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oli velvoitettu korvaamaan Hällströmille tul-
lat tujen tavarain luovutushuoneesta kadon-
neen, asusteita sisältäneen laatikon arvo, 
346 mk, korkoineen sekä oikeudenkäyntiku-
lut (9.2. 427 §). 

Satamapäivän järjestäminen. Helsingin 
kauppakamarin esityksestä kaupunginhalli-
tus oikeutti satamalaitoksen järjestämään 
lähinnä liike-elämään kohdistuvan tiedotus-
toiminnan tehostamiseksi yhteistoiminnassa 
Helsingin kauppakamarin ja kaupunginkans-
lian tiedotuspäällikön kanssa 10.11.1970 sa-

tamapäivän laitoksen 9.7. tekemän ohjelma-
ehdotuksen mukaisesti. Kustannuksia varten 
saatiin käyttää 3 000 mk. Satamapäivän yh-
teydessä päätettiin tilaisuuden osanottajille 
järjestää vastaanottotilaisuus myöhemmin 
erikseen sovittavassa paikassa (17.8. 2214 §). 

Jäsenmaksut. Yleis jaosto kehotti rahatoi-
mistoa suorittamaan International Cargo 
Handling Coordination Association -nimisen 
yhdistyksen kertomusvuoden jäsenmaksun 
korotuksen, 50 mk, tarkoitukseen varatusta 
määrärahasta (yjsto 14.1. 5142 §). 

9. Liikelaitoksia koskevat asiat 

Teollisuuslaitosten 
lautakunta 

Teollisuuslaitosten asiamiehen virkaan va-
littiin oikeust. lis. Rauno Kervinen tavan-
mukaisilla ehdoilla (8.6. 1719 §). 

Kaupunginhallitus myönsi varat. Hannu 
Saariselle eron 1.6.1970 lukien teollisuuslaitos-
ten asiamiehen virasta ja oikeutti lautakun-
nan julistamaan viran haettavaksi erillisin 
kuulutuksin (23.3. 888 §). 

Sähkölaitos 

Kaupunginhallitus päätti , että Kellosaaren 
kaasuturbiinilaitostontti, eli korttelin nro 784 
tontt i n:o 5 siirretään 1.1.1970 lukien satama-
laitoksen hallinnosta sähkölaitoksen hallin-
toon. Käyttöomaisuusarvo oli 76 130 mk 
(5.1. 38 §). 

Viranhaltijat. Kaupunginhallitus oikeutti 
sähkölaitoksen suorittamaan dipl.ins. Antti 
Itkoselle 16.12.1969 alkaen ja sen ajan, kun 
hän hoitaa työsopimussuhteisena laitoksen 
käyttöosaston osastopäällikön tehtäviä, 3 800 
mk:n suuruista kuukausipalkkaa (12.1. 106 §). 
33. pl:n osastopäällikön virkaan valittiin sit-
temmin dipl.ins. Itkonen, sopimuspalkka 

3 953 mk/kk ja muuten tavanmukaisilla eh-
doilla sekä lisäksi sillä ehdolla, että valtuusto 
hyväksyy mainitun sopimuspalkan suoritta-
misen (4.5. 1280 §). 

Merkittiin tiedoksi kauppa- ja teollisuus-
ministeriön ilmoitus, että Helsingin kaupun-
gin sähkölaitoksen hoitajaksi oli merkitty 
kaupunginhallituksen 24.8. tekemän esityk-
sen mukaisesti laitoksen sähköosaston os. 
pääll. Antti Itkonen (24.8. 2297 §, 26.10. 
2973 §). 

Seuraavien henkilöiden kanssa päätettiin 
tehdä työsopimus kaupunginhallituksen vah-
vistamaa työsopimuslomaketta käyttäen: 
toim.pääll. Jouko Mikola 3150 mk/kk 
16.1.1970 lukien, toim.pääll. Osmo Arponen 
3 250 mk/kk 1.3. lukien, toim.pääll. Heimo 
Hiidenpalo 3 100 mk/kk 1.3. lukien ja suun-
nitteluins. Antti Hanelius 3 250 mk/kk 1.3. 
lukien (23.3. 893 §); dipl. ins. Osmo Arponen 
Hanasaaren ja Suvilahden voimalaitosten 
päällikön virasta 3 550 mk/kk 1.9. lukien 
(28.9. 2679 §); dipl.ins. Lauri Aaltonen Salmi-
saaren voimalaitoksen päällikön tehtävästä 
3 324 mk/kk 1.10. lukien (16.11. 3183 §); 
dipl.ins. Seppo Nevalainen käyttöosaston 
kunnossapitotoimiston päällikön tehtävästä 
3 450 mk/kk 1.11. lukien (23.11. 3262 §) ja 
tarkastustoimiston työsuhteinen pääll. Reino 
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Suonuutti 3 376 mk/kk 1.5. lukien (29.6. 
1962 §, 17.8. 2217 §). 

Kaupunginhallitus oikeutti teollisuuslai-
tosten lautakunnan julistamaan haettavaksi 
sähkölaitoksen 34. pl:n osastopäällikön viran 
30 p:n hakuajoin pätevyysvaatimuksena tek-
nillisen korkeakoulun sähköteknillisellä osas-
tolla tai koneinsinööriosaston koneenraken-
nuksen osastolla suoritettu tai näitä vastaava 
yliopistossa suoritettu diplomi-insinöörin tut-
kinto sekä kielitaitosäännön II luokan mu-
kainen kielitaito ja siten, että hakijoilla on 
oikeus esittää myös omat palkkavaatimuk-
sensa. Viranhakuilmoitus saatiin julkaista 
erillisenä kuulutuksena paitsi tavanmukai-
sissa lehdissä myös Insinööriuutisissa (30.11. 
3359 §). 

Seuraavat virat päätettiin toistaiseksi jät-
tää vakinaisesti täyttämättä: avoinna oleva 
26. pl:n ylikonemestarin virka (23.2. 596 §); 
4.11. avoimeksi tuleva 21. pl:n korjausmesta-
rin virka (19.10. 2911 §) ja 1.11.1969 avoi-
meksi tullut 11. pl:n rahastajan virka (12.1. 
107 §). 

Toimihenkilöiden työvuorokauden alkamis-
ajankohta. Sähkölaitos mainitsi, että voimas-
sa olevan toimihenkilöiden työehtosopimuk-
sen 5 §:n 5 kohdassa todetaan, että työvuoro-
kauden lasketaan alkavan vuorokausien vaih-
teessa, ellei kaupunginhallitus ole viraston tai 
laitoksen esityksestä jonkin toimihenkilöryh-
män osalta toisin päättänyt. Sähkölaitoksella 
on v:sta 1962 alkaen siirretty yht. lähes 100 
tuntipalkkaista työntekijää kuukausipalkal-
le. Kuukausi jaksoon perustuvalla aikapalk-
kauksella voidaan välttää keinotekoisen ura-
koinnin lisääntyminen ja toisaalta työ- ja 
henkilökohtaisten lisien väärä käyttö. Kuu-
kausipalkkaisel la on mahdollisuus noudat-
taa yhtenäisiä palkkausperusteita. Sähkölai-
tos esitti mainitsemillaan perusteilla, että 
kaupunginhallitus myöntäisi sille oikeuden 
pitää voimassa em. ryhmään kuuluvien hen-
kilöiden kanssa tehdyt työsopimukset. Palk-
kalautakunta ilmoitti, että tuntipalkkaisten 
työntekijäin siirtämistä kuukausipalkalle 

