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jär jestämään sanottuna päivänä päivällis-
tilaisuuden n. 60 henkilölle käyttäen näihin 
tarkoituksiin sekä muihin satamahallinnon 
50-vuotispäivän järjestelyistä aiheutuviin 
kustannuksiin muihin satamalaitoksen me-
noihii' merkit tyjä käyttövaroja niitä enin-
t ään 25 000 mk:lla ylittäen. Lautakunnan 
tuli tehdä eri esitys määrärahan ylittämisestä 
ylitystarpeen tarkan määrän selvittyä (1.6. 
1675 §). 

Suomen Satamaliiton varsinainen liittoko-
kous päätettiin pitää 26.8. ruotsinkielisen 
työväenopiston juhlasalissa, niin että liiton 
toimesta ja kustannuksella huolehdittaisiin 
kokoustilojen vahtimestaritarpeesta ja sii-
vouksesta. Satamalaitos huolehtisi Helsingin 
satamaa koskevan esitelmän pitämisestä sekä 
Helsingin sataman esittelemisestä. Liittoko-
kouksen osanottajille päätettiin ta r jo ta kau-
pungin puolesta päivällinen (25.1. 291 §). 

9. Liikelaitoksia koskevat asiat 

Teollisuuslaitosten 
lautakunta 

Eräiden kiinteistöjen siirtäminen lautakun-
nan hallintoon. Kaupunginhallitus päät t i siir-
tää jäljempänä mainitut alueet teollisuuslai-
tosten lautakunnan hallintoon: Vähä-Huopa-
lahden kylässä sijaitsevasta tilasta Fredriks-
berg RN:o l19 vaihtokirjalla saatu n. 1.4 ha:n 
suuruinen määräala (Ilmalan uuden vesisäi-
liörakennuksen tonttialue), pääoma-arvo 
1 160 000 mk (27.12. 3535 §); seuraavat 
alueet Päijänne-suunnitelman toteut tamista 
varten: Tuusulan kunnan Ruotsinkylän ky-
lässä sijaitsevasta tilasta Mattila RN:o l1 8 2 

ostettu n. 1 ha:n suuruinen määräala, pää-
oma-arvo 3 500 mk ja samasta tilasta vuok-
ra t tu n. 4 ha:n suuruinen alue (6.9. 2404 §); 
Rusutjärven kylässä sijaitsevasta tilasta En-
valli RN:o 318 vuokrattu n. 4 ha:n suuruinen 
alue (4.10. 2654 §); Hyvinkään kaupungin 
Nukarin kylässä sijaitsevasta tilasta Liitto 
RN:o 234 ostettu n. 4 ha:n suuruinen määrä-
ala, pääoma-arvo 20 000 mk (27.9. 2590 §) ja 
Erkkylän kylässä sijaitsevista tiloista Koho 
RN:o 66 5 ja Rauhala RN:o 666 vuokrat tu 
n. 5 ha:n suuruinen alue (4.10. 2654 §); Asik-
kalan kunnan Pulkkilan kylässä tilasta Jus-
sila RN:o l 4 ostettu n. 1.5 ha:n suuruinen 
määräala, pääoma-arvo 50 000 mk; Hausjär-
ven kunnan Oitin kylässä tilasta Keski-Pie-

tilä RN:o 8152 ostettu n. 4.4 ha:n suuruinen 
määräala, pääoma-arvo 19 000 mk; Asikka-
lan kunnan Asikkalan kylästä tilasta Iso-
Laukkala RN:o 7103 ostettu n. 4.3 ha:n suu-
ruinen määräala, pääoma-arvo 12 000 mk; 
Asikkalan kylästä tilasta Korpela RN:o 24 

ostettu n. 1.6 ha:n suuruinen määräala, pää-
oma-arvo 5 500 mk; Hillilän kylästä tilasta 
Uusi-Pekkola RN:o 618 ostettu n. 2.5 ha:n 
suuruinen määräala, pääoma-arvo 8 500 mk; 
Hillilän kylästä tilasta Peltola RN:o 619 

ostettu n. 3.4 ha:n suuruinen määräala, pää-
oma-arvo 13 600 mk; Tuusulan kunnan Siip-
poon kylästä tilasta Vuorela RN:o 424 n. 
3.4 ha:n suuruinen määräala, pääoma-arvo 
12 500 mk; Ollilan kylästä tilasta Ollila 
RN:o 712 ostettu n. 3 ha:n suuruinen määrä-
ala, pääoma-arvo 8 000 mk; Hausjärven 
kunnan Torholan kylästä tilasta Järvelä 
RN:o 589 ostettu n. 3.8 ha:n suuruinen määrä-
ala, pääoma-arvo n. 7 000 mk; Kurun kylästä 
tilasta Tiilola RN:o l i 1 2 ostettu n. 6 ha:n suu-
ruinen määräala, pääoma-arvo 11 000 mk; 
Oitin kylästä ostettu tila Koskenniska RN:o 
889, pääoma-arvo 12 500 mk; Kosken Hl. 
kunnan Mieholan kylästä tilasta Vikkilä 
RN:o 76 vaihdon kaut ta saatu n. 1.5 ha:n 
suuruinen määräala, pääoma-arvo 3 750 mk; 
Hyvinkään kaupungin Nukarin kylästä tilasta 
Kotipirtti RN:o 627 ostettu n. 1.9ha:n suurui-
nen määräala, pääoma-arvo 15000 mk; tilasta 
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Kivimaa RN:o 664 ostettu n. 1.3 ha:n suurui-
nen määräala, pääoma-arvo 4 200 mk; Nu-
karin kylästä ostetut tilat Korpimäki RN:o 
31 ja Uutela RN:o 314, pääoma-arvo 52 000 
mk; Asikkalan kunnan Asikkalan kylästä 
tilasta Kauvo RN:o 1338 n. 2 ha:n suuruinen 
määräala, pääoma-arvo 6 000 mk; Hausjär-
ven kunnan Haminan kylästä tilasta Ojala 
RN:o 713 ostettu n. 1 ha:n suuruinen määrä-
ala, pääoma-arvo 3 000 mk (10.5. 1402 §); 
Kosken Hl. kunnan Mieholan kylästä tila 
Rajala RN:o 78 1.4.1971 lukien, pääoma-arvo 
15 000 mk (19.4. 1177 §); Kosken Hl. kunnan 
Hyväneulan kylästä tilasta Arola RN:o 48 

ostettu n. 5 ha:n suuruinen määräala, pää-
oma-arvo 15 000 mk; Lammin kunnan Mom-
milan kylästä tilasta Rantala RN:o l 2 0 0 

ostettu n. 6 ha:n suuruinen määräala, pää-
oma-arvo 17 000 mk; Asikkalan kunnan 
Pulkkilan kylästä tilasta Uusi-Laurila RN:o 
l 3 8 ostettu n. 5.5 ha:n suuruinen määräala, 
pääoma-arvo 15 500 mk; Viitailan kylästä 
tilasta Kartano RN:o 2019 ostettu n. 5.5 ha:n 
suuruinen määräala, pääoma-arvo 16 600 mk; 
Tuusulan kunnan Rusutjärven kylästä tilasta 
Laurila RN:o 6228 ostettu n. 1.5 ha:n suurui-
nen määräala, pääoma-arvo 4 000 mk; Hy-
vinkään kaupungin Ritasjärven kylästä tilas-
ta Mäki-Tolkkila RN:o 642 ostettu n. 6 ha:n 
suuruinen määräala, pääoma-arvo 16 000 mk; 
Hollolan kunnan Laitilan kylästä tilasta 
Kivipuro RN:o l 3 7 ostettu n. 1.2 ha:n suurui-
nen määräala, pääoma.-arvo 9 500 mk; Kasta-
rin kylästä tilasta Heikkilä RN:o l 2 1 ostettu 
6.5 ha:n suuruinen määräala, pääoma-arvo 
14 000 mk; Kosken Hl. kunnan Huljalan ky-
lästä tilasta Tupala RN:o 729 ostettu n. 4.5 
ha:n suuruinen määräala, pääoma-arvo 
20 000 mk (28.6. 1997 §). 

Energiahuoltotoimikunnan mietintö. Hel-
singin kaupunginhallitus, Espoon kauppalan-
hallitus ja Helsingin maalaiskunnan kunnan-
hallitus asettivat joulukuussa 1968 yhteis-
työelimen, energiahuoltotoimikunnan, käsit-
telemään mainittujen kuntien yhteisiä sähkö-
jä lämpöenergiakysymyksiä. Vaihtoehtoisista 

energiahankinnan suunnitelmista on energia-
huoltotoimikunta päättänyt ottaa kauko-
lämpövaihtoehtoihin perustuvat suunnitel-
mat kaupunkiseudun energiahuollon jatko-
selvittelyn pohjaksi. Mietinnössään toimi-
kunta ehdotti seuraavaa: 

1) Helsingin kaupungin ja maalaiskunnan 
sekä Espoon kauppalan yhteisesti hoidetta-
vaa lämpö- ja sähköenergiahuoltoa koskevaa 
suunnittelutyötä jatketaan ja atomivoimaan 
perustuva yhteishankintavaihtoehto otetaan 
tulevien suunnitelmien perustaksi. 

2) Asetetaan yhteisesti hoidettavan ener-
giahuollon tutkimus- ja suunnittelutyön ko-
ordinointia varten säännöllisesti kokoontuva 
16-jäseninen yhteistyötoimikunta, johon Hel-
singin kaupunki nimeää viisi edustajaa, Es-
poon kauppala ja Helsingin maalaiskunta 
kumpikin kolme edustajaa, Espoon Sähkö Oy 
ja Helsingin Ympäristön Sähkölaitos Oy 
kumpikin kaksi edustajaa sekä Kauniaisten 
kauppala yhden edustajan. Edellä mainittu-
jen sähkölaitosten nimeämien edustajien sekä 
Helsingin kaupungin edustajista kahden tulee 
olla sähkölaitosalan asiantuntijoita. 

