v:n 1962 talousarvioon jätevedenpuhdistamoja varten merkittyä 
siirtomäärärahaa (15.8. 2 181 §). 

Vielä kaupunginhallitus päätti hyväksyä rakennusviraston laatimat Munkkisaa-
ren puhdistamon ja työkonehallin sekä huoltorakennuksen 17.4. päivätyt pääpiirus-
tukset n:o 1 — 15 (9.5. 1 447 §) sekä 26.7. päivätyt Puistolan pumppaamon pääpiirus-
tukset n: o 1 ja 2 (12.9. 2 531 §). 

Asunto-oy Degerö -nimiselle yhtiölle myönnettiin oikeus tilapäisen jätevedenpuh-
distamon rakentamiseen anomukseen liitettyjen piirustusten mukaisesti seuraavilla 
ehdoilla: 

1) Puhdistamon ilmastimen ilmanantokyky lisätään suunnitelmasta kaksinker-
taiseksi eli 3 000 m3/vrk ja siten, että ylijäämälietettä varten tehdään vähintään 
5 m3 suuruinen, säiliöautolla tms. tarvittaessa tyhjennettävä säiliö. 

2) Puhdistamon tulee olla teholtaan vähintään 90 % BHK/5 vrk. 
3) Luvan saajan on hankittava tässä tarkoitettuihin toimenpiteisiin Ison Sarvas-

ton vesialueen ja ojien varrella olevien maiden omistajain ja haltijain suostumukset 
sekä osallistuttava ojien kunnossapitoon siten kuin niistä on määrätty tai vastaisuu-
dessa tullaan määräämään. Tämä lupa on kuitenkin samalla myös maanomistajan 
suostumus kaupungin omistuksessa ja hallinnassa olevien maiden suhteen. 

4) Jos vesien laskemisesta edellä sanotulla tavalla ilmenee epäkohtia, on luvan 
saajan ryhdyttävä niiden poistamiseksi katurakennusosaston ja terveydenhoitoviras-
ton hyväksymiin toimenpiteisiin. 

5) Lupa on voimassa toistaiseksi, irtisanomisaika 6 kk, mutta kauintaan kuiten-
kin siihen saakka, kunnes paikkakunnalle valmistuu viemäriverkosto, jolloin luvan 
saajan on omalla kustannuksellaan poistettava turhat johdot ja muut laitteet kau-
pungin maalta, liityttävä yleiseen viemäriverkostoon sekä saatettava alueet kaupun-
gin hyväksymään kuntoon. 

6) Luvan saaja on velvollinen vastaamaan kaikesta haitasta ja vahingosta, mitä 
vesien johtamisesta tämän luvan perusteella saattaa aiheutua kaupungille tai kol-
mannelle henkilölle. 

7) Luvan saaja sitoutuu kaupungin vaatiessa putkittamaan kaupungin maalla 
olevan osan laskuojaa. 

8) Luvan saajan on suoritettava kertakaikkisena korvauksena näin myönnetystä 
luvasta 1 000 mk. Korvauksen perimisestä huolehtii kiinteistövirasto (yjsto 2.7. 
6 345 §). 

Jätevesien johtamista Rajamäen tehtailta koskevaan katselmukseen määrät-
tiin kaupungin edustajaksi vesilaitoksen toim.joht. Eino Kajaste tai hänen määrää-
mänsä (yjsto 19.11. 7 209 §). 

Kyläsaaren jätteidenpolttolaitos. Kaupunginhallitus päätti hyväksyä arkkit. 
K. R. Lindgrenin laatimat, 30.7. päivätyt Kyläsaaren jätteidenpolttolaitoksen käy-
mälälannan kuljetusastioiden tyhjennys- ja pesulaitoksen lisärakennuksen pääpii-
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rustukset n:o 1—4 sekä 25.10. ja 6.11. päivätyt laitoksen 5. kerroksen muutostyön 
pääpiirustukset nro 1 ja 2 (24.10. 2 963 §, 12.12. 3 459 §). 

Kaatopaikat. Kaupunginhallitus päätti, mikäli vesilainsäädäntö ei asettaisi siihen 
estettä, että kaupungin rajan, Talin viemärin ja Mätäojan suiston rajoittamaa Ison 
Huopalahden pohjukassa olevaa vesijättöaluetta saataisiin tilapäisesti käyttää ylei-
senä kaatopaikkana sillä ehdolla, että ko. paikka päivittäin peitetään sekä muuten 
asemakaavaosaston ja rakennusviraston puhtaanapito-osaston keskenään lähemmin 
sovittavalla tavalla (4.12. 3 360 §). 