vaihtamatta tehtäviä oli pidettävä periaat-
teellisesti varsin merkittävänä kysymyksenä, 
johon kaupungin taholta ei vielä ollut tehty 
yleistä kannanmäärittelyä. Lautakunta kat-
soi, että kun sähkölaitoksella oli työntekijöitä 
siirretty kuukausipalkalle ja siten toimihen-
kilöitä koskevan työehtosopimuksen piiriin, 
olisi sopimuksen yleisiä määräyksiä sovellet-
tava myös työvuorokauden alkamisajankoh-
taa koskevan määräyksen osalta. Sitä seik-
kaa, että sähkölaitos on tähän asti teh-
nyt työsopimuksia, joissa yhdistetään kah-
den eri työehtosopimuksen etuuksia keske-
nään, ei olisi pidettävä riittävänä perusteena 
poikkeusluvan myöntämiselle, varsinkin kun 
myönteinen päätös olisi omiaan muodostu-
maan ennakkotapaukseksi. Samaten päätös, 
jonka perusteella noudatettaisiin poikkeuk-
sellista työvuorokauden alkamisajankohtaa 
niihin kuukausipalkkaisiin toimihenkilöihin 
nähden, joilla tehtävät eivät ole vaihtuneet 
kuukausipalkkaukseen siirryttäessä, johtaisi 
käytännössä vaikeaan rajan vetoon niissä 
tapauksissa, joissa tehtävät tosiasiassa ovat 
jossain määrin muuttuneet tai vastedes 
muuttuvat. Sähkölaitos katsoi, ettei sillä, että 
tehtävissä tapahtuu jossain määrin muutok-
sia, ollut merkitystä poikkeusluvan myöntä-
misen kannalta. Sähkölaitos korosti, että työ-
vuorokausien alkamisajan erilaisuus kuu-
kausi- ja tuntipalkkaisilla työntekijöillä ai-
heuttaa eräissä tapauksissa sen, että kuu-
kausipalkkaiset työntekijät saavat samaa 
työtä tehden pienemmän korvauksen vuoro-
kauden vaihteen jälkeen tehdystä ylityöstä. 
Korvaus on kuitenkin samansuuruinen, jos 
alkaneen vuorokauden aikana työ jatkuu yli 
säännöllisen työajan. Koska poikkeusluvan 
myöntämisellä ei laitoksen kannalta ollut ta-
loudellista merkitystä ja koska kielteinen 
päätös aiheuttaisi suhteettoman paljon tyy-
tymättömyyttä, laitos oli uudistanut 7.7.1969 
tekemänsä esityksen ja piti myönteistä pää-
töstä laitoksen kannalta tarkoituksenmukai-
sena. Teollisuuslaitosten lautakunta totesi, 
että anomus perustui pyrkimykseen välttää 
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samantapaisessa työssä olevien työntekijöi-
den tarpeeton joutuminen erilaisen käsitte-
lyn kohteeksi. Kaupunginhallitus päätti 
suostua sähkölaitoksen esitykseen (24.8. 
2298 §). 

Sähkölaitoksen asuintalon Lauttasaaren-
katu 9:n asukkaat olivat pyytäneet, että ta-
lon päivystys-, virka- ja vuokra-asuntojen 
vuokria alennettaisiin 35 % 1.6.1969 lukien 
siihen saakka, kunnes rakennuksen välittö-
mään läheisyyteen louhittavan öljyvaraston 
louhintatyön aiheuttamat haitat olisivat lop-
puneet. Palkkalautakunta oli alentanut vuok-
ria 25 % 1.7.1969 lukien 31.7.1970 saakka. 
Talossa asuva dipl.ins. Osmo Arponen oli 
valittanut päätöksestä ja vaatinut vuok-
ran alennettavaksi 35 % 1.6.1969 lukien. 
Palkkalautakunta totesi mm., että Talokes-
kus Oy:Itä saadun tiedon mukaan yksityiset 
kiinteistöyhtiöt eivät vastaavanlaisissa ta-
pauksissa alenna vuokria. Kaupunginhallitus 
hylkäsi valituksen (11.5. 1349 §). 

Sähkö- ja voima-asemat ym. Kaupungin-
hallitus oikeutti sähkölaitoksen käyttämään 
eräitä kertomusvuoden talousarvioon voima-
ja sähköasemia, sähköverkkoja, kiinteistöjä, 
ulkovalaistusta ym. varten merkittyjä siirto-
määrärahoja (26.1. 278 §). 

Piirustusten hyväksyminen. Kaupungin-
hallitus päätti hyväksyä arkkitehtitoimisto 
Alvar Aallon laatimat, 1.9.1969 päivätyt 
sähkölaitoksen uuden toimitalon ja Kampin 
sähköaseman muutostöitä koskevat pääpii-
rustukset n:o 1-19 kehottaen sähkölaitosta 
ottamaan huomioon työpiirustuksia laadit-
taessa sisäasiainministeriön väestönsuojelu-
asiainosaston ja mahdollisuuksien mukaan 
myös julkisivutoimikunnan tekemät huo-
mautukset. Rakennushankkeen maankaivuu-
ja louhintatyöt saatiin aloittaa v:n 1970 
alussa. Sähkölaitoksen uuden toimitalon ni-
meksi kaupunginhallitus hyväksyi Sähkö-
talo - Elhuset (5.1. 37 §). 

Rakennusten purkaminen. Yleisjaosto oi-
keutti sähkölaitoksen purkamaan Etelä-
Haagan korttelin n:o 29205 tontilla n:o 1 

olevan muuntamorakennuksen ja poista-
maan sen pääoma-arvon laitoksen pääoma-
kirjanpidosta (yjsto 12.8. 6836 §). 

Suurjännitejohdon siirtäminen. Imatran 
Voima Oy:tä päätettiin pyytää siirtämään 
Konalan kortteleita n:o 32060-32072 koske-
vassa asemakaavaehdotuksessa n:o 6411 tar-
koitetun alueen halki johtava korkeajännite-
johto n. 2 km:n pituisella matkalla pohjoi-
semmaksi kaupunkisuunnitteluviraston oh-
jeiden mukaisesti (29.6. 1930 §). 

Teiden valaiseminen. Kaupunginhallitus 
päätti tie- ja vesirakennushallitukselle il-
moittaa puoltavansa laadittua suunnitelmaa 
Helsingin-Tuusulan moottoritien valaisemi-
sesta välillä Pohjolankatu-kaupungin raja 
(1.6. 1600 §). 

Uudenmaan tie- ja vesirakennuspiiriltä 
päätettiin pyytää lupaa Vihdintien valaise-
miseksi kaupungin alueella kaupungin kus-
tannuksella sekä samalla esittää, että mikäli 
ko. tietä myöhemmin parannetaan yleisenä 
tienä, valtion kustannuksella suoritetaan nyt 
rakennettavien Vihdintien valaistuspylväi-
den siirrot (4.5. 1283 §). 

Kaupunginhallitus oikeutti 18.8.1969 säh-
kölaitoksen suorittamaan v:n 1970 aikana 
eräiden kehätien risteyksien ja kehätieltä 
Tikkurilaan suuntautuvan haaratien kau-
pungin alueella olevan osan valaistustyöt. 
Uudenmaan tie- ja vesirakennuspiiristä saa-
dun tiedon mukaan tie- ja vesirakennushalli-
tus aloittaa syksyllä 1970 kehätien muutta-
misen nelikaistaiseksi. Tie tullaan muutos-
työn jälkeen valaisemaan tie- ja vesiraken-
nushallituksen toimesta. Nykyisen kehätien 
valaiseminen kaupungin toimesta ei näin 
ollen ole aiheellista (14.9. 2539 §). 

Sähkö- ja lämpö energiakysymyksiä käsitte-
levän yhteistyöelimen kustannuksista aiheutu-
nut lasku 424 mk päätettiin maksaa kaupun-
ginhallituksen yleisistä käyttövaroista (yjsto 
21.1. 5191 §). 

Osakkeiden merkitseminen ja myynti. Kemi-
joki Oy:lle päätettiin ilmoittaa, ettei Helsin-
gin kaupunki ole tällä kertaa halukas mer-
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kitsemään yhtiön rahaosakkeita (3.8. 2052 

Espoon kauppalanhallitukselle päätettiin 
ilmoittaa, ettei Helsingin kaupunki ole tässä 
vaiheessa kiinnostunut omistamiensa Espoon 
Sähkö Oy:n osakkeiden myynnistä (2.2. 
337 §). 

Kaukolämmitys. Kaupunginhallitus oikeut-
ti sähkölaitoksen vuosittain talousarvioihin 
merkittävien määrärahojen puitteissa suorit-
tamaan lämmitysvoimalaitoksiin liittyvien 
kaukolämpöverkkojen ulkopuolella olevien, 
keskitettyyn lämmitykseen soveltuvien aluei-
den lämmityksen aluelämpökeskuksia käyt-
täen siten, että tässä aluelämmityksessä nou-
datetaan samoja liittymis- ja lämmöntoimi-
tusehtoja ja liittymismaksuja kuin varsinai-
sessa kaukolämmityksessä sekä erikseen vah-
vistettavia lämmön erikoishintoja ja niin, että 
kullakin alueella ryhdytään lämmöntoimituk-
sissa soveltamaan kaukolämpötariffia alueen 
tultua liitetyksi lämmitysvoimalaitoksen 
syöttämään kaukolämpöverkkoon (31.3. 
951 §). 