3) Yhteistyötoimikunnan kustannukset 
jaetaan osapuolten kesken samassa suhteessa 
kuin näillä on edustajia yhteistyötoimikun-
nassa. Sen tehtäväksi annetaan yhteisesti 
hoidettavan energiahuollon kehittäminen. 
Toimikunnan tehtäviin kuuluu mm: 

— huolehtia siitä, että yhteistyöalueen 
energian hankintalähteet ja siirtojärjes-
telmät ylimenovaiheessa suunnitellaan 
ja rakennetaan yhteisen atomilämmi-
tyslaitoksen v:n 1980 tienoilla tapahtu-
vaa käyttöönottoa silmällä pitäen 

— huolehtia yhteistyön jatkovaiheen yh-
teistyöorganisaation lähemmästä suun-
nittelusta tutkimusryhmän mietinnössä 
esitettyjen suuntaviivojen mukaisesti ja 
tehdä asiaa koskevat tarpeelliset esi-
tykset sekä 

— edustaa osapuolia yhteisesti hoidetta-
vaa energiahuoltoa koskevissa asiois-
sa. 
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4) Espoon kauppalanhallitus ryhtyy toi-
menpiteisiin alueen varaamiseksi atomiläm-
mitysvoimalaitosta varten Espoon kauppa-
laan kuuluvasta Miessaaren saariryhmästä 
mietinnön liitteisiin 3 ja 4 merkityn vaihto-
ehdon I mukaisesti. 

5) Helsingin kaupungin, Espoon kauppa-
lan ja Helsingin maalaiskunnan kunnallis-
hallitukset ryhtyvät toimenpiteisiin Helsin-
gin kaupunkiseudun yhteisesti hoidettavan 
energiahuollon toteuttamiseksi tarvittavien 
sähkönsiirtojohtojen johtokatujen, sähköase-
mien ja voimalaitosten vaatimien alueiden 
varaamiseksi mietinnössä ehdotetulla tavalla. 

6) Kunnallishallitukset saattavat kuntien 
ao. viranomaisten tietoon siirtojohtojen alus-
tavat sijoitussuunnitelmat. 

7) Kunnallishallitukset esittävät Kirkko-
nummen kunnanhallitukselle ja Västra-
Nylands Regionplansförbundet -järjestölle 
atomilämmitysvoimalaitoksen vaihtoehtoisen 
sijoituspaikan varaamista kuntaan kuuluvas-
ta Hirsalan saariryhmästä vaihtoehdon I I I 
mukaisesti. 

Energiahuoltotoimikunta oli pyytänyt lau-
sunnon myös Helsingin seutukaavaliitolta. 

Saatuaan ao. lautakuntien ja laitosten lau-
sunnot kaupunginhallitus päätti, 

1) että Helsingin kaupungin, Espoon kaup-
palan ja Helsingin maalaiskunnan yhteisesti 
hoidettavaa lämpö- ja sähköenergiahuoltoa 
koskevaa suunnittelutyötä jatketaan otta-
malla atomivoimaan perustuva yhteishan-
kintavaihtoehto suunnitelmien perustaksi 
kuitenkin siten, että erikoisesti kiinnitetään 
huomiota atomivoimaloiden turvallisuusky-
symykseen niiden sijoitusta ratkaistaessa ja 
että asetettavan yhteistyötoimikunnan toi-
mesta olisi suoritettava tutkimus maakaasun 
merkityksestä Helsingin seudun tulevalle 
energiahuollolle, 

2) nimetä kaupungin edustajaksi energia-
huoltotoimikunnan esittämään energiahuol-
lon tutkimus- ja suunnittelutyön koordinoin-
tia suorittavaan yhteistyötoimikuntaan teol-
lisuuslaitosten lautakunnan puh.joht. Aarne 

Helteen, varapuh.joht. Yrjö Rantalan, apul. 
kaup.joht. Gunnar Smedsin, sähkölaitoksen 
toim.joht. Eino Toiviaisen sekä sähkölaitok-
sen uudisrakennusosaston vs. pääll. Martti 
Ahon, 

3) kehottaa kaupunkisuunnittelulautakun-
taa ja teollisuuslaitosten lautakuntaa otta-
maan suunnittelussaan huomioon tarvitta-
vien sähkönsiirtoj ohtojen johtokatujen, säh-
köasemien ja voimalaitosten vaatimien aluei-
den varaamisen energiahuoltotoimikunnan 
esittämällä tavalla alustavasti ja siten, että 
alueiden sijainti tarkistetaan jatkosuunnit-
telut yön yhteydessä, 

4) lähettää kaupunkisuunnittelulautakun-
nalle, kiinteistölautakunnalle, yleisten töiden 
lautakunnalle ja teollisuuslaitosten lautakun-
nalle tiedoksi energiahuoltotoimikunnan mie-
tinnöstä ilmenevien kaukolämmön siirtoj oh-
tojen alustavat sijoitussuunnitelmat sekä 

5) esittää Kirkkonummen kunnanhallituk-
selle ja Västra Nylands Regionplansförbund 
-nimiselle yhdistykselle, että ne varaisivat 
atomilämmitysvoimalaitoksen vaihtoehtoi-
sen sijoituspaikan kaavoitussuunnitelmissaan 
Kirkkonummen kuntaan kuuluvasta Hirsalan 
saariryhmästä energiahuoltotoimikunnan 
mietinnössä esitetyn vaihtoehdon I I I mukai-
sesti (13.9. 2460 §, 20.9. 2534 §), 

Teollisuuslaitosten lautakunnan 60-vuotis-
juhlallisuuksien järjestämistä varten yleis-
jaosto myönsi 3 000 mk muihin rahoitusme-
noihin kuuluvista kaupunginhallituksen käyt-
tövaroista (yjsto 27.1. 5155 §). 

Sähkölaitos 

Erään alueen siirtäminen sähkölaitoksen hal-
lintoon. Kaasulaitoksen 29.3.1971 päivättyyn 
karttapiirrokseen n:o K2-707 merkitty, kaa-
sulaitoksen hallinnossa ollut 41 800 m2:n suu-
ruinen alue päätettiin siirtää 1.7. lukien säh-
kölaitoksen hallintoon. Laitosten tonttien 
käyttöomaisuusarvoissa suoritetaan vastaa-
vat muutokset käyttäen siirtyvän alueen ar-
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vona 1 463 000 mk. Kaasulaitos oikeutettiin 
poistamaan pääomastaan talousarvion ulko-
puolisena poistona siirrettävälle alueelle jää-
vät rakennukset ja laitteet, kirjanpitoarvol-
taan yht. 340 354 mk (21.6. 1898 §). 

Sähkön erikoistariffien korottaminen. Kau-
punginhallitus päätti, että sähkölaitoksen 
erikoistariffit korotetaan energiamaksujen 
osalta 1.7. tai sen jälkeen ensiksi suoritetusta 
mittariluvusta alkavaan kulutukseen nähden 
ja muiden maksujen osalta em. päivästä lu-
kien ministeriön kirjeen ja esityksen mukai-
siksi. 

Sosiaali- ja terveysministeriö oli valtioneu-
voston v. 1969 hyödykkeiden hintavalvon-
nasta antaman päätöksen (340/69) nojalla 
sekä valtioneuvoston päätöksen mukaisesti 
päättänyt sähkömaksuista seuraavaa: 

Niissä tapauksissa, joissa sähkötariffi tai 
siihen liittyvä kulutusmaksu on hankinta-
tai kulutussopimuksen mukaan sidottu Eko-
no Voima- ja Polttoainetaloudellisen Yhdis-
tyksen laskemaan polttoaineen hintatekijään 
h, on tämän hintatekijän korkein arvo, jota 
saa em. valtioneuvoston päätöksen (340/69) 
määräysten estämättä käyttää ao. tariffin 
tai maksun suuruutta laskettaessa, touko- ja 
kesäkuussa 1971 tapahtuneessa ja tapahtu-
vassa sähkön toimituksessa h=6.20 sekä 
1.7.1971 alkaen tapahtuvassa sähkön toimi-
tuksessa h=6.40. 

Yösähkötariffien energiamaksuissa sekä 
täyssähkötariffien yöenergiamaksuissa, joissa 
ei h-sidonnaisuutta ole, saa suorittaa em. 
h-arvon muutoksia vastaavat korotukset ai-
kaisintaan samoista ajankohdista lukien. 

Jakelulaitosten muita jakeluhintoja saa ta-
riffikohtaisesti korottaa keskimäärin enin-
tään 7 %, ei kuitenkaan enempää kuin keski-
määrin 0.8 p/kWh laskettuna v:n 1970 
kulutuksen mukaan. Näin korotettuja mak-
suja saa soveltaa aikaisintaan toukokuussa 
1971 suoritetusta tai suoritettavasta mitta-
rinlukemisesta lähtien tapahtuneeseen ja ta-
pahtuvaan sähkön toimitukseen. Mikäli ja-
kelulaitos noudattaa ns. arviolaskutusta, saa 

korotettuja maksuja soveltaa aikaisintaan 
kesäkuussa 1971 arvioituun kulutukseen. 

Tämän päätöksen mukaisesti korotetut 
sekä ennen korotusta voimassa olleet tariffit 
tulee jakelulaitoksen lähettää sosiaali- ja ter-
veysministeriön hintaosastoon sekä sijainti-
lääninsä lääninhallituksen hinta-asiain esitte-
lijälle 10 pvm kuluessa jakelulaitoksen teke-
män korotuspäätöksen voimaan tulosta lu-
kien. Ilmoituksesta tulee selvitä myös keski-
määräiset korotuslaskelmat sekä käytetyt 
h-arvot. Mikäli h-arvosta riippuen suorite-
taan kaksi korotusta, voidaan molemmista 
ilmoittaa samanaikaisesti. 