Yleisten töiden pääluokkaan kuuluvista käyttövaroistaan kaupunginhallitus 
myönsi kaatopaikkakomitean käytettäväksi 40 000 mk Ison-Huopalahden ja Laaja-
lahden länsiosan täyttämisen edellyttämien geoteknillisten selvitysten aiheuttamien 
kustannusten suorittamista varten (12.12. 3 455 §). 

Rakennusvirastoa kehotettiin järjestämään Etelä-Kaarelaan täyttöalue asema-
kaavaosaston laatiman suunnitelman n:o 5334/4.3.1963 mukaisesti. Tarkoitusta var-
ten myönnettiin 80 000 mk (21.3. 975 §). 

Ojat. Yleisten töiden pääluokkaan kuuluvista käyttövaroistaan kaupunginhalli-
tus myönsi 21 000 mk ojan siirtämiseksi Konetehdas Herkules Oy:n korttelissa n:o 
TK 43056 olevalta tontilta (20.6. 1 921 §); 500 mk rummun rakentamiseksi Oulun-
kylässä Heiden Vilkenin tien läheisyydessä olevan Mikkolantien sivuojan yli kaupun-
gin omistamalla puistoalueella (yjsto 3.9. 6 625 §); 1 100 mk korttelin n:o 34097 ton-
teilla n:o 9 ja 26 olevassa viemärikujassa sijaitsevan ojan putkituskustannusten kau-
pungin osuuden maksamista varten (yjsto 29.10. 7 055 §). 

Pääomamenoihin kuuluvista käyttövaroistaan kaupunginhallitus myönsi 1 000 
mk korttelin n:o 34168 tonttien n:o 8 ja 9 rajalla olevan laskuojan putkittamista var-
ten (25.4. 1 319 §); 18 000 mk Talin laukkaradan ojanhaaran osan putkittamista ja 
perkaamista varten (13.6. 1 859 §) sekä 31 000 mk Puistolan Suuntimotien pohjois-
puolella olevan avo-ojan uudelleen rakentamista varten katurakennusosaston piirus-
tuksen n:o 11244 mukaisesti (5.9. 2 438 §). 

Yleisjaosto päätti, että kaupunki osallistuu Vesalan ojan jälkiperkaukseen maan-
omistajana enintään 1 500 mk:n suuruisella Rajakylän-Vesalan ojatoimikunnalle 
myönnettävällä avustuksella kiinteistöviraston maatalousosaston lähemmin määri-
teltävin ehdoin ja käyttäen tarkoitukseen kertomusvuoden talousarvioon isännättö-
mien valtaojien perkausta ja kunnossapitoa varten varattua määrärahaa sillä edelly-
tyksellä, että kustannuksiin osallistuvat myös Helsingin Maalaiskunta ja Karl Fazer 
Oy. Kaupunginhallitus päätti myöhemmin muuttaa eo. päätöstä siten, että kaupunki 
maanomistajana osallistuu Vesalan ojan perkaukseen mainitun 1 500 mk:n lisäksi 
vielä 4 500 mk:n suuruisella, oj atoimikunnalle myönnettävällä avustuksella samoilla 
ehdoilla kuin edellä (19.9. 2 555 §, yjsto 2.7. 6 344 §). 

Pihlajamäen alueella sijaitsevan bunkkerikaivannon suojaamiseksi aidalla yleis-
jaosto myönsi 1 500 mk yleisten töiden pääluokkaan kuuluvista kaupunginhallituk-
sen käyttövaroista (yjsto 13.8. 6 471 §). 

Liikenneleikkikenttien sijoittaminen uusille asuntoalueille. Kaupunginhallitus 
päätti hyväksyä asemakaavaosaston piirustuksen n:o 5308/21.1.1963 pohjaksi lii-
kenneleikkikenttiä uusien asuntoalueiden läheisyyteen suunniteltaessa (28.2. 725 §). 

