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paikkaan venesatama-alueella tehtävien töiden vuoksi 
(12.3. 857 §). 

Kaupunginhallitus päätti, että Kaitalahden pyykkilai-
tur i jätetään edelleen käyttöön. Kaupunkisuunnittelu-
lautakuntaa kehotett i in ryhtymään toimenpiteisiin py-
säköintikiellon aikaansaamiseksi tarpeen mukaan laitu-
rille johtaville teille (11.6. 1961 §). 

Oy Yhtyneet Ravintolat Ab:n irtisanoma, Kulosaaren 
ja Valassaaren välisessä salmessa sijainneiden venelaitu-
reiden pito-oikeus katsottiin päättyväksi helmikuun lo-
pussa (yjsto 10.1. 5069 §). 

Oy Lars Krogiukselle myönnett i in lupa ajosillan raken-
tamiseen Mittaajankadulla olevien raiteiden väliin esi-
tyksen mukaisesti ja eräillä ehdoilla (yjsto 14.2. 
5291 §). 

Kaupunginhallitus päätti tyytyä Länsi-Suomen vesioi-
keuden päätökseen, joka koski luvan myöntämistä 
penkereitten rakentamiseen merialueelle Hylkysaaren 
ja Korkeasaaren väliseen salmeen (29.10. 3179 §). 

Oy A lko Ab oikeutett i in sijoittamaan kuvanveist. Rai-
mo Utriaisen veistos Tammasaaren laiturille eräillä si-
joittamista, perustustyötä ja valaistusta koskevilla eh-
doilla (13.8. 2284 §). 

Alueiden ym. vuokraaminen. Satamalautakunta oikeu-
tett i in vuokraamaan erinäisin ehdoin Verkkosaaresta 
435 m 2 : n suuruinen alue Helsingin Kalapojat, J. Pyyh-
käläinen -nimiselle toiminimelle sekä Herttoniemessä 
sijiatseva 13 327 m 2 :n suuruinen varastoalue Oy Tel-
ko Ab:lle (26.3. 1053 §,2.4. 1138§) . 

Väylien ruoppaaminen. Kaupunginhallitus oikeutt i sa-
tamalaitoksen suorittamaan Loppilahden (Tii l iruukin-
lähden) väylän ruoppaamisen siten, että väylän va-
paaksi syvyydeksi tulee 1.8 m (19.2. 645 §). 

Jäätiet. Kaupunginhallitus päätti i lmoittaa Helsingin 
sotilaspiirin esikunnalle, että kaupunki ottaa Suomen-
linnan jäätien kulkusillan kokonaan satamalaitoksen 
rakennettavaksi ja kunnossapidettäväksi ehdolla, että 
maihintulokohdat Pikku-Mustasaaressa pidetään enti-
sissä kohdissaan ja Puolustuslaitos luovuttaa satamalai-
tokselle korvauksetta jalankulkutien osan puuelemen-
t i t sekä osoittaa Suomenlinnasta korvauksetta sopivan 

paikan niiden kesäsäilytystä ja korjausta varten (19.2. 
640 §). 

Vahingonkorvaukset ym. Kahdelle henkilölle suoritet-
t i in korvauksena heidän satama-alueella vahingoittu-
neesta yksityisomaisuudestaan yht. 2 278 mk (yjsto 
10.1. 5067 §,28.3. 5589 §). 

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi korkeimman oi-
keuden päätöksen Mäntsälä Oy:n korvauksen hakua 
koskevassa asiassa sekä kehotti satamalaitosta suoritta-
maan tuomi tu t korvaukset korkoineen ja oikeuden-
käyntikuluineen (28.5. 1798 §, v:n 1969 kert. s. 353, 
v:n 1972 kert. s. 304). 

Kaupunginhallitus hylkäsi Vakuutusyhtiö Pohjolan va-
lituksen satamalautakunnan päätöksestä. Lautakunta 
oli hylännyt yht iön korvausanomuksen, joka koski 
kuljetuksen tai säilytyksen aikana kadonneita autora-
dioita ja kasettinauhureita (26.3. 1049 §). 