Vesilaitos 

Viranhaltijat. Kaupunginhallitus määräsi 
dipl.ins. Eino Kaj asteen hoitamaan vesilai-
toksen 15.5.1970 avoimeksi tulevaa virkaa 
toistaiseksi ja kauintaan siksi, kunnes vir-
kaan valittava on ottanut viran vastaan, 
siten että hänelle suoritetaan viransijai-
suusajalta 37. pl:n mukainen palkka vähen-
nettynä kaupungin hänelle myöntämän eläk-
keen määrällä (4.5. 1285 §, 29.6. 1960 §). 

Vesilaitoksen toimitusjohtajan virkaa oli 
24.4. päättyneen määräajan kuluessa hake-
nut kymmenen henkilöä. Lautakunta totesi 
kokouksessaan 2.6., että koska kaasulaitok-
sen toiminta tuotantomenetelmän muuttu-
misen vuoksi tulee huomattavasti supistu-
maan, olisi ennen vesilaitoksen toimitusjoh-
tajan viran täyttämistä selvitettävä, mitä 
mahdollisuuksia olisi kaasulaitoksen yhdis-
tämiseen johonkin muuhun kaupungin teolli-

suuslaitokseen. Lautakunta ehdotti jaoston 
asettamista tutkimaan teollisuuslaitosten 
mahdollista yhdistämistä ja muita tähän liit-
tyviä organisatoorisia kysymyksiä. Kaupun-
ginhallitus oikeutti teollisuuslaitosten lauta-
kunnan asettamaan keskuudestaan jaoston 
selvittämään mainittuja kysymyksiä sekä 
oikeutti jaoston kokoontumaan useammin 
kuin kolme kertaa ja kuulemaan asiantunti-
joita. Lisäksi kaupunginhallitus kehotti lau-
takuntaa viipymättä antamaan lausuntonsa 
vesilaitoksen toimitusjohtajan viran haki-
joista (29.6. 1969 §). Lautakunta käsitteli 
11.8. lausunnon antamista toimitusjohtajan 
viran hakijoista ja esitti virkaan valittavaksi 
dipl.ins. Leo Neuvon. Äänestyksessä tapah-
tuneen virheellisyyden vuoksi kaupungin-
hallitus päätti kumota lautakunnan ko. pää-
töksen sekä kehottaa lautakuntaa kiireelli-
sesti tekemään uuden päätöksen mainitun 
lausunnon antamisesta (7.9. 2478 §). 

Valtuusto valitsi 11.11. vesilaitoksen toi-
mitusjohtajan virkaan dipl.ins. Leo Neuvon 
ja kaupunginhallitus vahvisti vaalin todeten, 
että virkaan valittu ryhtyy sitä hoitamaan 
1.1.1971 lukien (28.12. 3666 §). 

Kuusi diplomi-insinööriä valittivat val-
tuuston em. päätöksestä lääninhallitukseen 
pyytäen sen kumoamista sillä perusteella, 
että Neuvo oli suorittanut diplomi-insinöö-
rintutkinnon teknillisen korkeakoulun sähkö-
insinööriosastossa, mikä tutkinto ei vastan-
nut vesilaitoksen johtosäännön 11 §:ssä toi-
mitusjohtajalle asetettuja pätevyysvaati-
muksia, koska sähköinsinööriosastojen ope-
tusohjelmiin ei sisälly sellaista ammattiope-
tusta, jonka voitaisiin katsoa soveltuvan 
vesilaitoksen toimitusjohtajan virkaan. Li-
säksi valittajat ilmoittivat myöhemmin liit-
tävänsä valitukseen teknillisen korkeakoulun 
lausunnon eri insinööriosastojen ohjelmista 
sekä niiden soveltuvuudesta vesilaitos- ja 
vesihuoltoalan tehtäviin. Asiamiestoimisto 
totesi, että muodolliset kelpoisuusehdot täyt-
tävien viranhakijoiden kesken suoritettava 
henkilövalinta on tarkoituksenmukaisuus-
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harkintaa, josta ei ole valitusoikeutta. Vesi-
laitoksen johtosäännön 11 §:n 1 momin pe-
rusteella valitus kohdistuu muodolliseen kel-
poisuuteen, joka saattaa tulla kunnallisvali-
tuksen kohteeksi. Asiamiestoimisto katsoi, 
ettei se omannut riittävää asiantuntemusta 
voidakseen ratkaista, mitkä eri alojen dip-
lomi-insinöörintutkinnot voitaisiin katsoa 
sellaisiksi, että ne täyttäisivät ko. kelpoisuus-
ehdon. Valittajien pyytämällä teknillisen 
korkeakoulun lausunnolla tullee siten ole-
maan merkittävä vaikutus asian arvostele-
misessa. Teollisuuslaitosten lautakunta kat-
soi, että vesilaitoksen johtosäännössä on ko-
rostettu ko. viran johtamistehtävien tär-
keyttä asettamalla riittävä johtamiskokemus 
oppiarvon ohella tasaveroiseksi pätevyys-
vaatimukseksi. Kun virkaan valitun johta-
miskokemuksen riittävyyttä, jolta osin joh-
tosäännössä ei nimenomaan vaadita vesi-
laitosalalla saatua kokemusta, ei voitane 
myöskään perustellusti asettaa kyseenalai-
seksi, voitaneen katsoa, etteivät valittajat 
olleet esittäneet kunnallislain 175 §:ssä edel-
lytettyjä perusteita valtuuston päätöksen 
kumoamiseen. Kaupunginhallitus päätti, että 
lääninhallitukselle annettavassa selityksessä 
esitetään valitus hylättäväksi ja esitetään, 
että kaupungille varataan tilaisuus antaa 
lausuntonsa kaikesta valittajien mahdolli-
sesti myöhemmin esittämästä lisäaineistosta 
(28.12. 3665 §). 

Päijänne-suunnitelmaa käsittelevän toi-
miston työsuhteisen päällikön tehtävään pää-
tettiin palkata dipl.ins. Veli Tiainen 1.7.1970 
alkaen, palkka 3 570 mk/kk (22.6. 1867 §). 

Kaupunginhallitus oikeutti vesilaitoksen 
maksamaan työsopimussuhteeseen palkatta-
valle dipl.ins. Timo Sinisalolle laitoksen ra-
kennuttajatoimiston toimistopäällikön teh-
tävästä 3 491 mk/kk lisättynä v:n 1970 alusta 
voimaan tulleilla yleiskorotuksilla (4.5. 
1282 §). 

Kaupunginhallitus oikeutti vesilaitoksen 
korottamaan jäljempänä mainittujen työ-
suhteisten diplomi-insinöörien palkan seuraa-

vaksi: Pentti Lappalainen 3 460 mk/kk ja 
Seppo Rajakari 3 320 mk/kk 1.7. lukien voi-
massa olevien työsopimusten muiden ehtojen 
pysyessä ennallaan (29.6. 1963 §). 

Kahdelle 16. pl:aan kuuluvalle alikonemes-
tarille päätettiin kummallekin suorittaa 50 
mk/kk lisäpalkkiona heidän suorittaessaan 
lomittavien alikonemestarien tehtäviä 1.1. 
1970 alkaen toistaiseksi (23.2. 595 §). 

Vesilaitoksen 1.1.1970 avoimeksi tullut 
10. pl:n mittarinlukijan virka päätettiin tois-
taiseksi jät tää vakinaisesti täyt tämättä (20.4. 
1144 §). 

Yleis jaosto oikeutti vesilaitoksen julkaise-
maan suunnitteluinsinöörin, työntutkimus-
teknikon, toimistorakennusmestarin ja ra-
tionalisointisuunnittelijan toimia koskevat 
hakuilmoitukset erilliskuulutuksin tavan-
omaisissa lehdissä (yjsto 27.5. 6298 §). 

