
2. Kaupunginhallitus 

sen aiheuttamien vahinkojen korvaamiseksi 
(yjsto 4.7. 6516 §). 

Yleisjaosto päätti, hyläten Suomen Meri-
mies-Unionin esityksen korvauksen suoritta-
misesta satamajohtajan, Suomen Merimies-
unionin ja merikapt. Henrik Sei enin kesken 
v. 1967 käydyissä neuvotteluissa laaditun 
pöytäkirjan 1 §:n 1 kohdassa tarkoitetun 
2 100 mk:n suuruisen korvauksen osalta,oi-
keuttaa satamalaitoksen suorittamaan meri-
kapt. Selenille pöytäkirjan mukaisena vahin-

gonkorvauksena satamalautakunnan 18.12. 
1967 päättämän, työsuorituksia vastaavan 
summan lisäksi 7 350 mk tavanmukaisilla eh-
doilla. Muilta osin asia, joka koski m/s Thor-
nimisen hinaaja-aluksen vuokraamista, pa-
lautettiin satamalautakunnalle sen toimival-
taan kuuluvana (yjsto 25.1. 5178 §). 

Jäsenmaksut. Suomen Satamaliitolle pää-
tettiin suorittaa kertomusvuoden jäsenmaksu 
(yjsto 13.6. 6286 §). 

9. Liikelaitoksia koskevat asiat 

Sähkölaitos 

Viranhaltijat. Seuraavat sähkölaitoksen 
avoinna olevat virat päätettiin toistaiseksi 
jättää vakinaisesti täyttämättä: 23. pl:n 
autoteknikon virka (19.8. 3191 §); 20. pl:n 
sähkömestarin virka (23.9. 3554 §); 20. pl:n 
konemestarin virka (5.8. 3062 §) ja 19. pl:n 
varastonhoitajan virka (11.3. 763 §). 

Kaupunginhallitus katsoi, että teollisuus-
laitosten lautakunnan esittämät sähkölaitok-
sen, vesilaitoksen ja kaasulaitoksen työsuh-
teessa olevien toimihenkilöiden sopimuspal-
kat voidaan myönnettyjen määrärahojen 
puitteissa tarkistaa ehdotetun mukaisiksi 
1.10.1967 alkaen kertomusvuoden loppuun, 
kuitenkin siten, että vesilaitoksen konepaja-
toimiston päällikölle saatiin maksaa 2 905 
mk:n kuukausipalkka. Uusitut palkkasopi-
mukset oli tehtävä vahvistettua lomaketta 
käyttäen muiden aikaisempien sopimusehto-
jen mukaisesti. Sopimuspalkkoja saatiin ker-
tomusvuoden alusta korottaa 3 % ja 1.6. 
lukien 3.5%, jolloin kaupunginvaltuuston 
kertomusvuoden ajaksi ehkä päätettäviä 
yleis- ja tasokorotuksia ei näihin palkkoihin 
enää sovellettaisi (19.2. 571 §). 

Kaupunginhallitus päätti, että sähkö-, 
vesi- ja kaasulaitoksen toimitusjohtajilla ei 
ole oikeutta varallaolokorvaukseen (13.5. 
2323 §). 

Päivystysjärjestelmiin tarkistaminen. Säh-
kölaitoksen päivystysjärjestelmää päätettiin 
täydentää siten, että samanaikaisesti saa olla 
päivystämässä enintään kaksi insinööriä, toi-
nen käytön ja toinen verkon päivystävänä in-
sinöörinä siten, että molempien ryhmien insi-
nööri on päivystämässä vain viikonvaihteen 
eli perjantai-illasta maanantaiaamuun sekä 
viikon keskelle sattuvien pyhä- ja vapaapäi-
vien aikana (13.5. 2324 §). 

Työaika. Kaupunginhallitus määräsi, että 
sähkölaitoksen sekä teollisuuslaitosten lauta-
kunnan kanslian toimistotyöaikaa noudatta-
vien viranhaltijoiden ja toimihenkilöiden 
työaika maanantaisin, keskiviikkoisin, tors-
taisin, perjantaisin ja arkipyhäviikkojen lau-
antaisin on klo 8.3 0—16 sekä tiistaisin klo 
8.3 0—16.3 0. Samalla kaupunginhallitus mää-
räsi sähkölaitoksen ja teollisuuslaitosten lau-
takunnan kanslian aukioloajaksi klo 8.3 0— 
15.45 kaikkina työpäivinä kuitenkin niin, että 
sähkölaitoksen asiakastoimisto pidetään 
avoinna arkitiistaisin klo 8.30—18.00 (10.6. 
2630 §). 

Runeberginkatu 3:ssa olevan rakennuksen 
purkaminen. Kaupunginhallitus oikeutti 
kiinteistölautakunnan luovuttamaan Rune-
berginkatu 3:ssa olevan, osaksi sähkölaitok-
sen tulevan toimitalon tontilla sijaitsevan 
asuinrakennuksen sen vapauduttua asuk-
kaista korvauksetta sähkölaitokselle uudis-
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rakennustyömaan toimisto- ja huoltotarkoi-
tuksiin käytettäväksi sekä rakennustyön yh-
teydessä kaupungille kustannuksia aiheutta-
matta purettavaksi ja poiskuljetettavaksi. 
Asunnonjakotoimikuntaa kehotettiin osoitta-
maan rakennuksen 14 päävuokralaiselle asun-
not, mikäli nämä olisivat kaupungin vuokra-
asunnon tarpeessa, niin että rakennus voitai-
siin luovuttaa sähkölaitokselle 31.12.1968 
mennessä (7.10. 3684 §). 

Sähkö-ja voima-asematym. Kaupunginhal-
litus oikeutti sähkölaitoksen käyttämään 
eräitä v:n 1967 ja kertomusvuoden talous-
arvioon kaukolämmitystä, voima- ja sähkö-
asemia, sähköverkkoja, kiinteistöjä, ulkova-
laistusta ym. varten merkittyjä siirtomäärä-
rahoja (22.1. 239 §). 

Työllisyystyöt. Kaupunginhallitus myönsi 
600 000 mk sähkölaitoksen käytettäväksi Sal-
misaaren satamalaiturin ja hiilikentän tuki-
muurin rakennustöitä varten (26.2. 643 §) 
sekä 360 000 mk sähkölaitoksen käytettä-
väksi Pakilan ja Pitäjänmäen-Munkkiniemen 
työllisyystöinä tehtäviä kaapelointitöitä var-
ten (9.12. 4331 §). 

Voimalaitokset ym. Kaupunginhallitus 
päätti määritellä Salmisaaren voimalaitos-
tontin uudelleen siten, että siihen kuuluvat 
asemakaavan mukaisen korttelin TK 783 
tontti n:o 1 ja korttelin TK 786 tontti n:o 2 
sekä että uudelleen määrittelyn seurauksena 
syntynyt 19 591 m2:n suuruinen lisäalue siir-
retään 1.7. alkaen sähkölaitoksen pääomaan 
ja hallintoon 490 000 mk:n arvoisena. Asia-
miestoimistoa kehotettiin huolehtimaan sopi-
muksen tekemisestä tie- ja vesirakennushalli-
tuksen kanssa siitä, että syvävarasto saatai-
siin rakentaa Länsiväylän alitse. Kiinteistö-
lautakuntaa kehotettiin huolehtimaan siitä, 
että Lapinlahden sairaala-aluetta koskevaan, 
Helsingin yliopistollisen keskussairaalaliiton 
kanssa tehtävään vuokrasopimukseen sisälly-
tetään syvä varaston sijoittamista koskeva 
ehto. Urheilu- ja ulkoiluvirastoa kehotettiin 
poistamaan korttelin TK 786 tontilla n:o 2 
oleva venelaituri 31.7. mennessä. Kaupunki-

suunnitteluvirastoa kehotettiin huolehtimaan 
syvävarastosuunnitelman toteuttamiseksi 
tarpeellisen asemakaavan muutosehdotuksen 
laatimisesta. Sähkölaitos oikeutettiin aloitta-
maan ensimmäisen, 75 000 m3:n suuruisen 
varastoluolan rakentaminen välittömästi sekä 
toisen samansuuruisen varastoluolan raken-
taminen kaupunginhallituksen eri päätöksen 
perusteella sen jälkeen, kun kaupungin sekä 
kauppa- ja teollisuusministeriön välinen va-
rastotilan vuokrasopimus olisi asianmukai-
sesti hyväksytty (1.7. 2882 §). 

Kaupunginhallitus hyväksyi Neste Oy:n 
laatimat, 5.9. päivätyt polttoöljyn syvävaras-
ton varastoluolien pääpiirustukset (28.10. 
3892 §). 

Kaupunginhallitus päätti, että Hanasaa-
ren voimalaitostonttiin liitetään 13 107 m2:n 
suuruiset lisäalueet sähkölaitoksen piirus-
tuksen n:o 2 VHa 51—68B mukaisesti, jolloin 
tontin koko pinta-ala olisi 64 897 m2. Lisä-
alueet päätettiin 1.1.1969 siirtää sähkölaitok-
sen hallintoon ja pääomaan 65 535 mk:n ar-
voisena (23.9. 3555 §). 