Yleisjaosto vapautti erään proomun omistajan korvaa-
masta po. proomun siirrosta kaupungille aiheutuneet 
kustannukset (yjsto 10.1. 5068 §). 

Satamalaitoksen historia. Kaupunginhallitus oikeutt i 
satamalaitoksen teettämään Helsingin sataman ja sata-
malautakunnan historian. Teoksen kustannukset saa-
vat nousta 70 000 mk:aan. Historian kirjoittajan valin-
ta ja kir joi tustyön valvonta annettiin valtuuston histo-
riatoimikunnan tehtäväksi (6.8. 2232 §). 

Satamapäivän yhteyteen v. 1974 järjestettävää, ylei-
sölle avoinna olevaa näyttelyä varten asetettuun näyt-
telytoimikuntaan määrättiin puheenjohtajaksi os.pääll. 
Veikko Mielonen sekä jäseniksi lehdistösiht. Pertti 
Mustonen, taideasiainsiht. Marja-Liisa Bell ja tutk i ja 
Seppo Palminen (17.9. 2740 §). 

Suomen Satamaliiton 50-vuotisjuhliin nimett i in kau-
pungin edustajiksi satamalautakunnan puh.joht. Sven 
Erik Sjögren ja varapuh.joht. Esko Poltto sekä sata-
manjoht. Keijo Tarnanen ja lautakunnan jäsen Jarl 
Storgårds, varalle lautakunnan jäsen Veikko Aalto 
(15.1. 205 §). 

Yleisjaosto hyväksyi maksettavaksi kertomusvuodelta 
Suomen Satamaliiton 37 583 mk:n suuruisen jäsen-
maksun (yjsto 28.2. 5391 §). 

9. Liikelaitoksia koskevat asiat 

Teollisuuslaitosten lautakunta 

Lautakunnan hallintoon määrättiin kaupungin osuudet 
Lars ja Tyra Homdnilta ostetuista, Espoon kaupungin 
Koskenmäen yksinäistaloon kuuluvasta tilasta Frid-

hem RN:o 1 4 ja samaa taloa olevaan tilaan Forsbacka 
RN:o 1*10 kuuluvasta n. 4.4 ha:n suuruisesta määrä-
alasta 60 000 mk.n suuruuisesta pääoma-arvosta (5.2. 
436 §). 
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Nestemäisten polttoaineiden varmuusvarasto intimak-
su. Kaupunginhallitus päätti esittää Suomen Kaupun-
kil i i tolle, että se esittäisi valtioneuvostolle ryhdyttä-
väksi toimenpiteisiin nestemäisten polttoaineiden 
varmuusvarastointimaksusta annetun lain muuttami-
seksi. Selvityksessään teollisuuslaitosten lautakunta 
toteaa, että po. maksulla pyritään siirtämään valtion 
hoitamasta varmuusvarastoinnista aiheutuvat kustan-
nukset polttoaineiden käyttäjien kannettavaksi. Olisi 
kuitenkin tarkoituksenmukaisinta, että energiantuo-
tantolaitokset hoitaisivat itse polttoaineen varmuusva-
rastoinnin ja sähkölaitos onkin tähän johdonmukaises-
t i pyrkinyt . Mikäli nyt kuitenkin valtio tulee hoita-
maan varastoinnin keräämillään maksuilla, on sähkö-
laitoksen luovuttava varastointisuunnitelmistaan, jot-
teivät kuluttajat joutuisi maksamaan varmuusvaras-
toinnista aiheutuvia kustannuksia kahteen kertaan. 
Tämän epäkohdan korjaamiseksi lautakunta ehdottaa, 
että energiatuotantolaitokset, jotka itse huolehtivat 
varmuusvarastoinnista, vapautettaisiin varmuusvaras-
tointimaksuista (19.3. 975 §). 

Suomen Kaupunki l i i t to i lmoit t i hallituksensa päättä-
neen esittää valtioneuvostolle, että se asettaisi työryh-
män selvittämään, missä määrin olisi kansantaloudelli-
sesti edullista kaupungin hallussaolevan säiliötilan 
käyttäminen varmuusvarastointitarkoituksiin ja millä 
ehdoin tämä voisi tapahtua (11.6. 1958 §). 

