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teluviraston ja rakennusviraston kanssa huo-
lehtimaan toimenpiteiden toteuttamisesta 
siten, että Valtionrautateiden kustannuksella 
suoritetaan Neitsytpolun jatkeena olevan 
tasoylikäytävän turvalaitteiden hankinta ja 
asennus (8.6. 1742 §). 

Kaupunginhallitus päätt i , että Töölön 
tavara-aseman luona oleva satamaradan 
risteys saatiin Valtionrautateiden toimesta 
pitää toistaiseksi suljettuna liikenteeltä arki-
sin klo 18—6 sekä sunnuntaisin ja pyhäpäivi-
sin sillä ehdolla, että tasoristeyksen sulku-
puomeihin kiinnitetään Valtionrautateiden 
kustannuksella sulkemisaikoja tiedottavat 
kilvet ja et tä Valtionrautateiden toimesta ja 
kustannuksella järjestetään tarvittaessa mai-
nittuina aikoina nopeasti risteyksen tilapäi-
nen tai jatkuva vartiointi (28.12. 3574 

Vantaanjoen vesistön uittosäännön muutta-

minen. Merkittiin tiedoksi, että Länsi-Suo-
men vesioikeuden 14.11.1966 antama päätös 
on kaupungin ja Vantaanjoen Uittoyhdistyk-

sen kesken v. 1966 (ks.s. 277) tehdyn sopi-
muksen^ mukainen (4.1. 53 §). 

Kieltotaulujen asettaminen telakka-alueelle. 

Lääninhallitukselle annettavassa lausunnos-
saan kaupunginhallitus päät t i ilmoittaa, ettei 
sillä ollut huomauttamista Wärtsilä Oy:n 
anomuksesta saada asettaa kieltotauluja te-
lakka-alueelleen (14.12. 3407 §). 

Vahingonkorvaukset. Kaupunginhallitus 
päätti hakea muutosta hovioikeudelta raastu-
vanoikeuden 13.1. julistamaan päätökseen, 
jolla kaupunki yhteisvastuullisesti eräiden 
henkilöiden ja Åkerman Oy:n kanssa oli tuo-
mittu maksamaan ahtaaja Teuvo Räsäselle 
korvauksia Katajanokan satamassa sattu-
neen työtapaturman takia (26.1. 290 §). 

Kansainvälinen Meren Näyttely. Kaupun-
ginhallitus oikeutti satamalautakunnan osal-
listumaan Kansainväliseen Meren Näyttelyyn 
Navigare 67 ja käyt tämään tarkoitukseen 
kertomusvuoden talousarviossa olevia käyt-
tö varo jaan, niitä tarvittaessa 10 000 mk :11a 
ylittäen (16.3. 833 §). 

9. Liikelaitoksia koskevat asiat 

Sähkölaitos 

Viranhaltijat. Kaupunginhallitus totesi, 
että kaupunginvaltuuston 14.12.1966 tekemä 
päätös yhden 33. pl:aan kuuluvan osasto-
päällikön viran siirtämisestä 34. pl:aan kos-
kee uudisrakennusosaston päällikkönä toimi-
van dipl.ins. Eino Toiviaisen virkaa (2.3. 
693 §). 

Sähkölaitos oikeutettiin tekemään dipl.ins. 
Pertti Kärhämän kanssa ajaksi 1.9.—31.12., 
jolloin hän hoitaa viransijaisena laitoksen 
osastopäällikön virkaa, palkkaussopimus, jon-
ka mukaan hänen palkkansa on 3 300 mk/kk 
(7.9. 2433 §). 

Seuraavat sähkölaitoksen virat päätettiin 
toistaiseksi jä t tää vakinaisesti täyt tämät tä : 
25. pl:aan kuuluva konttoripäällikön virka 

(21.12. 3488 §); 22. pl:aan kuuluva apulais-
avojohtomestarin virka (5.10. 2698 §) ja 
7. pl:aan kuuluva puhelunvälittäjän virka 
(17.8. 2189 §). 

Apulaisoikeuskanslerille päätettiin antaa 
asiamiestoimiston ja os.pääll. Bergholmin 
antamat selitykset asiassa, joka koski lai-
toksen entisen työsuhteisen vahtimestarin 
Aatos Suomisen irtisanomisensa johdosta 
tekemää kantelua. Yleisjaosto katsoi, e t tä 
Suomisen kaupunginhallitukselle jä t tämän 
kirjelmän ei tulisi antaa aihetta toimenpitei-
siin. Kaupunginhallitus hyväksyi yleis jaoston 
päätöksen (10.8. 2130 §, yjsto 25.7. 6531 

Eräiden laitoksen teknikoiden anot tua 
oman auton virkakäytöstä maksettavan kor-
vauksen tarkistamista kaupunginhallitus 
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päätti, ettei toistaiseksi ollut aihetta korottaa 
mainittuja korvauksia (9.3. 753 §). 

Eräiden kiinteistöjen siirtäminen sähkölai-
toksen hallintoon. Jäljempänä mainitut kiin-
teistöt päätettiin siirtää sähkölaitoksen hal-
lintoon: kaasulaitoksen piirustuksessa n:o 
K 4-541 osoitettu, n. 2 200 m2:n suuruinen 
alue 1.4. lukien 88 000 mk:n arvoisena (2.3. 
690 §); korttelin n:o 41213 tontti n:o 1 
toukokuusta lähtien 111 000 mk:n pääoma-
arvoisena (13.4. 1076 §) sekä korttelista n:o 
178 ja sen pohjoispuolella olevasta puisto-
alueesta sähkölaitoksen piirustuksesta 2 LK 
2-80 A ilmenevä alue huippu- ja varalämpö-
keskuksen rakentamista varten. Rakennuk-
sen louhintatyöt saatiin aloittaa sen jälkeen, 
kun sisäasiainministeriö oli myöntänyt poik-
keusluvan (29.6. 1973 §). 

Tapaturmavakuutuksen siirtäminen. Kau-
punginhallitus oli oikeuttanut sähkölaitoksen 
siirtämään sen työtapaturmavakuutukset 
Keskinäinen Yhtiö Teollisuusvakuutus -nimi-
selle yhtiölle eräin ehdoin. Samalla teollisuus-
tointa johtavaa apulaiskaupunginjohtajaa 
kehotettiin valmistelemaan kysymystä, oli-
siko syytä asettaa toimikunta tutkimaan kau-
pungin pakollisia vakuutuksia kokonaisuu-
dessaan (5.5. 1316 §). Sittemmin kaupungin-
hallitus päätti kumota eo. päätöksensä siltä 
osin kuin siinä oikeutettiin sähkölaitos siir-
tämään työtapaturmavakuutuksensa Keski-
näinen Yhtiö Teollisuusvakuutus -nimiselle 
yhtiölle sekä peruuttaa toistaiseksi 24.3.1966 
asiamiestoimistolle antamansa kehotuksen 
sopimisesta Vakuutusosakeyhtiö Pohjolan 
kanssa sen ja kaupungin välisen tapaturma-
sopimuksen tarkistamisesta (14.9. 2517 §). 

Tullausta koskeva päätös. Kaupunginhalli-
tus päätti tyytyä tullihallituksen 31.1. teke-
mään päätökseen, joka koski IV tullikama-
rin 11.1.1966 päivättyä tullilaskua n:o 1909, 
jolla oli kannettu tullia sähkölaitokselle maa-
hantuoduista kojeista (23.2. 592 §). 

Voimalaitos- ym. työt. Kaupunginhallitus 
oikeutti sähkölaitoksen käyttämään kerto-
musvuoden talousarvioon voima-asemia, säh-

köasemia, sähköverkkoja, kaukolämmitystä 
ym. varten merkittyjä siirtomäärärahoja 
(2.2. 376 §, 14.6. 1853 §). 

Sähkölaitoksen yleisten sähköntoimitusehto-
jen tarkistaminen. Teollisuuslaitosten lauta-
kunta ilmoitti, että kaupunginhallitus oli 
vahvistanut sähkölaitoksen yleiset sähkön-
toimitusehdot viimeksi 26.3.1959. Toimitus-
ehtojen tulisi antaa ohjeet ja puitteet kaikelle 
kuluttajien ja sähkölaitoksen väliselle toi-
minnalle. Näin laajan toiminta-alueen katta-
vat ehdot eivät voi teknillisen kehityksen ja 
työskentelyrutiinien muutosten johdosta jat-
kuvasti ja kaikilta osiltaan pysyä ajan vaati-
muksia vastaavina. Merkitykseltään vähäi-
siä ja yksittäisiä muutoksia ei ole tarkoituk-
senmukaista tehdä, vaan ehdot olisi aika 
ajoin tarkistettava kokonaisuudessaan. Ny-
kyisin voimassa oleviin ehtoihin nähden teh-
dyt muutokset ovat valtaosaltaan vähäisiä 
teknillisiä ja muodollisia korjauksia. Ainoat 
mainittavimmat lisäykset ovat seuraavat: 

1) Sähköntoimitusehdot ja sähköverkon 
liittymisehdot niveltyvät toisiinsa kohdissa 
1.1, 1.6. ja 2.2. 

2) Toimitusehtoihin on lisätty maininta 
viivästys- tai sakkokorosta sekä perimiskus-
tannusten korvaamisesta, kohta 5.3. 