Sopimuksen perusteella hoidettavien istutusten hoitomaksujen tarkistaminen. Kau-
punginhallitus päätti, että seuraavien sopimuksen perusteella hoidettavien istutus-
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ten ja teiden kunnossapitomaksut korotetaan kertomusvuoden hoitokauden alusta 
jäljempänä olevan taulukon sarakkeen »Uusi kunnossapitomaksu» osoittamiin vuo-
tuisiin määriin: 

1) Vapaasti kaupunkilaisten käytettävissä olevat puistot: 

Puisto 

V:n 1962 
todelliset 

kustannukset 
mk 

Entinen 
kunnossa-
pitomaksu 

mk 

Uusi 
kunnossa-
pitomaksu 

mk 

Johanneksen ja Kallion kirkon istutukset 8 108 750 1 220 
Ritarihuoneen puistikko 2 819 85 140 
Säätytalon puistikko 3 424 230 390 
Suomenlinnan eräiden teiden puhtaanapito .... 1 596 1 250 1 600 

2) Vain osaksi yleisön käytössä olevat puistot: 

Ateneumin puistikko 2 545 1 160 1 980 
Eduskuntatalon istutukset 5 969 910 1 520 
Kauppakorkeakoulun istutukset 1 307 520 840 
Svenska Handelshögskolan nimisen korkeakoulun 

istutukset 1 243 250 410 

3) Puistot, joissa yleisö ei voi oleskella 

Postitalon puistikko 680 540 680 
Sähköteknillisen laitoksen istutukset 527 400 530 
Teknillisen tutkimuslaitoksen istutukset 524 375 530 
Teknillisen korkeakoulun istutukset 1 361 1 250 1 370 
Saksalaisen kirkon istutukset 935 250 940 
Katajanokan upseerikerhon istutukset 1 634 570 1 640 
Pyhän Kolminaisuuden kirkon istutukset 1 110 750 1 110 

Lisäksi kaupunginhallitus päätti, ettei Ensi-Kodin, erinäisten läntisen hautaus-
maan hautojen, Uspenskin katedraalin, Krematorion ja Suomenlinnan museoalueen 
aikaisempien sopimusten perusteella korvauksetta hoidettujen istutusten hoidosta 
edelleenkään peritä korvausta. 

Vielä kaupunginhallitus päätti kehottaa yleisten töiden lautakuntaa, tarvittaessa 
yhteistoiminnassa kaupunginhallituksen asiamiestoimiston kanssa, huolehtimaan 
aikaisemmin tehtyjen, asiaa koskevien sopimusten uusimisesta tätä kaupunginhalli-
tuksen päätöstä vastaaviksi (28.2. 759 §). 

Sankarihautatoimikunnan mietinnön aiheuttamat toimenpiteet. Kaupunginhallitus 
asetti 25.1.1962 toimikunnan selvittämään Lauttasaaren sankarihauta-alueen ja 
mahdollisesti muidenkin sankarihauta-alueiden uudelleenjärjestelyä. Toimikunta oli 
saanut mietintönsä valmiiksi 28.12.1962. Kiinteistölautakunnan ja yleisten töiden 
lautakunnan sekä Helsingin suomalaisten ja ruotsalaisten evankelisluterilaisten seu-
rakuntain kirkkohallintokunnan annettua asiasta lausuntonsa kaupunginhallitus 
päätti 
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1) kehottaa yleisten töiden lautakuntaa tekemään kaupunginhallitukselle ehdo-
tuksen Lauttasaaren sankarihauta-alueen kunnostamisesta arkkit. Keijo Petäjän 
laatiman alustavan suunnitelman pohjalla, ottaen mahdollisuuksien mukaan huo-
mioon myös Helsingin suomalaisten ja ruotsalaisten evankelisluterilaisten seurakun-
tain kirkkohallintokunnan kirjeessä n:o 530/30.10.1963 esitetyt näkökohdat, 

2) sallia kertomusvuoden talousarvion yleisten töiden pääluokan tilillä Lautta-
saaren sankarihauta olevan 100 000 mk:n määrärahan käytön v. 1964 ko. suunnit-
telu- ja kunnostamistyöstä aiheutuviin kustannuksiin kaupunginhallituksen myö-
hemmin määräämällä tavalla, 