Kaupunginhallitus päätti, että kaasulaitok-
selta sen tuotantoprosessin muutoksen takia 
vapautuvat, Suvilahdessa sijaitsevat alueet 
varataan sähkölaitoksen piirustuksen n:o 
3VSu 41-25 mukaisesti sähkölaitoksen käyt-
töön uutta Suvilahden voimalaitosta ja lai-
toksen muita tarpeita varten edellyttäen, että 
alueiden käyttöä suunniteltaessa otetaan 
huomioon varaus ns. rantamoottoritietä var-
ten. Sähkölaitosta kehotettiin käyttösuunni-
telmaa laatiessaan neuvottelemaan kaupun-
kisuunnittelulautakunnan ja satamalauta-
kunnan kanssa (9.9. 3435 §). 

Kaupunginhallitus hyväksyi arkkit. Erkko 
Virkkusen laatimat, 4.3. päivätyt ja 2.4. 
muutetut Munkkisaaren huippu- ja vara-
lämpökeskuksen pääpiirustukset siten, että 
savupiipun pinnan käsittelyä olisi erityisesti 
tutkittava silmällä pitäen noen valumisen 
poistamista. Laitos olisi varustettava tarkoi-
tuksenmukaisilla noenpoistolaitteilla ja säi-
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liöt varustettava vaahtosammutuslaitteilla 
(29.4. 2176 §). 

Edelleen kaupunginhallitus hyväksyi Ark-
kitehtuuritoimisto Aarne Ervin laatimat, 
16.4. päivätyt Myllypuron voimalaitoksen 
öljyvaraston pääpiirustukset (2.9. 3321 §). 

Valaistus. Kaupunginhallitus päätti pyy-
tää Uudenmaan tie- ja vesirakennuspiiriä 
ryhtymään toimenpiteisiin Vuosaaressa si-
jaitsevan Kallvikintien valaisemiseksi (5.8. 
3065 §). 

Merkittiin tiedoksi, että kulkulaitosten ja 
yleisten töiden ministeriö oli oikeuttanut tie-
ja vesirakennushallituksen tekemään valtion 
puolesta kaupungin kanssa sopimuksen Hel-
singin—Jorvaksen moottoritien ja Tuusulan 
moottoritien kaupungin alueella olevan osuu-
den valaisemisesta. Helsingin—Lahden moot-
toritien suhteen tie- ja vesirakennushallitus 
katsoi, että valaistustyö olisi tehtävä koko-
naisuudessaan välillä Koskelantie—Tattari-
harju moottoritieosuuden Viikki—Tattari-
harju valmistuttua. Asiamiestoimistoa keho-
tettiin huolehtimaan sopimuksen allekirjoit-
tamisesta (13.5. 2329 §). 

Yleisten töiden lautakuntaa ja urheilu- ja 
ulkoilulautakuntaa kehotettiin harkitsemaan 
tarpeellisten määrärahojen merkitsemistä v:n 
1969 talousarvioehdotuksiinsa urheilu- ja 
leikkikenttien sellaisia yleisvalaistuskustan-
nuksia varten, että kentät voitaisiin pitää 
osittain valaistuina sellaisina pimeinä vuo-
denaikoina, jolloin kentillä ei ole niihin liitty-
vää toimintaa (8.1. 97 §). 

Suurjännitelinjojenym. rakentaminen. Vih-
din Sähkö Oy oikeutettiin rakentamaan 20 
kV:n suurjännitelinja Salmen ulkoilualueelle 
14.3. päivätyn piirustuksen osoittamalla ta-
valla (13.5. 2333 §). 

Enso Gutzeit Oy:lle myönnettiin lupa 
4 kW:n varasyöttö johdon rakentamiseen 
Katajanokan kalliosuojan ja yhtiön omista-
man väestönsuojan väliseen yhdystunneliin 
toistaiseksi ja siten, että se olisi voimassa 
kuuden kuukauden irtisanomisajoin ja siten, 
että varasyöttö johto rakennettaisiin Voima-

ja polttoainetaloudellisen yhdistyksen Eko-
non laatiman ja rakennustarkastusviraston 
hyväksymän suunnitelman mukaisesti (yjsto 
30.5. 6162 §). 

Voimalaitosten kattilan osien ym. tullaus. 
Kaupunginhallitus oli hakenut muutosta 
tullihallituksen päätöksiin, jotka koskivat 
Hanasaaren voimalaitoksen kattilan osien 
tullausta. Tavarat oli tullattu kattilana eikä 
kattilan osina. Koska näitä ei valmisteta koti-
maassa, olisi niiden pitänyt olla tullittomia ja 
kaupungin saada siltä peritty summa takai-
sin. Korkein hallinto-oikeus oli 18.9. antamil-
laan päätöksillä kumonnut tullihallituksen 
päätöksen ja ottamatta välittömästi tutkit-
tavakseen, miten tavarat on tullattava, pa-
lauttanut asian tullihallituksen uudelleen kä-
siteltäväksi (25.11. 4208, 4210 §). 

Samaten kaupunginhallitus oli valittanut 
korkeimpaan hallinto-oikeuteen Salmisaaren 
höyryvoimalaitoksen turbogeneraattorin osis-
ta perittyä tullia koskevassa asiassa. Korkein 
hallinto-oikeus oli 18.9. antamallaan päätök-
sellä hylännyt valituksen sen tähden, että 
kyseinen generaattori ja höyryturbiini eivät 
muodosta sellaista generaattoriyhdistelmää, 
joka olisi tullattava tullitariffinimikkeen 
85.01.200 mukaan (2.12. 4280 §). 

Kemijoki Oy :n rahaosakkeiden merkitse-
mistä koskevan yhtiön tiedustelun johdosta 
kaupunginhallitus päätti ilmoittaa, ettei kau-
punki ollut tällä kertaa halukas merkitse-
mään yhtiön rahaosakkeita (15.1. 170 §, 2.12. 
4283 §). 

Vahingonkorvaukset. Yleis jaosto päätti va-
pauttaa Rakennus Oy Laine -nimisen yhtiön 
korvaamasta 1 296 mk v. 1966 Hitsaajankatu 
13:n kohdalla sattuneen kaapelivaurion 2 592 
mk:n määräisistä kustannuksista tavanmu-
kaisilla ehdoilla (yjsto 23.10. 7281 §). 

Sähkölaitoksen 60-vuotisjuhlajulkaisu. Kau-
punginhallitus oikeutti sähkölaitoksen toi-
mittamaan ja painattamaan kertomusvuoden 
ja v:n 1969 aikana sähkölaitoksen 60-vuotis-
juhlajulkaisun siten, että julkaisun painos-
määrä käsittäisi enintään 6 000 suomenkie-
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Iistä ja enintään 2 000 ruotsinkielistä kappa-
letta (20.5. 2421 §). 

Vesilaitos 

Viranhaltijat. Seuraavat virat päätettiin 
toistaiseksi jättää vakinaisesti täyttämättä: 
10. pl:n mittarinlukijan virka ja 8. pl:n toi-
mistoapulaisen virka (25.3. 901 §, 20.5. 
2419 §). 

Osastopäällikkö Seppo Prihan kanssa pää-
tettiin ajaksi 1.9.1968—31.7.1969 tehdä osa-
päivätyötä koskeva työsopimus, jossa työaika 
olisi 22 viikkotuntia ja palkka 2 378 mk/kk 
(2.9. 3323 §). 

Kaupunginhallitus päätti kumota vuosina 
1948, 1951 ja 1961 tekemänsä vesilaitoksen 
vedenpuhdistuslaitosten kemistien ja labora-
torioteknikkojen poikkeuksellista virka-aikaa 
koskevat päätökset ja vahvistaa uudet työ-
ajat teollisuuslaitosten lautakunnan esityk-
sen mukaisesti (23.12. 4483 §). 

Työsuhteisten toimihenkilöiden sopimus-
palkkojen tarkistaminen, ks. sähkölaitos. 

Toimitusjohtajan varallaolokorvaus, ks. 
sähkölaitos. 

Kaupunginhallitus päätti muuttaa laitok-
sen insinöörien päivystysaikaa siten, että se 
ympärivuotisena käsittää ajan varsinaisen 
työajan ulkopuolella silloin, kun työpäivien 
väliin jää sunnuntai, yksi tai useampi arki-
pyhä tai muu päivä, jolloin ei yleisesti olla 
työssä (13.5. 2325 §). 

Rakennus- ja muutostyöt ym. Kaupungin-
hallitus oikeutti vesilaitoksen käyttämään 
kertomusvuoden talousarvioon kuuluvia eräi-
tä siirtomäärärahoja. Määrärahoilla suoritet-
tavat työt olisi pyrittävä sopeuttamaan työl-
lisyyden kausivaihtelujen mukaan siten, ettei 
työvoiman määrä kesällä ylittäisi talvikauden 
työvoimaa (22.1. 237 §). 