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä lauta-
kunnan esityksen mukaiset Helsingin kau-
pungin sähkölaitoksen yleiset säköntoimih-
tusehdot (22.6. 1917 §). 

Sähkölaitoksen sähköverkon liittymisehto-
jen tarkistaminen. Sähkölaitoksella nykyisin 
voimassa olevat sähköverkon liittymisehdot 
perustuivat kaupunginhallituksen 26.3.1959 
tekemään päätökseen. 11.6.1964 hyväksyt-
tiin liittymisehtoihin eräitä niiden yksityis-
kohtia koskevia vähäisiä tarkistuksia. Liit-
tymisehtojen voimassaoloaikana on tapah-
tunut eräitä muutoksia liittymisj ohtojen 
teknillisissä rakenteissa. Lisäksi ko. ehdot 
vaatisivat eräiltä yksityiskohdiltaan tarkis-
tusta. Tämän vuoksi oli katsottu aiheelliseksi 
tarkistaa ne kokonaisuudessaan nykyhetken 
vaatimuksia vastaaviksi. Liittymisehtojen 
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entinen runko oli säilytetty, mutta yksityis-
kohtia ja määritelmiä oli tarkistettu ja täy-
dennetty. Eräänä päämääränä oli pidetty 
sitä, että sähköntoimitusehdot ja liittymis-
ehdot saatetaan sellaiseen asuun, että ne 
tarkoituksenmukaisesti niveltyvät yhteen. 
Kaupunginhallitus päätti hyväksyä lauta-
kunnan esityksen mukaisesti Helsingin kau-
pungin sähkölaitoksen sähköverkon liitty-
misehdot, jotka tulevat voimaan 1.1.1968 
(22.6. 1918 §). 

Sähkön myyminen suoraa sähkölämmitystä 
varten. Sähkölaitos on v:sta 1964 myynyt 
yösähköä lähinnä omakotitalojen lämmityk-
seen. Yösähkösopimuksia on nykyään n. 830 
ja kuluttajien yhteenlaskettu liittymisteho 
lähes 23 MW. Yösähkön myynnin kasvaessa 
on tiedusteltu myös suoraan eli ympäri vuo-
rokauden tapahtuvaan sähkölämmitykseen 
soveltuvaa erikoishintaa. Sähkölaitoksen 
v:ien 1968—1977 taloussuunnitelma perustuu 
sähkönmyyntiennusteeseen, jossa on oletettu 
kolmannes pienkiinteistöjen lämmöntarpees-
ta v. 1977 tyydytetyksi sähköllä. Tästä on 
suunniteltu suoran sähkölämmityksen osuu-
deksi noin puolet. Suorasta sähkölämmi-
tyksestä on pienjännitekuluttajilta suunni-
teltu perittäväksi kiinteänä maksuna kulut-
tajamaksu sekä huoneistomaksu. Tavallisen 
omakotitalon keskimääräiset sähkökustan-
nukset ovat suoraa sähkölämmitystä käyt-
täen lähes 5.5 penniä/kWh. Suurjänniteteho-
tariffikuluttajilta perittäisiin erikoishinnan 
käyttämisestä pienehkö lisämaksu. Koska 
sähkölaitoksen toimitusmahdollisuudet tois-
taiseksi ovat rajoitetut, on erikoissopim.ukset 
tarkoitus solmia enintään 10—20 v:n ajaksi. 
Kaupunginhallitus oikeutti sähkölaitoksen 
toimituskykynsä puitteissa tekemään sopi-
muksia sähkön myynnistä suoraa sähköläm-
mitystä varten esitettyjen sopimusluonnos-
ten mukaisesti (6.7. 2057 §). 

Voimalaitokset. Hanasaaren voimalaitoksen 
hiilikentän tukimuurin rakentamiseen sekä 
tontin ja öljyvaraston viimeistelytöihin 
myönnettiin työllisyystöitä varten kerto-

musvuoden talousarvioon merkityistä määrä-
rahoista 650 000 mk (21.9. 2586 §). 

Kaupunginhallitus oikeutti sähkölaitok-
sen käyttämään Hanasaaren voimalaitoksen 
vihkiäistilaisuuksia varten enintään 2 000 mk 
hallinto- ja yleiskuluja varten merkityistä 
määrärahoista ja enintään 8 000 mk voima-
asemia varten merkityistä määrärahoista 
(22.3. 894 §). 

Salmisaaren voimalaitoksen satamalaitu-
rin ja hiilikentän tukimuurin rakennustöitä 
varten kaupunginhallitus myönsi 300 000 mk 
(30.11. 3267 §). 

Kaupunginhallitus päätti, että Suvilahden 
voimalaitoksen alueen käyttöomaisuuden ar-
voa vähennetään 767 m2:ä vastaavan maa-
alueen arvolla eli yht. 30 680 mk:lla 1.1.1967 
lukien, jolloin jäljelle jäävän 48 257 m2:n 
suuruisen alueen käyttöomaisuusarvo on 
1 930 280 mk (26.1. 283 §). 

Yleisjaosto päätti vapauttaa Rakennus-
liike O. Vehkasalo -nimisen kommandiitti-
yhtiön korvaamasta v. 1966 Suvilahden 
voimalaitoksen muuntoaseman muutajako-
meron M 9 läheisyydessä suoritettujen kai-
vuutöiden yhteydessä tapahtuneesta kaapeli-
vauriosta aiheutuneista 7 244 mk:n kustan-
nuksista 4 122 mk tavanmukaisilla ehdoilla 
(yjsto 3.1. 5040 §). 

Kaupunginhallitus oikeutti elintarvikekes-
kuksen avaamaan Myllypuron voimalaitok-
sen ja piirikeskuksen henkilökuntaa varten 
ruokalan ja käyttämään henkilökunnan palk-
kaamiseen ja ruokailu välineistön hankkimi-
seen elintarvikekeskuksen käytössä olevia 
määrärahoja (14.12. 3417 §). 

Irtaimiston myynti. Yleisjaosto oikeutti 
sähkölaitoksen myymään teollisuuslaitosten 
lautakunnan esittämät muuntajat sekä Mäke-
länrinne 5:n viereisellä puistoalueella olevan 
tilapäisen lämpökeskuksen laitteineen edul-
lisimman tarjouksen tekijälle purettavaksi ja 
poiskuljetettavaksi (yjsto 9.5. 5963 §, 8.8. 
6558 §). 

Kaukolämmitys. Teollisuuslaitosten 1.1. 
voimaan tulleen johtosäännön mukaan on 
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lautakunnan tehtävänä mm. tehdä kaupun-
ginhallitukselle esityksiä lämmön yleisistä 
toimitus- ja liittymisehdoista. Lämmön toi-
mitusehdot uusittiin viimeksi toukokuussa 
1966 ja sähkölaitos oli tehnyt niihin eräitä 
lähinnä muodollisia tarkistuksia ja olisi 
ehdot saatava uuden johtosäännön mukaisesti 
vahvistetuiksi. Kaupunginhallitus päätti hy-
väksyä lautakunnan ehdotuksen n:o 1 mu-
kaiset vesikaukolämmityksen liittymis- ja 
lämmöntoimitusehdot sekä ehdotuksen n:o 2 
mukaiset höyrykaukolämmityksen liittymis-
ja lämmöntoimitusehdot (2.2. 373 §). 

Kaupunginhallitus kehotti teollisuuslaitos-
ten lautakuntaa tekemään kiireellisesti esi-
tyksen valmisteltuaan asiaa yhteistoiminnas-
sa rakennusviraston ja kiinteistöviraston 
kanssa sähkölaitoksen eteläisen huippu- ja 
varalämpölaitoksen sijoittamisesta Munkki-
saaren puhdistamon alueelle. Samalla kau-
punginhallitus päätti, että pohjoista huippu-
lämpökeskusta varten varataan alustavasti 
Kivihaan eteläosasta sähkölaitoksen piirus-
tuksen n:o 4 LK 2-77 A mukainen alue siten, 
että laitos pyritään sijoittamaan mahdolli-
suuksien puitteissa maanalaisiin tiloihin (4.1. 
52 §, 14.6. 1868 §). 

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä Ark-
kitehtitoimisto Esko Hyvärinen & Reima 
Harlo Ky:n laatimat Jakomäen huippu- ja 
varalämpökeskuksen 19.6. päivätyt luonnos-
piirustukset. Samalla kaupunginhallitus oi-
keutti sähkölaitoksen aloittamaan laitoksen 
louhintatöiden suorittamisen (10.8. 2139 §). 

Yleisjaosto oikeutti sähkölaitoksen kor-
vauksetta rakentamaan Jakomäen huippu-
lämpökeskuksen jäte- ja sadevesiviemärin 
Suurmetsän kortteleiden n:o 41212 ja 41213 
välisen puistoalueen kautta sähkölaitoksen 
6.7. päivätyn piirustuksen 2 LK 1-145 A 
mukaisesti sillä ehdolla, että maan pinta 
siistitään kaivannon kohdalla rakennusviras-
ton puisto-osaston ohjeiden mukaan (yjsto 
26.9. 6884 §). 

Kemijoki Oy:n rahaosakkeiden merkitse-
mistä koskevan yhtiön tiedustelun johdosta 

kaupunginhallitus päätti ilmoittaa, ettei 
Helsingin kaupunki ollut halukas tällä kertaa 
merkitsemään yhtiön rahaosakkeita (2.2. 
378 §). 