Energiahuo/totoimikunnanuusiksi jäseniksi nimett i in 
teollisuuslaitosten lautakunnan jäsenet Aarne Helle ja 
Eero Piimies, apul.kaup.joht. Gunnar Smeds, sähkölai-
toksen toim.joht. Eino Toiviainen sekä sähkölaitoksen 
uudisrakennusosaston vs. os.pääll. Martt i Aho (26.2. 
736 §). 

Sähkölaitos 

Sähkölaitoksen hallintoon määrättiin kiinteistö Pieni 
Roobertinkatu 1 - 3 . Sähkölaitosta kehotett i in vuok-
raamaan kiinteistöstä vapautuvat huonetilat kiinteistö-
lautakunnalle. Kaupunginhallitus hyväksyi po. kiinteis-
tön korjaus- ja muutostöiden pääpiirustukset (19.3. 
936 § ,9 .4 . 1183 §). 

Ruskeasuon huippu- ja varalämpökeskuksen tont in 
(kortt . 743) maapääoma-arvoksi määrätti in 450 000 
mk ja Munkkisaaren huippu- ja varalämpökeskuksen 
tont in (20178/2) maapääoma-arvoksi 675 750 mk 
(29.11.3649, 3650 §). 

Viranhaltijat. Sähkölaitoksen osastopäällikön virkaan 
(35. pl.) val i t t i in dipl.ins. Martt i Aho, joka myös mää-
rätti in hoitamaan tätä virkaa viransijaisena, kunnes 
ryhtyy sitä vakinaisesti hoitamaan (29.1. 376 §, 9.4. 
1234 §). 

Edelleen kaupunginhallitus teki kertomusvuonna pää-
töksiä, jotka koskivat työterveydenhoitolääkärin palk-
kausta (9.4. 1239 §), kahden insinöörin palkan tarkis-
tamista (12.3. 907 §, 10.9. 2666 §) sekä erään aliko-
nemestarin työsuhteen jatkamista (19.2. 641 §,27.12. 
3916 §). 

Yleisjaosto teki joukon päätöksiä erillisilmoitusten jul-
kaisemisesta sekä merkitsi tiedoksi niiden tuottamat 
tulokset. 

Päivystysluokan ja -ajan tarkistamista sähkölaitoksen 
eräissä päivystyslajeissa koskeva teollisuuslaitosten lau-
takunnan päätös kehotetti in alistamaan kaupunginhal-
lituksen tutkittavaksi (12.11.3351 §). 

Tariffit. Sähkön yleisiä tariffeja ja erikoistariffeja pää-
tett i in korottaa tililaskutuksen piir i in kuuluvilta 1.2. 
lukien ja muiden kuluttajien osalta saman päivän jäl-
keen suoritetusta mittarinluvusta alkavaan kulutuk-
seen (5.2. 457 §, kunn.as.kok. -73, s. 77). 

Kaupunginhallitus päätti sähkönmyyntitarif f ien uudis-
tamisesta siten, että sähkön laskutuksessa otetaan huo-
mioon uudet tar i f f i t ja näiden maksut seuraavasti: 
— tehotari f f i t v:n 1974 ensimmäisestä laskutuksesta 

alkaen 
— energia- ja kaksiaikatariffit saman vuoden helmi-

maaliskuun vaihteessa suoritetusta mittarinluvusta 
alkaen 

— asumistariffi maaliskuun ensimmäisestä päivästä 
lähtien tapahtuvaksi arvioituun kulutukseen 

— suurjännitetehotariff i t kaikilla kuluttaji l la samanai-
kaisesti sitten kun muutoksen edellyttämät mit tar i t 
on vaihdettu kuluttaji l le (5.11. 3322 §, 12.11. 
3407 §, 19.11. 3501 §, kunn.as.kok. -73, s. 297). 

Määrärahat. Sähkölaitos oikeutett i in käyttämään ker-
tomusvuoden siirtomäärärahoja yht. 116 020 000 
mk:n arvosta (yjsto 24.1. 5167 §). 

Käyttöomaisuus. Sähkölaitos oikeutett i in luovutta-
maan kaksi käytöstä poistettua traktoria osamaksuna 
(yjsto 4.7. 6077 §). 