Kaupunginhallitus päätti, että vesilaitok-
sen virasto- ja toimistotyössä toimivien vi-
ranhaltijoiden ja toimihenkilöiden virantoi-
mitusaika alkaa kaikkina työpäivinä klo 8.20 
ja päättyy klo 15.50 paitsi maanantaisin klo 
I6.20 siten, että näin vahvistetun virantoi-
mitusajan kuluessa viranhaltijalle on järjes-
tettävä säännöllinen, puolituntia kestävä le-
potauko, jota ei lueta työaikaan (9.3. 725 §). 

Neljälle vesilaitoksen osastopäällikölle 
myönnettiin henkilökohtainen vuokra-auton 
käyttöoikeus siksi ajaksi, kun kukin asian-
omaisista henkilöistä hoitaa nykyisiä tehtä-
viään, kuitenkin kauintaan viideksi vuodeksi 
kaupunginhallituksen v. 1964 päättämin eh-
doin (yjsto 9.2. 5321 §). 

Rakennus- ja muutostyöt ym. Kaupungin-
hallitus oikeutti vesilaitoksen käyttämään 
tavanomaisin ehdoin eräitä kertomusvuoden 
talousarvioon kuuluvia siirtomäärärahoja 
(26.1. 277 §). 

Kaupunginhallitus myönsi teollisuuslaitos-
ten lautakunnan käytettäväksi 362 000 mk 
vesijohtojen rakentamiseen Tapaninkylään, 
Malmille, Suutarilaan, Suurmetsään ja Kon-
tula-Vesalan omakotialueelle (14.12. 3518 §) 
sekä 135 000 mk Vuosaaren ja Talosaaren vä-
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lisen vesijohdon rakentamiseen sekä liittä-
mään Vanhusten Turva yhdistyksen yllä-
pitämän Kuntokallio-nimisen kuntoutus- ja 
virkistyskodin kiinteistön ko. vesijohtoon 
(17.8. 2219 §). 

Rautatiekirjakauppa Oy:lle myönnettiin 
eräillä ehdoilla lupa vesijohdon rakentami-
seen samaan kaivantoon kaupungin rakenta-
man yleisen viemärin kanssa Käpylän kort-
telin n:o 951 pohjoisosassa, Koskelantie 5:n 
kohdalla. Lupa oli voimassa toistaiseksi, irti-
sanomisaika 6 kk ja kertakaikkinen korvaus 
100 mk (yjsto 5.8. 6784 §). 

Hilma Laaksoselle myönnettiin lupa Pu-
kinmäen korttelin n:o 37033 tontin n:o 6 talo-
vesijohdon rakentamiseen naapuritontin 
kautta kulkevaan viemärikujaan, irtisanomis-
aika 6 kk ja muuten tavanmukaisilla ehdoilla 
(yjsto 18.3. 5648 §). 

Varatuomari Lars Nystenille myönnettiin 
erinäisillä ehdoilla lupa rakentaa yksityinen 
vesijohto Laajasalosta Vartiosaareen. Lupa 
oli voimassa, irtisanomisaika 3 kk, kauintaan 
siihen saakka, kunnes Vartiosaareen olisi ra-
kennettu kyseisen kiinteistön kohdalle ulot-
tuva yleinen vesijohto. Kertakaikkinen kor-
vaus määrättiin 200 mk:ksi (yjsto 1.7. 6567 §). 

Yleisjaosto myönsi Alko Oy:lle luvan yksi-
tyisten kaivojen ja vesijohtojen rakentami-
seen kaupungin omistamalle Vuosaaren kylän 
tilalle RN:o 3273 toistaiseksi 100 mk:n suu-
ruista vuosittaista korvausta vastaan, irti-
sanomisaika 3 kk (yjsto 17.6. 6472 §). 

Vesioikeus oli 15.6.1970 muuttanut v. 1965 
Alkoholiliike Oy:lle antamansa jäteveden 
johtamista Nurmijärven kunnan Hyvinkään 
kylässä sijaitsevilta Rajamäen tehtailta Van-
taanjoen vesistöön kuuluvaan Koirasuolen-
ojaan koskevan päätöksen lupaehdon 3 koh-
dan ja päätöksen loppuosan näin kuuluviksi: 
»3) Hakijan on tutkittava mahdollisuuksia ja 
suunniteltava toimenpiteitä jäteveden puh-
distamisen tehostamiseksi erityisesti sitä sil-
mällä pitäen, että jäteveden kuormitus vesis-
tössä vähenisi. Tutkimukset on suoritettava 
vesiensuojelutoimiston hyväksymällä tavalla 

ja saatettava päätökseen v:n 1971 loppuun 
mennessä. 

Tämän päätöksen estämättä hakija voi-
daan vesilain 10 luvun 25 §:ssä säädetyin edel-
lytyksin velvoittaa suorittamaan jäteveden 
puhdistamiseksi ja johtamiseksi muitakin 
tarpeelliseksi katsottavia toimenpiteitä. Mi-
käli edellä lupaehdossa 3) mainitut tutkimuk-
sen tulokset osoittavat muutoksen saamisen 
lupapäätökseen tarpeelliseksi, niin tästä on 
asianmukaisessa järjestyksessä tehtävä vii-
vytyksittä hakemus vesioikeudelle.» Kau-
punginhallitus päätti tyytyä Länsi-Suomen 
vesioikeuden päätökseen (10.8. 2115 §). 

Vesipostit ja kesävesijohdot. Kaupungin-
hallitus oikeutti vesilaitoksen asentamaan 
kertomusvuoden talousarvion ao. määrära-
hoja käyttäen kesäkaudeksi 1970 yht. 11 200 
jm tilapäisiä vesijohtoja ja 81 kpl tilapäisiä 
vesiposteja Etelä-Kaarelaan, Pukinmäkeen, 
Malmi-Tapaninkylään, Suutarilaan, Mellun-
kylään, Puistola-Heikinlaaksoon, Vartioky-
lään ja Laajasaloon. Lisäksi saatiin tilapäisiä 
vesijohtoja tarpeellisine vesiposteineen asen-
taa enintään yht. 2 000 m (11.5. 1342 §). 

Kaupunginhallitus myönsi 3 000 mk v:n 
1969 talousarvion määrärahoista Jakeluverk-
ko vesipostin rakentamiseksi Lappeentien 
varrelle vesijohdon päätepisteeseen (5.10. 
2769 §). Vuosaarenlahden pohjukkaan pää-
tettiin rakentaa vesiposti kertomusvuoden 
vastaavia määrärahoja käyttäen (28.12. 
3663 §). 

Rakennusten purkaminen. Yleisjaosto oi-
keutti vesilaitoksen purkamaan Hirvi- ja 
Susitien risteyksessä sijaitsevan välipumppu-
aseman ja poistamaan aseman pääoma-arvon 
vesilaitoksen pääomakirjanpidosta (yjsto 
19.8. 6881 §). 

Raakaveden hankintaa koskevat asiat. Kau-
punginhallitus päätti, muuttaen 6.4.1966 te-
kemäänsä päätöstä, hyväksyä Helsingin kau-
pungin, Espoon kauppalan ja Helsingin maa-
laiskunnan välillä 6.10.1965 allekirjoitetun 
raakaveden hankkimista koskevan sopimuk-
sen 10 §:ssä edellytetyn toimikunnan toi-
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mintaohjeen 2 §:n mainittujen kuntien kes-
ken 22.1.1970 allekirjoitetun vesijohtoveden 
valmistusta ja myyntiä sekä syöttöjohtojen 
rakentamista koskevan 18 §:n määräyksiä 
vastaten seuraavaksi: 

»Toimikunnan tulee 
a) suorittaa 6.10.1965 allekirjoitetun raa-

kavesisopimuksen 10 §:n ja 22.1.1970 alle-
kirjoitetun yhteistoimintaa vesilaitosalalla 
koskevan sopimuksen 18 §:n määräysten 
mukaan sille kuuluvat tehtävät, 

b) antaa sopijakuntien kunnallishallituk-
sille ja niiden mainituissa sopimuksissa edel-
lytettyjä asioita käsitteleville lautakunnille 
näiden pyytämiä lausuntoja mainittuihin so-
pimuksiin liittyvistä kysymyksistä sekä 

c) tehdä aiheelliseksi katsomiaan esityksiä 
sopijakuntien kunnallishallituksille ja edelli-
sessä kohdassa tarkoitetuille lautakunnille 
mainittuja sopimuksia koskevista asioista» 
(16.3. 805 §, 20.4. 1147 §). 