Sähkölaitoksen urakoitsijoita koskevat mää-
räykset. Kaupunginhallitus päätti kehottaa 
teollisuuslaitosten lautakuntaa valmistele-
maan Sähkötarkastuslaitokselle esitystä Suo-
men Sähkölaitosyhdistyksen julkaisemaan ja 
SähkÖtarkastuslaitoksen v. 1960 urakoitsijain 
pätevyysvaatimusten osalta hyväksymään 
»Sähkölaitoksen urakoitsijoita koskevat mää-
räykset» -nimiseen julkaisuun sisältyvien 
yleisurakoitsi j öiden pätevyysvaatimusten 
täsmentämisestä (1.6. 1653 §, 22.6. 1915 §). 

Vahingonkorvaukset. Yleisjaosto kehotti 
asiamiestoimistoa laatimaan liikkeenharj. Ti-
mo Kekäläisen kanssa sopimuksen raastuvan-
oikeuden ja maistraatin hänen maksettavak-
seen tuomitsemien sähkölaitokselta hävinnei-
den putkien korvaamiseksi siten, että asian-
omainen maksaisi 300 mk/kk asiamiestoimis-
ton tarkemmin määräämin ehdoin (yjsto 
2.5. 5906 §). 

Yleisjaosto oikeutti sähkölaitoksen maksa-
maan Posti- ja lennätinlaitokselle 1 283 mk 
korvauksena 6.2. Vasaratiellä sattuneesta 
kaapelivauriosta tavanomaisilla ehdoilla 
(yjsto 22.8. 6655 §). 

Tukholman sähkölaitoksen 75-vuotisjuhlal-
lisuuksiin päätettiin kaupungin puolesta 
hankkia jokin hinnaltaan kohtuullinen lahja-
esine (yjsto 21.11. 7323 §). 

V esilaito s 

Viranhaltijat. Vesilaitoksen 33. plraan 
kuuluvaan osastopäällikön virkaan päätettiin 
sitä haettavaksi julistamatta ottaa tekn.tri 
Seppo Priha 1.11. lukien tavanomaisilla eh-
doilla. Prihan kanssa päätettiin tehdä palk-
kaussopimus siten, että hänelle maksettaisiin 
1.11. lukien 3 600 mk/kk (26.10. 2899 §). 

Laitoksen sähkötoimiston toimistopäälli-
kön tehtäviin päätettiin 1.10. lukien palkata 
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työsuhteeseen dipl.ins. Seppo Rajakari 2 850 
mk:n kuukausipalkoin, molemminpuolinen 
irtisanomisaika 3 kk (7.9. 2449 §). 

Kaupunginhallitus oikeutti vesilaitoksen 
tekemään yleisen osaston konepajatoimiston 
päällikön dipl.ins. Pentti Lappalaisen kanssa 
uuden työsopimuksen, palkka 2 870 mk/kk 
1.6. alkaen. Työsopimus olisi tehtävä kol-
meksi vuodeksi tai ainakin toistaiseksi, mo-
lemminpuolinen irtisanomisaika 3 kk (25.5. 
1584 §). 

Seuraavat virat päätettiin toistaiseksi jät-
tää vakinaisesti täyttämättä: 33. pl:aan kuu-
luva rakennusosaston osastopäällikön virka 
kauintaan 31.10. saakka. Virka oli julistet-
tava haettavaksi siten, että se voitaisiin täyt-
tää vakinaisesti 1.11. lukien (12.1. 128 §); 
13. pl:aan kuuluva koneenhoitajan virka 
toistaiseksi (25.5. 1555 §) sekä kolme 10. 
pl:aan kuuluvaa mittarinlukijan virkaa (4.1. 
51 §, 2.3. 691 §). 

Käyttöpäivystyksen uudelleen järjestäminen. 
Kaupunginhallitus päätti, että vesilaitok-
sen vedenpuhdistuslaitosten käyttöpäivystys 
muutetaan seuraavaksi: 

1) Kemikalointipäivystys on molemmissa 
vedenpuhdistuslaitoksissa yhteinen ja siihen 
osallistuu yksi kemisti kerrallaan. 

2) Koneistopäivystys on kummassakin ve-
denpuhdistuslaitoksessa erikseen ja siihen 
osallistuu vuorollaan toimistopäällikkö, käyt-
töinsinööri, ylikonemestari, sähkömestari, 
työnjohtaja tai sähköyliasentaja. 

3) Koneistopäivystystä täydennetään 5-
päiväisen työviikon aikana pitkän viikonlo-
pun ajaksi kummankin vedenpuhdistuslai-
toksen osalta yhdellä laitosmiehellä. 

4) Päivystys koskee aikaa työajan ulko-
puolella. 

5) Vanhankaupungin vedenpuhdistuslai-
toksen käyttöinsinööri ja Pitkäkosken ve-
denpuhdistuslaitoksen käyttökemisti kuulu-
vat päivystysluokkaan 3 b, työnjohtaja ja 
sähköyliasentaja päivystysluokkaan 2 c, lai-
tosmies päivystysluokkaan 1 b ja muut päi-
vystysluokkaan 3 c. 

Samalla kaupunginhallitus päätti täyden-
tää vesilaitoksen jakelupäivystystä siten, 
että 5-päiväisen työviikon aikana pitkän vii-
konlopun ajaksi päivystykseen kuuluu jo en-
nestään päivystyksessä olevien yhden 3 b ja 
yhden 1 c päivystysluokan mestareiden sekä 
1 b päivystysluokassa olevien yhden auton-
kuljettajan ja kolmen putkiasentajan lisäksi 
kolme 1 b päivystysluokan putkiasentajaa eli 
yhteensä kaksi putkim estaría, yksi autonkul-
jettaja ja kuusi putkiasentajaa (5.5. 1318 §). 

Käyttöomaisuus. Yleisjaosto päätti, että 
teollisuuslaitosten lautakunnan kirjeessä n:o 
84/28.4.1967 mainitut kuusi vesimittaria saa-
tiin poistaa laitoksen käyttöomaisuudesta 
(yjsto 2.5. 5904 §). 

Seuraavat rakennukset päätettiin purkaa 
ja poistaa laitoksen käyttöomaisuudesta: 
Ilmalassa sijaitsevalla tilalla Fredriksberg 
RN:o l19 oleva tornimuuntam.o, poistoarvo 
14 820 mk (yjsto 23.5. 6054 §); Roihuvuoren 
välipumppuaseman puinen rakennus (yjsto 
10.10. 7001 §) sekä límala II vesisäiliön alu-
eella olevat seitsemän rakennusta, sen jälkeen 
kun niiden hallinto on siirtynyt vesilaitokselle 
(yjsto 14.11. 7289 §). 

Vedenhankintalaitokset, pääjohdot, vesisäi-
liöt ja pumppuasemat ym. Kaupunginhallitus 
oikeutti vesilaitoksen käyttämään kertomus-
vuoden talousarvioon pääomamenoihin mer-
kittyjä eräitä siirtomäärärahoja. Määrära-
hoilla suoritettavat työt olisi pyrittävä so-
peuttamaan työllisyyden kausivaihtelujen 
mukaisesti siten, ettei työvoiman määrä ke-
sällä ylitä talvikauden työmäärää (22.3. 
893 §). 

Vesijohtotyöt. Kaupunginhallitus myönsi 
jäljempänä mainittuja vesijohtotöitä varten 
seuraavat määrärahat: 25 C00 mk vesijoh-
don rakentamiseksi KyÖstinkujaan (30.11. 
3269 §); vesijohto Isonmastontiehen laitok-
sen käytettävissä olevilla määrärahoilla (9.11. 
3053 §); 170 C00 mk vesijohdon rakentami-
seksi Vartiokylän teollisuusalueen luoteis-
puolella olevalle, Viikin tiehen rajoittuvalle 
omakotialueelle (26.1. 287 §); yht. 2 735 500 
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mk vesijohtojen ja vesipostien rakentamiseen 
Pitäjänmäellä, Konalassa, Etelä-Kaarelassa, 
Pakilassa, Tuomarinkylässä, Oulunkylässä, 
Tapaninkylässä, Malmilla, Puistolassa, Var-
tioharjussa ja Marjaniemessä (27.4. 1231 §, 
21.9. 2578 §); 110 000 mk vesijohdon raken-
tamiseen Suoja-Pirtti yhdistyksen hoitokodin 
ja asuntolan suunnitellulle tontille Silta-
mäen tilalla RNro 7620 (7.9. 2435 §); 15 000 
mk vesijohdon rakentamiseen erinäisillä eh-
doilla Helsingfors Segelklubb -nimisen yhdis-
tyksen tontille Vattuniemen puistotie 1 
(27.4. 1232 §). 

Paraisten Kalkkivuori Oy oikeutettiin ra-
kentamaan vesijohto Karhunkaataj antien 
varrelle vesilaitoksen piirustuksen n:o 504 
mukaisesti erinäisillä ehdoilla. Vesilaitos oi-
keutettiin suorittamaan n. 180 m:n pituisen 
vesijohdon putkituskustannukset (9. 11. 
3045 §). 