Voimalaitokset. Kaupunginhallitus hyväksyi Hanasaa-
ren B-voimalaitoksen toisen rakennusvaiheen pääpii-
rustukset (29.11. 3659 §). 

Kaupunginhallitus hyväksyi ympäristönsuojelutoimi-
kunnan selvityksen »Hanasaaren voimalaitosten ilman-
saasteiden tarkkailu- ja valvontajärjestelmä» ja katsoi 
samalla toimikunnalle v. 1971 antamansa tehtävän tul-
leen täytetyksi (17.12. 3836 §). 

Mannerheimintien valaistukseen k i inni t t i kirjeessään 
huomiota Auto l i i t to , jolle päätettiin lähettää teolli-
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suuslaitosten lautakunnan ja kaupunkisuunnittelulau-
takunnan lausunnot, joissa selvitettiin Mannerheimin-
tien valaistussuunnitelmia (2.1. 55 §). 

Kaukolämmön hinta. V t Veikko Aal to ym. ki innit t ivät 
kirjeessään huomiota aluelämpökeskusten toimitta-
man kaukolämmön hintaan. Erityisesti maini t t i in 
Koskelan Ruutimäen alueen ja Pihlajiston alueen kiin-
teistöjen kaukolämmön laskentaperusteet ja korkea 
kulutusmaksu. Valtuutetui l le päätetti in lähettää jäljen-
nös teollisuuslaitosten lautakunnan lausunnosta, jossa 
selvitettiin maksujen perusteita (19.3. 978 §, 26.3. 
1058 §). 

Vahingonkorvaukset. Kadussa olleen kuopan aiheutta-
masta vahingosta myönnett i in korvauksia yht . 1 165 
mk sekä kaukolämpöjohdon rikkoutumisen kahdelle 
autolle aiheuttamista vahingoista korvauksia yht . 
1 275 mk (yjsto 4.4. 5620 §, 7.11. 6657 §). 

Vesilaitos 

Virat. Vesilaitos oikeutett i in jättämään toistaiseksi 
täyttämättä seuraavat avoinna olleet virat: putkimesta-
ri (24. pl.), varastonhoitaja (19. pl.), ali konemestari 
(17. pl.), koneenhoitaja (15. pl.) ja toimistoapulainen 
(8. pl.) (26.2. 733 §, 12.3. 899 §, 16.4. 1322 § ,24 .9 . 
2834 §). 

Kaupunginhallitus teki myös päätöksen erään työsuh-
teen jatkamisesta ja yleisjaosto päätöksiä useita toimia 
koskevien eril l isilmoitusten julkaisemisesta (12.2. 
560 §). 

Vuokra-auton käyttöoikeus myönnett i in vesilaitoksen 
rakennusosaston päällikölle, dipl.ins. Matt i Kolpolle 
poikkeuksellisen kiireellisissä virkatehtävissä, ellei lai-
toksen autoa tai omaa autoa ole käytettävissä sekä hä-
tätyön luontoisissa päivystystehtävissä (yjsto 16.5. 
5834 §). 

Vedenhinnan korottaminen. Vesilaitoksen veden 
myynt ih intaa korotett i in 54 p.stä/m8 65 p. i in/m^. 
Korotettua myynt ih intaa sovellettiin heinäkuun alusta 
ensiksi tapahtuneen mittari luennan jälkeen (4.6. 
1868 §). 

Määrärahat. Vesilaitos oikeutett i in käyttämään kerto-
musvuoden talousarvioon merki t ty jä määrärahoja yht . 
13 750 000 mk (yjsto24.1. 5167 §). 

Käyttöomaisuus. Vesilaitoksen käytöstä poistetut 
kuorma-auto ja neljä pakettiautoa saatiin luovuttaa so-
vitusta hyvityshinnasta uusien autojen oston yhteydes-
sä (yjsto 16.5. 5835 §). 

Vesijohdon rakentaminen. Merk i t t i in tiedoksi Länsi-

Suomen vesioikeuden lupapäätös Hernesaaresta Pihla-
jasaareen rakennettavaa vesijohtoa varten (24.4. 
1373 §). 