Vesijohtotyöt. Kaupunginhallitus oikeutti 
vesilaitoksen käyttämään Pitäjänmäellä, Ko-
nalassa, Etelä-Kaarelassa, Pakilassa, Tuoma-
rinkylässä, Tapaninkylässä, Malmilla, Suur-

metsässä, Myllypuron omakotialueella, Ve-
salan-Kontulan omakotialueella, Vartiohar-
jussa, Marjaniemessä, Tammisalossa, Kuusi-
saaressa ja Laajasalon omakotialueella vie-
märitöiden yhteydessä rakennettavia vesi-
johtoja varten v:n 1967 talousarvioon vesi-
johtojen rakentamiseen etupäässä rakennus-
lain 78—79 §:ien mukaisesti rakennettavien 
viemäreiden kanssa merkitystä määrärahasta 
1 812 800 mk sekä samaan tarkoitukseen 
v:n 1965 vastaavalta tililtä 44 000 mk (3.1. 
45 §); samoin v:n 1966 tililtä 98 282 mk ja 
kertomusvuoden vastaavalta tililtä 2.5 mmk 
(18.11. 4135 §). 

Jäljempänä mainittuja vesijohtotöitä var-
ten kaupunginhallitus vielä myönsi seuraavat 
määrärahat: 55 000 mk Vanhan sotilastien 
viemärin jatkamiseksi Purjetuulentiehen 
(22.4. 2102 §); 32 000 mk Yliskylän kansa-
koulun vesijohdon rakentamista varten Laa-
jasalontieltä Holmanmoisiontielle (24.6. 
2819 §). 

Edelleen myönnettiin 15 000 mk kaikki 
vuodenajat toimivan vesijohdon rakentami-
seksi Vattuniemen karien satama-alueelle 
Helsingfors Segelklubbin huoltorakennuksen 
kohdalle siihen saakka, missä rakennuksesta 
tuleva viemäri liittyy yleiseen viemäriin mm. 
sillä ehdolla, että yhdistys jättää vesilaitok-
selle kirjallisen sitoumuksen seuraavien ehto-
jen täyttämisestä: 

yhdistys vastaa rakennettavan vesijohdon 
huolto- ja korjauskustannuksista vuokra-
alueen rajan läheisyyteen sijoitetusta vesi-
mittarikaivosta alkaen, 

kaupunki ei vastaa siitä, että vesijohto py-
syy vaikeissakin talviolosuhteissa jatkuvasti 
käyttökunnossa, 

yhdistys ei vaadi korvausta hukkaanvalu-
neesta vedestä siinä tapauksessa, että vesi-
johto, jota maasto-olosuhteista johtuen ei 
voida asentaa routimattomaan syvyyteen, 
rikkoutuu; kaupungilla on oikeus käyttää 
kustantamaansa vesijohtoa myös muuhun 
tarkoitukseen tarvittaessa (24.6. 2813 §, 
7.10. 3693 §). 
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Tie- ja vesirakennuslaitoksen Uudenmaan 
piirille myönnettiin oikeus rakentaa yksityi-
nen vesijohto Vanhalta Porvoontieltä Malmin 
lentoasemalle 9,10. päivätyn karttapiirroksen 
mukaisesti. Lupa myönnettiin eräillä ehdoil-
la, irtisanomisaika 6 kk (yjsto 11.12. 7676 §). 

Keskinäiselle Vakuutusyhtiölle Auralle 
myönnettiin eräillä ehdoilla lupa merenalai-
sen muovisen vesijohdon rakentamiseen Mar-
janiemen rannasta Pieneen Koivusaareen kau-
pungin omistamalle maa- ja vesialueelle 45. 
kaupunginosassa sekä jätevesien johtamiseen 
mereen toistaiseksi. Lupa jätevesien johtami-
seen oli voimassa toistaiseksi kuuden kuukau-
den irtisanomisajoin ja niin kauan kuin ano-
jalla oli huoltosopimus puhdistamon huol-
losta tarpeellisen asiantuntemuksen omaavan 
liikkeen kanssa. Lupa myönnettiin 200 mk:n 
kertakaikkista korvausta vastaan. Lupaehto-
jen rikkomisesta oli suoritettava kiinteistö-
lautakunnan kulloinkin määräämä, enintään 
1 000 mk:n suuruinen sopimussakko (yjsto 
29.2. 5417 §). 

Toimitusjohtaja Asko Sahrakorven ano-
muksesta kaupunginhallitus oikeutti vesilai-
toksen rakentamaan vesijohdon osaan Jol-
laksentietä anojan omistaman tontin Jollak-
sentie 69 vedensaantia varten. Lupa myön-
nettiin eräillä ehdoilla ja siten, että vesilaitos 
asentaa hankkimaansa materiaalia käyttäen 
vesijohdon kaupungin kustannuksella (29.4. 
2177 §). 

Helsingin maalaiskunnalle myönnettiin 
eräillä ehdoilla lupa pääsyöttöjohdon raken-
tamiseen Pitkäkosken vedenpuhdistuslaitok-
sen alueelta Hakunilan suuntaan toistaiseksi, 
irtisanomisaika 3 v (yjsto 6.6. 6226 §). 

Länsi-Suomen vesioikeus oli v. 1965 myön-
tänyt Alkoholiliike Oy:lie luvan johtaa jäte-
vedenpuhdistuslaitoksessa puhdistetut jäte-
vedet Rajamäen tehtailtaan Vantaanjoen ve-
sistöön kuuluvaan Koirasuolenojaan. Vuonna 
1967 oli yhtiö edelleen anonut samaa oikeut-
ta, koska jäteveden johtaminen ei ollut ai-
heuttanut mitään haittaa tai terveydellistä 
vaaraa kenellekään. Samalla yhtiö oli pyytä-

nyt, että lupaehdoista poistettaisiin desin-
fiointia koskeva kohta. Hakemuksen johdosta 
kaupunginhallitus päätti samana vuonna jät-
tää vesioikeudelle muistutuskirjelmän, jossa 
kiinnitettiin huomiota lammikointimenetel-
män kehittämiseen, mahdollisiin vahingon-
korvausvaatimuksiin, jätevesien vahingolli-
seen vaikutukseen muutenkin kuin vesilai-
toksen raakaveden osalta sekä jätevesien 
desinfioimisen tarpeellisuuteen. Helsingin 
maalaiskunta ja maataloushallitus olivat 
puoltaneet luvan myöntämistä eräin muu-
toksin. Alkoholiliike oli antamassaan selityk-
sessä selvittänyt toimenpiteitä, joihin se oli 
ryhtynyt tehtaiden jätevesien puhdistamisen 
tehostamiseksi, mutta pyytänyt tutkimus-
ajan pidentämistä v:n 1970 loppuun. Vesi-
oikeus oli varannut kaupunginhallitukselle 
mahdollisuuden vastaselityksen antamiseen 
Alkoholiliikkeen selityksen johdosta. Vesi-
laitos oli lausunnossaan todennut yhtiön esit-
tämien, lupaehtoja koskevien lausumien peri-
aatteessa vastaavan vesilaitoksen kantaa 
asiassa. Velvoitteeseen sisältyvät tutkimukset 
olisi kuitenkin suoritettava mahdollisimman 
nopeasti eli v:n 1969 loppuun mennessä. Li-
säksi vesilaitos oli korostanut Rajamäen teh-
taiden jätevesien suurta merkitystä Vantaan-
joen alajuoksun veden ja kaupungin raaka-
veden laatuun nähden, minkä vuoksi puhdis-
tuksen tehostamista koskevat toimenpiteet 
olisi pyrittävä toteuttamaan mahdollisim-
man nopeasti. Kaupunginhallitus päätti 
Länsi-Suomen vesioikeudelle annettavassa 
vastaselityksessään esittää vesilaitoksen lau-
sunnossa esitetyt näkökohdat (27.5. 2481 §). 

Länsi-Suomen vesioikeus oli v. 1965 myön-
tänyt Rinnekoti-Säätiölle luvan johtaa ak-
tiivilietelaitoksessa puhdistettu Rinnekodin 
jätevesi Lakistenpuroon. Vesilaitos mainitsi, 
että puhdistuslaitoksen laajentaminen olisi 
suoritettava kiireellisesti, koska sen nykyinen 
kapasiteetti ei läheskään vastannut Rinne-
kodista jo tulevaa jätevesimäärää. Silvolan 
tekoaltaasta tapahtuvan kaupungin veden-
oton kannalta olisi ratkaisevan tärkeätä, että 
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varsinkin kasvinravinteet saataisiin tarkoin 
poistettua. Säätiö oli hakenut uutta lupaa lai-
toksen laajentamisen takia lisääntyneen jäte-
vesimäärän vuoksi ja esittänyt suunnitelman 
puhdistuslaitoksen tarkkailun järjestämiseksi 
uudelleen. Vesilaitos oli anomuksen johdosta 
viitannut aikaisempaan muistioonsa ja huo-
mauttanut, ettei suunnitelmassa esitetty 
tarkkailuohjelma ollut riittävä. Kaupungin-
hallitus päätti, että vesioikeudelle kaupungin 
puolesta jätettävässä muistutuksessa esite-
tään vesilaitoksen lausunnossa mainitut nä-
kökohdat (5.8. 3066 §). 