Finnbuilding Oy:lle myönnettiin lupa ra-
kentaa yksityinen vesijohto Laajasalossa si-
jaitsevalta tilalta RN:o l 5 6 6 puistoalueen 
kautta Jollaksentielle. Lupa myönnettiin 
eräillä ehdoilla, irtisanomisaika 6 kk (yjsto 
11.7. 6448 §). 

Gustav Paulig Oy:lle myönnettiin lupa 
vesijohdon rakentamiseen Vuosaaren kortte-
lissa nro 158 sijaitsevan teollisuus- ja varasto-
tontin nro 1 pohjoispuolelle toistaiseksi tavan-
mukaisilla ehdoilla (yjsto 14.3. 5543 §). 

Vesipostit. Kaupunginhallitus myönsi 
2 200 mk yleisen vesipostin rakentamiseksi 
Pitäjänmäelle Kyläkirkontien varrelle (23.11. 
3183 §). 

Yleisjaosto päätti, että Lauttasaarentien 
nro 1 ja Halkosuontien nro 144 kohdalla sekä 
Marjaniementien - Koivumäentien ja Väli-
talontien - Pakilantien risteyksissä olevat nel-
jä vapaapostia saatiin tarpeettomina poistaa 
(yjsto 14.11. 7292 §). 

Kesävesijohdot ja vesipostit. Kaupungin-
hallitus oikeutti vesilaitoksen asentamaan 
kertomusvuodeksi seuraavat tilapäiset vesi-
johdot ja vesipostit: Etelä-Kaarelassa 9 kpl 
vesiposteja ja vesijohtoa 1 250 m, Pakilassa 

ja Tuomarinkylässä 6 kpl vesiposteja ja 
750 m vesijohtoa, Pukinmäellä 6 kpl vesipos-
teja ja 650 m vesijohtoa, Malmilla ja Tapa-
ninkylässä 21 kpl vesiposteja ja 3 050 m vesi-
johtoa, Suutarilassa 6 kpl vesiposteja ja 750 
m vesijohtoa, Puistolassa ja Heikinlaaksossa 
12 kpl vesiposteja ja 1 750 m vesijohtoa, 
Mellunkylässä 7 kpl vesiposteja ja 850 m 
vesijohtoa, Vartiokylässä 16 kpl vesiposteja 
ja 1 750 m vesijohtda sekä Laajasalossa 3 kpl 
vesiposteja ja 300 m vesijohtoa. Lisäksi vesi-
laitos oikeutettiin asentamaan tilapäisiä vesi-
johtoja tarpeellisine vesiposteineen enintään 
yht. 1 500 m (11.5. 1389, 1391 §, 1.6. 1655 §). 

Pitkäkosken vedenpuhdistuslaitoksen raken-
nustöiden suoritusajan pidentäminen. Kau-
punginhallitus päätti, ettei sillä ollut huo-
mautettavaa vesilaitoksen ja urakoitsijan 
kesken 5.8.1966 Pitkäkosken vedenpuhdis-
tuslaitoksen II rakennusvaiheen rakennus-
urakan suoritusajasta tehdyn pöytäkirjan 
suhteen ottaen huomioon, ettei ko. betoni-
töitä ollut voitu suorittaa normaalein talvi-
työmenetelmin ja että toteutetuilla työjär-
jestelyillä ei työn lopullinen valmistuminen 
tule viivästymään (19.1. 215 §). 

Vanhankaupungin vedenpuhdistuslaitoksen 
aluevarausta päätettiin laajentaa ja puhdas-
vesialtaita varten varatun alueen rajat tar-
kistaa vesilaitoksen 25.7. päivätyn kartta-
piirroksen mukaisesti. Vesilaitos oikeutettiin 
aloittamaan vedenpuhdistuslaitoksen perus-
korjauksen II rakennusvaiheen ja laitoksen 
laajentamisen edellyttämät maankaivuu- ja 
louhintatyöt välittömästi (21.12. 3466 §). 

Ilmolan vesilaitos. Alueen vuokraaminen 
Pasilasta uuden säiliörakennuksen rakenta-
mista varten, ks. kiinteistöt s. 304. 

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä arkkit. 
K. R. Lindgrenin laatimat n:oilla 135, 301— 
135, 319 merkityt ja Insinööritoimisto Suora 
Oy:n laatimat n:oilla 3490—3493 merkityt 
Ilmalan uuden vesisäiliön ja sen väestönsuo-
jan pääpiirustukset (16.11. 3105 §). 

Vesijärvi-Espoonlahti -väylän vesiensuojelu-
säännöstely. Maataloushallituksessa oli laadi-
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tutet tu suunnitelma vesiensuo jelusäännöste-
lyksi, joka käsittää vedenjohtoväylän raken-
tamisen Vesi järvestä Espoonlahteen kolmessa 
eri vaiheessa. Neljänteen vaiheeseen kuului 
myöhemmin toteutettavia jatkotoimenpi-
teitä, jotka asianomaiset kunnat voisivat 
tarpeen mukaan toteuttaa. Suunnitelma var-
mistaisi vesiensuojelun kannalta tarpeelliset 
virtaamat Porvoon-, Mäntsälän-, Keravan-, 
Tuusulan-, Vantaan - j a Espoonj okeen j a myös 
Tuusulanjärven ja Pitkäjärven tilaa voitai-
siin oleellisesti parantaa. Lisäksi vähennettäi-
siin tällä toimenpiteellä tulvia n. 4 500 ha:n 
suuruiselta alueelta, josta on tontteja ja pel-
toa lähes 3 500 ha. Kolmen ensimmäisen vai-
heen kustannusarvio on 39.7 mmk. Maa-
talousministeriötä on pyydetty ryhtymään 
toimenpiteisiin maataloushallituksen oikeut-
tamiseksi hakemaan valtion puolesta vesilain 
tarkoittama lupa vesiensuojelusäännöstelyn 
kolmen ensimmäisen vaiheen toteuttamiseen. 
Teollisuuslaitosten lautakunta ilmoitti lau-
sunnossaan mm., että Helsingin kaupungin 
vesilaitosta suunnitelma koskee lähinnä siltä 
osin, mitä vaikutuksia sillä on kaupungin ve-
denhankintaan Vantaanjoesta, Vantaanjoen 
vesistön veden laatuun sekä vedenhankinta-
suunnitelmiin Päijänteestä ja mitä erityisiä 
kustannuksia suunnitelmasta voi kaupungille 
aiheutua. Luonnollinen tärkeys- ja toteutta-
misjärjestys vesialan yhteisissä hankkeissa 
olisi lautakunnan käsityksen mukaan Helsin-
gin seudun osalta seuraava: I) Kaukoveden 
hankinta Päijänteestä tunneliratkaisuna. 
II) Runkoviemäröinnin järjestäminen saman-
aikaisesti em. toimenpiteen kanssa. III) Ve-
sistöittäinen laajamittainen tulvasuojelu ja 
alivirtaamien lisääminen. Lisäveden johtami-
seen muista vesistöistä vesiensuojelusään-
nöstelynä olisi ryhdyttävä vasta sen jälkeen, 
kun oman alueen mahdollisuudet olisivat 
loppuun käytetyt ja lisämenetelmien tarve 
toteutettu käytännössä. Yleisten töiden lau-
takunta katsoi, että maataloushallituksen 
esittämä suunnitelma ei vaikuttanut kaupun-
gin vesiensuojelutehtävien hoitamiseen sillä 

tavalla, että kaupungilla olisi aihetta osal-
listua sen toteuttamis- tai käyttökustannuk-
siin. Muissa suhteissa lautakunta yhtyi teolli-
suuslaitosten lautakunnan lausuntoon. Kau-
punginhallitus päätti ilmoittaa lausuntonaan 
maatalousministeriölle teollisuuslaitosten lau-
takunnan ja yleisten töiden lautakunnan lau-
sunnoissa selostetuilla perusteilla katsovansa 
suunnitelman olevan siinä määrin kesken-
eräisen, ettei sen pohjalta voida asiaa riittä-
vän yksityiskohtaisesti arvostella ja tarkem-
min arvioida sen merkitystä kaupungin kan-
nalta. Samalla kaupunginhallitus päätti, että 
lausunnossa huomautetaan asiamiestoimiston 
lausumin perustein suunnitelman edellyttä-
mien toimenpiteiden oikeudellisten mahdolli-
suuksien puuttumisesta (28.9. 2634 §). 

Raakaveden hankintaa koskevan sopimuksen 
muuttaminen. Kaupunginhallitus päätti kau-
pungin puolesta suostua siihen, että Helsingin 
kaupungin, Espoon kauppalan ja Hebingin 
maalaiskunnan kesken v. 1965 allekirjoitetun 
raakaveden hankintaa koskevan sopimuksen 
6 §:ää muutettaisiin siten, että pykälässä tar-
koitetun lähiohjelman toisen vaiheen laajuu-
desta ja toteuttamisesta sovittaisiin lopulli-
sesti vasta sen jälkeen, kun raakaveden han-
kinnan kauko-ohjelman alustava suunnitelma 
toteuttamisaikatauluineen on valmistunut, 
kuitenkin ennen v:n 1968 loppua (24.8. 
2276 §). Kaupunginhallitus oikeutti raaka-
vedenhankintaa koskevassa sopimuksessa 
edellytetyn kolmisopimustoimikunnan tilaa-
maan Helsingin kaupungin vesilaitokselta 
tarpeelliset selvitykset ja suunnitelman sopi-
muskuntien vedenhankintaratkaisusta ja raa-
kavedenhankinnan kauko-ohjelman niveltä-
misestä sopimuskuntien vedenhankintajärjes-
telmiin siten, että Helsingin kaupungin osuus 
työstä aiheutuvista kustannuksista on 1/3 
sekä Espoon kauppalan ja Helsingin maalais-
kunnan kummankin osuus 1 /3 kustannuksista 
(11.5. 1394 §). 

