
1. Kaunpunginvaltuusto 

kartanon liikenneyhteydet on hoidettu tyy-
dyttävällä tavalla, joten ei ollut syytä 
muut taa nykyisten linjojen reittejä. Lauta-
kunnan mielestä ei aloitteen tulisi antaa 
aihetta toimenpiteisiin. Kaupunginvaltuusto 
katsoi lausunnon riittäväksi selvitykseksi 
(21.6. 577 §). 

Liikennemaksujen muuttamisesta linjalla 
Ruoholahti—Vallila tekemässään aloitteessa 
huomautt ivat vt Salomaa ym., että yksi 
yhteistariffin suurimmista epäkohdista oli 
se, et tä Ruoholahden, Lapinlahden ja Kam-
pin alueella asuvat, Marian sairaalan poti-
laat sekä Ruoholahden, Lapinlahden ja 
Salmisaaren alueilla työssä käyvät joutuivat 
maksamaan 1 vyöhykkeen maksun reitillä 
Ruoholahti — Kampinaukio — Rautatie-
asema — Hakaniemi — Kallio — Vallila ja 
päinvastoin, koska mainittua kulkureittiä, 
vaikka se kuuluu keskusta-alueeseen, liiken-
nöivät ainoastaan linjat 54 ja 24, jotka ovat 
vyöhykelinjoja. Koska ei ollut oikein, että 
mainittua keskustalinjaa käyt tävät matkus-
t a j a t joutuvat jatkuvasti maksamaan 1 
vyöhykkeen maksun esittivät aloitteenteki-
jät, että kaupunginhallitusta kehotettaisiin 
ryhtymään toimenpiteisiin mainitun epä-
kohdan poistamiseksi. Liikennelaitoksen lau-
takunta mainitsi, et tä keskustamaksukysy-
mystä käsiteltiin viimeksi kaupunginval-
tuuston kokouksessa 8.6.1966, jolloin käsi-
teltiin yhteistariffin tarkistustoimikunnan 
mietintöä koskevasta valtuuston ponnesta 

annetut selvitykset. Kaupunginvaltuusto ei 
katsonut selvityksiä riittäviksi, vaan kehotti 
kaupunginhallitusta asettamaan toimikun-
nan kiireellisesti tutkimaan kaupungin jouk-
kokuljetusliikennettä kokonaisuudessaan sekä 
minkälaista järjestelmää ja tariffipolitiikkaa 
kaupungin sisäisessä joukkokuljetusliiken-
teessä tulisi noudattaa. Kaupunginvaltuusto 
hyväksyi 19.10.1966 liikennelaitoksen tarif-
fimääräisten lippujen uudet hinnat. Yhden 
vyöhykkeen sarjalipun yhden matkan hin-
nan ja keskustamaksun ero on tällä kertaa 
5 p. Keskustamaksun piiriin kuuluvat kaikki 
raitiolinjat ja lisäksi alueella kokonaisuudes-
saan liikennöivät autolinjat. Osa keskusta-
alueesta jää kuitenkin esikaupunkilinjojen 
hoidettavaksi. Mikäli katsottaisiin välttä-
mättömäksi, että matka Marian sairaalasta 
Hakaniemeen ja Kallioon olisi voitava mat-
kustaa kertamaksulla, olisi tä tä varten pe-
rustet tava erillinen keskustan autolinja. Kun 
linja 55 kuitenkin palvelee hyvin molempia 
yhteyksiä, ei pelkän pienen maksueron vuok-
si ollut kannat tavaa perustaa erillistä keskus-
talinjaa. Lautakunta katsoi, ettei aloitteen 
tulisi antaa aihetta toimenpiteisiin. Päätös 
tehtiin äänestyksen jälkeen, vähemmistön 
ollessa sitä mieltä, että linjaa Ruoholahti — 
Vallila käyttäville matkustajille tulisi jär-
jestää mahdollisuus suorittaa matkansa kes-
kustalinjamaksuin. Kaupunginvaltuusto kat-
soi lausunnon riittäväksi selvitykseksi aloit-
teen johdosta (19.4. 334 §). 

10. Muu liikeluonteinen toiminta 

Teurastamolaitos 

Viranhaltijat. Kaupunginvaltuusto oikeutti 
teurastamolaitoksen lautakunnan käyttä-
mään v:n 1966 talousarviossa määrätystä 
osoituksesta poiketen eläkkeisiin ja hautaus-
avustuksiin 249 800 mk sekä tilapäisten 
viranhaltijain palkkaamiseen 33 560 mk ja 

kertomusvuoden talousarviossa määrätystä 
osoituksesta poiketen tilapäisten viranhalti-
jain palkkoihin 35 560 mk (11.1. 40 §, 
8.11. 844 §). 