Tällä päätöksellä kumotaan sosiaali- ja ter-
veysministeriön sähkömaksuista 11.2.1970 
antama päätös (28.6. 2014 §). 

Viranhaltijat. Kaupunginhallitus määräsi 
dipl.ins. Martti Ahon hoitamaan sijaisena 
sähkölaitoksen avoinna olevaa uudisraken-
nusosasi on osastopäällikön virkaa 1.7. lukien 
toistaiseksi, kuitenkin kauintaan 31.12.1971 
saakka. Viransijaisuusajalta päätettiin Aholle 
suorittaa sopimuspalkkana 4 300 mk/kk 
(11.10. 2719 §). 

Myöhemmin kaupunginhallitus päätti 
todeta, että dipl.ins. Leo Neuvon toiminta 

vesilaitoksen toimitusjohtajana päättyi 15.IL 
1971, 

peruuttaa dipl.ins. Martti Aholle 11.10. 
antamansa määräyksen sähkölaitoksen uudis-
rakennusosaston osastopäällikön viran viran-
sijaisuuden hoitamisesta 16.11. lukien, 

määrätä dipl.ins. Leo Neuvon hoitamaan 
viransijaisena sähkölaitoksen avoinna olevaa 
uudisrakennusosaston osastopäällikön virkaa 
16.11.1971 lukien, kuitenkin kauintaan 31.3. 
1972 saakka siten, että hänelle suoritetaan 
viransijaisuusajalta sopimuspalkkana 4 335 
mk/kk (15.11. 3096 §). 

Sähkölaitoksen 1.8. avoimeksi tullut 20. 
pl:n konemestarin virka ja avoinna olevat 
kaksi 22. pl:n sekä 20. pl:n suunnittelutekni-
kon virat päätettiin toistaiseksi jät tää vaki-
naisesti täyt tämättä (24.5. 1566 §, 22.11. 
3167 §, 20.12. 3477 §). 
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Dipl.ins. Lauri Aaltoselle päätettiin maksaa 
Salmisaaren voimalaitoksen päällikön tehtä-
västä 3 608 mk/kk 1.1.1971 lukien ja han-
kintatoimiston pääll. Aulis Liljeqvistille sa-
masta ajankohdasta lukien 3 350 mk/kk 
siten, että palkkoihin sisältyy kertomusvuo-
den alusta voimaan tullut yleistarkistus 
(22.3. 896 §). 

Eräät sähkölaitoksen viranhakuilmoitukset 
saatiin julkaista erilliskuulutuksina valtuus-
ton v. 1969 päättämissä lehdissä sekä Insi-
nööriuutisissa. 

Polttoainevarastoihin sidottujen kassavarojen 
enimmäismäärä. Kaupunginhallitus päätt i 
muuttaen v. 1962 tekemäänsä päätöstä, että 
sähkölaitoksen polttoainevarastoihin saa olla 
sidottuina kassavaroja enintään 50 mmk 
(22.2. 618 §). 

Hankinnat. Yleisjaosto oikeutti sähkölai-
toksen hankkimaan kolme Olivetti-Audit 
1513 -merkkistä kirjanpitokonetta Olivetti 
Oy:n 11.2. päivätyn tarjouksen mukaisesti. 
Osamaksuna saatiin antaa neljä vanhaa 
Olivetti-Audit 302 -merkkistä kirjanpito-
konetta yht. 3 000 mk:n hyvityshintaan 
(yjsto 24.3. 5523 §). 

Sähkö- ja voima-asematym. Yleisjaosto oi-
keutti sähkölaitoksen käyttämään eräitä 
v:n 1971 ja 1972 talousarvioihin sähköasemia, 
voima-asemia, sähköverkkoja, ulkovalaistus-
ta ym. varten merkittyjä siirtomäärärahoja 
(yjsto 27.1. 5156 §, 29.12. 7079 §). 

Voimalaitokset. Kaupunginhallitus päätt i 
hyväksyä arkkitehtuuritoimisto Timo Pentti-
län laatimat, 27.2.1971 päivätyt Hanasaaren 
B -voimalaitoksen 1. rakennusvaiheen pää-
piirustukset n:o 1-39 ja Suvilahden sähkö-
aseman pääpiirustukset. Teollisuuslaitosten 
lautakunnan tulisi suorituttaa perusteellinen 
tutkimus Hanasaaren A -laitoksen savupiip-
pujen korotustarpeesta niin pian kuin asialli-
sen tutkimustuloksen saavuttamisen edelly-
tykset olisivat olemassa (28.6. 2004 §). 

Kaupunginhallitus päätti velvoittaa sähkö-
laitoksen v:n 1973 loppuun mennessä laati-
maan selvityksen Hanasaari A-voimalaitok-

sen voimalaitoskohtaisista torjuntateknilli-
sistä toimista, sekä kehottaa sähkölaitosta 
ryhtymään sellaisiin toimenpiteisiin, että 
Hanasaari A-voimalaitos saatetaan v:n 1975 
loppuun mennessä sellaiseen hyväksyttävään 
ympäristönsuojelulliseen tavoite- ja toteutus-
tasoon, joka vastaa valtuuston 26.5. hyväksy-
mää Hanasaari B-voimalaitoksen tasoa. Sa-
malla kaupunginhallitus velvoitti ympäris-
tönsuojelutoimikunnan v:n 1973 loppuun 
mennessä huolehtimaan selvityksen laatimi-
sesta säännöllisen ja ajan tasalla oleviin tie-
toihin perustuvan saastevalvonta- ja tark-
kailujärjestelmän aikaansaamisesta siten, et-
tä järjestelmä toteutetaan Hanasaari -A ja 
-B -voimalaitosten osalta v:n 1975 loppuun 
mennessä (7.12. 3333 §). 

Yleisjaosto oikeutti teollisuuslaitosten lau-
takunnan myymään Salmisaaren voimalai-
tostontilla sijaitsevan polttoöljysäiliön eniten 
tarjoavalle. Hinta oli tuloutettava muiden 
yleisten hallintotulojen tilille Muut tulot. Säi-
liön jäljellä oleva pääoma-arvo, 37 500 mk, 
saatiin poistaa laitoksen energianhankinta-
määrärahoja käyttäen (yjsto 14.7. 6175 §). 

Kaupunginhallitus oikeutti sähkölaitoksen 
aloittamaan Hanasaaren B -voimalaitoksen, 
huoltorakennuksen ja sosiaalirakennuksen 
tontti- ja perustustyöt välittömästi (1.6. 
.1636 §). 

Sähköverkon uusiminen ym. Kaupungin-
hallitus oikeutti kiinteistölautakunnan, sitten 
kun sähkölaitos on hyväksynyt Etelä-Suo-
men Voima Oy:n toimesta laadittavan suun-
nitelman Talosaaren kartanon sähköverkon 
uusimisesta ja kaupungilta verkkoon liitty-
misestä perittävän, enintään 6 400 mk:n 
suuruisen maksun laskentaperusteet, teke-
mään Etelä-Suomen Voima Oy:n kanssa sopi-
muksen, jolla yhtiö sitoutuu uusimaan sano-
tun sähköverkon tämän suunnitelman mu-
kaisesti ja perimään kaupungilta enintään 
sähkölaitoksen hyväksymien perusteiden mu-
kaisen maksun liittymisestä uusittuun verk-
koon ja kaupunki puolestaan sitoutuu kor-
vauksetta luovuttamaan yhtiölle kartanon 
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alueella omistamansa vastaavan verkon. Liit-
tymismaksun suorittamista varten kaupun-
ginhallitus myönsi 6 400 mk (23.8. 2249 §). 

Yleisjaosto päätti, että sähkölaitoksen tu-
lee suorittaa Vuosaaren sähköjohtojen ja 
-pylväiden siirtämisestä aiheutuvat kustan-
nukset (yjsto 3.2. 5192 §). 

Kampin sähköaseman 600 V kytkinlaitos 
ja tasasuuntajat päätettiin myydä siten, että 
ennen myyntiä selvitetään, voidaanko osa 
laitteista siirtää tekniikan museoon (yjsto 
15.9. 6512 §). 

Kesko Oy:lle myönnettiin lupa sijoittaa 
toistaiseksi valonheitinpylväs satama-alueelle 
Satamakatu l:n kohdalle sillä ehdolla, että 
yhtiö kaupungin niin vaatiessa välittömästi 
omalla kustannuksellaan poistaa pylvään lait-
teineen (yjsto 20.1. 5112 §). 

Muuntamorakennusten purkaminen. Yleis-
jaosto oikeutti sähkölaitoksen purattamaan 
Yliskylässä Laajasalontien varrella korttelin 
nro 49051 tontin n:o 17 luoteiskulmassa ole-
van muuntamorakennuksen ja poistamaan 
sen jäljellä olevan kirjanpitoarvon 6 271 mk 
sekä Maunulan korttelin n:o 28219 tontilla 
nro 3 sijaitsevan muuntamorakennuksen 
(yjsto 24.3. 5521 §, 17.11. 6830 §). 

Sähkölaitoksen uudisrakennustoimintaa kos-
kevan elokuvan teettäminen. Kaupunginhalli-
tus oikeutti sähkölaitoksen teettämään tiedo-
tusluonteisen, sähkölaitoksen uudisrakennus-
toimintaa esittelevän värielokuvan siten, 
että elokuvaa ja myös sähkölaitoksen raken-
nuskohteiden muuta filmidokumentointia to-
teutettaessa otetaan huomioon elokuvatoimi-
kunnan 30.3. päivätyssä lausunnossa esitetyt 
näkökohdat (13.4. 1131 §). 

