
2. Kaupunginhallitus 

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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vihannestukkutorin järjestyssääntöjen muut-
taminen esitetyllä tavalla on tässä vaiheessa 
aiheetonta ja mahdollista toteuttaa vasta 
sitten, kun vihannesten laatuluokitus on ylei-
sesti tehty pakolliseksi. Tilastotietojen osalta 
lautakunta ilmoitti, että teurastamolaitos 
tutkii mahdollisuuksia pyydettyjen tilasto-
tietojen saamiseksi. Kaupungin tehtävät ko. 
valvonnassa rajoittuvat lainsäädännön mu-
kaisiin kaupungin terveydenhoitoviranomais-
ten toimiin. Kaupunginhallitus päätti ilmoit-
taa maataloushallitukselle lautakunnan ja 
laitoksen lisäselvityksen asian antamatta 
kaupunginhallituksen taholta aihetta enem-
piin toimenpiteisiin (9.2. 402 §). 

Kalatukku keskus 

Vahingonkorvaus. Yleis jaosto päätti va-
pauttaa kalatukkukeskuksen hoitajan Matti 
Kettusen suorittamasta koiran aiheuttaman 
vahingon johdosta raastuvanoikeuden hänen 
maksettavakseen määräämiä korvauksia ja 
oikeuttaa teurastamolaitoksen suorittamaan 
korvaukset Kettuselle, jos hän esittää suorit-
taneensa korvaukset ja siten, että Kettusen 
omavastuuosuudeksi jää 1/5 korvauksen mää-
rästä (yjsto 22.12. 7957 §). 

Elintarvikekeskus 

Viranhaltijat. Kaupunginhallitus päätti, 
että kaupunginhallituksen edustustilaisuuk-
sien tarjoilua hoitavalle 14. pl:n emännän vi-
ran haltijalle maksetaan hänen vakinaisen 
virkansa palkkauksen lisäksi erillinen, myös 
yli- ja sunnuntaityökorvaukset sekä muut 
poikkeuksellisesta työajasta johtuvat kor-
vaukset sisältävä korvaus, suuruudeltaan 
400 mk/kk 1.3.1970 alkaen, kunnes tehtävän 
järjestelystä toisin määrätään. Palkkio on 
maksettava elintarvikekeskukselle ylityö- ja 
sunnuntaityökorvauksiin merkitystä määrä-
rahasta (2.2. 316 §). 

Kaupunginhallitus valitsi 16.6.1969 elin-
tarvikekeskuksen toimitusjohtajan virkaan 
teknikko Risto Hovin. Päätöksestä olivat 
fil.maist. Heimo Peura ja maat. ja metsät, 
kand. Seija Mäkinen valittaneet lääninhalli-
tukseen lausuen, että elintarvikekeskuksen 
laatima yhdistelmä viran hakijoista oli hei-
dän osaltaan ollut epätäydellinen ja puut-
teellinen. Virkaan valitun ansiot ja kyvyt oli-
vat vähäisemmät kuin heidän, eikä hän täyt-
tänyt viranhakuilmoituksessa mainittuja vi-
ran pätevyysvaatimuksia. Lisäksi oli huo-
mautettu, että virkaan valitun kotipaikka oli 
Helsingin maalaiskunta. Valittajat olivat 
vaatineet päätöksen kumoamista. Lääninhal-
litus katsoi 9.4.1970 antamassaan päätök-
sessä, että elintarvikekeskuksen toimenpiteet 
asiassa olivat olleet ainoastaan valmistelevaa 
laatua eikä ole edes väitettykään, etteikö 
kaupunginhallituksella, jolle hakemukset oli 
osoitettava, olisi ollut ko. virkaa täytettäessä 
käytettävissään valittajien hakemusasiakir-
joja. Tämän vuoksi ja kun toimitusjohtajan 
viran haltijalle asiakirjojen mukaan ei ole 
vahvistettu kelpoisuusvaatimuksia ja kun 
virkasäännön 13 §:n määräystä ei lainvastai-
sena ole sovellettava ko. tapaukseen, eikä 
valittajien mainitsemia esteitä Hovin valitse-
miseen ko. virkaan ole ollut, lääninhallitus 
oli kunnallislain 175 ja 178 §:n perusteella 
hylännyt valitukset. Päätös merkittiin tie-
doksi (10.8. 2096 §). 

Seuraavat elintarvikekeskuksen virat pää-
tettiin toistaiseksi jättää vakinaisesti täyttä-
mättä: kamreerin virka (2.11. 3026 §); 14. 
pl:n emännän virka siten, että tehtäviä hoita-
maan palkattiin työsuhteinen toimihenkilö 
(16.2. 456 §); kaksi 8. pl:n ruokalanhoitajan 
virkaa, 11. pl:n lihanpalottelijan virka ja 
10. pl:n toimistoapulaisen virka (14.9. 2520 §); 
30.11. avoimeksi tullut 8. pl:n ruokalanhoi-
tajan virka (28.12. 3649 §); kaksi 7. pl:n apu-
laiskeittäjän virkaa (29.6. 1922 §, 7.12. 
3441 §) sekä elintarvikekeskuksen 25.3.1970 
päivätyssä esityksessä mainitut virat (13.4. 
1060 §). 
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Elintarvikekeskuksen apulaisjohtajan toin-
ta koskeva ilmoitus päätettiin julkaista eril-
liskuulutuksin valtuuston v. 1969 päättä-
missä lehdissä (yjsto 25.11. 7695 §). 