Asiamiestoimistoa kehotettiin tarpeellisia 
asiantuntijoita apunaan käyttäen edusta-
maan kaupunkia seuraavissa tilaisuuksissa: 
Akkuteollisuus Oy:n hakemuksesta pidettä-
vässä vesilain 16 luvun 20 §:n 3 mom:n mu-
kaisessa tarkastuksessa, joka koski jätevesien 
johtamista Kera van jokeen Helsingin maa-
laiskunnan Tikkurilan kylässä* (yjsto 17.5. 
6057 §) sekä Kellokosken ja Ohkolan sairaa-
loiden jätevesien johtamisesta Keravanjo-
keen tehdyn hakemuksen johdosta pidettä-
vässä vesilain 18 luvun 5 §:n mukaisessa kat-
selmuskokouksessa ja Fiskars Oy:n Kellokos-
ken tehtaan vastaavanlaisesta hakemuksesta 
pidettävässä katselmuskokouksessa (yjsto 
28.3. 5641 §). Asiamiestoimistoa kehotettiin 
sittemmin tekemään muistutus Länsi-Suo-
men vesioikeudelle Kellokosken ja Ohkolan 
sairaaloiden jätevesien johtamista koskevasta 
hakemuksesta vesilaitoksen ja rakennusviras-
ton esittämillä perusteilla (17.6. 2745 §). 

Vesipostit. Yleis jaosto oikeutti teollisuus-
laitosten lautakunnan poistamaan Kyläkun-
nantie 49:n kohdalla Vallisaaressa ja Axel 
Lindbergin tien—Laajasalontien sekä Kau-
pinmäentien — Laurinmäentien risteyksessä 
sijaitsevat vapaapostit sekä teollisuuslaitos-
ten lautakunnan kirjelmässä n:o 145/24.9. 
1968 mainitut vapaapostit (yjsto 17.5. 6056 
§, 6.11. 7400 §). 

Kesävesijohdot ja vesipostit. Kaupungin-
hallitus oikeutti vesilaitoksen asentamaan 
yhteensä 11 300 jm tilapäisiä vesijohtoja 

ja 85 kpl vesiposteja Etelä-Kaarelaan, Pakila-
Tuomarinkylään, Pukinmäkeen, Malmi-Tapa-
ninkylään, Suutarilaan, Puistola-Heikinlaak-
soon, Mellunkylään, Vartiokylään ja Laaja-
saloon. Lisäksi saatiin tilapäisiä vesijohtoja 
tarpeellisine vesiposteineen asentaa enintään 
yht. 1 000 m (6.5. 2234, 2235 §). 

Vanhankaupungin vedenpuhdistuslaitos. 
Kaupunginhallitus päätti hyväksyä Vanhan-
kaupungin vedenpuhdistuslaitoksen perus-
korjauksen II rakennusvaihetta koskevat, 
arkkit. Bertel Saarnion laatimat pääpiirus-
tukset n:o VI—V 19 sekä V 300—V 315. 
Työtä suoritettaessa olisi otettava huomioon 
yleisten töiden lautakunnan tunnelien suu-
aukkojen yläpuolelle rakennettavista suoja-
kaiteista tekemät huomautukset (6.4. 1069 §). 

Pitkäkosken vedenpuhdistuslaitos. Kaupun-
ginhallitus hyväksyi arkkit. Bertel Saarnion 
laatimat, 11.1., 13.1. ja 29.1. päivätyt Pitkä-
kosken vedenpuhdistuslaitoksen huolto- ja 
vara voima-asemarakennuksen luonnospiirus-
tukset (6.4. 1070 §). 

Rakennustoimi Oy -nimisen yhtiön Pitkä-
kosken vedenpuhdistuslaitoksen rakentamis-
työn yhteydessä oli aiheutunut riitajuttu töi-
den viivästymisen vuoksi ym. syistä. Synty-
neen riidan vuoksi yhtiön asetettavaksi vaati-
maan välimiesoikeuteen nimettiin kaupungin 
puolesta jäseneksi prof., lakit, tri P. J. Muuk-
konen. Asiasta päätettiin yhtiölle ilmoittaa 
lainmukaisessa järjestyksessä (26.2. 631 §). 

Raakaveden hankintaa koskevan kolmi-
sopimuksen muuttaminen. Kaupunginhallitus 
päätti kaupungin puolesta suostua siihen, että 
Helsingin kaupungin, Espoon kauppalan ja 
Helsingin maalaiskunnan kesken v. 1965 alle-
kirjoitetun raakaveden hankintaa koskevan 
kolmisopimuksen 6 §:ää muutetaan siten, että 
pykälässä tarkoitetun lähiohjelman toisen 
vaiheen laajuudesta ja toteuttamisesta sovi-
taan lopullisesti vasta sen jälkeen, kun raaka-
veden hankinnan kauko-ohjelman alustava 
suunnitelma toteuttamisaikatauluineen on 
valmistunut, kuitenkin ennen v:n 1969 loppua 
(16.12. 4416 §). 
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Kaupunginhallitus hyväksyi em. kuntien 
kesken raakaveden hankinnasta tehdyn sopi-
muksen edellyttämän toimikunnan toiminta-
kertomuksen v:lta 1967 (5.2. 409 §). 

Hiidenvesisuunnitelma. Korkeimmalta hal-
linto-oikeudelta päätettiin hakea muutosta 
Länsi-Suomen vesioikeuden 19.12.1967 anta-
maan, ns. Hiidenvesisuunnitelmaa koskevaan 
päätökseen sisältyvän sen määräyksen osalta, 
jonka mukaan katselmustoimituksen toisessa 
vaiheessa annettavassa päätöksessä voitaisiin 
antaa veden johtamista Hiidenvedestä rajoit-
tavia määräyksiä. Kaupungin taholta päätet-
tiin vaatia sanotun määräyksen poistamista 
(12.2. 494 §). Länsi-Suomen vesioikeus oli 
em. päätöksessään, joka mm. koski veden 
johtamista Hiidenvedestä Vantaanjoen vesis-
tön kautta Helsingin kaupungin, Espoon 
kauppalan ja Helsingin maalaiskunnan ve-
densaannin turvaamiseksi, oikeuttanut kau-
pungin vesilain 2 luvun 26 §:n 1 momentin 
mukaisesti ryhtymään jo ennen lupapäätök-
sen lainvoimaiseksi tulemista omalla ja toisen 
alueella lupapäätöksen mukaisesti ja noudat-
taen muutoinkin, mitä päätöksessä on mää-
rätty näitä töitä koskevilta osilta, Härkälän-
joen ja Lepsämäjoen perkaamista, padon 
rakentamista Salmijärven Luusuaan sekä 
vedenottamolta Hiidenveteen johtavan ve-
denjohtoputken rakennelmineen ja laittei-
neen rakentamista tarkoittaviin töihin, joiden 
suorittamisen ei ole katsottava estävän olo-
jen palauttamista olennaisilta osin entisen 
veroisiksi sillä ehdolla, että kaupunki aset-
taa ja lääninkonttoriin tallettaa 50 000 mk:n 
suuruisen vakuuden kaiken vahingon korvaa-
misesta. Kaupunginhallitus kehotti rahatoi-
mistoa tallettamaan lääninkonttoriin kau-
pungin kassavaroista eo. päätöksen mukaisen 
50 000 mk:n suuruisen vakuuden (19.2. 552 §). 

Kaupungin ja Helsingin maalaiskunnan vä-
lisen vedenmyyntisopimuksen muuttaminen. 
Kaupunginhallitus päätti puolestaan, että 
Helsingin kaupungin ja Helsingin maalais-
kunnan keskeisen, v. 1965 allekirjoitetun ve-
denmyyntisopimuksen 1 ja 2 § muutetaan 

seuraaviksi siten, että myös sopimuksen liit-
teenä nro 1 oleva kartta uusitaan teollisuus-
laitosten lautakunnan 23.4. päivätyn esityk-
sen liitteenä olevan kartan mukaiseksi: 

1 §• 

Kaupunki myy kunnalle vesijohtovettä 
tätä sopimusta allekirjoitettaessa valmiina 
olevasta tai myöhemmin rakennettavasta 
vesijohtoverkostaan. Vesi toimitetaan kau-
pungin ja kunnanrajan läheisyyteen kaupun-
gin vesilaitoksen toimesta ja kunnan kustan-
nuksella rakennettavien, tämän sopimuksen 
liitteenä n:o 1 olevaan karttaan likimääräi-
sesti merkittyjen päävesimittarien kautta. 
Tarkoitetut mittarit niihin kuuluvine laittei-
neen kustantaa kunta, mutta jäävät ne kau-
pungin omistukseen. 

Vesi toimitetaan pääasiallisesti Pitkäkos-
ken vedenpuidistuslaitokselta länteen suun-
tautuvasta kaupungin pääjohdosta kahdesta 
kohdasta (poist.) sekä lisäksi Vesalasta sekä 
tilapäisesti Siltamäestä ja Konalasta. 