Kaupunginhallitus hyväksyi kolmisopi-
mustoimikunnan toimintakertomuksen v:lta 
1966 (9.2. 439 §). 
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Hiidenvesisuunnitelmaa koskevat asiat. Län-
si-Suomen vesioikeudelle päätettiin ilmoittaa 
kaupungin puolesta annettavassa selitykses-
sä, että toimitusmiesten Hiidenvesisuunnitel-
masta antamasta lausunnosta tehdyissä muis-
tutuksissa ja huomautuksissa esitetyt vaati-
mukset katsottiin perusteettomiksi (2.3. 
694 §). 

Länsi-Suomen vesioikeudelta päätettiin 
anoa vesilain 2 luvun 26 §:ssä tarkoitettu työ-
lupa töiden aloittamiseen ennen vesioikeuden 
päätöksen lainvoimaiseksi tulemista Härkä-
län joen ja Lepsämänjoen perkaustyön, Sal-
mijärven patotyön, pumppuasemalta Hiiden-
veteen rakennettavan vedenottokanavan, 
Väänteenjoen säännöstelypadon samoin kuin 
Karnaisten kosken perkaustyön osalta. Ano-
muksen yhteydessä päätettiin ilmoittaa, että 
kaupunki on valmis ennen töiden aloittamista 
antamaan vesilain em. pykälässä tarkoitetun 
takuun (6.7. 2058 §). 

Kaupunginhallitus päätti, että kaupungin 
puolesta tehdään Länsi-Suomen vesioikeu-
delle muistutus Lohjan kauppalanhallituksen 
hakemuksesta, joka koski veden johtamista 
Lohjanjärvestä. Muistutuksessa päätettiin il-
moittaa, ettei kaupungilla ollut hakemuksen 
johdosta muuta huomauttamista kuin että 
kauppalanhallituksen esittämä väite, jonka 
mukaan kauppalan suunnitelman toteutta-
minen edellyttäisi Hiidenvesi-suunnitelman 
mukaisen vedenoton rajoittamista toimitus-
miesten lausunnossa esitettyä pienemmäksi, 
on perusteeton (19.1. 216 §). Vesioikeus oli 
13.4. myöntänyt kauppalalle luvan johtaa 
vettä Lohjanjärvestä. Kaupunginhallitus 
päätti, ettei kaupungin puolesta haeta muu-
tosta päätökseen (8.6. 1744 §). 

Kaupungin edustajan nimeäminen valvo-
maan eräitä Länsi-Suomen vesioikeudessa vi-
reillä olevia asioita. Vesilaitoksen toimitus-
johtaja tai hänen määräämänsä henkilö oi-
keutettiin edustamaan kaupunkia Länsi-
Suomen vesioikeudessa vireillä olevissa hake-
musasioissa ja katselmuksissa (yjsto 7.2. 

5306 §, 6.6. 6177 §, 13.6. 6240 §, 14.11. 7293 §, 
28.11. 7388 §). 

Kaupunginhallitus päätti tyytyä vesioikeu-
den 26.6. antamaan päätökseen asiassa, joka 
koski Karl Fazer Oy:n hakemusta luvan saa-
miseksi pohjaveden ottamon rakentamiseen 
Helsingin maalaiskunnan Hakunilan kylään 
(17.8. 2188 §, yjsto 23.5. 6052 §). 

Länsi-Suomen vesioikeudelle päätettiin jät-
tää muistutukset seuraavista asioista: Akku-
teollisuus Oy:n hakemuksesta saada johtaa 
jätevettä Helsingin maalaiskunnassa Kera-
vanjokeen (14.6. 1869 §); Alkoholiliike Oy:n 
hakemuksesta saada johtaa jätevettä Raja-
mäen tehtailta Koirasuolenojaan (22.6. 1919 
§) sekä Suomen Vanutehdas Oy: n hakemuk-
sesta saada johtaa tehtaan jätevedet Kera-
vanjokeen (31.8. 2386 §). 

Vantaanjoen alajuoksun tulvavahinkojen eh-
käisemistä koskevan Pukinmäen Kiinteistö-
yhdistyksen kirjelmän johdosta kaupungin-
hallitus päätti, ettei kirjelmä antanut aihetta 
muihin toimenpiteisiin kuin että yhdistyksel-
le toimitetaan jäljennös teollisuuslaitosten 
lautakunnan asiasta antamasta lausunnosta 
ja samalla ilmoitetaan, että vesilaitoksen toi-
mesta suoritetaan selvitys Vantaanjoen tul-
vanaikaisiin vedenkorkeuksiin vaikuttavista 
tekijöistä ja tehdään tutkimuksiin perustuva 
esitys kaupunginhallitukselle tulvien aiheut-
tamien haittojen poistamisesta tai vähentä-
misestä (8.6. 1739 §). 

Vahingonkorvaukset ym. Yleisjaosto myön-
si 10.50 mk Juho Maliselta v. 1963—1966 vir-
heellisesti perittyjen vesipostimaksujen pa-
lauttamiseksi (yjsto 3.1. 5026 §). 

Eräille henkilöille päätettiin kullekin suo-
rittaa 200 mk:n suuruinen korvaus viemärin 
rakentamisen johdosta tapahtuneesta kaivo-
jen veden vähentymisestä ja niiden kuivumi-
sesta (yjsto 12.12. 7505 §). 

Mannerheimintiellä Eduskuntatalon edus-
talla rikkoutuneen vesijohdon vuoksi Val-
tionrautateiden alueella aiheutuneiden vesi-
vahinkojen korvaamiseksi myönnettiin yht. 
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12 646 mk tavanmukaisilla ehdoilla (yjsto 
19.12. 7552 §). 

Merkittiin tiedoksi, että korkein oikeus oli 
25.5. antamallaan tuomiolla pysyttänyt voi-
massa Helsingin hovioikeuden ratkaisun, jos-
sa kaupunki oli velvoitettu korvaamaan vesi-
johdon puhkeamisen johdosta talon kellariin 
tunkeutuneen veden Sähkökaluste Oy:n 
omaisuudelle aiheuttaman vahingon. Kau-
punki velvoitettiin maksamaan vahingon-
korvausta 13 444 mk 5 %:n korkoineen 
haastepäivästä 19.6.1963 lukien ja korvaa-
maan oikeudenkäyntikulut 1 000 mk:lla 
(5.10. 2697 §). 

Kaasulaitos 

Viranhaltijat. Kaasulaitoksen 32. plraan 
kuuluvaan osastopäällikön virkaan valittiin 
dipl.ins. Viljo Suhonen tavanmukaisilla eh-
doilla (4.1. 50 §, 26.1. 288 §, 22.3. 895 §). 

Seuraavat virat päätettiin jättää toistai-
seksi vakinaisesti täyttämättä: 29. plraan 
kuuluva asennusinsinöörin virka, 10. plraan 
kuuluva toimistoapulaisen virka ja kaksi 
8. plraan kuuluvaa toimistoapulaisen virkaa 
(18.5. 1465 §, 25.5. 1555 §, 17.8. 2189 §, 31.8. 
2380 §). 

Autot ym. Kaasulaitokselle päätettiin 
hankkia automaattivaihteistolla varustettu 
Ford Fairlane 500 -merkkinen henkilöauto. 
Tarkoitukseen saatiin käyttää 25 170 mk 
(yjsto 28.2. 5440 §). 

Yleisjaosto päätti, että rakennusviraston 
kaksi sähkökäyttöistä ilmakompressoria saa-
tiin siirtää kaasulaitoksen käyttöön ja mer-
kitä sen käyttöomaisuudeksi 1 250 mk/kpl 
hintaisina (yjsto 4.12. 7450 §). 

Kaupunginhallitus päätti siirtää Puotin-
harjussa Olavinlinnantien varrella sijaitsevan 
89.2 5 m2:n suuruisen kaasunpaineensäätäjän 
alueen 1.1. lukien kaasulaitoksen hallintoon 
ja käyttöomaisuuteen 1 000 mkm pääoma-
arvoisena (14.6. 1867 §). 

Kaasun ja koksin valmistuslaitteet, jakelu-

verkko ym. Kaupunginhallitus oikeutti kaa-
sulaitoksen käyttämään eräitä pääomamenoi-
hin merkittyjä siirtomäärärahoja. Samalla 
kaupunginhallitus edellytti, että määrära-
hoilla suoritettavissa töissä pyrittäisiin työt 
sopeuttamaan työllisyyden kausivaihtelujen 
mukaisesti siten, ettei työvoiman määrä ke-
sällä ylittäisi talvikauden työvoimaa (2.2. 
377 §). 