3) kehottaa yleisten töiden lautakuntaa ryhtymään toimenpiteisiin 
a) Pitäjänmäen sankarihaudan puuaidan korvaamiseksi maastoon sopeutuvilla 

pensasistutuksilla, 
b) Kaupintien itäpuolella sijaitsevan ns. veljeshaudan vieressä olevan kuopan 

täyttämiseksi sekä hauta-alueen ympäristön tasoittamiseksi ja siistimiseksi ja 
c) Etel. Hesperiankadun länsipäässä sijaitsevalla venäläisen sotaväen entisellä 

hautausmaalla olevien hautakivien kunnostamiseksi kaupungin toimesta sekä alueel-
le 1920-luvulla haudattujen vainajien hautojen siirtämiseksi hautakivineen jollekin 
varsinaiselle hautausmaalle sekä 

4) kehottaa kiinteistölautakuntaa tutkimaan mahdollisuuksia Pitäjänmäen san-
karihauta-alueen saamiseksi kaupungin omistukseen (21.11. 3 221 §). 

Puotilan kappelin tonttiin liittyvän puisto-osan kunnostaminen. Helsingin suoma-
laisten ja ruotsalaisten evankelisluterilaisten seurakuntien kirkkohallintokunnan ano-
muksesta kaupunginhallitus päätti, että Puotilan kappelin viereinen puiston osa 
kunnostetaan arkkitehtitoimisto Salmio-Toiviainen & Toiviaisen laatimien, 15.4. 
1961 päivätyn piirustuksen n:o 5301 ja 1.5.1961 päivätyn piirustuksen n:o 5337/3 
mukaisesti. Mainitun puisto-osan kunnostamista varten kaupunginhallitus myönsi 
yleisten töiden pääluokkaan kuuluvista käyttövaroistaan 20 900 mk. Seurakunnille 
myönnettiin oikeus rakentaa puistoalueelle em. piirustuksista ilmenevä puolentoista 
metrin levyinen portaikon osa. Samaten myönnettiin seurakunnille oikeus kunnostaa 
puistoalueen kautta korttelin n:o 45217 tontille n:o 1 johtava puistotie, jota saatiin 
käyttää Puotilan kappelin sisäänajotienä korvauksetta, irtisanomisaika 6 kk, sillä 
ehdolla että seurakunnat huolehtivat tien kunnossa- ja puhtaanapidosta rakennus-
viraston ohjeiden mukaisesti. Pysäköintipaikkaa ei puistoalueelle saanut perustaa 
(28.2. 729 §). 

Patsaiden valaiseminen ym. Yleisjaosto oikeutti rakennusviraston jatkamaan 
talousarvioon kulloinkin merkittyä määrärahaa käyttäen kaupungin alueella olevien 
patsaiden varustamista valaistuslaitteilla seuraavassa tärkeysjärjestyksessä: Rune-
bergin ja Eino Leinon patsaat Esplanaadilla, Lönnrotin patsas Lönnrotin puistikos-
sa, Haaksirikkoisten patsas Tähtitorninmäellä, Nuoruuden leikit -patsas Mäkelän-
kadun varrella, Nuori hirvi -patsas Kaisaniemessä, Munkkiniemen sankarihaudan 
patsas, Haagan sankaripatsas, Sotkapatsas Sibeliuspuistossa, Nyrkkeilijät-patsas-
Paasivuoren puistossa ja Havis Amandan patsas Kauppatorilla (yjsto 27.8. 6 583 §).. 

Suomi-Neuvostoliitto-Seuran nuoriso- ja ylioppilasjaosto oli anonut Kaisaniemen 
puistossa olevien Suomen ja Neuvostoliiton nuorison ns. ystävyyskoivujen ja muisto-
laatan uusimista sekä suojaamista. Yleisjaosto päätti ilmoittaa anojalle, että koivut 
oli kaupungin toimesta kertomusvuoden syksynä jo uusittu sekä että kaupunki olisi 
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valmis asettamaan paikalle pysyvän muistolaatan tai -kiven sillä ehdolla, että anoja 
esittää sitä koskevan suunnitelman, kustannuksiltaan enintään 1 500 mk, yleisjaos-
ton hyväksyttäväksi (yjsto 12.11. 7 160 §). 