Kaupunginhallitus myönsi elintarvikekes-
kuksen kamreerille Eino Raitiselle eron vi-
rasta 25.12.1970 lukien (10.8. 2089 §, 23.11. 
3239 §). 

Elintarvikekeskuksen toim.joht. Risto 
Hovi oikeutettiin asumaan Rekolassa v:n 
1971 loppuun (5.1. 26 §). 

Henkilökuntaruokalat. Kaupunginhallitus 
päätti ilmoittaa elintarvikekeskuksen lauta-
kunnalle, että elintarvikekeskuksen eri myyn-
tikohteiden aiheuttaman tappion järjestely 
tullaan käsittelemään erikseen talousarvion 
valmistelun yhteydessä (23.2. 560 §). 

Kaupunginhallitus kehotti elintarvikekes-
kusta ensi tilassa aloittamaan vesilaitoksen 
esittämien Pitkäkosken ja Herttoniemen hen-
kilökunt aruokaloiden toiminnan. Näiden 
myyntikohteiden tappiota koskeva kysymys 
ratkaistaisiin eri yhteydessä. Samalla kau-
punginhallitus kehotti lautakuntaa selvittä-
mään kaupungin palveluksessa olevan henki-
lökunnan ruokailukysymyksen kokonaisuu-
dessaan ja tällöin kiinnittämään erityistä 
huomiota kustannuskysymyksiin sekä teke-
mään kertomusvuoden aikana tarpeelliset 
esitykset asiasta kaupunginhallitukselle (23.2. 
559 §). 

Vahingonkorvaus. Yleis jaosto kehotti raha-
toimistoa kohtuussyistä suorittamaan auton-
kulj. Lauri Heiskasen perikunnalle 221 mk 
5 %:n vuotuisine korkoineen 15.8.1951 lukien 
Heiskaselta elintarvikekeskuksen autosta 
anastetuista rahoista perityn korvauksen pa-
lauttamiseksi (yjsto 21.10. 7385 §). 

K e s k u s p e s u l a 

Henkilökunta. Keskuspesulan johtajaksi 
päätettiin palkata työsopimussuhteeseen pe-
sulan käyttöpäällikkö dipl.ins. Raili Hämä-
läinen 1.5.1970 lukien, palkka 3 250 mk/kk 

(26.1. 255 §, 23.2. 563 §, 31.3. 933 §, 13.4. 
1064 §). 

Keskuspesulan kesälomasijaisia ja kone-
pesijöitä koskevat hakuilmoitukset päätettiin 
julkaista erilliskuulutuksin tavanomaisissa 
ilmoituslehdissä (yjsto 24.3. 5675 §, 6.5. 
6080 §, 5.8. 6776 §). 

Kallion louhiminen. Kaupunginhallitus ke-
hotti rakennusvirastoa louhimaan keskus-
pesulan tontilta keskuspesulajaoston 8.6. 
tekemän esityksen mukaisesti kalliota lähet-
tyvillä suoritettavien katutöiden yhteydessä. 
Tarkoitukseen myönnettiin 40 000 mk (28.9. 
2650 §). 

Tietojenkäsittelykeskus 

Kaupungin ATK-toiminnan järjestäminen. 
Kaupunginhallitus päätti v. 1960 perustaa 
kaupungille tietojenkäsittelykeskuksen sekä 
samalla perustaa tietojenkäsittelykeskusta 
käyttävien virastojen ja laitosten edustajista 
muodostettavan neuvottelukunnan, johon 
kaupunginhallitus määräsi puheenjohtajan. 
Tietojenkäsittelykeskuksen neuvottelukunta 
oli kokoontunut viimeksi v. 1963, jolloin kau-
punginhallitus asetti tietojenkäsittelykomi-
tean osittain samoja tehtäviä varten. Komi-
tea jätti mietintönsä v. 1965, mutta mietin-
töä ei ollut käsitelty kaupunginhallituksessa. 
Revisiovirasto oli ehdottanut, että kaupun-
ginhallitus kiireellisesti laadituttaisi suunni-
telman ATK-toiminnan tarkoituksenmukais-
ta ja taloudellista kehittämistä sekä yhden-
mukaistamista varten. Esityksen johdosta 
kaupunginhallitus päätti 

kumota v. 1960 tekemänsä päätöksen tie-
tojenkäsittelykeskuksen neuvottelukuntaa 
koskevilta osilta, 

asettaa tietojenkäsittelyneuvottelukunnan, 
johon kaupunginhallitus valitsee puheenjoh-
tajan ja kahdeksan jäsentä kahdeksi vuodeksi 
kerrallaan, 

määrätä, että neuvottelukunnassa tulee 
olla revisio viraston, kaupunginkanslian, raha-
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toimiston, tilastotoimiston, tietojenkäsittely-
keskuksen ja neljän muun viraston tai laitok-
sen edustaja, 

määrätä, että neuvottelukunnan tehtävänä 
on 

1) käsitellä automaattiseen tietojenkäsit-
telyyn liittyviä periaatteellisia tai muuten 
laajakantoisia kysymyksiä ja tehdä niitä kos-
kevia esityksiä, 