Lisäksi kaupunginhallitus päätti suostua 
siihen, että kolmisopimuksen 6 §:ää muute-
taan siten, että pykälässä tarkoitetun lähi-
ohjelman toisen vaiheen laajuudesta ja to-
teuttamisesta sovitaan lopullisesti ennen v:n 
1971 loppua (7.12. 3454 §). 

Kaupunginhallitus päätti puolestaan hy-
väksyä tehtäväksi Helsingin kaupungin ja 
Helsingin maalaiskunnan kesken seuraavan 
sopimuksen Pitkäkosken vedenpuhdistuslai-
toksen ja Honkatien välisestä syöttöjohdosta. 

Sopimus 

Helsingin kaupunki, jota jäljempänä tässä 
sopimuksessa kutsutaan kaupungiksi, ja Hel-
singin maalaiskunta, jota jäljempänä kutsu-
taan maalaiskunnaksi, ovat tänään sopineet 
sen mukaisesti kuin kaupungin, maalaiskun-
nan ja Espoon kauppalan kesken 22.1.1970 
allekirjoitetun vesijohtoveden valmistusta ja 
myyntiä sekä syöttöj ohtojen rakentamista 
koskevan yhteistoimintasopimuksen 2 §:ssä 
edellytetään, kaupungin ja maalaiskunnan 

kesken 6.10.1965 allekirjoitetun ja 3.9.1968 
osittain muutetun vedenmyyntisopimuksen 
perusteella yhteistoiminnassa rakennetun Pit-
käkosken vedenpuhdistuslaitoksen ja Honka-
tien välisen 950 metrin pituisen, tämän sopi-
muksen liitteenä n:o 1 olevaan karttaan mer-
kityn syöttöj ohdon osalta lisäksi seuraavaa: 

i §• 

Sopijakunnat toteavat, että alussa mai-
nittu syöttöj ohto on rakennettu valmiiksi ja 
että johdon rakentamiskustannukset ovat ol-
leet 568 000 markkaa, joista kaupunki on 
suorittanut osuutenaan 404 200 markkaa ja 
maalaiskunta vastaavana osuutenaan 163 800 
markkaa. 

2 §• 

Syöttöj ohdon vedenjohtokapasiteetti, joka 
määritetään suurimpien tuntivirtaamien ja 
niitä vastaavien puhdistuslaitokselta alkaen 
määräytyvien vedensiirtomatkojen perus-
teella, jakautuu sopijakuntien käytettäväksi 
niiden suorittamien, 1 §:ssä mainittujen ra-
kentamisinvestointien osoittamassa suh-
teessa. 

Mikäli yhteistä syöttöj ohtoa myöhemmin 
jatketaan, otetaan aikaisemmin suoritetut 
rakentamisinvestoinnit johdon kapasiteetin 
jakaantumista sopijakuntien kesken uudel-
leen määritettäessä huomioon sellaisenaan 
ilman niille laskettua korkoa ja poistoja. 

3 §• 

Syöttöj ohdon omistaa ja hoitaa kaupunki. 
Syöttöj ohdon hoitokustannus kilometriä koh-
den määrätään vuosittain edellisen vuoden 
tilinpäätöksen perusteella jakamalla kau-
pungin vesijohtoverkon käyttökustannukset 
ilman pääomakustannuksia ja vuodoista ai-
heutuneet kustannukset vesijohtoverkon sa-
man vuoden keskimääräisellä kokonaispituu-
della. 

Syöttöj ohdon hoitokustannus saadaan ker-
tomalla yksikkökustannus johdon pituudella. 
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Sanotulla tavalla laskettu hoitokustannus 
jaetaan sopijakuntien vastattavaksi niiden 
suorittamien 1 §:ssä mainittujen rakentamis-
investointien osoittamassa suhteessa. 

Mikäli 2 §:n mukaisesti määritetty kapasi-
teettiosuus ei ole jomman kumman sopija-
kunnan tarvetta vastaava, voidaan myö-
hemmin sopia siitä, että toinen sopijakunta 
mahdollisuuksiensa mukaan luovuttaa käy-
tettävänään olevaa kapasiteettia toisen so-
pijakunnan käytettäväksi lunastushintaa vas-
taan, joka määritetään 2 §:n 2 momentissa 
olevan periaatteen mukaisesti. Sanotunlaisen 
luovutuksen tapahtuessa tarkistetaan myös 
syöttö johdon hoitokustannusten jakaantu-
minen uutta sopijakuntien käyttöön tulevien 
kapasiteettien välistä suhdetta vastaavaksi. 

5 §• 

Tästä sopimuksesta mahdollisesti johtuvat 
riidat jätetään välimiesten ratkaistaviksi sa-
massa järjestyksessä, kuin mitä sopijakun-
tien kesken 6.10.1965 allekirjoitetussa veden-
myyntisopimuksessa on sovittu. 

6 §• 

Tämä sopimus tulee voimaan sen jälkeen, 
kun se on hyväksytty kummankin sopijakun-
nan asianomaisissa elimissä. 

7 §• 

Tätä sopimusta on tehty kaksi samansisäl-
töistä kappaletta, yksi kummallekin sopija-
kunnalle (23.2. 598 §). 

Kaupunginhallitus päätti Helsingin kau-
pungin puolesta oikeuttaa raakaveden han-
kintaa koskevan kolmisopimuksen edellyttä-
män toimikunnan tilaamaan vesilaitokselta 
Päijänne-tunnelia koskevat tarpeelliset sel-
vittelyt ja yksityiskohtaisen suunnitelman 

siten, että Helsingin kaupungin osuus työn 
kustannuksista on 60 % sekä Espoon kaup-
palan ja Helsingin maalaiskunnan osuus 
kummankin 20 % työn kustannuksista (19.5. 
1432 §). 

Kaupunginhallitus päätti puolestaan, että 
Helsingin kaupunki osallistuu ns. kolmisopi-
muskuntien eli Helsingin kaupungin, Espoon 
kauppalan ja Helsingin maalaiskunnan sekä 
valtion keskeiseen Päijänne-hankkeen neu-
vottelukuntaan, jonka tehtävät ovat toimi-
kunnan 9.6.1970 päivätyn esityksen mukai-
set. Kaupungin edustajiksi neuvottelukun-
taan nimettiin apul.kaup.joht. Gunnar Smeds 
sekä vesilaitoksen toimitusjohtaja. Lisäksi 
kaupunginhallitus päätti, että kaupunki yh-
tyy vesihallitukselle kolmisopimuskuntien 
toimesta lähetettävään esitykseen, että valtio 
osallistuisi neuvottelukuntaan ja nimeäisi sii-
hen kaksi edustajaa (3.8. 2049 §). 

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä em. 
toimikunnan toimintakertomuksen v:lta 1969 
(2.2. 339 §). 

Veden toimittaminen Otaniemen valtion-
alueelle. Kaupunginhallitus päätti, että kau-
pungin ja valtion kesken tehdään veden toi-
mittamisesta Otaniemeen ja Otaniemen vesi-
johtoverkon myynnistä seuraavien periaat-
teiden mukainen sopimus: 

1) Kaupunki myy vesijohtovettä Otanie-
men valtionalueella sopimusta allekirjoitet-
taessa valmiina olevasta tai myöhemmin ra-
kennettavasta vesijohtoverkostaan vesimit-
tariensa kautta toistaiseksi. 

2) Vedenmyyntisopimukset tehdään kau-
pungin vesilaitoksen kulloinkin voimassa ole-
van taksan, jota kutsutaan normaalitariffiksi, 
mukaisina Otaniemen valtionalueella olevien 
kuluttajien (kiinteistöjen ja/tai kiinteistöryh-
mien) kanssa erikseen. 

Kuluttajien kaupungin vesijohtoverkkoon 
liittymisen teknillisessä toteuttamisessa 
(asennukset ja tarkastukset) sekä vesijohto-
jen rakentamisessa noudatetaan samoin kau-
pungin vesilaitoksen taksaa ja vesijohtojen 
rakentamisesta annettuja määräyksiä. 
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3) Kaupunki toimittaa vesijohtoveden il-
man määrällisiä rajoituksia sen vesijohtover-
kossa kulloinkin vallitsevalla paineella ja 
muutoinkin vesilaitoksen taksan 12 §:ssä sa-
notuin ehdoin ja sitoumuksin. 