Vedenoton kaupungin verkosta on tapah-
duttava mahdollisimman tasaisesti ympäri 
vuorokauden eikä seuraavia vesimääriä saa 
ylittää: 

V. 1968 V. 1972 v. 1976 
l/s l/s ' l/s 

Pitkäkosken vedenpuh-
distuslaitokselta län-
teen suuntautuvasta 
pääjohdosta kahdesta 
kohdasta yhteensä ... 140 170 380 

(Poist.) 
Vesalasta 95 95 40 
Siltamäestä 1ö ~15 15 
Konalasta 10 10 10 

Yhteensä 200 290 500 

Edellä mainittujen vuosien välisinä vuosina 
vesimäärät määräytyvät suoraviivaisesti in-
terpoloimalla edellä määrätyistä vesimää-
ristä. 
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Lisäksi voi vähäistä paikallista veden 
myyntiä tapahtua sopijapuolten kesken puo-
lin ja toisin mahdollisuuksien mukaan muual-
lakin kaupungin rajan läheisyydessä edelly-
tyksin, että ostaja suorittaa tarvittavista jär-
jestelyistä ehkä aiheutuvat kustannukset. 

2 §. ... 

Kunta rakentaa kustannuksellaan tämän 
sopimuksen mukaisen veden johtamiseen tar-
vittavat johdot päävesimittareista alkaen 
kaupungin puolella ja edelleen omalla alueel-
laan sekä vedenkulutuksen tasaamiseen tar-
vittavat korkeavesisäiliöt. Vesi toimitetaan 
kaupungin verkossa vallitsevalla paineella, ja 
painejärj estelyt kunnan alueella tapahtuvat 
kunnan kustannuksella. 

Kunta osallistuu Pitkäkosken vedenpuh-
distuslaitokselta lähtevän Kuninkaantam-
mentiessä kulkevan pääjohdon rakennuskus-
tannuksiin maksamalla vedenpuhdistuslai-
toksen ja Honkatien väliseltä osuudelta joh-
don maarakennustyöt, joilla tarkoitetaan 
kaivua, mahdollisia pohjanvahvistuksia, put-
ken betonitukia ja kaivannon täyttöä. 

Kunta suorittaa myös 1 §:ssä mainittuun 
karttaan kirjaimella A—B merkityn, pää-
vesimittariin rakennettavan, kaupungin sisäi-
senä jakelu johtona samalla käytettävän syöt-
töjohdon rakennus- ja ainekustannukset. 

Samalla kaupunginhallitus päätti myöntää 
340 000 mk Pitkäkoskelta länteen suuntautu-
van pääsyöttöjohdon rakentamiseksi siltä 
osin kuin se sopimuksen mukaan on kaupun-
gin kustannettava (6.5. 2238 §). 

Kaupungin edustajan nimeäminen eräisiin 
vesiasioita koskeviin toimituksiin. Vesilaitok-
sen toimitusjohtaja tai hänen määräämänsä 
henkilö oikeutettiin edustamaan kaupunkia 
Hyvinkään ja Riihimäen kaupunkien hake-
muksia jätevesien johtamisesta Vantaan-
joen vesistöön koskevassa asiassa (yjsto 25.1. 
5175 §); Karkkilan kauppalan ja Högforsin 
tehtaiden jätevesiä koskevassa katselmustoi-
mituksen alkukokouksessa (yjsto 27.11. 7559 

§); Lammin kunnan jätevesien johtamista 
Ronnin keskuslaitoksesta Pääjärveen koske-
vassa katselmuksessa (yjsto 11.12. 7675 §) ja 
asiamiestoimistoa edustamaan kaupunkia 
Järvenpään kaupungin ja Tuusulan kunnan 
jätevesien johtamista Vantaanjoen vesistöön 
koskevassa asiassa (yjsto 8.2. 5278 §) sekä 
Nurmijärven kunnan jätevesien johtamista 
Klaukkalan rakennuskaava-alueelta Luhta-
jokeen koskevassa katselmuksessa (yjsto 
14.8. 6747 §). 

Jyväskylän hydrobiologinen tutkimuslaitos 
oli perustettu yliopistoyhdistyksen ym:n toi-
mesta. Laitoksen tarkoituksena oli suorittaa 
vesistöihin kohdistuvia tutkimuksia erityi-
sesti Päijänteessä ja siihen virtaavissa vesis-
töissä. Laitoksen toimintaa tuli ohjaamaan 
ja valvomaan neuvottelukunta. Siihen nimet-
tiin kaupungin ehdokkaaksi ylikemisti Esko 
Heinonen (11.3. 760 §). 

Vahingonkorvaukset. Käpylän Urheiluväli-
ne Oyrlle päätettiin suorittaa 1 036 mk rikki-
näisen palokaivon kannen sen autolle aiheut-
tamien vahinkojen korvaamiseksi (yjsto 6.11. 
7401 §) ja merkon. Aarno Nissiselle 1 039 mk 
5 %:n korkoineen 6.11.1967 lukien kadunpin-
nasta koholla olleen vesijohdon sulun hänen 
autolleen aiheuttamien vahinkojen korvaa-
miseksi (yjsto 9.5. 5990 §). 

Jäsenmaksut. Yleis jaosto oikeutti vesilai-
toksen suorittamaan 135 mk Helsingin osuu-
tena Suomen edustamisesta Tampereen, Tu-
run, Lahden, Oulun ja Porin kaupunkien 
kanssa IWSA-nimisessä kansainvälisessä jär-
jestössä aiheutuvista kustannuksista v. 1967 
ja 133 mk kertomusvuoden vastaavista kus-
tannuksista (yjsto 4.1. 5021 §, 31.12.7777 §). 

Kaasulaitos 

Viranhaltijat. Seuraavat kaasulaitoksen 
virat päätettiin toistaiseksi jättää vakinaises-
ti täyttämättä: 17. pl:n esimiehen virka (10.6. 
2627 §) ja 10. pl:n laskuttajan virka (7,10. 
3695 §). 
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Eräiden työsuhteisten toimihenkilöiden so-
pimuspalkkojen tarkistaminen, ks. sähkölai-
tos. 

Toimitusjohtajan varallaolokorvaus, ks. 
sähkölaitos. 

Kaupunginhallitus kehotti järjestelytoi-
mistoa edellyttäen, että kaupunginvaltuusto 
tekee päätöksen siitä, että kaasulaitoksen 
nykyiselle tehdasalueelle rakennetaan öljy-
tuotteeseen perustuva kaasulaitos, yhteistoi-
minnassa kaasulaitoksen kanssa kiireellisesti 
valmistelemaan laitokselta sen tuotantojär-
jestelmän muuttumisen yhteydessä vapautu-
van henkilökunnan sijoittamista kaupungin 
muiden virastojen ja laitosten palvelukseen 
sekä tekemään kaupunginhallitukselle asiaa 
koskevat tarpeelliset esitykset ottaen huo-
mioon teollisuuslaitosten lautakunnan 24.9. 
esittämän henkilökunnan vapautumisajoituk-
sen. Kaasulaitoksen tuli luovuttaa järjestely-
toimiston käytettäväksi tarpeelliset henkilöt 
avustamaan uudelleensijoittelun valmiste-
lussa. Virastoja ja laitoksia kehotettiin mah-
dollisuuksien mukaan avustamaan järjestely-
toimistoa vapautuvan henkilökunnan uudel-
leen sijoittamisessa (21.10. 3832 §). 

Irtaimisto. Rakennusviraston kone varikon 
hallinnassa oleva Symons kartiomurskain 
n:o 785001 päätettiin siirtää kaasulaitokselle 
koksinmurskaamista varten ja merkitä lai-
toksen käyttöomaisuuteen 1 300 mk:n arvoi-
sena (yjsto 14.3. 5533 §). 

Yleisjaosto oikeutti kaasulaitoksen purat-
tamaan bentseenitehtaan bentseenin jalostus-
laitteet ja myymään ne romuna eniten tar-
joavalle sekä poistamaan tileistään laitteiden 
pääoma-arvon 44 675 mk (yjsto 14.3. 5532 §). 

Raaka-ainehiilivaraston kirjaamismenetel-
mä. Kaupunginhallitus päätti kumoten v. 
1952 tekemänsä päätöksen, että kaasulaitok-
sen raaka-ainehiilen normaalivarastomene-
telmästä luovutaan kaasulaitoksen kirjan-
pidossa 31.12.1967 lukien siten, että hiili-
varasto arvostetaan v:n 1967 tilinpäätöksessä 
hankintahintaan (22.1. 241 §). 

Kaasun ja koksin valmistuslaitteet, jakelu-

verkko ym. Kaupunginhallitus oikeutti kaasu-
laitoksen käyttämään eräitä pääomamenoi-
hin merkittyjä siirtomäärärahoja. Määrära-
hoilla suoritettavissa työkohteissa olisi työt 
pyrittävä sopeuttamaan työllisyyden kausi-
vaihtelujen mukaisesti siten, ettei työvoiman 
määrä kesällä ylittäisi talvikauden työvoimaa 
(22.1. 238 §). 