Kaukolämmitys. Kaupunginhallitus päätti 
vahvistaa esitysten nro 1-3 mukaiset kauko-
lämpötariffit käytettäviksi 1.6. lukien uusia 
lämpö- ja höyrysopimuksia tehtäessä siten, 
että uutta tariffia saadaan soveltaa jo 1.1. 
1972 alkaen niille kuluttajille tapahtuvassa 
lämmönmyynnissä, joiden nykyinen sopimus-
kausi päättyy 30.6.1972. Uusille tariffeille 

päätettiin hakea sosiaali- ja terveysministe-
riön hinnan vahvistuspäätös. Edelleen kau-
punginhallitus päätti, että esityksen nro 1 ja 2 
mukaiset vesi- ja höyrykaukolämmityksen 
liittymis- ja lämmöntoimitusehdot vahviste-
taan käytettäviksi 1.6. lukien uusia lämpö-
sopimuksia tehtäessä. Entiset lämpösopi-
mukset oli korjattava 1.7.1972 lukien (3.5. 
1340, 1341 §). 

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä arkkit. 
Erkko Virkkusen laatimat, 30.9.1971 päivä-
tyt pohjoisen huippu- ja varalämpökeskuksen 
pääpiirustukset nro 30-40 kuitenkin siten, 
että piirustuksiin sisältyvien polttoainesäi-
liön kattamisrakennelmien sekä puu- ja pen-
sasistutusten osalta on esitettävä kaupungin-
hallituksen hyväksymät uudet piirustukset, 
jotka noudattavat valtuuston 1.9. hyväksy-
mää asemakaavaa nro 6633 (7.12. 3332 §). 
Huippu- ja varalämpökeskuksen louhintatyöt 
saatiin aloittaa välittömästi. Sähkölaitosta 
kehotettiin pyrkimään siihen, että laitoksen 
polttoaineena käytettäisiin alle 1 % rikkiä 
sisältävää polttoöljyä sekä edelleen seuraa-
maan savukaasujen puhdistuksen tekniikan 
kehitystä (18.10. 2763 §). 

Stiftelsen Lesches Äldringshem -nimiselle 
säätiölle päätettiin suorittaa yht. 4 500 mk 
korvauksena kaukolämpöputken v. 1970 
murtaman, säätiön Huvilakatu 3rssa sijaitse-
van kiinteistön viemäriputken aiheuttamista 
vahingoista (yjsto 15.9. 6510 §). 

Kemijoki Oy :n yhtiöjärjestyksen muuttami-
nen. Kaupunginhallitus katsoi puolestaan 
Kemijoki Oy m 20.8. päivätyssä kirjeessä 
ilmoitetut, yhtiön yhtiöjärjestyksen 2 ja 3 
§rään tehtävät muutosesitykset tarkoituksen-
mukaisiksi. Muutettu 2 § sisälsi maininnan 
siitä, että osakepääoma voidaan yhtiöko-
kouksen päätöksellä korottaa enintään 300 
mmkraan. 3 §rää muutettiin siten, että se 
sisälsi vain maininnan apporttipäätöksistä ja 
taulukon vesioikeuksien apportoinnista (27.9. 
2592 §). 
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Vesilaitos 

Erään aluee7i siirtäminen vesilaitoksen hal-
lintoon. Kaupunginhallitus päätti määrätä 
vesilaitoksen hallintoon Tattarisuon pohja-
vesipumppaamon lähisuoja-alueesta n. 1.5 
ha:n suuruisen osan, joka jää Tattariharjun 
eritasoliittymästä Lahdentien ja Porvoosta 
tulevan liittymätien väliin. Alueen pääoma-
arvoksi vahvistettiin 75 000 mk. Vesilaitosta 
kehotettiin sanotun alueen ohella huolehti-
maan myös muiden pohjavesipumppaamon 
lähisuoja-alueeseen kuuluvien maa-alueiden 
jatkuvasta hoidosta sekä pohjavesiesiinty-
män suojelemiseksi tarpeellisista toimenpi-
teistä (29.11. 3228 §). 

Viranhaltijat. Valtuusto valitsi 11.11.1970 
dipl.ins. Leo Neuvon vesilaitoksen toimitus-
johtajan virkaan. Dipl.ins. J . E. Kilpeläinen 
ym. valittivat päätöksestä lääninhallituk-
seen, joka kunnallislain 175 §:n säännösten 
perusteella hylkäsi valituksen. Tästä päätök-
sestä asianomaiset valittivat korkeimpaan 
hallinto-oikeuteen sillä perusteella, ettei tek-
nillisen korkeakoulun sähköinsinööriosaston 
opetusohjelmiin ainakaan v. 1949—1954 ja 
1970—1971 ollut kuulunut mitään aineita, 
joilla olisi tekemistä vesihuoltoalan kanssa. 
Valittajat katsoivat, että johtosäännön sa-
noilla »virkaan soveltuva» tarkoitetaan ni-
menomaan vesihuoltoalan teknistä tunte-
musta. Prof. Eero Kajosaari oli lausunnos-
saan katsonut, että rakennusinsinööriosastos-
sa annettu vesihuoltotekniikan opetus alan 
kokonaisuutta ajatellen oli aina ollut huomat-
tavasti laajempaa ja perusteellisempaa kuin 
korkeakoulun muilla osastoilla. Hän ei kui-
tenkaan kiistänyt sitä, etteikö muissa osas-
toissa annettaisi tämän alan opetusta. Lain-
opillinen osasto viittasi lääninhallitukselle 
29.12.1970 annettuun selitykseen ja korosti 
erityisesti, että vesilaitoksen toimitusjohta-
jan pätevyyttä oli tarkasteltava laitoksen 
kokonaistehtävän kaikkien osatoimintojen 
kannalta. Vesilaitoksen johtosäännön 4 §:stä 
ilmenevien tehtävien vuoksi ei laitoksen toi-

mitusjohtaja käytännössä voinut henkilö-
kohtaisesti osallistua laitoksen vaativim-
pienkaan projektien yksityiskohtaiseen suun-
nitteluun tai toteuttamiseen. Näin ollen ei 
oppiarvoa koskevaa pätevyysvaatimuksen 
ahdasta tulkintaa voitu pitää perusteltuna. 
Kaupunginhallitus päätti, että korkeimmalle 
hallinto-oikeudelle annettavassa selityksessä 
esitetään valitus hylättäväksi (7.6. 1737 §). 
Korkein hallinto-oikeus katsoi 29.9. antamas-
saan päätöksessä, ettei teknillisen korkeakou-
lun sähköteknillisessä osastossa suoritettua 
diplomi-insinöörin tutkintoa opetusohjelmas-
ta saadun selvityksen ja vesilaitoksen johto-
säännön 1 §:ään vesilaitoksen tehtävistä si-
sältyvien määräysten perusteella voitu pitää 
johtosäännön 11 §:n 1 mom:ssa tarkoitettuna 
vesilaitoksen virkaan soveltuvana diplomi-
insinöörin tutkintona. Tällä perusteella ja 
ottaen huomioon kunnallislain 97 ja 175 §:n 
korkein oikeus oli kumonnut lääninoikeuden 
ja kaupunginvaltuuston päätökset. Päätök-
sen johdosta kaupunginhallitus totesi, että 
dipl.ins. Leo Neuvon toiminta vesilaitoksen 
toimitusjohtajana päättyi 15.11.1971. Kau-
punginhallitus määräsi tekniikan tri Seppo 
Prihan hoitamaan viransijaisena laitoksen 
toimitusjohtajan virkaa siihen kuuluvin 37. 
pl:n mukaisin palkkaeduin 16.11.1971 alkaen 
toistaiseksi ja kauintaan 31.3.1972 saakka. 
Lautakuntaa kehotettiin ryhtymään toimen-
piteisiin viran julistamiseksi haettavaksi 
(15.11. 3006 §). 

Kaupunginhallitus päätti, kumoten 23.2. 
1970 tekemänsä päätöksen, oikeuttaa'vesilai-
toksen maksamaan kahdelle 17. pl:aan kuulu-
valle vedenpuhdistuslaitoksissa erikoistehtä-
vissä toimivalle ali konemestarille kummalle-
kin nykyiseen virkapalkkatasoon sidottuna 
lisäpalkkiona 50 mk/kk 11.1.1971 alkaen 
31.3.1972 saakka (13.12. 3405 §). 

Vesilaitoksen avoinna oleva 26. pl:n yli-
putkimestarin virka, kaksi 15. pl:n koneen-
hoitajan virkaa, 13. pl:n koneenhoitajan virka 
sekä 7. pl:n toimistoapulaisen virka päätettiin 
toistaiseksi jättää vakinaisesti täyt tämättä 
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(22.11. 3167 §, 25.10. 2866 §, 7.12. 3330 §, 
6.9. 2410 §). 

Vesilaitoksen avoimiksi tulleet eräät virat 
saatiin julistaa haettaviksi valtuuston v. 1969 
päättämissä lehdissä sekä alan ammattileh-
dissä. 

V edenhankintalaitokset, puhdistuslaitokset 
ym. Yleis jaosto oikeutti vesilaitoksen käyttä-
mään v:n 1971 ja 1972 talousarvioiden pää-
omamenoihin merkittyjä vesilaitoksen siirto-
määrärahoja (yjsto 7.1. 5045 §, 29.12. 7080 §). 

Vesijohtojen rakentaminen. Muihin pää-
omamenoihin kuuluvista kaupunginhallituk-
sen käyttövaroista myönnettiin 120 000 mk 
29. kaupunginosan korttelin n:o 29068 ton-
tilla n:o 5 olevan vesijohdon siirtämisestä 
tontin ulkopuolelle aiheutuvien kustannusten 
suorittamista varten (1.2. 375 §). 

Vesilaitosta kehotettiin rakentamaan Aar-
ne Dahlgrenin anoma Yrttimaantien vesi-
johto ensi tilassa kertomusvuoden aikana 
(10.5. 1418 §). 