4) Vesijohtovedestä maksetaan vesilaitok-
sen kulloinkin voimassa olevan taksan eli 
normaalitariffin mukainen hinta, kuitenkin 
vähintään omakustannushinta, joka laske-
taan sopimuksen liitteessä 1 olevan laskemis-
mallin mukaisesti. 

Vesijohtoveden mittaaminen toimitetaan 
edellä mainitun taksan mukaisesti. 

5) Jos vesijohtoverkkoa Otaniemen val-
tionalueella valtion esityksestä laajennetaan, 
noudatetaan laajentamiseen nähden sellaista 
järjestelyä, 

että vesijohtoverkon putkityöt kaikkine 
varusteineen ja tarveaineineen suorittaa kau-
punki valtion laskuun töiden veloituksen ta-
pahtuessa aikaisemmasta poiketen normaa-
liin laskutushintaan, 

että putkijohtojen asentamista varten tar-
vittavat kanavatyöt suoritetaan valtion toi-
mesta ja kustannuksella, 

että valtio hankkii ao. maanomistajilta 
vesijohtojen rakentamiseen tarvittavat luvat 
ja 

että valtio luovuttaa edellisen mukaan ra-
kennetun vesijohtoverkon kaupungin omai-
suudeksi. 

6) Kaupunki vastaa kustannuksellaan 
omistuksessaan olevan vesijohtoverkon huol-
losta ja korjauksesta. 

7) Kaupunki luovuttaa Otaniemen val-
tionalueella omistamansa vesijohdot ja vesi-
mittarit valtiolle jäljempänä määritellystä 
lunastushinnasta valtion niin halutessa ja 
kaupunki sitoutuu olemaan luovuttamatta 
sanottua vesijohtoverkkoa ja vesimittareita 
kolmannelle ilman valtion suostumusta. Kau-
punki ja Otaniemen hoitokunta eivät tule 
esittämään tässä sopimuksessa mainitsemat-
tomia vaatimuksia Otaniemen vesijohtoverk-
koa ja mittareita myytäessä. 

8) Otaniemen vesijohtoverkon, käsittäen 

karttaliitteen 2 mukaisen syöttöjohdon ja 
jakeluverkon, lunastusarvon v:n 1969 alussa 
katsotaan olleen 430 000 mk. 

Mikäli Helsingin kaupungin vesijohtover-
kon pääoma-arvoa myöhemmin tarkistetaan, 
nousee Otaniemen vesijohtoverkon lunastus-
arvo vastaavalla prosentilla. 

Lunastusarvo vähenee vuosittain 3 %:lla 
laskettuna vuoden 1969 alun lunastusarvosta. 

9) Otaniemen vesimittareiden, joiden pois-
toajaksi lasketaan 10 vuotta ja loppuarvoksi 
3 % uuden mittarin hinnasta, lunastushinta 
luovutushetkellä arvioidaan puoleksi uuden 
ja kuoletetun mittarin hinnasta, toisin sano-
en vesimittarin lunastushinta on 65 % uuden 
mittarin luovutushetken mukaisesta hin-
nasta. 

10) Valtio rakentaa kustannuksellaan Ota-
niemen valtionalueella vedenkulutuksen ta-
saamiseen tarvittavan 3 000 m3:n suuruisen 
ylävesisäiliön, jonka liittämiseksi syöttöjoh-
don ja jakeluverkon piiriin tarvittavissa joh-
totöissä noudatetaan 5) kohdan määräyksiä. 
Niin kauan kuin Otaniemen veden jakelu 
kuuluu kaupungille, se huolehtii säiliön nor-
maaliksi katsottavasta käytöstä ja huollosta 
kustannuksellaan. 

11) Niistä johtotöistä, joiden veloitukseen 
sovelletaan 5) kohdan määräystä normaalista 
laskutushinnasta, kaupungilla ei ole Otanie-
men vesijohtoverkkoa myytäessä lunastus-
hintavaatimuksia. 

12) Valtio ei esitä vaatimuksia kaupunkiin 
nähden niistä maatöistä yms., jotka se on 
aikanaan kustantanut kaupungin asettamien 
ehtojen mukaisesti syöttöjohdon rakenta-
mista varten Munkkiniemen ja Otaniemen 
välillä. 

13) Sopimus tulee voimaan sen jälkeen, 
kun se on hyväksytty kummankin sopijapuo-
len asianomaisissa elimissä, ja se on voimassa 
siihen saakka, kunnes Espoon kauppala ottaa 
hoitaakseen Otaniemen veden jakelun Pitkä-
kosken puhdistuslaitoksen ja Otaniemen väli-
sen syöttöjohdon valmistuttua, kuitenkin 
enintään vuoden 1975 loppuun (8.6. 1718 §). 
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Vantaanjoen alajuoksun tulvahaittoja ehkäise-
vät suojelutoimenpiteet. Kaupunginhallitus ke-
hotti kaupunkisuunnitteluvirastoa yhteistoi-
minnassa vesilaitoksen kanssa Vantaan laak-
son maisema-analyysin ja alueen käyttösuun-
nitelman valmistuttua suorittamaan kustan-
nusvertailun Vantaanjoen tulvahaittojen ja 
teollisuuslaitoste n lautakunnan 13.5.1969 päi-
vätyssä esityksessä selostettujen suojelutoi-
menpiteiden kesken sekä huolehtimaan esi-
tyksen tekemisestä kaupunginhallitukselle 
tarkoituksenmukaisista suojelutoimenpiteistä 
(20.4. 1149 §). 

Vaaralan pohjavedenottamoiden suoja-alue-
suunnitelmasta annettava lausunto. Kaupun-
ginhallitus päätti ilmoittaa Karl Fazer Oy:lle, 
ettei kaupungin taholta vastusteta yhtiön 
esittämää, Vaaralassa sijaitsevien pohjave-
denottamoiden suoja-alueiden vahvistamista, 
mikäli vahvistusmenettelyssä otetaan huo-
mioon ne toimenpiteet, mitkä teollisuuslai-
tosten lautakunta, yleisten töiden lautakun-
ta, kiinteistövirasto ja kaupunkisuunnittelu-
virasto ovat esittäneet ja mikäli kaupungille 
ei aseteta suurempia rasitteita kuin sanotuissa 
lausunnoissa on esitetty, sekä mikäli yhtiö 
suorittaa korvauksena kaupungille käyttö-
rajoituksista 18 340 mk sekä kiinteistöviras-
ton lausunnossa mainitun sorakuopan täytön 
(2.11.3048 §). 

Vilosaaren vesialueen rauhoituspiirin pois-
tamista koskeva esitys. Kaupunginhallitus 
päätti esittää maatalousministeriölle, että 
ministeriö ryhtyisi kiireellisiin toimenpitei-
siin erillisen erityislain säätämiseksi Helsingin 
kaupungin Vuosaaren kylässä olevan kalas-
tuslain 38 §:n mukaisen rauhoituspiirin 
poistamiseksi kokonaisuudessaan (23.11. 
3265 §}. 

Vahingonkorvaukset. Vesijohdon rikkou-
tumisen aiheuttaman vahingon korvaami-
seksi Bostads Ab Fridhem Asunto Oy:lle 
myönnettiin 1 097 mk (yjsto 9.12. 7846 §) 
ja rva Alli Isopahkalalle 500 mk kaivon kui-
vumisesta aiheutuneen vahingon korvaami-
seksi (yjsto 11.11. 7592 §). 

Kaasulaitos 

Viranhaltijat. Seuraavat kaasulaitoksen 
virat päätettiin toistaiseksi jät tää vakinai-
sesti täyttämättä: 22. pl:n putkimestarin 
virka (14.12. 3517 §); 20. pl:n esimiehen virka 
ja 24. pl:n putkimestarin virka (29.6. 1965 §);. 
15. pl:n näyttelyn esimiehen virka (19.1.. 
189 §); 11. pl:n laskutuksen esimiehen virka 
(19.10. 2910 §) ja kaksi 10. pl:n rahastajan 
virkaa (26.1. 273 §, 20.4. 1144 §). 

Yleis jaosto oikeutti kaasulaitoksen julkai-
semaan lähettejä koskevan ilmoituksen eril-
liskuulutuksin valtuuston v. 1969 päättämis-
sä lehdissä (yjsto 16.12. 7925 §). 