Vesipostit. Vuosaaren Rastilantielle saatiin rakentaa 
yleinen vesiposti Poijutien kulmaukseen ja vesipostit 
saatiin poistaa Kolsintien - Halistentien risteyksestä 
(Myl lypuro) sekä Asesepäntien - Tinasepäntien risteyk-
sestä (Metsälä) (24.9. 2835 §, yjsto 11.4. 5659 §). 

Kaupunginhallitus oikeutt i vesilaitoksen asentamaan 
kertomusvuoden kesäkaudeksi tilapäisiä vesijohtoja 
yht . 13 275 jm ja vesiposteja 90 kpl Konalaan, Oulun-
kylään, Pukinmäelle, Malmi-Tapaninkylään, Suutari-
laan.Puistola-Heikinlaaksoon, Mellunkylään, Vart ioky-
lään ja Laajasaloon. Lisäksi saatiin asentaa tilapäisiä ve-
sijohtoja enint. 1 000 m (7.5. 1541 §). 

Suutarilan Omakotiyhdistyksen anottua kesävesijohto-
verkoston laajentamista, kaupunginhallitus päätti lä-
hettää anojille teollisuuslaitosten lautakunnan lausun-
non, jossa selvitettiin kesävesijohto-ohjelmaa Suutari-
lan kohdalta (7.5. 1543 §). 

Raakaveden hankintaa koskevan kolmisopimuksen 
edellyttämän toimikunnan toimintakertomus vuodelta 
1972 hyväksytt i in (12.2. 566 §). 

Muuttaen v. 1966 tekemäänsä päätöstä kaupunginhal-
litus päätti hyväksyä Helsingin kaupungin, Espoon 
kaupungin ja Vantaan kauppalan kesken solmitun raa-
kaveden hankkimista koskevassa sopimuksessa edelly-
tetyn toimikunnan eli kolmisopimustoimikunnan toi-
mintaohjeiden 2 §:ään uuden seuraavan d) kohdan: 

»d) ne pääkaupunkiseudun raakavedenhankintaa kos-
kevat yhteistoimintakysymykset, joi ta ei ole jo määri-
tel ty raakavedenhankintaa koskevissa sopimuksissa, 
YTT:ssä oleva kolmisopimustoimikunta valmistelee 
YTT:l le käsiteltäväksi ja suosituksen antamiseksi niistä 
jäsenkunnille.» (26.2. 738 §, v:n 1966 kert. s. 293). 

Kolmisopimustoimikunnan i lmoitus Päijänne-hanketta 
koskevan tutkimus- ja suunnitteluaineiston luovutta-
misesta Pääkaupunkiseudun Vesi Oy.lle sekä hankkeen 
tutkimus- ja suunittelutyöstä kolmisopimuskunnil le ai-
heutuneiden kustannusten toteamisesta merk i t t i in tie-
doksi (22.10. 3142 §). 

Kaupunginhallitus päätti tyy tyä sekä Itä-Suomen vesi-
oikeuden että Länsi-Suomen vesioikeuden päätöksiin 
asiassa, jo tka koskivat lupaa veden ottamiseen Päijän-
teestä ja veden johtamista varten suunnitellun tunne-
lin rakentamista (26.3. 1059 §, 21.5. 1693 §). 

Espoon ja Kirkkonummen välinen vedenmyyntisopi-
mus. Kaupunginhallitus päätti omasta puolestaan hy-
väksyä Espoon kaupungin ja Ki rkkonummen kunnan 
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välisen vedenmyyntisopimuksen kuitenkin niin, että 
sen 12 §:ään tehtiin seuraava lisäys: »Sikäli kuin Hel-
singin kaupungin vedenpuhdistuslaitoksissa varataan li-
sätehoa Kirkkonummen kunnan vedenostoa varten, si-
toutuvat Espoo ja Ki rkkonummi käyttämään kyseessä 
olevan lisäkapasiteetin tehokkaasti hyväksi sittenkin, 
jos ne myöhemmin mahdollisesti rakentavat oman yh-
teisen puhdistuslaitoksen, niin kauan kunnes Helsingin 
kaupungin oman vedenkulutuksen kasvun katsotaan 
vastaavan Kirkkonummen vedenostoa varten varattua 
lisätehoa.» (8.1. 106 §). 