Kaupunginhallitus päätti tyytyä seuraa-
viin vesioikeuden päätöksiin: 27.5. annettuun 
päätökseen, joka koski vesijohdon rakenta-
mista Vuosaaren ja Talosaaren välille (21.6. 
1901 §); 13.5. annettuun päätökseen, joka 
koski vesijohdon rakentamista Herttoniemen 
salmen alitse Herttoniemen ja Laajasalon vä-
lille (21.6. 1902 §); 30.7. annettuun päätök-
seen, joka koski pohjavedenottamon raken-
tamista Mellunkylään sekä pohjaveden otta-
mista siitä kaupungin tarpeisiin (13.9. 2462 §). 

Yleis jaosto myönsi Helsingin maalaiskun-
nan kunnanhallitukselle luvan Pitkäkosken 
ja Tikkurilan välisen runkovesijohdon raken-
tamiseen kaupungin alueelle seuraavin eh-
doin: 

1) Maalaiskunta saa sijoittaa vesijohdon 
korvauksetta kaupungin maalle. 

2) Maalaiskunta on velvollinen omalla kus-
tannuksellaan kaupungin niin vaatiessa siir-
tämään vesijohdon. 

3) Maalaiskunta vastaa kaikesta haitasta 
ja vahingosta, mitä vesijohdon rakentami-
sesta ja pitämisestä kaupungin maalla saat-

taa aiheutua kaupungille tai kolmannelle 
henkilölle. 

4) Siltä osin kuin vesijohto kaupungin 
puolella ei tule kaupungin omistamalle 
maalle edellytetään maalaiskunnan hankki-
van työluvan erikseen. 

5) Lupa on voimassa kolmen vuoden irti-
sanomisajoin (yjsto 16.6. 5997 §). 

Tilapäiset vesijohdot ja -postit. Kaupungin-
hallitus oikeutti vesilaitoksen asentamaan 
kertomusvuoden kesäkaudeksi tilapäisiä vesi-
johtoja yht. 11 225 jm ja vesiposteja 81 kpl 
Konalaan, Oulunkylään, Pukinmäelle, Malmi 
-Tapaninkylään, Suutarilaan, Puistola-Hei-
kinlaaksoon, Mellunkylään, Vartiokylään ja 
Laajasaloon. Lisäksi saatiin asentaa tilapäisiä 
vesijohtoja vesiposteineen enintään 1 000 m 
(10.5. 1416 §). 

Talousveden kuljetusmaksut. Kaupungin-
hallitus hyväksyi rakennusviraston perittä-
väksi vedenkuljetusmaksuksi 6.50 mk/m3. 
Vesilaitosta kehotettiin yhdessä rakennus-
viraston ja revisioviraston kanssa selvittä-
mään, miten ja kenen toimesta vedenkuljetus 
vastaisuudessa olisi kaupungin piirissä hoi-
dettava (22.2. 599 §). 

Pitkäkosken vedenpuhdistuslaitoksen ja Ko-
nalan välisen syöttö johdon rakentaminen. Kol-
misopimustoimikunta oli Helsingin kaupun-
gin, Espoon kauppalan ja Helsingin maalais-
kunnan kesken 22.1.1970 allekirjoitetun vesi-
johtoveden valmistusta ja myyntiä sekä 
siirtojohtojen rakentamista koskevan yhteis -
sopimuksen 2 §:n mukaisesti valmistellut 
mainitun sopimuksen jatkoksi täydentävän 
lisäsopimuksen, joka koski Pitkäkosken puh-
distuslaitoksen ja Konalan välistä n. 4.6 
km:n pituista syöttöjohtoa. Kaupunginhalli-
tus päätti hyväksyä mainittujen kuntien kes-
ken tehtäväksi esitetyn sopimuksen (8.11. 
3012 §). 

Raakaveden hankintaa koskevan sopimuksen 
muuttaminen. Helsingin kaupunki, Espoon 
kauppala ja Helsingin maalaiskunta solmivat 
v. 1965 raakaveden hankintaa koskevan so-
pimuksen. Kolmisopimustoimikunta oli myö-
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hemmin ehdottanut sopimuksen 6 §:n edel-
lyttämän lähiohjelman lopullisen sopimuksen 
määräaikaa jatkettavaksi v:n 1971 loppuun. 
Ehdotettu muutos tehtiin kolmisopimukseen 
31.12.1970. Lopullisen sopimuksen määrä-
ajan siirtämisen perusteena oli Päijänne-
hankkeen toteuttamiseen liittyvän valtion 
rahoituspäätöksen puuttuminen. Rahoitus-
päätöksen kiirehtimiseksi oli valtioneuvostoa 
pyydetty helmikuussa 1971 tekemään peri-
aatepäätös valtion osallistumisesta Päijänne-
hankkeen rahoitukseen. Valtioneuvoston v:n 
1972 menoarvioon ei kuitenkaan ollut sisäl-
lytetty määrärahaa ko. tarkoitukseen. Päi-
jänne-hankkeen sopimuskunnat ryhtyivät tä-
män jälkeen neuvottelemaan muiden Helsin-
gin vedentarvealueen kuntien ja yhteisöjen 
kanssa niiden kannan selvittämiseksi hank-
keeseen osallistumisesta. Sopimusten ollessa 
kesken olisi 6 §:ssä edellytettyä määräaikaa 
siirrettävä v:n 1972 loppuun. Kaupungin-
hallitus päätti kaupungin puolesta suostua 
siihen, että mainitun, v. 1965 allekirjoitetun 
kolmisopimuksen 6 §:ssä edellytetyn lähi-
ohjelman toisen vaiheen laajuudesta ja to-
teuttamisesta sovitaan lopullisesti ennen v:n 
1972 loppua. Kaupunginkanslian lainopillista 
osastoa kehotettiin ryhtymään toimenpitei-
siin sopimuksen muuttamiseksi esitetyllä ta-
valla (13.12. 3404 §). 

Vesilaitoksen ent. toim.joht. Eino Kajaste 
vapautettiin 1.1.1971 lukien em. toimikunnan 
jäsenyydestä. Hänen seuraajakseen määrät-
tiin sanotusta päivästä lukien laitoksen toim. 
joht. Leo Neuvo (18.1. 203 §). Toim.joht. 
Neuvon sijaisena kolmisopimustoimikunnas-
sa oli hänen virkatehtäviään sijaisena hoit-
tamaan määrätty henkilö (15.2. 546 §). 

Yleisjaosto päätti, että Päijänne-hanketta 
koskevan kaupungin, Espoon kauppalan, 
Helsingin maalaiskunnan sekä tie- ja vesi-
rakennushallituksen yhteisen lupahakemuk-
sen vesioikeuskäsittelyssä kuntien yhteinen 
edustus hoidetaan kaupungin toimesta edel-
lyttäen, et tä Espoon kauppalanhallitus ja 
Helsingin maalaiskunnan kunnanhallitus te-

kevät vastaavan, yhteisen edustuksen järjes-
tämistä koskevan päätöksen. Kaupungin-
kanslian lainopillista osastoa kehotettiin huo-
lehtimaan kuntien edustuksen hoitamisesta 
kuntien nimeämien asiantuntijoiden ja tar-
vittaessa kunnallishallitusten yhteisesti anta-
mien ohjeiden mukaisesti. Vesilaitosta keho-
tettiin nimeämään vesioikeuskäsittelyä var-
ten kaupungin puolesta asiantuntijat (yjsto 
13.1. 5075 §). 

Kaupunginhallitus hyväksyi em. kolmi-
sopimustoimikunnan toimintakertomuksen 
v:lta 1970 (11.1. 106 §). 

V esivoimaosakkaiden oikeudet Kemijoki 
Oy:ssä. Kaupunginhallitus päätti ilmoittaa 
Yhtyneet Paperitehtaat Oy:lle ja Kemijoki 
Oy:lle kaupungin hyväksyvän esityksen mu-
kaisen sopimuksen vesivoimaosakkaiden oi-
keuksien turvaamiseksi Kemijoki Oy:ssä 
(15.2. 549 §). 

Vahingonkorvaukset. Kaupunginhallitus 
päätti, ettei hovioikeuden 10.2. antamaan 
päätökseen Storeys of Lancaster Oy -nimisen 
yhtiön korvausanomusta koskevassa asiassa 
haeta muutosta. Hovioikeus oli katsonut, et-
tei ollut syytä muuttaa raastuvanoikeuden 
päätöstä, jolla kaupunki oli velvoitettu suo-
rittamaan yhtiölle vesivahingon korvausta. 
4 758 mk 5 %:n korkoineen (1.3. 695 §)_ 
Raastuvanoikeuden 15.12.1970 antamaan 
päätökseen, joka koski vesijohtovuodon Kiin-
teistö Oy Sähkötie 2 -nimisen yhtiön kiinteis-
tölle Kaupintiellä sekä Valio Meijerien Kes-
kusosuusliikkeen varastolle aiheuttamien va-
hinkojen korvaamista, päätettiin hakea kau-
pungin puolesta muutosta (11.1. 108 §). 

Vesilaitosta kehotettiin suorittamaan 
Asunto Oy Säästökiskolle, Asunto Oy Säästö-
raidalle, Asunto Oy Paraistentie ll:lle ja 
Vanhainkoti Säästömajalle yhteisesti puolet 
yhtiöiden anomasta korvauksesta vesijohto-
vuodon aiheuttamista, kaukolämpökanavan 
rikkoutumisesta aiheutuneista vaurioista eli 
4 784 mk tavanmukaisilla ehdoilla (yjsto 
26.5. 5897 §). 