Kaasun ja koksin valmistuslaitteet, jakelu-
verkko y m. Kaupunginhallitus oikeutti kaasu-
laitoksen käyttämään eräitä kertomusvuoden 
talousarvioon merkittyjä siirtomäärärahoja 
tavanmukaisilla ehdoilla (26.1. 276 §). 

Liikennelaitos 

Viranhaltijat. Liikennelaitoksen lautakunta 
päätti 23.6., käsitellessään esitystä 33. pl:aan 
kuuluvan tp. tutkimuspäällikön palkkaami-
sesta liikennelaitokseen, kaupunginhallituk-
sen järjestelytoimiston apnl.toim.pääll. Esko 
Pennasen siirtämisestä tähän virkaan ja Pen-
naselle maksettavasta sopimuspalkasta, hy-
lätä esityksen. Kaupunginhallitus päätti ku-
moten lautakunnan em. päätöksen, että lii-
kennelaitokseen saadaan palkata ajaksi 1.10. 
-31.12.1970 33. pl:aan kuuluva tp. virka-
suhteessa oleva tutkimuspäällikkö ja että 
apul.toim.pääll. Pennanen siirretään tähän 
virkaan 1.10. lukien sekä että liikennelaitos 
oikeutetaan suorittamaan Pennaselle sano-
tulta ajalta sopimuspalkkana 3 790 mk/kk 
(29.6. 1882 §, 14.9. 2541 §). 

Liikennetoimiston toimistopäällikön teh-
täviä hoitamaan määrättävän dipl.ins. Kalevi 
Juvosen kanssa päätettiin kaupunginhalli-
tuksen hyväksymää työlomaketta käyttäen 
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tehdä työsopimus, jonka mukaan hänelle 
suoritetaan 3 300 mk/kk (23.3. 894 §). 

Kaupunginhallitus oikeutti liikennelaitok-
sen suorittamaan 14. pl:n palkkaa alempaa 
palkkaa saaville tp. virkojen haltijoille 14. 
pl:n mukaisen palkkauksen ja asianomaisen 
oman palkkauksen välisen erotuksen, ikä-
lisäoikeus huomioon ottaen, lippukassanhoi-
tajan tehtävien hoitamisesta tehtävään mää-
räämisestä lukien, kuitenkin aikaisintaan 
1.3.1970 alkaen ja kauintaan v:n 1971 lop-
puun (9.2. 424 §). 

Apulaissuojelujohtajan palkkaaminen, ks. 
terveydenhoito virasto. 

Yleis jaosto oikeutti liikennelaitoksen jul-
kaisemaan eräitä avoinna olevia toimia kos-
kevat hakuilmoitukset erilliskuulutuksin ta-
vanomaisissa sanomalehdissä. 

Kaupunginhallitus päätti, että 18.9.1968 
hyväksyttyjä liikennelaitoksen liikennehen-
kilökunnan työaikamääräyksiä muutetaan 
seuraavasti: 

3. Vapaapäivien antaminen 
Vakinaisissa vuoroissa on 6 päivän jak-

soissa 4 työpäivää ja 2 vapaapäivää sekä li-
säksi 1 vapaapäivä joka viides jakso. 

Arki- ja ruuhkavuoroissa on 92 vapaapäi-
vää vuodessa, vastaten keskimäärin 16 va-
paapäivää 9 viikon jaksoissa. 

Vapaapäivät pyritään mahdollisuuksien 
mukaan sijoittamaan viiklcolepopäivän yh-
teyteen. 

4. Ilta- ja yötyöstä maksetaan hyvitykset 
seuraavasti: 

Iltatyössä (klo 18-23) suoritettava 10 %:n 
hyvitys maksetaan kaikissa vuoroissa ra-
hassa. Yötyössä (klo 20-06) suoritettava 
25 %:n hyvitys annetaan päivittäin vuoro-
kohtaisesti ajassa. 

5. Työaikaa koskevat erityismääräykset: 
Päivittäiseen henkilökohtaiseen työaikaan 

kuuluu yksi 10 minuutin pituinen kahvi-
tauko joko aikatauluun sisältyvänä taukona 
tai vastaavana päivittäisenä tai vuotuisena 
työajan lyhennyksenä. Arki- ja ruuhkavuo-

roissa tämä tauko annetaan vuotuisena. Päi-
vittäiseen työaikaan ko. vuoroissa palvelevilla 
henkilöillä kuuluu myös 15 minuutin pituinen 
valmisteluaika. 

6. Ylityö- ja sunnuntaityökorvausten las-
keminen ja myöhästymisestä johtuvat seu-
raamukset: 

Ylityö- ja sunnuntaityökorvausten las-
kentaperusteiden ja työajan noudattamisen 
laiminlyönnin seuraamusten suhteen nouda-
tetaan entistä käytäntöä. 

9. Eräitä erikoismääräyksiä: 
Yhtämittainen työaika, johon luetaan var-

sinainen ajoaika ja valmisteluajat, saa olla 
7 tuntia 15 minuuttia, kuitenkin niin, että 
varsinainen ajoaika on 7 tuntia (8.6. 1727 §). 

Työtapaturmatilastointijärjestelmän uudis-
taminen. Kaupunginhallitus päätti kehottaa 
liikennelaitoksen lautakuntaa yhdenmukai-
suuden ja keskinäisen vertailukelpoisuuden 
aikaansaamiseksi tutkimaan mahdollisuutta 
siirtyä liikennelaitoksen työtapaturmatilas-
toinnissa työturvallisuustoimikunnan esittä-
mään järjestelmään (30.11. 3326 §, ks. jär-
jestelytoimisto). 

Liikennelaitoksen tulojen ja menojen erojen 
korvaamiseksi kaupungin yleisistä varoista 
yleisjaosto myönsi 37 667 000 mk (yjsto 18.2. 
5351 §, 1.7. 6576 §). 

Liikennelaitoksen eri linjojen kannattavuutta 
koskeva laitoksen ilmoitus merkittiin tiedoksi 
(6.4. 1008 §). 

Rakennukset, kuljetuskalusto ym. Kaupun-
ginhallitus oikeutti liikennelaitoksen käyttä-
mään kertomusvuoden talousarvion pääoma-
menoihin merkittyjä eräitä siirtomäärära-
hoja (26.1. 271 §). 

Kaupunginhallitus päätti, että liikennelai-
tos huolehtii Lasipalatsin liikenteenohjaus-
käyttökeskustilojen rakentamisesta (5.10. 
2728 §). 

Liikennelaitoksen vapaa- ja alennusliput. 
Kaupunginhallitus oikeutti liikennelaitoksen 
järjestämään invalidien vapaalippujen jake-
lun Sotainvalidien Veljesliiton Helsingin Sota-
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invalidit, Helsingin Sokeat yhdistysten ja 
Sotainvalidien Veljesliiton aivovammasairaa-
lan avustuksella mainittujen yhdistysten jä-
senille kaupunginhallituksen vahvistamien 
perusteiden mukaisesti siten, että liikennelai-
tos valvoo järjestöjen jakelutoimintaa. Sa-
malle henkilölle saadaan antaa kalenterivuo-
den vapaaliput sekä liikennelaitoksen että 
yksityisten liikenteenharjoittajien linjoille 
niissä tapauksissa, jolloin invalidin asunto ja 
työpaikka ovat eri liikenteenharjoittajien 
ajamien reittien varrella (5.10. 2765, 2766, 
2767 §). 

Kaupunginhallitus päätti myöntää liiken-
nelaitoksen lautakunnan käytettäväksi 
40 000 mk v:n 1971 talousarvioon kuuluvista 
kaupunginhallituksen yleisistä käyttövarois-
ta käytettäväksi elokuussa 1971 Helsingissä 
pidettävien Euroopan yleisurheilumestaruus-
kilpailujen osanottajille, johtajistolle sekä 
lehdistön, radion ja television edustajille 
myönnettävän vapaan matkustusoikeuden 
aiheuttamiin kustannuksiin (21.12. 3583 §). 

Liikennelaitoksen linja-autojen reittejä kos-
kevat asiat. Kaupunginhallitus päätti esittää 
maistraatille eräiden liikennelaitoksen linja-
autolinjojen reittien muuttamista, liikenne-
lupien uudistamista, kääntöpaikan rakenta-
mista, eräiden linjojen lauantailiikenteen lo-
pettamista, ruuhkaliikenteen järjestämistä 
ym. 