Teurastuspalkkioiden korottaminen. Kau-
punginvaltuusto päätt i korottaa teurastus-
palkkiot 28.3. lukien. Korotettuihin teuras-
tuspalkkioihin lisätään laitoksen määrää-
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mästä ajankohdasta lukien korvauksena 
laitokselle sen yleismenoista 25% teurastus-
palkkiosta (10.5. 367 §, kunn. as. kok. 
n:o 41). 

Hankinnat. Kaupunginvaltuusto oikeutti 
teurastamolaitoksen lautakunnan käyttä-
mään v:n 1966 talousarvioon tukkuhallin 
lattiavaakojen uusimiseen merkitystä mää-
rärahasta, sen käyttötarkoitusta muuttaen, 
31 347 mk ratavaa'an hankkimiseksi lai-
tokselle (8.2. 131 §). 

Korjaustyöt. Kaupunginvaltuusto oikeutti 
lautakunnan käyttämään v:n 1965 talous-
arvioon väestönsuojan kunnostamiseen mer-
kitystä määrärahasta, sen käyttötarkoitusta 
muuttaen, 85 993 mk yleisen teurastamon 
tuuletus- ja noutohallin latt ian sekä katon 
korjaamiseen (8.11. 843 §). 

Yhtiön perustaminen kalatukkukeskuksen 
yhteyteen tulevan jääaseman toimintaa varten. 
Eräät alan yhdistykset olivat 11.4. päivä-
tyssä kirjeessään ehdottaneet jääaseman 
perustamista osakeyhtiömuotoisena kalatuk-
kukeskuksen yhteyteen. Osakepääomaksi oli 
suunniteltu 100 000 mk, josta käyt tä jä t ja 
muut elintarvikealan yritykset merkitsisi-
vät puolet ja kaupunki toisen puolen. Mikäli 
osakepääoman rahoitus tapahtuisi ehdotetul-
la tavalla, olisi yhtiöllä mahdollisuus saada 
lainaa valtiolta. Lautakunta puolsi ehdo-
tusta, koska laitoksen harkkojäätä valmis-
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tavan koneen kunto oli erittäin heikko ja 
koska ehdotetun mukaisen suuritehoisen 
jääaseman perustamisen jälkeen voitaisiin 
lopettaa teurastamolaitoksen tappiollinen 
jäänvalmistus ja luopua oman jääkoneen 
hankkimisesta. Kaupunginvaltuusto päätti , 
et tä kaupunki osallistuu Suomen Merimies-
unionin Kalastajajaoston, Suomen Kalastus-
yhdistyksen, Nylands Fiskarförbund -yh-
distyksen, Helsingin Kalatukkukauppiaat 
-yhdistyksen ja Helsingin Kalakauppiasyh-
distyksen kanssa osakeyhtiön perustamiseen, 
joka perustetaan jääaseman aikaansaami-
seksi ja jään tuottamiseksi Verkkosaaren 
kalatukkukeskuksen yhteydessä ja jonka 
osakepääomasta kaupunki merkitsee puolet 
jääaseman asiakkaiden ja muiden elintarvi-
kealan yritysten merkitessä toisen puolen 
ja jonka yhtiösopimus ja yhtiöjärjestys on 
kaupunginhallituksen hyväksyttävä (21.6. 
533 §). 

K e s ku s p e s ui a 

Hankinnat. Kaupunginvaltuusto oikeutti 
keskuspesulan käyt tämään v:n 1964 talous-
arvioon pesulakoneiden hankintaa varten 
merkitystä määrärahasta, sen käyttötarkoi-
tusta osittain muuttaen, enintään 2 500 mk 
lämpökeskuksen kattiloiden syöttöveden höy-
ryesilämmittimen hankintaan (19.4. 325 §). 

11. Rahatointa koskevat asiat 

Suomen Teollisuus-Hypoteekkipankki Oy :n 
obligaatioiden ostaminen. Kaupunginvaltuus-
to päätti, et tä kaupunki tarkoituksella myö-
tävaikut taa jäteliemen haihdutus- ja poltto-
laitoksen rakentamiseen Jämsänkoskelle 
Etelä-Päijänteen veden laadun säilyttämi-
seksi kaupungin tulevan raakavedentarpeen 
turvaamista silmällä pitäen, ostaa Suomen 
Teollisuus-Hypoteekkipankki Oy:n 15.5.1965 
päivätyn obligaatiolainan obligaatioita 6 

mmk:n arvosta siten, että tälle pääoma-ar-
volle saadaan ostohetken tekijöiden mukaan 
7.5 %:n korkotuotto. Obligaatioiden ostoa 
varten kaupunginvaltuusto myönsi 6 mmk 
(21.6. 524 §). 

Lainojen ottaminen. Kaupunginvaltuusto 
päätt i ottaa valtiolta Haagan ammattikoulun 
rakentamista varten 1.2 3 mmk:n suuruisen 
ja Käpylän erikoisammattikoulun rakenta-
mista varten 642 000 mk:n suuruisen raken-
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