Öljykaasulaitoksen rakentamiskysymys.l&dM-
punginhallitus päätti, että kaasulaitoksen 
nykyisen, kivihiileen perustuvan kaasuteh-
taan tilalle mahdollisesti rakennettava öljy-
kaasulaitos raaka-ainesäiliöineen saadaan si-
joittaa kaasulaitoksen piirustuksen K1 518 
mukaisesti kaasulaitoksen nykyiselle alueelle 
teollisuuskortteliin nro 252 tontille 2 siten, 
että alueen rajat myöhemmin asemakaavan 
laatimisen yhteydessä tarkistetaan (5.5. 
1315 §). 

Kaasulaitoksen jätevesien johtaminen. Maa-
taloushallituksen vesiensuoj elutoimist olt a 
päätettiin pyytää lisäaikaa kaasulaitoksen 
jätevesien puhdistussuunnitelman laatimis-
ta varten kesäkuun loppuun 1967 saakka. 
Vesiensuoj ehitoimistolle päätettiin samalla 
lähettää teollisuuslaitosten lautakunnan lau-
sunnon mukainen selvitys kaasulaitoksen jo 
suorittamista toimenpiteistä (2.3. 688 §). 

Länsi-Suomen vesioikeus myönsi v. 1963 
kaupungille luvan kaasulaitoksen jätevesien 
johtamiseen mereen mm. sillä ehdolla, et tä 
tutkittaisiin mahdollisuuksia ko. vesien joh-
tamiseksi nykyistä kauemmaksi mereen. 
Lupapäätöksen jälkeen suoritetuissa tutki-
muksissa oli havaittu, että jätevesi sisältää 
mm. syanidia, joka on I luokan myrkky ja 
jonka esiintymiseen jätevedessä ei lupahake-
musta tehtäessä ollut kiinnitetty huomiota. 
Saatujen selvitysten perusteella kaasulaitos 
kuului niihin laitoksiin, joiden oli viiden vuo-
den kuluessa vesilain voimaantulosta eli 
1.4.1967 mennessä rakennettava vesien puh-
distus» ja suojalaitteet. Kaupunginhallitus 
kehotti asiamiestoimistoa jättämään vesi-
oikeudelle hakemuksen määräajan pidentä-
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misestä 1.5.1968 saakka kaasulaitoksen puh-
distamon täydentämiseksi syanidin poistami-
seen tarvittavilla laitteilla. Maataloushallitus 
totesi siltä pyydetyssä lausunnossa, että 
syanidia oli havaittu pääasiassa Sompasaa-
ren ja Hanasaaren vesialueilla, eivätkä sen 
poistamiseen sovellu tavanomaiset menetel-
mät sellaisenaan. Koska myrkyllisten jäte-
vesien määrä oli ilmoitettu melko pieneksi, 
maataloushallituksen vesiensuoj elutoimisto 
oli pitänyt tarkoituksenmukaisena johtaa ko. 
jätevedet kaupungin viemäriverkkoon. Mää-
räajan pidennystä puollettiin erinäisillä eh-
doilla. Vesilautakunta katsoi, ettei kaasulai-
toksen jätevedessä ilmenevän myrkyn vähäi-
sen määrän vuoksi siitä toistaiseksi olisi vaa-
raa terveydelle. Jätevesien vaikutus satama-
altaan ulkopuolisiin vesialueisiin olisi kui-
tenkin kiireellisesti selvitettävä ja samalla 
tutkittava, tuleeko muualtakin kuin kaasu-
laitoksesta myrkkyä sisältäviä jätevesiä sa-
tama-altaaseen. Kaupunginhallitus kehotti 
asiamiestoimistoa vesioikeudelle annettavas-
sa selityksessä ilmoittamaan, ettei kaupun-
ginhallituksella ollut huomautettavaa maa-
taloushallituksen lausunnossa mainittujen 
lupaehtojen johdosta ja että kaasulaitoksen 
jätevedet voitaisiin johtaa yleiseen viemäriin 
aikaisintaan v. 1970 Kyläsaaren jäteveden-
puhdistamon lopullisesti valmistuttua. Sa-
massa yhteydessä päätettiin vesioikeudelta 
anoa vesilain 10 luvun 24 §:n nojalla lupaa 
Insinööritoimisto Maa ja Vesi Oy:n 24.5. päi-
vätyn suunnitelman mukaisella tavalla sya-
nidin poistamista silmällä pitäen käsiteltyjen 
kaasulaitoksen jätevesien mereen johtami-
seen. Länsi-Suomen vesioikeus myönsi 28.9. 
anotun määräajan pidennyksen. Siihen men-
nessä tulee kaasulaitoksen jäteveden puhdis-
tusta ja käsittelyä täydentää niin, ettei sya-
nidipitoisista jätevesistä aiheudu vesien pi-
laantumista. Samalla vesioikeus myönsi luvan 
Insinööritoimisto Maa ja Vesi Oy:n laatiman 
suunnitelman toteuttamiseen käyttämällä 
jätevettä syanidiyhdisteiden haitattomaksi 
tekemiseksi, koksin sammutukseen sekä jäte-

veden johtamiseen mereen enintään v:n 1970 
loppuun saakka eräillä ehdoilla. Kaupungin-
hallitus päätti tyytyä vesien suoja- ja puh-
distuslaitteiden rakentamiselle myönnetyn 
määräajan pidentämistä koskevaan päätök-
seen (30.3. 971 §, 6.7. 2056 §, 1.11. 2971 §). 

Teollisuuslaitokset 

Eräiden kiinteistöjen siirtäminen teollisuus-
laitosten lautakunnan hallintoon. Kaupungin-
hallitus päätti, että vesilaitoksen uutta vesi-
säiliörakennusta varten Vähä-Huopalahden 
kylässä olevasta Fredriksberg-nimisestä ti-
lasta RN:o l19 valtiolta vuokrattu n. 1.4 ha:n 
suuruinen alue rakennuksineen siirretään 
teollisuuslaitosten lautakunnan hallintoon, 
rakennukset 140 257 mk:n pääoma-arvoisina 
(16.11. 3142 §). 

Samaten määrättiin lautakunnan hallin-
toon 1.7. lukien maanv. Eino Laitiselta os-
tettu n. 240 m2:n suuruinen määräala Lopen 
kunnan Tevännön kylässä olevasta tilasta 
Jokila RNro 359, mikä oli tarkoitettu vesilai-
toksen käyttöön Hiidenvesisuunnitelman mu-
kaisen säännöstelypadon rakentamiseksi Pu-
nelian ja Sakarajärven väliseen Jokilan jo-
keen. Pääoma-arvo oli 200 mk (29.6. 2023 §). 

Liikennelaitos 

Viranhaltijat. Liikennelaitoksen toimitus-
johtajan virkaan valittiin 15.12. alkaen vii-
den vuoden ajaksi laitoksen teknillinen joh-
taja, dipl.ins. Matti Laamanen tavanmukai-
silla ehdoilla. Virasta maksetaan sopimus-
palkkana 4 747 mk/kk siten, että palkka 
perustuu viranhaltijain v:n 1967 joulukuun 
palkkatasoon ja niin, että palkkaan lisätään 
sen jälkeen kaupungin viranhaltijoille suori-
tettavien yleisten palkankorotusten mukaiset 
korotukset. Virkaan valitulla ei ole oikeutta 
ikälisiin. Virkaan valitulla on Helsingin kau-
pungin viranhaltijain eläkesäännön mukainen 
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eläkeoikeus, mikäli ei kunnallisten viranhal-
tijain ja työntekijäin eläkelaista muuta johdu. 
Virkaan valitun on muissa suhteissa alistut-
tava liikennelaitoksen lautakunnan ja lii-
kennelaitoksen johtosäännön sekä virkasään-
nön ja eläkesäännön, jonka mukaan hänen 
eläkkeensä määräytyy, määräyksiin samoin 
kuin niihin mahdollisesti myöhemmin tehtä-
viin muutoksiin. Edelleen kaupunginhallitus 
päätti myöntää dipl.ins. Laamaselle eron 
liikennelaitoksen teknillisen johtajan virasta 
14.12. lukien. 34. palkkaluokkaan kuuluva 
teknillisen johtajan virka saatiin julistaa 
haettavaksi liikennelaitoksen johtosäännön 
edellyttämin pätevyysvaatimuksin siten, että 
hakijat saisivat esittää myös omat palkka-
vaatimuksensa. Teknillisen johtajan viran-
sijaiseksi 15.12. alkaen määrättiin dipl.ins. 
Helge Henriksson, siksi kunnes virka vaki-
naisesti täytettäisiin. Viransijaisuusajalta hä-
nelle päätettiin suorittaa 34. pl:n loppupalkan 
mukaiset palkkaedut (14.6. 1866 §, 26.10. 
2897 §, 23.11. 3184 §). 

Liikennelaitokselle päätettiin palkata seu-
raavat tilapäiset viranhaltijat: ajaksi 1.10.— 
31.12. raitiovaunukorjaamo-osastolle korjaa-
mopäällikkö 28. pl:n mukaisin palkkaeduin 
ja siten, että samasta ajankohdasta lukien 
lopetettaisiin kahden 27. pl:n tp. konepaja-
insinöörin palkkaaminen (7.9. 2430 §); 1.3. 
lukien 10. pl:aan kuuluva tuntikirjuri rata-
osastolle (16.2. 539 §); 1.9. lukien 40 uutta 
13. pl:aan kuuluvaa linja-autonkuljettajaa. 
Samasta päivämäärästä lukien päätettiin lo-
pettaa 80:n 7 pl:aan kuuluvan rahastajan 
palkkaaminen (31.8. 2381 §). 