Kaasulaitoksen v:n 1964 Liikevaihtoverotusta 
koskeva asia. Helsingin liikevaihtoverotoi-
misto oli v. 1965 vahvistanut annetusta il-
moituksesta poiketen laitoksen verollisen 
myynnin v:n 1964 kolmannelta verokaudelta 
2 824 350 mk:ksi, vähennyskelpoiset ostot 
54 023 mk:ksi, myynnin verotusarvon 
2 770 326 mk:ksi ja siitä 10 %:n mukaan 
suoritettavan veron 277 032 mk:ksi. Kau-
punki valitti asiasta liikevaihtoverokontto-
rille, joka 14.12.1966 päätti ottamatta välit-
tömästi ratkaistavakseen, miten verotus olisi 
toimitettava, palauttaa asian liikevaihtovero-
toimiston uudelleen käsiteltäväksi. Kaupunki 
valitti päätöksestä edelleen korkeimpaan hal-
linto-oikeuteen, joka 17.9.1968 päätti, ettei 
ollut syytä muuttaa liikevaihtoverokonttorin 
päätöstä, jolla asia oli palautettu liikevaihto-
verotoimistolle uudelleen käsiteltäväksi. Asia-
miestoimisto totesi, että mahdollinen valitta-
minen kuului 7.9.1966 vahvistetun kaasulai-
toksen johtosäännön mukaan laitoksen toimi-
tusjohtajalle, jolla johtosäännön 5 §:n mu-
kaan on oikeus ilman eri valtuutusta käyttää 
kaupungin puhevaltaa liikevaihtoveroa kos-
kevissa asioissa sekä myös päättää asioista, 
jotka koskevat muutoksenhakua (16.12. 
4419 §). 

Merenkulun ja merimiesten muistomerkki. 
Kaasulaitoksen käytettäväksi myönnettiin 
2 500 mk merenkulun ja merimiesten muisto-
merkin ikuista liekkiä varten tarvittavan 
kaasujohdon vetämisestä aiheutuvien kus-
tannusten suorittamista varten (19.2. 551 §). 

Jäsenmaksut. Yleisjaosto hyväksyi raha-
toimiston sen toimenpiteen, että rahatoimisto 
oli suorittanut Kansainvälisen Kaasu-Unio-
nin 250 mk:n suuruisen v:n 1967 jäsenmaksun 
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(yjsto 29.2. 5390 §), sekä kehotti rahatoimis-
toa suorittamaan Kemian Keskusliiton ker-
tomusvuoden jäsenmaksun 2 000 mk (yjsto 
4.4. 5706 §). 

Teollisuuslaitokset 

Kanslia. Kaupunginhallitus määräsi, että 
teollisuuslaitosten lautakunnan kanslian toi-
mistotyöajan mukaista työaikaa noudatta-
vien viranhaltijoiden ja toimihenkilöiden työ-
aika maanantaisin, keskiviikkoisin, torstai-
sin, perjantaisin ja arkipyhäviikkojen lauan-
taisin on klo 8.3 0—16.00 sekä tiistaisin klo 
8.30—16.3 0. Samalla kaupunginhallitus mää-
räsi kanslian aukioloa jaksi klo 8.3 0—15.45 
kaikkina työpäivinä (10.6. 2630 §). 

Hankinnat. Teollisuuslaitosten lautakunta 
oli oikeuttanut sähkölaitoksen tilaamaan 
puolalaiselta Weglokoks-nimiseltä liikkeeltä 
930 000 tn hiiltä v:ksi 1969 ja 1970 siten, että 
v. 1965 tehdyn sopimuksen voimassaoloaikaa 
jatkettiin v:n 1970 loppuun muilta tarjouksia 
pyytämättä. Kaupunginhallitus oikeutti teol-
lisuuslaitosten lautakunnan poikkeamaan 
hankintaohjeiden 35 ja 42 §:ien velvoittavista 
määräyksistä mainittua, 21.5. tehdyn pää-
töksen mukaista kivihiilen hankintaa koske-
valta osalta (4.6. 2571 §). 

Yleisurakoitsijaoikeuksien myöntämistä kos-
keva valitus. Teollisuuslaitosten lautakunta 
oli aikanaan hylännyt teknikko Viljo Sal-
misen anomuksen B-yleisurakoitsijaoikeuk-
sien myöntämisestä hänen omistamalleen 
radio- ja televisiolaitteiden sekä sähkö-
tarvikkeiden kauppaa ym. harjoittavalle 
Radio-Salminen -nimiselle toiminimelle. Sal-
minen oli valittanut asiasta kaupunginhalli-
tukselle ja lääninhallitukselle, jotka molem-
mat olivat hylänneet valituksen. Lääninhalli-
tus oli katsonut, huomioon ottaen sähkölai-
toksista v. 1928 annetun lain 6 §:n 2 mom:n 
säännökset ja sen nojalla annetut määräyk-
set, ettei B-urakoitsijan vastaavan johtajan 
pätevyydeksi voitu katsoa riittävän teknilli-

sen sähköosaston heikkovirtatekniikan opin-
tosuunnan oppimäärän. Korkeimpaan hal-
linto-oikeuteen jättämässään valituksessa 
Salminen esitti, että hänen vahva virta-alalla 
hankkimansa yli 15 v:n kokemus olisi kat-
sottava B-ryhmän urakoitsijalta vaaditta-
vaksi pätevyydeksi ja kun lisäksi vastaavia 
urakoitsijaoikeuksia oli myönnetty myös 
muille kuin teknillisen koulun vahvavirtatek-
nillisen osaston suorittaneille, olisi hänellekin 
myönnettävä anottu oikeus. Asiamiestoimisto 
totesi, että mainituista pätevyysvaatimuk-
sista oli hankittu lausunnot teollisuuslaitos-
ten lautakunnalta, sähkötarkastuslaitokselta 
ja kauppa- ja teollisuusministeriöltä, jotka 
olivat katsoneet, ettei hakija täyttänyt ase-
tettuja pätevyysvaatimuksia. Korkeimmalle 
hallinto-oikeudelle jätettävässä selityksessä 
kaupunginhallitus päätti esittää valituksen 
hylättäväksi (6.4. 1063 §, 13.5. 2326 §). 

Liikennelaitos 

Viranhaltijat. Liikennelaitoksen teknilli-
sen johtajan virkaan valittiin tavanmukai-
silla ehdoilla dipl.ins. Helge Henriksson. Hä-
nen kanssaan päätettiin tehdä kaupunginhal-
lituksen hyväksymän lomakkeen mukainen 
sopimus siten, että hänelle suoritetaan 
3 500 mk:n suuruinen kuukausipalkka, johon 
ei tule muita korotuksia kuin kaupunginval-
tuuston 7.2. päättämä 3.5 %:n korotus (25.3. 
905 §). 

Kaupunginhallitus oikeutti liikennelaitok-
sen suorittamaan dipl.ins. Juhani Valannolle 
1.7. lukien teknillisen suunnitteluosaston 
osastopäällikön 31. pl:aan kuuluvasta virasta 
sanotun palkkaluokan mukaisen palkan kaik-
kine ikälisineen (5.8. 3064 §). 

Laitoksen 33. pl:aan kuuluva talousjohta-
jan virka päätettiin edelleenkin jättää vaki-
naisesti täyttämättä, kuitenkin kauintaan 
28.2.1969 saakka. Viransijaiseksi määrättiin 
dipl.ins. Unto Petäjä virkaan kuuluvin palk-
kaeduin, kunnes viran vakinainen haltija 
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ryhtyisi sitä hoitamaan (24.6. 2816 §, 30.12, 
4535 §). 

Autoliikenneosaston osastopäällikön 26. 
pl:aan kuuluva virka; päätettiin edelleenkin 
jättää vakinaisesti täyttämättä, kauintaan 
kuitenkin 30.6.1969 saakka (24.6. 2817 §, 
23.12. 4482 §). 

Kaupunginhallitus katsoi, että liikennelai-
toksen seuraavien työsuhteisten diplomi-
insinöörien palkkoja voitiin myönnettyjen 
määrärahojen puitteissa tarkistaa 1.10.1967 
alkaen kertomusvuoden loppuun Niirosta ja 
Lavinkoa lukuun ottamatta siten, että rata-
osaston os.pääll. Erik Durchmanin palkka 
korotetaan 2 971 mk:sta 3 150 mk:aan/kk, 
teknillisen suunnitteluosaston os.pääll. Helge 
Henrikssonin palkka 2 922 mk:sta 3 150 
mk:aan/kk, järjestelyosaston os.pääll. Ka-
levi Juvosen palkka 2 734 mk:sta 2 950 
mk:aan/kk, suunnitteluins. Juhani Valannon 
palkka 2 568 mk:sta 2 700 mk:aan/kk, raitio-
vaunukorjaamo-osaston virkasuhteisen os. 
pääll. Kauko Niirosen palkka 2 568 mk: st a 
2 900 mk:aan/kk sillä ehdolla, että Niironen 
siirtyy työsuhteeseen, jolloin korotettu palk-
ka saadaan maksaa työsopimuksen allekir-
joituspäivää seuraavan kuukauden alusta 
sekä liikennesuunnitteluosaston virkasuhtei-
sen os.pääll. Matti Lavingon palkka 2 568 
mk:sta 2 850 mk:aan/kk samoilla ehdoilla 
kuin Niirosen kohdalla. Näin tarkistetut sopi-
mukset oli tehtävä aikaisemmat sopimuseh-
dot säilyttäen, molemminpuolinen irtisano-
misaika 3 kk. Sopimukset oli tehtävä kau-
punginhallituksen vahvistamaa lomaketta 
käyttäen siten, että sopimuspalkkaa saatiin 
korottaa kertomusvuoden aikana 1.1. lukien 
3 % ja 1.6. lukien 3.5 %, jolloin kaupungin-
valtuuston kertomusvuoden ajaksi ehkä pää-
tettäviä yleis- ja tasokorotuksia ei tällaiseen 
palkkaan enää sovelleta (19.2. 572 §). 