Elokuvien valmistaminen. Kaupunginhalli-
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tus oikeutti vesilaitoksen teettämään vesi-
laitoksen toimintaa esittävän 13 min:n pitui-
sen 35 mm:n 100-vuotiselokuvan ja Päijänne-
hankkeen toteuttamista esittävän 13 min:n 
pituisen 35 mm:n elokuvan värillisenä siten, 
että elokuvan valmistuttamiseen saadaan 
käyttää enintään n. 110 000 mk. Elokuvia to-
teutettaessa olisi mahdollisuuksien mukaan 
otettava huomioon elokuvatoimikunnan lau-
sunnossa esitetyt näkökohdat (20.9. 2533 §). 

Kaupunkiliiton hallitus oli päättänyt aset-
taa neuvottelukunnan, jonka tehtävänä olisi 
selvittää, miten vesilaitosalalla voitaisiin te-
hostaa toimintaa. Neuvottelukunnan olisi 
mm. neuvoteltava Suomen kunnallisliiton ja 
Vesihuoltoliiton kanssa ja tutkittava mah-
dollisuuksia kiinteämmän yhteistyön aikaan-
saamiseksi kuntien keskusjärjestöjen kesken 
ko. alalla. Kaupungin edustajaksi neuvotte-
lukuntaan määrättiin vesilaitoksen vs. toim. 
joht. Seppo Priha (7.12. 3329 §). 

Kaasulaitos 

Viranhaltijat. Jäljempänä mainitut kaasu-
laitoksen virat päätettiin toistaiseksi jättää 
vakinaisesti täyttämättä: 1.5. avoimeksi tul-
lut 25. pl:n uunimestarin virka, 1.1.1972 avoi-
meksi tuleva 19. pl:n apulaiskaasumestarin 
virka, 1.3. avoimeksi tullut 11. pl:n rahasta-
jan virka, 1.4. avoimeksi tullut 8. pl:n ja 1.8. 
avoimeksi tullut 7. pl:n toimistoapulaisen 
virka (7.6. 1735 §, 2.8. 2097 §, 27.9. 2593 §, 
20.12. 3476 §). 

Kaasulaitos oikeutettiin julkaisemaan väli-
aikaisia saksankielen tulkkeja koskeva haku-
ilmoitus erilliskuulutuksena valtuuston v. 
1969 päättämissä lehdissä (yjsto 17.11. 
6829 §). 

Päivystys. Kaupunginhallitus oikeutti kaa-
sulaitoksen lisäämään jakeluosaston päivys-
tystä siten, että 1.5.-30.9. välisenä aikana toi-
mii nykyisten päivystäjien lisäksi päivystävä 
autonkuljettaja päivystysluokan 1 B mukai-
sesti (26.4. 1266 §). 

Käyttöomaisuus. Yleis jaosto oikeutti kaa-
sulaitoksen poistamaan Sulzer-kuivatuslai-
toksen, vedenjäähdytystornin ja levypaja-
rakennuksen pääomastaan ylimääräisenä 
poistona, kirjanpitoarvo yht. 58 000 mk. 
Päätös alistettiin kaupunginhallituksen hy-
väksyttäväksi (yjsto 21.7. 6255 §). 

Kaasun ja koksin valmistuslaitteet, jakelu-
verkko y m. Yleisjaosto oikeutti teollisuuslai-
tosten lautakunnan käyttämään eräitä v:n 
1971 ja 1972 talousarvioihin merkittyjä siirto-
määrärahoja (yjsto 27.1. 5157 §, 29.12. 
7081 §). 

Teollisuuslaitosten lautakuntaa kehotettiin 
tutkimaan kaupungin kokonaistalouden kan-
nalta kaasulaitoksen butaanin käyttöön pe-
rustuvan laitteiston muuttamista kevytben-
siinille soveltuvaksi (1.6. 1636 §). 

Rakennuspiirustusten hyväksyminen. Kau-
punginhallitus päätti hyväksyä arkkitehtuu-
ritoimisto Erkko Virkkusen laatimat 4.9. ja 
9.12.1970 päivätyt Kellosaaren kaasuturbiini-
laitoksen 1. ja 2. rakennusvaiheen pääpiirus-
tukset n:o 1-14 (1.2. 377 §). 

Jätevesien johtaminen mereen. Länsi-Suo-
men vesioikeudelle oli jätetty hakemus luvan 
saamiseksi kaasulaitoksen jätevesien johta-
miseen mereen entisillä ehdoilla vielä v:n 1972 
loppuun saakka. Länsi-Suomen vesioikeus oli 
pidentänyt määräajan anomuksen mukai-
sesti. Kaupunginhallitus päätti, ettei vesi-
oikeuden päätökseen haeta muutosta (25.10. 
2868 §). 

Liikennelaitos 

Viranhaltijat. Liikennelaitoksen yleisen 
osaston hankintatoimiston toimistopäällikön 
virka päätettiin edelleen jättää täyt tämät tä 
(30.8. 2335 §). 

Muuttaen 9.2.1970 tekemäänsä päätöstä 
kaupunginhallitus oikeutti liikennelaitoksen 
suorittamaan alempaa kuin 15. pl:n mukaista 
palkkaa saaville liikennelaitoksen lippukas-
sanhoitajan tehtäviä hoitaville tp. virkojen 
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haltijoille 15. pl:n mukaisen palkan ja asian-
omaisen oman palkan välisen erotuksen otta-
malla huomioon ikälisäoikeuden 1.1.1971 al-
kaen, kauintaan kuitenkin v:n 1972 loppuun 
(28.6. 2009 §). 

Työnjohtaja Olavi Helinille myönnettiin 
oikeus jäädä eroamisiän saavutettuaan toi-
meensa 31.12.1972 saakka (28.6. 2010 §). 

Eräät liikennelaitoksen toimia koskevat 
hakuilmoitukset saatiin julistaa haettaviksi 
erilliskuulutuksin valtuuston v. 1969 päättä-
missä lehdissä. 

Varastoihin sidottujen kassavarojen suuruu-
den määrääminen. Kaupunginhallitus mää-
räsi, että liikennelaitoksen varastoihin saa 
olla sidottuna kassavaroja enintään 6 mmk 
(26.4. 1229 §, 15.11. 3057 §). 

Alijäämän kattaminen. Yleisjaosto oikeutti 
rahatoimiston suorittamaan ao. määrärahois-
ta liikennelaitoksen tilille menojen ja tulojen 
välisen erotuksen kuukausittain jälkikäteen 
laitoksen esittämän laskelman mukaisesti 
(yjsto 17.2. 5297 §). 

Eri linjojen kannattavuutta v. 1970 koskeva 
liikennelaitoksen ilmoitus merkittiin tiedoksi 
(22.3. 897 §). 

Rakennukset, kuljetuskalusto ym. Yleis-
jaosto oikeutti liikennelaitoksen käyttämään 
eräitä kertomusvuoden talousarvion pää-
omamenoihin merkittyjä siirtomäärärahoja. 
Näillä suoritettavat työt olisi pyrittävä so-
peuttamaan työllisyyden kausivaihtelujen 
mukaisesti siten, ettei työvoiman määrä ke-
sällä ylitä talvikauden työvoiman määrää 
(yjsto 20.1. 5113 §). 

Laitoksen kassa- ja tilitoimistolle päätet-
tiin tilata Nixdorf-merkkinen kirjausauto-
maatti. Hankintahinta, 149 970 mk, saatiin 
maksaa v:n 1972 ao. määrärahasta (yjsto 
23.6. 6036 §). 

Joukkoliikenteen yhteistoimintasopimuksen 
ja uuden tariffin voimaantulo. Kaupungin-
hallitus päätti, että valtuuston 14.10.1970 
tekemän päätöksen perusteella Helsingin 
kaupungin ja yksityisten liikenteenharjoitta-

jien välillä tehtävän sopimuksen 4 §:ssä mai-
nituksi kaupungin takaamaksi tuloksi ajettua 
linjakilometriä kohden vahvistetaan 

Suomen Turistiauto Oy:lle 1.90 mk 
Helsinki-Maaseutu-Liikenne Oy:lle 1.90 » 
Oy Liikenne Abrlle 1.90 » 
Saaren Auto Oy:lle 1.80 » 
Sirolan Liikenne Oy:lle 1.80 » 
Metsälän Linja Oy:lle 1.80 » 
Tammelundin Liikenne Oy:lle 1.80 » 

Samalla kaupunginhallitus päätti 
muuttaa sanotun sopimuksen 1 §:n 5)-koh-

dan toisen lauseen seuraavaksi: 
»Toiminimien henkilökunnalleen ja liiken-

nelaitoksen myöntämät vapaaliput ja lii-
kennelaitoksen vuosiliput kelpaavat kaikilla 
tämän sopimuksen piiriin kuuluvilla linjoil-
la», 

sekä muuttaa sopimuksen 5 §:n 5-momen-
tin seuraavaksi: 

»Liikennelaitoksella ja kaupungin revisio-
virastolla on lisäksi oikeus nähdä ja tarkastaa 
toiminimien kyseisten linjojen linjakilometri-
ja matkustajamääriin liittyvät asiakirjat.» 

Edelleen kaupunginhallitus päätti, että 
valtuuston hyväksymät uudet tariffimää-
räykset ja lipunhinnat astuvat voimaan 
1.5.1971 (18.1. 204 §). 

Yleislippujen käyttöä koskeva sopimus. Kä-
sitellessään v. 1970 julkisen liikenteen yhteis-
työn kehittämistä Helsingin kaupungin alu-
eella sekä liikennelaitoksen tariffin muutta-
mista valtuusto samalla päätti oikeuttaa kau-
punginhallituksen tekemään rautatiehallituk-
sen kanssa sopimuksen tariffimääräyksissä 
edellytettyjen yleislippujen käytöstä. Kau-
punginhallitus päätti, että rautatiehallituk-
sen kanssa tehdään jäljempänä mainittu sopi-
mus kuukausilippujen lipputulojen jakami-
sesta kaupungin ja valtionrautateiden kesken 
silloin, kun kuukausilippu on myyty kelpaa-
vaksi myös valtionrautateiden rataosille. 
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S o p i m u s 

Rautatiehallitus ja Helsingin kaupungin-
hallitus ovat tehneet seuraavan sopimuksen: 

1) Tämä sopimus koskee Helsingin kau-
pungin joukkokuljetusliikenteen yhteisiin ta-
riffimääräyksiin liittyviä julkisen liikenteen 
osapuolien yhteislippuina myytäviä Helsingin 
kaupungin liikennelaitoksen kuukausilippuja. 