Seuraavat virat päätettiin jättää vakinai-
sesti täyttämättä toistaiseksi: 33. pl:aan kuu-
luva talousjohtajan virka 30.6.1968 saakka, 
viransijaiseksi määrättiin dipl.ins. Unto Pe-
täjä virkaan kuuluvin palkkaeduin (29.6. 
1987 §, 14.12. 3404 §); autoliikenneosaston 
25. pl:aan kuuluva osastopäällikön virka 
v:n 1967 loppuun asti ja sama (26. pl:n) 
osastopäällikön virka kauintaan 30.6.1968 
saakka (29.6. 1988 §, 14.12. 3405 §). 

1.3. lukien päätettiin lopettaa 7. pl:n tp. 
toimistoapulaisen ja 11. pl:n apulaiskassan-
hoitajan palkkaaminen (16.2. 539 §). 

Kaupunginhallitus päätti kumota liiken-
nelaitoksen lautakunnan 8.9. tekemän pää-
töksen, joka koski liikennelaitoksen elin-
ikäisen vapaakortin myöntämistä laitoksen 
ent. ratamest. Mauno Luodolle 26 v 10 kk 
16 p:ää kestäneestä ansiokkaasta palveluk-
sesta, koska lautakunnan vakiintuneen käy-
tännön mukaisesti vapaalippu on myönnetty 
vain 40 v:n palveluksen jälkeen (26.10. 
2896 §). 

Entinen apul.liik.pääll. Ragnar Gustafsson 
oli v. 1951 tapahtuneiden palkkajärjestelyjen 
yhteydessä saanut oikeuden henkilökohtai-
seen palkanlisään, mikä kuitenkin vuosien 
kuluessa oli vähentynyt sen vuoksi, että 
hänen aikaisempi alempaan palkkaluokkaan 
sijoitettu virkansa oli kuoppakorotusten pe-
rusteella siirretty ylempään palkkaluokkaan. 
Valittaja oli katsonut, ettei henkilökohtaista 
lisää saanut vähentää kuoppakorotusten 
johdosta ja vaatinut lääninhallitukselle teke-
missään anomuksissa kaupungilta korvausta 
saamatta jääneenä palkkana. Lääninhallitus 
oli 16.3. hylännyt Gustafssonin anomukset 
(18.5. 1484 §). 

Merkittiin tiedoksi, että korkein hallinto-
oikeus oli hylännyt sähkötyönjoht. Viljo 
Artelin valituksen, joka koski virantoimituk-
sesta pidättämistä (16.3. 834 §). 

Korkeimmalle hallinto-oikeudelle annet-
tavissa selityksissään kaupunginhallitus 
päätti esittää hylättäviksi linja-autonrahast. 
Helmi Hiltusen valitukset, joista toinen koski 
palkkausta ja toinen kurinpitoasiaa (19.1. 
213 §). 

Katastrofipäivystyksen suorittaminen. Lii-
kennelaitoksessa päätettiin viikonvaihteessa 
suorittaa lisättyä päivystystä, niin että päi-
vystysaika kestää viikon viimeisen työpäivän 
päättymisestä seuraavan työviikon ensim-
mäisen työpäivän alkamiseen ja että päivys-
tykseen osallistuvat liikennelaitoksen vari-
koiden sekä rataosaston sähkötyönjohtajat ja 
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sähköteknikot siten, että päivystys on kau-
punginvaltuuston v. 1946 päivystystyön jär-
jestelystä kaupungin virastoissa antaman 
päätöksen 1 b, 2 ja 3 b kohdan mukaista 
päivystystä (21.9. 2577 §). 

Hankinnat, rakennustyöt ym. Kaupungin-
hallitus oikeutti liikennelaitoksen lautakun-
nan käyttämään eräitä kertomusvuoden ta-
lousarvioon merkittyjä siirtomäärärahoja 
(2.2. 375 §, 14.9. 2515 §). 

Liikennelaitoksen eri linjojen kannattavuut-
ta koskeva liikennelaitoksen lautakunnan sel-
vitys merkittiin tiedoksi (13.4. 1102 §). 

Liikennelaitoksen alennusliput. Kaupungin-
hallitus päätti vahvistaa ne perusteet, joita 
liikennelaitoksen on noudatettava myöntäes-
sään koululaisille alennettuun hintaan myy-
täviä liikennelaitoksen lippuja, seuraaviksi: 

Koululaisalennuslippuja myönnetään kou-
lupäivinä käytettäväksi asunnon ja koulun 
välisiin matkoihin kansakoulujen ja valtion 
tai kaupungin apua saavien oppikoulujen, 
ammattioppilaitosten, teknillisten koulujen, 
kauppakoulujen ja liikeapulaiskoulujen var-
sinaisille oppilaille sekä niiden koulujen, 
jotka toimivat vieraskielisistä yksityisistä 
kouluista annetun lain edellyttämän luvan 
perusteella, varsinaisille oppilaille, jotka täyt-
tävät seuraavat ehdot: 

Oppilas ei saa palkkaa kouluajalta eikä ole 
vakinaisessa ansiotyössä. 

Oppilas on alle 19-vuotias tai aloittanut ko. 
koulun alle 19-vuotiaana. 

Oppilaan holhooja on ilmoitettu asuvaksi 
Helsingin kaupungissa. 

Oppilaan asunnon ja koulun välinen suora 
etäisyys on vähintään 1 km, kuitenkin siten 
että vajaaliikuntakykyisten oppilaiden koh-
dalla voidaan tästä ehdosta poiketa. 

Koululaisalennusliput ovat voimassa koulu-
päivinä klo 21.3 0 saakka. 

Samalla kaupunginhallitus päätti, että 
näin vahvistetut uudet perusteet tulevat 
voimaan v:n 1967 syyslukukauden alusta 
lukien, kumoten 5.12.1962 vahvistamansa 
perusteet koululaisille alennettuun hintaan 

myytävistä liikennelaitoksen lipuista samasta 
ajankohdasta lukien. 

Edelleen kaupunginhallitus päätti oikeut-
taa liikennelaitoksen päättämään myönnettä-
vien alennuslippujen lukumäärästä (5.5. 1317 
§, 14.9. 2519 §). 

Kaupunginhallitus oikeutti rahatoimiston 
suorittamaan liikennelaitokselle koululaisille, 
invalideille ja sokeille myytävien alennus-
lippujen laitokselle aiheuttaman tappion peit-
tämiseksi talousarvioon merkitystä määrä-
rahasta kuukausittain etukäteen ennakko-
erinä summan, joka likimäärin vastaa aikai-
semman tilastollisen jakautuman perusteella 
arvioitua määrää ja siten, että liikennelaitos 
välittömästi vuoden päätyttyä tekee lopul-
lisen tilityslaskelman, johon perustuen liiken-
nelaitokselle etukäteen suoritettu korvaus 
tarkistetaan. Liikennelaitosta kehotettiin toi-
mittamaan revisiovirastolle neljännesvuosit-
tain tilityslaskelmansa, josta selviää näiden 
alennuslippujen laitokselle aiheuttaman tap-
pion todellinen määrä (6.4. 1030 §). 

Yleisjaosto myönsi v:n 1966 talousarvion 
ao. määrärahoista liikennelaitoksen käytettä-
väksi 1 313 616 mk koululaisille, invalideille 
ja sokeille myydyistä alennuslipuista aikana 
1.10.—31.12.1966 aiheutuneen tappion peit-
tämistä varten (yjsto 10.1. 5101 §). 

Yleisjaosto teki joukon päätöksiä, jotka 
koskivat liikennelaitoksen alennuslipun 
myöntämistä eräille viranhaltijoille. 

Liikennelaitoksen linja-autojen reittejä kos-
kevat asiat. Kaupunginhallitus päätti maist-
raatille esittää eräiden liikennelaitoksen linja-
autolinjojen reittien muuttamista, reittien 
jatkamista, liikennetiheyksien vahvistamista 
ym, (16.2. 540, 541 §, 6.7. 2052—2054 §, 
31.8. 2384 §, 14.9. 2516 §, 12.10. 2778 §, 
23.11. 3182 §, 14.12. 3408 §, 28.12. 3552 §). 

Sadekatoksien pystyttäminen. Kaupungin-
hallitus hyväksyi rakennusviraston piirustuk-
sen n:o 562 F 3 mukaisesti sadekatokset pys-
tytettäviksi seuraavasti: Myllypurontien ja 
Orpaanportaan tien kulmauksessa olevalle 
pysäkille ja Myllymestarintien linja-autopy-
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säkille Arhontien kohdalle sekä Kettukujan 
linja-autopysäkille liikennelaitoksen rata-
osaston piirustusten mukaisesti (21.12. 
3490 §). 

Eräiden piirustusten hyväksyminen. Kau-
punginhallitus hyväksyi seuraavat piirustuk-
set: liikennelaitoksen rataosaston laatimat 
Ruskeasuon korjaamorakennuksen kellari-
kerroksen muutospiirustukset (8.6. 1745 §, 
28.9. 2635 §); Koskelan A-hallin muutospii-
rustukset saunan rakentamiseksi hallin yh-
teyteen (18.5. 1469 §); Koskelan autohallin 
kellarikerroksen muutospiirustukset (24.8. 
2275 §) sekä Simon-aukiolle sijoitettavan lii-
kennekioskin piirustukset (2.3. 692 §). 