Kivilouheen varastoiminen. Kaupunginhallitus päätti, että Silvolan ja Vanhan-
kaupungin välisen vesitunnelin kivilouhe saatiin pitkäaikaisesti varastoida Silvolan 
voima-aseman alueelle Vantaan rannalle ja Tuomarinkylän kartanon alueelle voima-
linjan alustalle sekä lyhytaikaisesti Oulunkylän kartanon alueelle Siltavoudintien 
varteen ja Vantaan vesilaitoksen alueelle entisen kivi varaston paikalle Koskelantien 
varteen. Lisäksi kaupunginhallitus päätti, että rakennusviraston tulee pitää ko. va-
rastopaikat kunnossa ja huolehtia niiden tyhjentämisestä kohtuullisessa ajassa tai 
tarvittaessa sekä sopia kiinteistöviraston kanssa varastopaikkojen tarkemmasta 
sijoittamisesta (13.6. 1 857 §). 

Tervapatavalaistuksen järjestäminen. Yleisjaosto päätti myöntää 500 mk tervapa-
tavalaistuksen järjestämistä varten kertomusvuoden jouluaattona kaupungin hoidos-
sa oleville Huopalahden, Lauttasaaren, Munkkiniemen, Pitäjänmäen ja Vanhan kirk-
kopuiston sankarihaudoille sekä ortodoksisella hautausmaalla olevalle sankarihau-
dalle (yjsto 23.12. 7 424 §), edelleen yleisjaosto oikeutti puisto-osaston pystyttämään 
tervapadat Vanhan kirkkopuiston sankaripatsaiden ympärille 12.4. vietettävää juhla-
tilaisuutta varten. Tarkoitukseen myönnettiin 400 mk (yjsto 26.3. 5 618 §). 

Kaupungintalon juhlasalin koristelusta eräiden siellä pidettyjen edustustilaisuuk-
sien yhteydessä aiheutuneiden laskujen maksamista varten yleisjaosto myönsi yht. 
624 mk (yjsto 25.6. 6 268 §, 24.9. 6 748 §). 

Liputuksen järjestäminen. Kertomusvuoden aikana järjestettiin liputus eräiden 
tilaisuuksien yhteydessä, joista mainittakoon juhannusaatto, itsenäisyyspäivä, Yh-
dysvaltain varapresidentin Lyndon B. Johnsonin vierailu, Interpolin yleiskokous, 
Poliisien Päivät, pikaluistelun maailmanmestaruuskilpailut, Luterilaisen maailman-
liiton IV yleiskokous ja Suomen nuorison hiihtomestaruuskilpailut Herttoniemessä 
(yjsto 15.1. 5 134 §, 26.3. 5 622 §, 7.5. 5 908 §, 15.5. 5 963, 5 999 §, 18.6. 6 213 §, 
13.8. 6 464 §, 27.8. 6 553, 6 554, 6 558 §, 12.11. 7 113, 7 120 §). 

Vainajan muiston kunnioittaminen. Yleisjaosto oikeutti yleisten töiden lautakun-
nan käyttämään käyttövaroistaan 70 mk seppeleen hankkimista varten edesmenneen 
lautakunnan jäsenen Valtter Laitisen hautajaisiin (yjsto 4.6. 6 121 §). 

Avustukset. Suomi rakentaa - Finland bygger -nimisen näyttelyn näyttelytoimi-
kunnan anomuksesta yleisjaosto myönsi 560 mk kertomusvuonna Helsingissä pide-
tyn näyttelyn kaupungin osuuden maksamista varten (yjsto 12.3. 5 575 §). 

Kaatuneiden Omaisten Liitolle yleisjaosto päätti myöntää 180 mk:n suuruisen 
avustuksen Kansallisteatterin koristelusta sodissa kaatuneiden muistopäivän yleis-
valtakunnallista muistojuhlaa varten aiheutuneen laskun maksamiseen (yjsto 30.4. 
5 884 §). 

Helsingin Puutarhaseuralle myönnettiin 34 663 mk:n avustus Vesilinnan alueella 
v. 1961 —1962 järjestetyn puutarhanäyttelyn aiheuttaman tappion peittämiseksi sillä 
ehdolla, että alueella olevat kasvit ja muut rakennelmat luovutettaisiin kaupungille 
<3.1. 130 §). 

. Anastetun tai tulipalossa tuhoutuneen omaisuuden poistaminen irtaimistoluettelosta. 
Rakennusviraston eri työmailta anastettu tai tulipalossa tuhoutunut omaisuus pää-
tettiin poistaa irtaimistoluettelosta (yjsto 2.1. 5 107 §,15.1. 5 155 §, 22.1. 5 212 §, 
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19.2. 5 417 §, 5.3. 5 515 §, 2.4. 5 709 §, 9.4. 5 755 §, 30.4. 5 891 §, 25.6. 6 296 §, 13.8. 
6502 §, 17.9. 6 729 §, 1.10. 6 826 §, 5.11. 7 108 §, 10.12. 7 354 §). 