Tuusulan järven säännöstely. Kaupunginhallitus päätti 
peruuttaa Tuusulanjärven säännöstelyn muuttamista 
koskevan hakemuksensa (5.11. 3321 §). 

Kaupunginhallitus päätti, ettei Lohjanjärveen laskevi-
en vesistöjen uittosääntöjen kumoamista koskevassa 
menettelyssä ole aihetta kaupungin puolesta tehdä 
huomautuksia (6.8. 2242 §). 

Kaupungin edustajiksi Vantaanjoen ja Helsingin seu-
dun vesiensuojeluyhdistys ry:n vuosikokoukseen mää-
rätti in apul.kaup.joht. Gunnar Smeds, toim.joht. Sep-
po Priha, os.pääll. Kauko Tammela, katurak.pääll. Sep-
po Hirvonen sekä kaup.hygieenikko Oleg Gorbatovv. 

Kaupungin edustajiksi yhdistyksen hallitukseen kerto-
musvuodeksi päätettiin ehdottaa seuraavia: toim.joht. 
Priha, varamies dipl.ins. Seppo Heiniö, os.pääll. Tam-
mela, varamies ylikemisti Esko Heinonen, kaup.ins. 
Martt i Antt i la, varamies dipl.ins. Jorma Niemelä sekä 
kaup.hygieenikko Gorbatovv, varamies rak.hygieenik-
ko Aul i Jormalainen (19.2. 647 §). 

Saman yhdistyksen neuvottelukokoukseen määrättiin 
edustajaksi toim.joht. Priha (yjsto 14.11. 6709 §). 

Helsingin vesipiirin esittämään Vantaanjoen vesistön 
kalatalousvelvoitteita käsittelevään neuvottelukuntaan 
määrättiin edustajaksi os.pääll. Tammela (2.4.1139 §). 

Järvenpään, Keravan, Tuusulan ja Vantaan kunnallis-
valtuustojen yhteiseen Tuusulanjoen ja Keravanjoen 
alueiden vesiensuojelusta huolehtivaan valtuuskuntaan 
nimett i in Helsingin kaupungin asiantuntijoiksi kaup. 
ins. Martt i Ant t i la ja rahoitusjoht. Erkki Lintur i 
(17.12. 3813 §). 

Vesilaitoksen 100-vuotishistoriikki saatiin teettää si-
ten, että kustannusten enimmäismäärä on 60 000 mk 
(19.2. 644 §). 

Vahingonkorvaukset. Kertomusvuonna suoritett i in va-
hingonkorvauksina yht . 37 905 mk erilaisista auto- ja 
vesivahingoista (yjsto 28.2. 5392 §, 13.6. 5969 §, 
18.7. 6143 § ,6144 §, 10.10. 6495 §, 3.12. 6748 §). 

Raastuvanoikeuden tuomittua kaupungin maksamaan 
korvauksia Kiinteistö Oy Sähkötie 2:lle ja Valio 
Meijerien Keskusosuusliikkeelle, kaupunki haki asiaan 
muutosta hovioikeudelta. Hovioikeus totesi, että oi-
keuskäytännössä nykyisin vallitsee käsitys, jonka 
mukaan kaupunki voi vapautua vesilaitoksensa omis-
taman vesijohtoputken rikkoutumisesta johtuvien 
vahinkojen korvaamisesta vain siinä tapauksessa, että 
johdon rikkoutuminen on aiheutunut edellä arvaamat-
tomista syistä tai että vahinko on johtunut joko vahin-
koa kärsineen tai jonkun muun tuottamuksesta. Hovi-
oikeus katsoi 20.6. antamassaan tuomiossa, ettei ol lut 
syytä muuttaa raastuvanoikeuden päätöstä. Kaupun-
ginkanslian lainopillista osastoa kehotetti in hakemaan 
muutosta korkeimmalta oikeudelta (yjsto 9.7. 6116 §, 
v:n 1971 kert. s. 339). 

Teknillisen museon toimit i lojen peruskorjaustöihin 
saatiin käyttää tarkoitukseen merki t ty 100 000mk :n 
suuruinen määräraha (yjsto 21.2. 5343 §). 