Liikennelaitoksen poliklinikan kustannus-
ten korvaaminen. Kaupunginhallitus päätti v. 
1966 (ks.s. 304) saattaa liikennelaitoksen po-
liklinikan kustannusten korvaamista koske-
van asian sairausvakuutuslaissa tarkoitetun 
tarkastuslautakunnan tutkittavaksi lähinnä 
sen vuoksi, että päätöksellä olisi merkitystä 
muissa vastaavanlaisissa tapauksissa ja koska 
sairausvakuutuslain soveltaminen ei vielä 
ollut vakiintunut käytännössä. Tarkastus-
lautakunta oli 13.1. päättänyt, ettei ollut 
syytä muuttaa Etelä-Suomen sairausvakuu-
tuslautakunnan päätöstä (6.4. 1031 §). 

Kaupunginhallitus päätti tyytyä siihen 
korvaukseen, minkä Helsingin sairausvakuu-
tustoimisto oli suorittanut liikennelaitoksen 
poliklinikan kustannuksina v:lta 1965 ryhty-
mättä Etelä-Suomen sairausvakuutuslauta-
kunnan päätöksen johdosta enempiin toi-
menpiteisiin. Lautakunta ei ollut ottanut 
asiaa tutkittavakseen, koska päätöksen sai-
rausvakuutuslain 29 §:n 1 momentin mukai-
sista kustannuksista tekee Kansaneläkelaitos, 
eikä päätökseen voida hakea muutosta sai-
rausvakuutuslautakunnalta (1.6. 1658 §). 

Linja-autojen käyttö. Liikennelaitos luovut-
ti kertomusvuonna linja-autoja eri tarkoituk-
siin, kuten kongresseihin ja muihin tilaisuuk-
siin saapuneiden ulkomaalaisten vieraiden 
kuljettamiseen ym. 

Puutavara- ja 
polttoainetoimisto 

Viranhaltijat. Jaosto vahvisti kertomus-
vuoden alusta lukien puutavara- ja poltto-
ainetoimiston joht. Jaakko Kivistön kuukau-
sipalkaksi 2 600 mk, mets.hoit. Sakari Hannu-
lan kuukausipalkaksi 2 200 mk sekä toimiston 
piirimiesten kuukausipalkaksi 1 350 mk, lu-
kuun ottamatta piirimies Heikkosta, jonka 
kuukausipalkaksi vahvistettiin 1 400 mk. 
Palkkoihin tulisivat lisäksi ne korotukset, 
joita kaupunginvaltuuston vastaiset päätök-
set palkkojen yleistarkistuksista edellyttivät 
(ppjsto 2.2. 8003 §). 

Oman auton käyttö virka-ajoihin. Jaosto 
päätti, että 1.3. lukien saatiin puutavara-
ja polttoainetoimiston palveluksessa oleville 
henkilöille suoritettavissa oman moottori-
ajoneuvon käytön kilometrikorvauksissa nou-
dattaa yksityisen puunjalostusteollisuuden 
käyttämiä kilometrikorvausmääriä (ppjsto 
2.3. 8009 §, 14.12. 8021 §, yjsto 12.9. 6774 §, 
27.12. 7624 §). 

Käyttöomaisuuden arvostuskomitean mie-
tintö. Jaosto päätti antaa kaupunginhallituk-
selle lausuntonsa käyttöomaisuuden arvos-
tuskomitean mietinnöstä (ppjsto 8.6. 8014 §). 

Tarkastus- ja hyväksymisleiman käyttöä 
hankintasopimusten maksusuorituksissa kos-
keva asia. Jaoston esityksestä kaupunginhal-
litus päätti, että puutavara- ja polttoainetoi-
miston ei tarvitse hankintapiireistä tulevissa 
tositteissa käyttää kaupunginhallituksen 
määräämää tarkastus- ja hyväksymisleimaa 
sekä että toimisto saa puutavarahankintojen 
osalta noudattaa alalla käytössä olevia ylei-
siä kauppatapoja ja -muotoja siten, että vain 
soveltuvin osin noudatetaan kaupunginhalli-
tuksen hyväksymiä hankintaohjeita. Jaosto 
päätti, että toimiston johtajan tekemien 
hankintojen arvo tai määrä saa kertomusvuo-
den aikana nousta kerrallaan puutavarahan-
kintojen osalta 500 000 mk:aan ja muiden 
hankintojen osalta 100 000 mk:aan (26.10. 
2895 §, ppjsto 2.2. 8004 §). 

352 



2. Kaupunginhalli t as 

Kaupungin v:n 1968 talousarvioon merkit-
tävät polttoaineiden hinnat. Jaosto päätti, et tä 
kaupungin virastojen ja laitosten on v:n 
1968 talousarvioehdotusta laatiessaan lasket-
tava polttoaineiden hinnat seuraavastirkoivu-
ia havuhalot 28 mk/m3 , sekahalot 20 mk/m3 , 
sahaus 2—3 osaan 3 mk/m3 , sahaus 4 osaan 
3.50 mk/m3 , pilkkominen 3 osaan 5 mk/m3 , 
pilkkominen 4 osaan 6 mk/m 3 ja ajo 2.50 
mk/m 3 (ppjsto 2.3. 8008 §). 

Heinolan sahan henkilökunnan asuntojen 
vuokrien tarkistaminen. Jaosto päätt i , että 
Heinolan maalaiskunnassa olevien asuntojen 
vuokriksi määrätään 2.30 mk/m2 1.1.1968 
alkaen sekä Heinolan kaupungin alueella 
olevien asuntojen vuokriksi samasta ajan-
kohdasta alkaen 3 mk/m2 (ppjsto 14.12. 
8022 §). 

10. Muu liikeluonteinen toiminta 

Teurastamolaitos 

Viranhaltijat. Merkittiin tiedoksi, että kor-
kein hallinto-oikeus oli hylännyt dipl.ins. 
Lauri Lindqvistin valituksen, joka koski eri 
korvauksen saamista teurastamon jäähdytys-
laitoksen uusimistöiden valvonnasta (9.3. 
771 §, v:n 1966 kert. s. 305). 

Kaupunginhallitus päätt i korkeimmalle 
hallinto-oikeudelle esittää, että ent. teurast. 
Väinö Toivolan valitus, joka koski teurastus-
palkkioiden laskemista eläkepohjaan, aiheet-
tomana hylättäisiin (6.7. 2089 §, v:n 1966 
kert. s. 350). 

Liikevaihtoveroa koskeva valitus. Asiamies-
toimistoa kehotettiin hakemaan muutosta 
liikevaihtoverokonttorin 12.4. antamaan pää-
tökseen, jolla kaupungin valitus teurastamo-
laitoksen liikevaihtoverotuksesta v:lta 1965 
oli hylät ty ja katsottu, että laitoksen peri-
mät eläinten säilytys- ja kuljetusmaksut, 
pakolliset lihantarkastusm.aksut ja jäähdyttä-
mömaksut ovat liikevaihtoveron alaisia (18.5. 
1481 §). 

Kalusto. Laitoksen käytet ty Fordson Major 
-merkkinen traktori päätettiin luovuttaa 
4 000 mk:n hintaisena osamaksuksi uu t ta 
traktoria ostettaessa (yjsto 24.1. 5217 

Rakennuspiirustusten hyväksyminen. Kau-
punginhallitus hyväksyi arkkitehtitoimisto 
Seppo Kasasen laatimat entisen sikateurasta-

mon muutospiirustukset sekä vanhan vuota-
varaston muuttamista kukkien tukkumyynti-
halliksi koskevat piirustukset (2.2. 390 §, 
8.6. 1765 §). 

Kalatukkukeskus 

Verkkosaaren alueen hallinnonjärjestäminen. 
Kaupunginhallitus päätti , että kalatukku-
keskuksen 27 363 m2:n suuruinen maa- ja 
vesialue laitureineen siirretään satamalauta-
kunnan hallinnosta teurastamolaitoksen lau-
takunnan hallintoon 1.1.1968 alkaen, että 
alueen maapohja-arvo, 35 887 mk, otetaan 
kalatukkukeskuksen pääomaan samasta ajan-
kohdasta ja et tä kalatukkukeskuksen väylän 
arvo, 1 044 499 mk, laiturin arvo, 619 614 mk, 
hallien perustöiden arvo, 550 000 mk, ja 
satamalaitoksen suorittamien kalatukkukes-
kuksen rannan rakennustöiden kustannus-
arvot näiden töiden valmistuttua poistetaan 
kaupungin kantaomaisuuden kirjanpidosta 
poistomäärärahaa käyttämättä . Lisäksi kau-
punginhallitus päät t i vahvistaa sataman 
maanpuoleisen rajan satamarakennusosaston 
20.10.1966 päiväämän kartan osoittamalla ta-
valla, jolloin teurastamolaitoksen lautakun-
nan hallintoon siirtyvä ns. punainen alue 
(satama-alue) muut tuu samalla ns. siniseksi 
alueeksi (osittain satamaliikenteelle luovu-
tet tu alue) (7.9. 2447 §). 
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