Vahingonkorvaukset. Kaupunginhallitus päätti v. 1962 hakea muutosta Helsingin 
hovioikeuden antamaan tuomioon jalkakäytävän hiekoittamisvelvollisuutta koske-
vassa asiassa, joka koski harjatyöntek. Väinö Lannaeukselle sattunutta liukastumis-
vahinkoa. Korkein oikeus oli hylännyt kaupungin muutoksenhakulupa-anomuksen, 
joten hovioikeuden päätös oli tullut lainvoimaiseksi. Päätöksen johdosta kaupungin-
hallitus kehotti rakennusvirastoa maksamaan lääkintöhallitukselle hovioikeuden 
tuomion perusteella vahingonkorvauksia 4 215 mk 5 %:n korkoineen 13.5.1960 lu-
kien ja oikeudenkäyntikuluja 300 mk (21.11. 3 247 §). 

Yleisjaosto päätti, siihen nähden, että korkein oikeus oli 6.6.1962 antamassaan 
tuomiossa todennut, ettei talorakennusosaston rak.mest. Teuvo Paanula ollut asiassa 
korvausvelvollinen Malmin sairaalan alueella ekon. Lars Nyblinille sattuneeseen 
tapaturmaan, kohtuussyistä myöntää Paanulalle 754 mk:n suuruisen korvauksen 
hänelle jutussa aiheutuneista oikeudenkäyntikuluista (yjsto 2.1. 5 030 §). 

Autonkuljettaja Arvo Salolle päätettiin kohtuussyistä suorittaa hänen Keskinäi-
selle Vakuutusyhtiölle Sammolle maksamansa korvaus 287 mk, joka oli aiheutunut 
hänen kuljettamassaan autossa sattuneen henkilövahingon vuoksi. Ennen korvaus-
summan palauttamista olisi Salon esitettävä vakuutusyhtiön kuitti maksamastaan 
määrästä (yjsto 3.9. 6 628 §). 

Autonkulj. Ture Lessille päätettiin suorittaa 167 mk ja autoilija Olli Sipilälle 
961 mk heidän autoilleen sattuneen vahingon korvaamiseksi (yjsto 15.1. 5 152 §, 
27.8. 6 588 §). 

7. Kiinteistöjä koskevat asiat 

Hallinnolliset kysymykset 

Kiinteistö- ja maakirjanpidon uudelleen järjestäminen. Kaupunginhallitus päätti 
kiinteän omaisuuden arvojen oikaisemisesta kirjanpidossa rahan arvon olennaisesti 
muututtua sekä maapohjan ja rakennusten arvojen määräämisestä virallisen elin-
kustannusindeksin mukaan, muutosten ilmoittamisesta kiinteistöluetteloon sekä 
maakirjanpidon järjestämisestä ym. (24.1. 340 §, ks. kunn. as. kok. n:o 10). 

Rakennuslain 61 § :n edellyttämän lunastustoimikunnan kustannukset. Kaupungin-
hallitus päätti esittää Suomen Kaupunkiliitolle, että se ryhtyisi toimenpiteisiin ra-
kennuslain 61 §:n 3 momentin muuttamiseksi siten, että kaupungit eivät joutuisi suo-
rittamaan lunastustoimikunnan jäsenten palkkausta ja toimikunnan muita kustan-
nuksia silloin, kun on kysymyksessä tontinosan lunastaminen eikä lunastajana ole 
kaupunki, tai ainakin niin, että lunastustoimikunnalla olisi mainitunlaisissa tapauk-
sissa oikeus määrätä ko. kustannuksien maksamisesta myös toisin kuin nykyinen 
laki edellyttää (7.3. 805 §). 

Helsingin kaupungin alueellista differentioitumista koskevan, tri Frank Sweetserin 
laatiman kaupunkiekologisen tutkimuksen toteuttamista varten kaupunginhallitus 
myönsi 7 200 mk Helsingin Yliopiston Sosiologisen laitoksen käytettäväksi (3.1. 55 §). 

Viranhaltijat. Kiinteistöviraston tp. lainopillisen apulaisen nimike päätettiin 
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