Kaasulaitos 

Viranhaltijat. Kaasulaitoksen osastopäällikön virkaan 
(33. pl.) val i t t i in dipl.ins. Mauri Vainio. Hänet määrät-
t i in hoitamaan ko. virkaa sijiasena siihen asti, kunnes 
hän ryhtyy hoitamaan virkaa vakinaisesti (29.1. 377 §, 
12.3. 900 §). 

Ylisähkömestarin virka (25. pl.) sekä kaksi toimisto-
apulaisen virkaa (9. ja 8. pl.) saatiin jättää toistaiseksi 
täyttämättä (29.1. 378 §, 24.4. 1404 §, 19.11. 
3500 §). 

Edelleen kaupunginhallitus ja sen yleisjaosto tekivät 
viran hoitamista ja erill isilmoituksen julkaisemista kos-
kevia päätöksiä (16.4. 1323 §, 18.6. 2013 §, yjsto 
17.1. 5128 §). 

Kaasunmyyntitariffi. Kaupunginhallitus päätti tarkis-
taa kaasun yleiset ja erikoistariff i t kaksi kertaa kerto-
musvuoden aikana (8.1. 107 §, 21.5. 1692 §, 28.5. 
1800 §, kunn.as.kok. -73 s. 3 ja 175). 

Kaasulaitoksen jätevesien johtamista koskevassa asiassa 
merkit t i in tiedoksi Länsi-Suomen vesioikeuden pää-
tökset, joihin kaupunginhallitus päätti tyytyä (8.1. 
90 §,29.11. 3631 §). 

Kaasunpaineen tasaajan ja kaasujohtojen siirtämistä 
varten korttelissa 38009 myönnett i in 35 000 mk 
(21.5. 1671 §). 

Vahingonkorvaus. Kaasu räjähdyksen aiheuttamista va-
hingoista Haukilahdenkatu 1 :n kohdalla myönnett i in 
Rakennus-Oy Cultoril le 1 116 mk:nsuuruinen korvaus 
(yjsto 23.5. 5870 §). 
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L ii k e n n e I a i t o s 

Liikennelaitoksen hallintaan siirrettiin laitureiden hal-
li ntasuhteiden järjestelyjen yhteydessä satamalaitok-
sen sekä urheilu- ja ulkoiluviraston hallinnasta joukko 
liikennelaitureita (ks. Satamalaitos 22.1. 301 §). 

Viran· ja toimenhaltijat. Kaupunginhallitus vahvisti 
valtuuston 13.12.1972 suorittaman vaalin dipl.ins. 
Matt i Laamasen valinnasta liikennelaitoksen toimitus-
johtajaksi (8.1. 108 §). 

Yleiseen osastoon kuuluvan toimistopäällikön virka 
(28. pl.) saatiin jättää vakinaisesti täyttämättä, tp. 
suunnitteluteknikon virka (23. pl.) muutett i in tp. 
työnjohtajan viraksi ja erään jaospäällikön työsuhdet-
ta jatkett i in 30.11.1974 asti (10.9. 2663 §, 8.10. 
2997 §, 12.11. 3406 §). Yleisjaosto päätti useiden, 
erill isilmoitusten julkaisemisesta. 

Laitoksen lippu kassanhoitajan tehtäviä suorittaville tp. 
virkojen halti joil le saatiin lisäpalkkiona suorittaa 15. 
pl:n mukaisen palkkauksen ja asianomaisen oman palk-
kauksen välinen erotus 1.1. alkaen ikälisäoikeuksineen 
1.1. alkaen ja kauintaan v:n 1974 loppuun saakka 
(22.1. 299 §, 5.2. 458 §). Raitiovaununkuljettaji l le, 
jotka koulutuksen saatuaan on määrätty kuljettamaan 
tai olemaan valmiina kuljettamaan sellaista raitiovau-
nua, jossa kuljettajan on suoritettavan rahastuspalve-
lua, maksetaan korvausta, jonka suuruus on 10% linja-
palveluksessa olevan raitiovaununkuljettajan viran pe-
ruspalkasta ja 1.5 % asianomaisen kuljettajan myymi-
en lippujen kokonaistulosta (5.11. 3330 §). 