Koskelan varikon henkilökunnan asuintalon 
rakentaminen. Kaupunginhallitus päätti, että 
Koskelan varikon henkilökunnan asuintalon 
rakentaminen annetaan asuntotuotantotoi-
mikunnan tehtäväksi. Samalla kaupungin-
hallitus päätti alustavasti varata v:n 1971 
talousarvioehdotukseensa kaupungin osuutta 
vastaavan, 1 150 000 mk:n suuruisen määrä-
rahan perustettavan yhtiön osakepääomaan 
ja lainojen rahoitukseen samoilla ehdoilla, 
kuin asuntotuotantotoimikunta rahoittaa ra-
kennusohjelmiaan kaupungin asuntoraken-
nusmäärärahoilla (31.8. 2374 §). 

Linja-autojen käyttö. Kertomusvuonna jär-
jestettiin kiertoajeluja kaupungin toimesta 

erilaisiin tilaisuuksiin saapuneille ulkomaa-
laisille ym. vieraille. 

Pitkäaikaishoidon järjestelykomitean jäse-
net oikeutettiin tekemään kertomusvuoden 
syksyn aikana tutustumismatka Turkuun lii-
kennelaitoksen edustuslinja-autolla (yjsto 
16.9. 7079 §, 4.11. 7547 §). 

Vahingonkorvaukset. Rouva Bertha Rissa-
selle päätettiin liikennevahingosta aiheutu-
neena jatkokorvauksena ajalta 17.4.1969-
30.6.1970 suorittaa yht. 3 384 mk (yjsto 
24.3. 5693 §, 9.9. 7021 §); rva Helvi Salovaa-
ralle raitiovaunussa tapahtuneen loukkaan-
tumisen johdosta 1 481 mk lisäkorvauksena 
ajalta 1.1.1966-31.12.1967 (22.4. 5963 §) sekä 
Kalevi Vainiolle jatkokorvauksena v:lta 1969 
hänen v. 1948 tapahtuneen loukkaantumi-
sensa johdosta 454 mk (yjsto 18.2. 5408 §). 

Puutavarakeskus 

Henkilökunta. Jaosto oikeutti puutavara-
keskuksen johtajan palkkaamaan Helsingin 
toimistoon kesäapulaisen kertomusvuoden 
kesäksi 450 mk:n kuukausipalkalla. Samalla 
hänet oikeutettiin myös seuraavina kesinä 
palkkaamaan Helsingin toimistoon kesä-
apulainen (ppjsto 23.3. 8005 §). 

Yleisjaosto oikeutti puutavarakeskuksen 
julkaisemaan metsä- tai sahateknikon tointa 
koskevan hakuilmoituksen Metsä-lehdessä 
(yjsto 24.6. 6520 §). 

Yleisjaosto oikeutti eräät puutavarakes-
kuksen palveluksessa olevat henkilöt käyttä-
mään omaa moottoriajoneuvoaan työasioissa 
v:n 1971 aikana (yjsto 9.12. 7848 §, ppjsto 
30.11. 8012 §). 

Jaosto päätti ilmoittaa yleis jaostolle, vii-
taten kaupunginhallituksen v. 1965 tekemään 
päätökseen, että toimiston palveluksessa ole-
ville henkilöille suoritetaan oman moottori-
ajoneuvon käytöstä kilometrikorvauksena 
1.3.1968 lukien jaoston 4.3.1968 tekemän 
päätöksen mukaiset korvaukset, jotka nou-
dattavat yksityisen puunjalostusteollisuuden 
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voimassa olevia kilometrikorvausmääriä 
(yjsto 9.12. 7849 §, ppjsto 30.11. 8013 §). 

Jaosto päätti , et tä Heinolan sahan henkilö-
kunnan asuntojen vuokrat jäävät toistaiseksi 
ennalleen, eli sellaisiksi kuin jaosto ne 4.12. 
1967 vahvisti olemaan voimassa 1.1.1968 lu-
kien (ppjsto 30.11. 8014 §). 

Kuljetuskalusto. Jaosto päätti, että kerto-
musvuoden talousarvioon toimiston-kuljetus-
kalustoa varten merkityllä määrärahalla saa-
daan hankkia kuljetustrukki (ppjsto 23.3. 
8006 §). 

Verotus. Merkittiin tiedoksi puutavarakes-

kuksen johtajan ilmoitus Helsingin liikevaih-
toverotoimiston jälki verotuksesta v:lta 1969, 
joka koski Tampella Oy:n lukuun laskutettua 
haketta (ppjsto 30.11. 8015 §). 

Polttoaineiden hinnat. Jaosto päätti, et tä 
kaupungin virastojen ja laitosten on v:n 1971 
talousarvioehdotusta laatiessaan laskettava 
polttoaineiden hinnat seuraavasti: koivu- ja 
havulialot 37 mk/m3 , sekahalot 27 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, ajomaksu 
3.50 mk/m 3 (ppjsto 23.3. 8004 §). 

10. Muu Hikeluonteinen toiminta 

Te urasta m oiaitos 

Viranhaltijat. Teurastamolaitoksen tarkas-
tuseläinlääkäreille päätettiin 1.3.1970 lukien 
suorittaa lihavalmisteiden valmistuksen val-
vonnasta annetun asetuksen edellyttämien 
lihankäsittelylaitosten hygienian valvonnasta 
50 mk/kk valvontakohteelta (3.8. 2023 §). 

Yleis jaosto hyväksyi teurastamolaitoksen 
sen toimenpiteen, että alikonemestarin tointa 
koskeva hakuilmoitus oli julkaistu erilliskuu-
lutuksena valtuuston v. 1969 päättämissä 
lehdissä (yjsto 15.4. 5870 §). 

Eräiden perimistoimenpiteiden lopettami-
nen. Kaupunginhallitus oikeutti asiamiestoi-
miston luopumaan enemmistä perimistoi-
menpiteistä poistoluettelossa n:o 21/1970 
mainittujen teurastamolaitoksen eräiden saa-
tavien osalta. Saatavien poistamiseksi tileistä 
myönnettiin 207 mk (16.11. 3151 §). 

Peruskorjaukset. Kaupunginhallitus oikeut-
ti teurastamolaitoksen käyttämään eräitä 
pääomamenoihin merkit tyjä siirtomäärära-
hoja (7.9. 2444, 2445 §). 

Rakennuspiirustusten hyväksyminen. Kau-
punginhallitus hyväksyi teurastamolaitoksen 
laadituttamat, 16.2.1970 päivätyt laitoksen 
portinvartij arakennuksen muutospiirustuk-
set (9.3. 708 §). 

Vihannestukkutorilla myytävien tavaroiden 
standardisoimista koskeva esitys. Maatalous-
hallitus oli jo v. 1964 tekemässään esityksessä 
maininnut, että sen jälkeen kun Suomi v.1955 
hyväksyi ns. Geneven protokollan ja siten 
sitoutui kansainvälisessä kaupassa sovelta-
maan hedelmien, vihanneksien, marjojen ym. 
yhteiseurooppalaisia standardeja ja ottamaan 
ne huomioon kotimaisia lajittelu- ja pakkaus-
standardeja vahvistettaessa, on syyskuussa 
1963 vahvistettu viralliset laatu- ja lajittelu-
standardit seitsemälle vihanneslajille ja ome-
nille. Lisäksi on valmisteilla mm. ruokaperu-
nan ja marjojen standardit. Koska Helsingin 
vihannestukkutori on maamme tärkein alan 
kauppapaikka, jolla on ratkaiseva merkitys 
mm. hinnanmuodostuksessa, olisi tarpeen 
ryhtyä sellaisiin toimenpiteisiin, että tuotteet 
ovat standardien mukaan lajiteltuja ja pa-
kat tuja . Tämän vuoksi maataloushallitus oli 
pyytänyt kaupunginhallitusta ensi tilassa 
muut tamaan Helsingin vihannestukkutorin 
järjestyssääntöä siten, et tä em. tuotteita saa-
taisiin tukkutorille tuoda myytäväksi vain 
standardin mukaan lajiteltuna, pakat tuna ja 
merkittynä. Lisäksi maataloushallitus oli jo 
aikaisemmin pyytänyt teurastamoa kerää-
mään tilastoa tukkutorin toiminnasta. Teu-
rastamolaitoksen lautakunta ilmoitti, e t tä 
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