2) Kuukausiliput kelpaavat valtionrauta-
teiden henkilöliikenteessä olevissa junakulku-
vuoroissa Helsingin kaupungin alueella ole-
villa rataosuuksilla, Helsingin kaupungin lii-
kennelaitoksen raitio- ja aut olin joilla sekä 
niillä linja-autolinjoilla, joita hoitavat Hel-
singin kaupungin ja kaupungin alueella toi-
mivien linja-autoliikenteenharjoittajien yh-
teistoimintasopimuksessa sopijapuolina ole-
vat yksityiset liikenteenharjoittajat sekä li-
säksi niillä kaupungin ulkopuolellekin ulottu-
villa linja-autolinjoilla, joita hoitavat yksi-
tyiset liikenteenharjoittajat tulevat tekemään 
sopimuksen edellä mainitussa yhteistoiminta-
sopimuksessa tarkoitettujen tariffimääräys-
ten noudattamisesta. 

3) Kuukausilippu on henkilökohtainen ja 
oikeuttaa rajoittamattomaan määrään mat-
koja lippuun merkityllä yhdellä tai kahdella 
raitiotie- tahi linja-autolinjalla taikka valtion-
rautateiden kaupungin alueella olevilla rata-
osilla. Kuukausilipun haltijalla on oikeus 
matkustaa kaikilla keskustalinjoilla maksa-
malla vyöhykelisämaksu. Aikana 24.oo-5.oo 
alkavasta matkasta on maksettava lisäksi 
yksinkertainen maksu. Kuukausilippu kelpaa 
siihen merkittyä kuukautta seuraavan kuu-
kauden toisen arkipäivän loppuun saakka. 

4) Tässä sopimuksessa tarkoitetun kuu-
kausilipun myy Helsingin kaupungin liiken-
nelaitos. 

5) Valtionrautatiet ja Heisingi i kaupungin 
liikennelaitos saavat yhteislippuna myytyjen 
kuukausilippujen hinnasta, sen jälkeen kun 
siitä on vähennetty liikennelaitokselle lippu-
jen painatus- ja myyntikulujen korvauksena 
2 %, sen osan, mikä vastaa kunkin osapuolen 

liikennevälineillä matkustettavan matkan 
vyöhyke- tai sektorilukumäärän osuutta li-
puilla matkustettavan matkan vyöhykkeiden 
tai sektoreiden kokonaislukumäärästä. Vyö-
hyke- tai sektorilukua määrättäessä laske-
taan jakoa suoritettaessa kunkin osapuolen 
liikennevälineillä suoritettu matkaosuus eri 
matkaksi. Helsingin kaupungin liikennelaitos 
tilittää kuukausittain valtionrautateille tä-
män osuuden. 

6) Tätä sopimusta koskevien erimielisyyk-
sien sattuessa pyrkivät sopimuspuolet keski-
näiseen sovitteluratkaisuun. Ellei tämä on-
nistu, ratkaisee tätä sopimusta koskevat eri-
mielisyydet välimiesoikeus tai jommankum-
man sopimuspuolen niin vaatiessa Helsingin 
raastuvanoikeus. 

7) Tämä sopimus, jolla kumotaan kaikki 
aikaisemmat tämän kanssa ristiriidassa ole-
vat määräykset, tulee voimaan 1.5.1971 lu-
kien ja on voimassa toistaiseksi. 

Jos jompikumpi osapuolista haluaa irti-
sanoa sopimuksen on se tehtävä kolme kuu-
kautta ennen irtisanomisajankohtaa toiselle 
osapuolelle jätettävällä kirjallisella ilmoi-
tuksella. 

Tätä sopimusta on tehty kaksi samansa-
naista kappaletta, yksi kullekin osapuolelle 
(19.4. 1189 §). 

Liikennelaitoksen alennusliput ym. Kau-
punginhallitus päätti, että virkapukuisella 
Helsingin kaupungin pysäköinninvalvonta-
henkilökunnalla on vapaa matkustusoikeus 
liikennelaitoksen kulkuneuvoissa. Kiinteistö-
virasto suorittaa korvauksena liikennelaitok-
selle pysäköinninvalvontahenkilökunnan va-
paasta matkustusoikeudesta virkamieslipun 
hinnan mukaisesti eli 374 mk henkilöä koh-
den vuodelta siten, että v:n 1971 osalta suori-
tetaan 125 mk hengeltä ja yht. 3 750 mk 
tonttiosaston tarverahoihin kuuluvista mää-
rärahoista Matkakustannukset (30.8. 2334 §). 

Kuulovammaisten Lasten Tuki -yhdistys 
oli pyytänyt, että kuulovammaisten lasten 
saattajille myönnettäisiin alennus yleisissä 
kulkuneuvoissa heidän saattaessaan lapsiaan 
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kuulovammaisten lasten lastentarhoihin. 
Yhdistykselle päätettiin ilmoittaa, että kau-
punginhallitus asetti v. 1970 komitean tutki-
maan invalidien haitta-asteluokitusta sekä 
vapaa- ja alennuslippujen myöntämisperus-
teissa olevia epäkohtia. Komiteaa, jonka tuli 
tehdä esitys ko. perusteiden korjaamiseksi 
kehotettaisiin ottamaan työssään huomioon 
myös yhdistyksen esittämät näkökohdat (4.1. 
41 §)· 

Yleisjaosto teki kertomusvuonna eräitä 
päätöksiä, jotka koskivat liikennelaitoksen 
vuosikortin hankkimista eri viranhaltijoille. 

IX Pohjoismaiden pääkaupunkien urheilu-
hallinnollisen konferenssin 34 ulkomaalaiselle 
osanottajalle sekä Moskovan kaupunkineu-
voston valtuuskunnan 8 jäsenelle päätettiin 
myöntää ilmaiseen matkustamiseen liikenne-
laitoksen kulkuneuvoissa oikeuttavat liput 
edellisille ajaksi 16.—20.8. ja jälkimmäisille 
heidän Helsingissä oleskelunsa ajaksi elo-
kuussa (yjsto 11.8. 6316 §). 

Liikuntavammaisten huomioon ottamisesta 
yhteiskuntasuunnittelussa olivat Hannu Siren 
ym. lähettäneet kirjeen, jossa esitettiin, että 
liikennelaitoksen olisi otettava huomioon lii-
kuntavammaiset ja samoin olisi suunnittelun 
avulla helpotettava invalidien pääsyä mm. 
kaupungin virastoihin. Kaupunginhallitus 
päätti toimittaa kirjeen lähettäjille jäljennök-
set liikennelaitoksen ja kaupunkisuunnittelu-
lautakunnan lausunnoista ja samalla ilmoit-
taa, että palolautakuntaa oli 6.9. kehotettu 
tekemään kaupunginhallitukselle esitys mää-
rärahan myöntämisestä liikuntavammaisten 
kuljetustoiminnan aloittamiseksi tarvitta-
vien pienoislinja-autojen hankintaa ja toi-
minnan muuta aloittamista varten (27.12. 
3542 §). 

Suomenlinnan liikenne. Valtuusto oli 21.4. 
oikeuttanut kaupunginhallituksen hyväksy-
mään Suomenlinnan liikenteen hoitamista 
koskevan sopimuksen. Kaupunginhallitus oi-
keutti liikennelaitoksen tekemään Suomen-
linnan Liikenne Oy:n kanssa seuraavan sopi-

muksen henkilöliikenteen hoitamisesta Suo-
menlinnan ja mantereen välillä: 

S o p i m u s 

Helsingin kaupungin liikennelaitos ja Suo-
menlinnan Liikenne Oy ovat tehneet seuraa-
van sopimuksen: 
1 § Suomenlinnan liikenne Oy sitoutuu hoi-

tamaan Suomenlinnan ja mantereen vä-
listä henkilöliikennettä liikennelaitoksen 
hyväksymillä aluksilla tähän sopimuk-
seen liittyvän ja sopijapuolten yhteisesti 
hyväksymän aikataulun mukaisesti niin, 
että se jatkuu noin tunnin vuorotihey-
dellä ja siten, että viimeinen liikenne-
vuoro mantereelta Suomenlinnaan lähtee 
n. 01.40. 

2 § Suomenlinnan Liikenne Oy sitoutuu nou-
dattamaan 1 §:ssä mainitussa liikenteessä 
maistraatin Helsingin kaupungin liiken-
nelaitokselle hyväksymää tariffia siihen 
liittyvine tariffimääräyksineen ja käyttä-
mään liikennelaitoksen lippuja. 

Suomenlinna kuuluu 1-vyöhykkeeseen. 
Tavara- yms. liikenteessä, joka ei si-

sälly edellä mainitun tariffin piiriin, Suo-
menlinnan Liikenne Oy soveltaa omaa 
tariffiaan. 

3 § Helsingin kaupunki sitoutuu korvaamaan 
Suomenlinnan Liikenne Oy:lie 1 §:ssä 
mainitun liikenteen hoitamisesta yhteis-
tariffiin liittymisen aiheuttamat tulon-
vähennykset 23 800 mk:lla kuukaudessa 
ja liikenteen tehostamisesta aiheutuvat 
lisäkustannukset ennen tämän sopimuk-
sen allekirjoittamista vallinneesta tasosta 
19 000 mk:11a kuukaudessa. Mikäli jokin 
vuoro jää ajamatta mistä tahansa syystä, 
jota ei ole aiheuttanut Helsingin kau-
punki, vähennetään em. korvauksista 
ajamatta jäänyttä vuoroa vastaava osa. 