2) antaa ohjeita kaupungin ATK-toimin-
nassa noudatettavista toimintaperiaatteista, 
yleisistä menettelytavoista ja järjestettävästä 
koulutuksesta sekä 

3) antaa lausuntonsa tietojenkäsittelykes-
kusten perustamisesta ja niiden konekannan 
oleellisesta muuttamisesta, 

määrätä, että neuvottelukunnan kustan-
nukset maksetaan komiteain ja toimikuntien 
menoihin varatuista määrärahoista, 

neuvottelukunnan puheenjohtajaksi valit-
tiin v:ksi 1970-1971 järjestelypääll. Kari 
Bergholm sekä jäseniksi apul.kaup.rev. Lassi 
Lappalainen, kaup.kamr. Raimo Kaarlehto, 
yliaktuaari Osmo Viitaila, tietojenkäsittely-
keskuksen pääll. Reijo Mäkelä, puhtaanapito-
pääll. Heikki Saarento, os.pääll. Alpo Salo, 
os.pääll. Taito Yliaho ja talousjoht. Aarre 
Sinisalo. Neuvottelukunta oikeutettiin otta-
maan sihteeri ja kuulemaan asiantuntijoita 
(29.6. 1887 §). 

Henkilökunta. Kaupunginhallitus oikeutti 

tietoj enkäsittelykeskuksen suorittamaan 
suunnitteluryhmän esimiehelle Seppo Lanki-
selle v:lta 1969 pi tämättä olevasta kolmesta 
varsinaisesta lomapäivästä ja suunnitteluryh-
män esimiehelle Veijo Niemelle neljästä var-
sinaisesta lomapäivästä rahakorvauksen. 
Suunnittelija-ohjelmoija Timo Taurolle pää-
tettiin antaa ennen kertomusvuoden huhti-
kuun loppua vielä pi tämättä olevista vuosi-
lomapäivistä varsinaisena lomana niin monta 
päivää, et tä hän tulee saaneeksi vähintään 
vuosilomalain mukaisen loman ja et tä maini-
tun määrän ylittävistä varsinaisista lomapäi-
vistä saadaan maksaa rahakorvaus (20.4. 
1108 §). 

Yleisjaosto oikeutti rahatoimiston julkai-
semaan tietojenkäsittelykeskuksen päällikön 
tointa koskevan hakuilmoituksen erilliskuu-
lutuksin valtuuston v. 1969 päättämissä leh-
dissä ja siten, että hakijat saavat esittää omat 
palkkavaatimuksensa (yjsto 21.10. 7361 

Irtaimiston myynti. Yleisjaosto oikeutti 
tietojenkäsittelykeskuksen myymään Suo-
men Työnantajain Keskusliitolle reikäkort-
tien kuljetusvaunun kasetteineen 950 mk:n 
hinnasta (yjsto 18.2. 5332 §) sekä Suomen 
Pankille kaksi AWECO-äänenvaimentajaa 
200 mk:n kappalehinnasta. Jäljelle jäävät 12 
äänenvaimentajaa saatiin myydä eniten tar-
joaville ostajille (yjsto 6.5. 6063 §). 

11. Rahatointa koskevat asiat 

Obligaatiolainan lainaehtojen vahvistaminen. 
Kaupunginhallitus päätt i vahvistaa valtuus-
ton 4.2. tekemän päätöksen perusteella kau-
pungille v. 1970 otettavan obligaatiolainan 
lainaehdot seuraaviksi: 

Lainan määrä: 10 000 000 mk. 
Lainan tarkoitus: Lainavaroista käytetään 

3 000 000 mk Helsingin kaupungin sähkölai-
toksen Myllypuron voima-aseman rakenta-
misesta ja 7 000 000 mk kaupungin vesilai-

toksen Vanhankaupungin vedenpuhdistus-
laitoksen peruskorjauksesta aiheutuvien kus-
tannusten rahoittamiseen. 

Obligaatioiden nimellisarvot ja lukumää-
rät: 

Litt. A 10 000 mk, 200 kpl, yht . 2 000 000 mk 
Litt. B 1000 » 3 000 » » 3 000000 » 
Litt. C 500 » 8 000 » » 4 000000 » 
Litt . D 100 » 10000 » » 1000000 » 
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