Liikennelaitoksen yleisen osaston osasto-
päällikön pätevyysvaatimukseksi määrättiin 
yliopistossa suoritettu oikeustieteellinen lop-
pututkinto, korkeakoulussa suoritettu eko-
nomin tutkinto tai yliopistossa tahi korkea-

koulussa suoritettu diplomi-insinöörin tut-
kinto taikka yliopistossa tai korkeakoulussa 
suoritettu sellainen tutkinto, jota varten on 
suoritettu korkein arvosana hallinnollisessa 
tai taloustieteellisessä oppiaineessa (14.10. 
3753 §). 

Kaupunginhallitus oikeutti liikennelaitok-
sen suorittamaan raitio vaununkulj ettaja-
kursseille opettajiksi määräämilleen raitio-
vaununkulj ettaj ille kultakin aj o-opetustun-
nilta lisäpalkkion, jonka suuruus oli 17. pl:n 
loppupalkkaa vastaavan tuntipalkan ja 12. 
pl:n loppupalkkaa vastaavan tuntipalkan 
erotus (1.4. 981 §). 

Brita-Lisa Anderssonin anottua palkka-
lautakunnalta hänen palkkaus- ym. kysymys-
tensä selvittämistä lautakunta oli v. 1966 
päättänyt, ettei asia antanut aihetta toimen-
piteisiin. Andersson valitti päätöksestä kau-
punginhallitukselle esittäen, että häntä olisi 
rahallisesti hyvitettävä siitä, että hän liiken-
nelaitoksen vaatehtimon ainoana työnteki-
jänä sai n. 3 v:n ajan alempaa palkkaa kuin 
muut vastaavissa töissä olevat ja että hänen 
palkkaansa oli syksyllä v. 1964 tapahtuneiden 
yleisten palkkajärjestelyjen yhteydessä alen-
nettu jo toistamiseen sekä että häntä olisi 
hyvitettävä niistä palkka-eduista, jotka hän 
oli menettänyt sen johdosta, että häntä oli 
ilman asiallista perustetta ja ilman lääkärin 
asianmukaista tutkimusta pidetty sairaus-
lomalla. Kaupunginhallitus hylkäsi v. 1967 
valituksen. Päätöksestä Andersson valitti lää-
ninhallitukseen esittäen, että lääninhallitus 
kumoaisi hänen etuaan loukkaavan päätök-
sen ja palauttaisi asian kokonaisuudessaan 
kaupunginhallitukselle laillista menettelyä 
varten. Lääninhallitus oli päätöksessään kat-
sonut, että saatujen selvitysten mukaan ovat 
liikennelaitoksen vaatehtimon työntekijät 
yksityisoikeudellisessa työsuhteessa kaupun-
kiin, eikä kaupunginhallituksen valituksen-
alaisella päätöksellä näin ollen ollut lopulli-
sesti ratkaistu eikä voitukaan ratkaista kysy-
mystä valittajalle tulevasta palkasta, vaan 
että hänellä oli oikeus saattaa kysymys erik-
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seen laillisessa järjestyksessä tutkittavaksi ja 
ratkaistavaksi. Lääninhallitus oli kunnallis-
lain 175 ja 178 §:n nojalla hylännyt valituk-
sen (27.1. 357 §). 

Kaupunginhallitus päätti kahdessa tapauk-
sessa kumota laitoksen kurinpito jaoston va-
rotuksen antamista ym. koskevat päätökset 
(17.6. 2743 §, 25.11. 4209 §). 

Lippukassanhoitajien työaika. Kaupungin-
hallitus päätti hyväksyä liikennelaitoksen 
lippukassanhoitajien työaikajärjestelyt 15.9. 
lukien seuraavasti: 

1. Keskimääräinen viikkotyöaika 
Lippukassanhoitajien keskimääräinen viik-

kotyöaika määräytyy virasto- ja toimistotyö-
hön vahvistetun viikko työajan mukaisesti. 

2. Työvuorojärj estelyt 
Päivittäiset työvuorot ja työvuorojen alka-

mis· ja päättymisajat järjestetään lipun-
myyntitarpeen mukaan. Työvuorot alkavat 
aikaisintaan klo 05 ja päättyvät viimeistään 
klo 20. 

Työn järjestelyn asettamista erityisvaati-
muksista riippuen voi työvuoro olla joko yh-
täjaksoinen tai puolen tunnin ruokailutauon 
katkaisema. 

3. Vapaapäivät 
Työvuorojärjestelmä tulee laatia etukäteen 

ja sen tulee sisältää vähintään 14 vapaapäi-
vää 9 viikon aikana. 

4. Ilta- ja yötyöhyvitykset 
Ilta- ja yötyöhyvityksiä ei makseta. Pe-

ruste: kaupunginvaltuuston 29.5.1968 anta-
mien väliaikaisten työaikamääräysten XX1/8 
kohta. 

5. Työaikaan sisältyvät erityisajat 
Päivittäiseen työaikaan kuuluu riittävä, 

vähintään 15 minuutin pituinen kassanselvi-
tysaika. 

6. Muut määräykset 
Muuten noudatetaan virasto- ja toimisto-

työaikaa koskevia työaikamääräyksiä (21.10. 
3818 §). 

Käteiskassa. Yleisjaosto vahvisti liikenne-
laitoksen kassa- ja tiliosaston käteiskassojen 
enimmäismäärät (yjsto 17.5. 6033 §). 

Hankinnat, rakennukset ym. Kaupungin-
hallitus oikeutti liikennelaitoksen käyttä-
mään eräitä kertomusvuoden talousarvion 
pääomamenoihin merkittyjä siirtomäärära-
hoja (27.1. 339 §). 

Liikennevahinkojen korvaaminen. Kaupun-
ginreviisori oli todennut, että v. 1961 pää-
tetty 20 mk:n suuruinen korvaus, jonka kau-
pungin palveluksessa oleva oli velvollinen 
suorittamaan omavastuuosuutenaan aiheut-
tamansa liikennevahingon johdosta, oli ra-
hanarvon alenemisen johdosta jäänyt siinä 
määrin jälkeen, että hän esitti sen korotetta-
vaksi 30 mk:ksi. Kaupunginhallitus päätti 
muuttaa 16.3.1961 (ks. s. 366) tekemänsä 
päätöksen 3) kohdan 1.4. lukien seuraavaksi: 

3) että edellä 1) ja 2) kohdassa tarkoitettu 
omavastuun määrä on toistaiseksi yhteensä 
30 mk riippumatta siitä, kenelle vahinko on 
aiheutettu (4.3. 699 §). 

Liikennelaitoksen alennusliput. Vuoden 
1967 talousarvion ao. määrärahoista myön-
nettiin liikennelaitoksen käytettäväksi 94 190 
mk koululaisille, invalideille ja sokeille v. 1967 
myydyistä alennuslipuista aiheutuneen tap-
pion peittämiseksi ja yksityisille liikenteen-
harjoittajille samaa tarkoitusta varten 
838 952 mk (22.1. 240 §, yjsto 11.1. 5083 §). 

Samaten kaupunginhallitus oikeutti Suo-
menlinnan Liikenne Oy:n saamaan koululai-
sille Suomenlinnan lauttaa varten myymis-
tään alennuslipuista 1.1.1968 alkaen korvaus-
ta kaupungilta siten, että korvauksen perus-
taksi määrätään liikennelaitoksen kulloinkin 
voimassa olevan halvimman vyöhykesarja-
lipun yksikköhinta ja että korvausta myön-
netään tämän hinnan ja toiminimen käyttä-
män koululaislipun yksikköhinnan erotus 
yhtä koululaislippua kohti (22.4. 2100 §). 

Eläkeläiset-nimisen yhdistyksen kirjeen 
johdosta, joka koski liikennelaitoksen alen-
nuslippujen myöntämistä eläkeläisille ja van-
huksille sekä pysäkin ja vyöhykerajan siirtä-
mistä Koskelan sairaskodin kohdalla, kau-
punginhallitus päätti, ettei kirje antanut ai-
hetta muihin toimenpiteisiin kuin että liiken-
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nelaitosta kehotettiin ryhtymään toimenpi-
teisiin vyöhykerajan siirtämiseksi sairasko-
din kohdalle (18.3. 831 §). 