4 § Tämän sopimuksen tultua voimaan Hel-
singin kaupungin liikennelaitos ja Suo-
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menlinnan Liikenne Oy sopivat lippujen 
myyntijärjestelmästä sekä rahojen tili-
tysjärjestelmästä. 

5 § Helsingin kaupungin liikennelaitoksella 
ja revisiovirastolla on oikeus tarkastaa 
Suomenlinnan Liikenne Oy:n kirjanpi-
toon ja laskentatoimeen liittyvät asia-
kirjat. 

6 § Tätä sopimusta koskevien erimielisyyk-
sien sattuessa pyrkivät sopimuspuolet 
keskinäiseen sovitteluratkaisuun. Ellei 
tämä onnistu, ratkaisee tätä sopimusta 
koskevat erimielisyydet välimiesoikeus 
tai jommankumman sopimuspuolen niin 
vaatiessa Helsingin raastuvanoikeus. 

7 § Tämä sopimus tulee voimaan sopijapuol-
ten erikseen sopimasta ajankohdasta lu-
kien ja on voimassa toistaiseksi kuuden 
kuukauden irtisanomisajoin. 

8 § Tätä sopimusta on tehty kaksi samasa-
naista kappaletta, yksi kummallekin so-
pijapuolelle (24.5. 1574 §). 

Valtion Suomenlinnakomitea oli ehdotta-
nut, että kaupunginhallitus ja komitea yhdes-
sä toimeenpanisivat ja kustantaisivat Suo-
menlinnan liikenteen kehitysmahdollisuuksia 
koskevan tutkimuksen. Komitea oli Suomen-
linnan asemakaavallista aatekilpailua valmis-
tellessaan todennut, ettei tie- tai siltayhteys 
tullut kysymykseen, mutta että kilpailijain 
tulisi esittää meriliikenteen pääsataman li-
säksi muuta henkilökuljetusliikennettä var-
ten tarvittavan pääteaseman sijainti. Tutki-
muksen avulla pyrittäisiin selvittämään eri 
liikennevaihtoehtojen kapasiteetit, niiden 
kustannukset ja seurausilmiöt. Komitea piti 
tarpeellisena, että osapuolet asettaisivat tut-
kimusta ohjaamaan ja valvomaan yhteiseli-
men ja oli edustajikseen tähän valinnut jäse-
nensä, intendentit Olof af Hällströmin ja 
Antero Sinisalon. Kaupunginhallitus päätti, 
että kaupunki osallistuu ehdotettuun tutki-
mukseen. Tutkimuksen kustannuksia varten 
kaupunginhallitus myönsi käyttövaroistaan 
10 000 mk. Kaupungin edustajiksi perustet-
tavaan yhteiselimeen valittiin liikennelaitok-

sen toim.joht. Matti Laamanen sekä virasto-
pääll. Lars Hedman (1.11. 2944 §). 

Rakennusten perusparannukset ym. Kau-
punginhallitus oikeutti liikennelaitoksen, 
määrärahan jakoa osittain muuttaen, käyttä-
mään v:n 1969 talousarvion pääomamenoihin 
Koskelan väestönsuojan rakentamista varten 
merkitystä osamäärärahasta 31 815 mk ra-
kennusten perusparannuksiin (18.10. 2803 §) 
sekä kertomusvuoden talousarvion lukuun 
Liikennelaitos rakennusten perusparannuk-
siin merkitystä määrärahasta 150 000 mk ter-
minaalien ja kioskien rakentamiseen (24.5. 
1572 §). 

Liikennelaitoksen linja-autojen reittejä kos-
kevat asiat. Kaupunginhallitus päätti maist-
raatille esittää eräiden liikennelaitoksen linja-
autolinjojen reittien jatkamista, reittien 
muuttamista, liikennelupien uudistamista, 
liikenteen uudelleen järjestämistä, päätepy-
säkkien siirtämistä sekä eräiden linjojen lii-
kenneolosuhteiden parantamista. 

Kaupungin edustuslinja-auton käyttö. Yleis-
jaosto oikeutti liikennelaitoksen luovutta-
maan hallussaan olevan kaupungin edustus-
linja-auton yleiseen käyttöön harkintansa 
mukaan siten, että korvauksena auton käy-
töstä peritään liikennelaitoksen toimesta vah-
vistettu maksu ja että kaupungilla on aina 
etuoikeus auton käyttöön (yjsto 13.10. 
6677 §). 

Kertomusvuonna järjestettiin kaupungin 
toimesta kiertoajeluja erilaisiin tilaisuuksiin 
saapuville ulkomaalaisille ym. vieraille. 

Vahingonkorvaukset. Jäljempänä maini-
tuille henkilöille päätettiin suorittaa seuraa-
vat korvaukset: ompelija Helvi Lepän juu-
relle ajalta 1.8.-31.12.1970 jatkokorvausta 
289 mk (yjsto 6.4. 5592 §); Kalevi Vainiolle 
552 mk v:n 1970 korvauksena (yjsto 17.3. 
5485 §); Vakuutus-ARA Raittiiden Keskinäi-
selle yhtiölle Kaisaniemenkadulla 5.11.1969 
tapahtuneen liikennevahingon johdosta 7 507 
mk (yjsto 22.9. 6547 §). 

Jäsenmaksut. Yleisjaosto päätti, että lii-
kennelaitoksen v:n 1971 jäsenmaksu 550 mk 
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saatiin suorittaa Suomen paikallisliikennelii-
tolle (yjsto 1.9. 6409 §). 

Avustukset. Kaupunginhallitus oikeutti lii-
kennelaitoksen hankkimaan Helsingin lii-
kennelaitoksen Mieslaulajat -yhdistyksen 
kuorolle esiintymisasuksi liikennelaitoksen 
virkapuvun la.utakunnan 20.4. tekemän esi-
tyksen mukaisesti (3.5. 1338 §). 

Puutavarakeskus 

Puutavarakeskuksen johtosääntö. Jaosto to-
tesi, että puutavarakeskuksen johtosääntö 
oli valtuuston 30.11.1970 hyväksymässä 
muodossa jo ajanmukaistettu ja yhdenmu-
kaistettu kaupungin muiden johtosääntöjen 
kanssa. Jaosto päätti ilmoittaa kaupungin-
hallitukselle, että puutavarajaosto ja puu-
tavarakeskus eivät ainakaan tässä vaiheessa 
katsoneet tarpeelliseksi johtosäännön muut-
tamista (ppjsto 8.3. 8005 §, v:n 1970 kunn. 
as.kok. n:o 150). 

Toimihenkilöt. Metsänhoitaja Eino Hannu-
lan palkka päätettiin 1.6. lukien korottaa 
2 839 mk:ksi/kk (ppjsto 25.5. 8011 §). 

Merkittiin tiedoksi, että puutavarakeskuk-
sen metsätyön johdon palkat oli 1.1. lukien 
korotettu puunjalostusteollisuuden työnan-
tajaliiton ja TVK:n kesken tehdyn tarkis-
tetun palkkataulukon mukaisesti (ppjsto 
8.3. 8006 §). 

Yleis jaosto oikeutti eräät puutavarakes-
kuksen palveluksessa olevat henkilöt käyt-
tämään omaa autoaan tai omaa moottori-
pyörää työasioissa v:n 1972 aikana kuiten-
kin kauintaan sinä aikana, jolloin ao. hen-
kilöt hoitavat nykyisiä tehtäviään, kaupun-

ginhallituksen v. 1964 tekemän päätöksen 
mukaisin ehdoin (yjsto 1.12. 6901 §). 

Merkittiin tiedoksi jaoston päätös, että 
1.1. lukien saatiin puutavarakeskuksen pal-
veluksessa oleville henkilöille suoritettavissa 
oman moottoriajoneuvon käytön kilometri-
korvauksissa noudattaa yksityisen puun-
jalostusteollisuuden piirissä hyväksyttyjä 
kilometrikorvauksia. Näihin korvauksiin si-
sältyvät korvaukset matkoilla mukana tar-
vittavan henkilökunnan, asiakkaiden ja tava-
ran kuljetuksesta (yjsto 1.12. 6902 §, ppjsto 
8.3. 8007 §). 

Maksu- ja taksakomitean mietintö. Puuta-
varajaosto päätti lausuntonaan puoltaa ko-
mitean ehdotuksia siltä osin kuin ne koski-
vat puutavarakeskusta (ppjsto 25.5. 8010 

Polttoaineiden hinnat. Jaosto päätti, että 
kaupungin virastojen ja laitosten on v:n 
1972 talousarvioehdotusta laatiessaan las-
kettava polttoaineiden hinnat seuraavasti: 
koivu- ja havuhalot 50 mk/m3, sekahalot 
40 mk/m3, sahaus 2-3 osaan 5 mk/m3, 
sahaus 4 osaan 5.50 mk/m3, sahaus ja pilk-
kominen 3 osa,an 7 mk/m3, sahaus ja pilk-
kominen 4 osaan 8 mk/m3 sekä ajomaksu 
3.50 mk/m3 (ppjsto 8.3. 8004 §). 

Heinolan sahan tuotantokomiteaan työn-
antajan edustajiksi v:ksi 1972-1973 valit-
tiin toim.joht. Jaakko Kivistö, varalle met-
sänhoit. Saka.ri Hannula sekä sahanhoit. 
Lauri Välimäki, varalle piiriesimies Reino 
Nieminen (ppjsto 22.11. 8014 §). 

Heinolan sahan henkilökunnan asuntojen 
vuokrat päätettiin toistaiseksi jättää en-
nalleen eli sellaisiksi kuin jaosto oli ne v. 
1967 vahvistanut olemaan voimassa 1.1.1968 
lukien (ppjsto 22.11. 8015 §). 
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