Yleis jaosto teki kertomusvuonna joukon 
päätöksiä, jotka koskivat vuosikortin hankki-
mista eräille viranhaltijoille. 

Liikennelaitoksen eri linjojen kannattavuutta 
koskeva lautakunnan selvitys merkittiin tie-
doksi (29.4. 2179 §). 

Yksityisten liikenteenharjoittajien henkilö-
kunnan odotustilojen järjestäminen. Liikenne-
laitosta kehotettiin Rautatientorin uudelleen 
järjestelyn yhteydessä ottamaan huomioon 
mahdollisuuksien mukaan myös yksityisten 
liikenteenharjoittajien henkilökunnan tilat 
liikennelaitoksen lautakunnan lausunnossa 
esitetyn mukaisesti (13.5. 2317 §). 

Liikennelaitoksen linja-autojen reittejä kos-
kevat asiat. Kaupunginhallitus päätti maist-
raatille esittää eräiden liikennelaitoksen linja-
autolinjojen reittien muuttamista, liikenne-
lupien uudistamista ja liikennetiheyksien tar-
kistamista (15.1. 169 §, 11.3. 758, 759 §,25.3. 
903 §, 19.8. 3190 §, 16.9. 3490 §, 30.9. 3624 §, 
14.10. 3754 §, 21.10. 3833 §, 11.11. 4040, 
4041 §) sekä uuden linjan perustamista rei-
tille Ruskeasuo—Ilmala (22.4. 2099 §). 

Sadekatoksien pystyttäminen. Kaupungin-
hallitus oikeutti liikennelaitoksen pystyttä-
mään rakennusviraston laatimien piirus-
tusten mukaiset sadekatokset seuraaville 
pysäkeille: Hakaniemen torin raitiovaunu-
pysäkeille, Pitäjänmäentien ja Kutomontien 
kulmauksessa sijaitsevalle linja-autopysäkil-
le, samoin Unioninkadun ja Liisankadun kul-
mauksessa, Isonnevantien ja Riistavuoren-
kujan risteyksessä sekä Pakilantien ja Pirjon-
tien kulmauksessa sijaitseville linja-autopy-
säkeille (5.2. 410 §). Edelleen päätettiin pys-
tyttää sadekatokset seuraaville linja-auto-
pysäkeille: Nuijamiestentien ja Lapinmäen-
tien risteykseen, Mannerheimintien ja Lapin-
mäentien risteykseen, Herttoniementien ja 
Linnanrakentajantien kulmaukseen, Sörnäis-
ten rantatien ja Pääskylänkadun kulmauk-
seen, Mannerheimintielle Tilkan sotilassairaa-

lan kohdalle, Sörnäisten rantatielle Suvilah-
den voimalaitoksen kohdalle, Sörnäisten 
rantatielle Hanasaaren kohdalle, Myllypuron-
tien ja Karistimentien kulmaukseen, Mylly-
purontien ja Yläkiventien kulmaukseen, 
Turunlinnantielle Puotinharjun ostoskeskuk-
sen kohdalle, Myllypurontien ja Myllymat-
kantien kulmaukseen, Laajasalontielle Koira-
saarentien ja Jussaarenkujan välille ja Nuija-
miestentielle Lapinmäentien kulmauksessa 
olevalle linja-autopysäkille (30.9. 3626 §, 
7.10. 3694 §, 14.10. 3752 §). 

Rakennuspiirustusten hyväksyminen. Kau-
punginhallitus hyväksyi Uudenmaan läänin-
rakennustoimiston 8.7. päivätystä piirustuk-
sesta ilmenevät liikennelaitoksen Eurantie 
5:ssä olevasta halli- ja korjaamorakennukses-
ta postiautovarikon käyttöön luovutettujen 
tilojen muutostyöt edellyttäen, että muutos-
työt suoritetaan vuokralaisen kustannuksella 
(30.9. 3627 §). Samaten kaupunginhallitus 
hyväksyi Koskelan hallialueella olevien lii-
kennelaitoksen rataosaston huolto- ja so-
siaalitiloja sekä hallialueen hallintorakennuk-
sen saunan rakentamista koskevat rataosas-
ton muutospiirustukset n:o 1—4 (6.5. 2232 §). 

Korkeasaaren liikenteen liikennöimismaksut 
ja niistä urheilu- ja ulkoiluvirastolle sekä lii-
kennelaitokselle menevät osuudet vahvistet-
tiin seuraaviksi: 

Lipun 
hinta 
mk 

Meno- ja paluu: 
aikuiset 2.50 
lapset 4—11 v ja 1.00 
invalidit sekä hel-
sinkiläisten koulu-
laisryhmien jäsenet 
iästä riippumatta 

Urh. ja 
ulk. vi- HKL:n 
raston osuus 
osuus lipun 
lipun hinnasta 

hinnasta mk 
mk 

1.25 
0.50 

1.25 
0.50 
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Paluu: 
aikuiset 0.70 — 0.70 
lapset 4—11 v ja 0.30 — 0.30 
invalidit sekä hel-
sinkiläisten koulu-
laisryhmien jäse-
net iästä riippu-
matta (1.4. 987 §). 

Linja-autojen käyttö. Liikennelaitos luo-
vutti kertomusvuonna linja-autoja eri tar-
koituksiin, kuten kongresseihin ja muihin ti-
laisuuksiin saapuneiden ulkomaalaisten vie-
raiden kuljettamiseen ym. 

Vahingonkorvaukset. Kalevi Vainiolle pää-
tettiin suorittaa 407 mk v:n 1967 vahingon-
korvauksena hänen v. 1948 sattuneen louk-
kaantumisensa vuoksi (yjsto 7.3. 5479 §); 
pakkamest. Johan Riihelän kuolinpesälle 
hautauskuluja 676 mk (yjsto 22.2. 5365 §) 
ja rva Hellevi Heinoselle liikennevaurion ai-
heuttamia auton korjauskustannuksia 346 
mk (yjsto 29.2. 5416 §). 

Kansainvälisen Julkisen Liikenteen Liiton 
kokouksen järjestäminen. Kaupunginhallitus 
oikeutti liikennelaitoksen toimitusjohtajan 
Laamasen kutsumaan em. liiton hallituksen 
jäsenet Helsinkiin liiton v. 1969 syksyllä pi-
dettävää hallituksen kokousta varten (21.10. 
3800 §). 

Puutavara- ja 
polttoainetoimisto 

Oman auton käyttö virka-ajoihin. Jaosto 
päätti, että 1.3. lukien saatiin puutavara- ja 
polttoainetoimiston palveluksessa oleville 
henkilöille suoritettavissa oman moottoriajo-
neuvon käytön kilometrikorvauksissa noudat-
taa yksityisen puunjalostusteollisuuden käyt-
tämiä kilometrikorvausmääriä (ppjsto 4.3. 
8005 §, 25.11. 8014 §, yjsto 4.12. 7622 §). 

Eräät puutavara- ja polttoainetoimiston 
palveluksessa olevat, jaoston esittämät hen-
kilöt oikeutettiin käyttämään omaa moottori-
ajoneuvoa työasioissa v:n 1969 aikana (ppjsto 
25.11. 8015 §, yjsto 4.12. 7621 §). 

Polttoaineiden hinnat. Jaosto päätti, että 
kaupungin virastojen ja laitosten on v:n 1969 
talousarvioehdotusta laatiessaan laskettava 
polttoaineiden hinnat seuraavasti: koivu- ja 
havuhalot 29 mk/m3, sekahalot 21 mk/m3, 
sahaus 2—3 osaan 3.50 mk/m3, sahaus 4 osaan 
4 mk/m3, pilkkominen 3 osaan 5.50 mk/m3, 
pilkkominen 4 osaan 6.50 mk/m3 ja ajo 
3.50 mk/m3 (ppjsto 4.3. 8004 §). 

Puutavara-ja polttoainetoimiston liittyminen 
Päijänteen vesistöalueen tukinostajien osto-
neuvottelukuntaan, Päijänteen tukkiyhtymään. 
Jaosto päätti, ettei toimisto ainakaan tässä 
vaiheessa liittyisi mainittuun neuvottelukun-
taan ja kehotti toimiston johtajaa olemaan 
yhteydessä ao. tukinostajapiireihin sekä seu-
raamaan kehitystä asiassa (ppjsto 16.9. 
8012 §). 

10. Muu liikeluonteinen toiminta 

Teurastamolaitos 

Viranhaltijat. Kaupunginhallitus myönsi 
teurastamolaitoksen apul.joht. Torsten Tro-
bergille eron virasta 26.8. alkaen. Virkaan 
valittiin 1.10. lukien tarkastuseläinlääkäri 
Sakari Toivola 32. pl:n mukaisella palkalla 

tavanmukaisin ehdoin (4.6. 2583 §, 16.9. 
3468 §). 

Teurastamolaitoksen 29. pl:n tarkastus-
eläinlääkärin virka ja 13. pl:n esimiehen virka 
päätettiin julistaa haettavaksi (28.10. 3865 §, 
3.1. 51 §). 

Laitoksen takavarikoimisaseman hoitajan 
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