Raitiovaununkuljettajakursseille opettajiksi määrätyil-
le raitiovaununkuljettajil le saatiin suorittaa kultakin 
ajo-opetustunnilta lisäpalkkio, jonka suuruus on 19. 
pl:n loppupalkkaa vastaavan tuntipalkan ja 14. pl:n 
loppupalkkaa vastaavan tuntipalkan erotus ikälisäoi-
keus huomioon ottaen, päätöstä seuraavan kuukauden 
alusta lukien. 

Linja-autonkuljettajakursseille ajo-opettajiksi määrä-
tyi l le liikennopettajaluvan omaaville linja-autonkuljet-
tajille saatiin 1.11. alkaen suorittaa kultakin opetus-
tunnil ta lisäpalkkio, jonka suuruus on Y 19 pl:n ja Y 
15 pl:n loppupalkkaa vastaavien tuntipalkkojen erotus 
(18.6. 2015 §,26.11. 3581 §). 

Kaupunginhallitus kumosi eräässä tapauksessa liiken-
nelaitoksen lautakunnan kurinpitojaoston erehdykses-
sä antaman varoituksen sekä hylkäsi kahdessa tapauk-
sessa jaoston päätöksestä tehdyn valituksen (18.6. 
2017 §, 1.10. 2912 §, 27.12. 3927 §). 

Kaupunginhallituksen 14.2.1972 hyväksymien työtur-
vallisuustoiminnan toimintaohjeiden 6 §:n 1. kohdan 

määräyksestä voi liikennelaitoksen työturvallisuustoi-
mikunta poikkeuksena olla 12-jäseninen siten, että 1/4 
jäsenistöstä edustaa työnantajaa, 1/4 työnjohtoa ja 1/2 
muuta henkilökuntaa (2.5. 1474 §). 

Tieliikenneasetuksen ja raitiovaunusäännön muutta-
minen. Kaupunignhallitus pyysi liikenneministeriötä 
ryhtymään toimenpiteisiin tieliikenneasetuksen muut-
tamiseksi liikennelaitoksen lautakunnan esittämällä ta-
valla raitiovaunujen valaistuslaitteita koskevien määrä-
ysten osalta (2.1. 54 §). 

Uudenmaan lääninhallitukselle annettiin lausunto rai-
tiovaunusäännön muuttamista koskevassa asiassa. 
Muutos koski mm. raitiovaununkuljettajan ikävaati-
muksen muuttamista samaksi kuin linja-autonkuljetta-
jan (28.5. 1799 §). 

Kassavarat. Muuttaen 15.11.1971 tekemäänsä päätös-
tä kaupunginhallitus määräsi liikennelaitoksen varas-
toihin sidottujen kassavarojen enimmäismääräksi 
7 000 000 mk (29.1. 339 §). 

Määrärahat. Liikennelaitoksen lautakunta oikeutett i in 
käyttämään eräitä kertomusvuoden talousarvioon mer-
kit tyjä siirtomäärärahoja (yjsto31.1. 5213 §). 

Tariffit. Kaupunginhallitus päätti, että uudet tariff i-
määräykset ja lippujen hinnat tul ivat voimaan 1.4. 
lukien. Alennus- ja vapaalippuja koskevat uudet mää-
räykset ja lippujen hinnat tulivat samoin voimaan 1.4. 
koululaisten ja invalidien osalta. Uuden tar i f f in mu-
kaista vuosilippua päätettiin myydä 205 mk:n hintai-
sena siten, että huhti-kesäkuun ajan kelpaavan lipun 
hinta on 115 mk ja heinä-joulukuun ajan kelpaavan li-
pun hinta on 90 mk sekä niin, että loppuvuoden lipun 
voi ostaa vain henkilö, joka on ostanut myös alkuvuo-
den lipun. Vanhan tar i f f in l iput päätettiin hyväksyä 
maksuksi niiden kelpoisuuksien rajoissa siten, että sar-
jal iput, kertaliput ja matkail i jal iput kelpaavat vielä ai-
kana 1.—15.4. ja kuukausiliput aikana 1.—3.4. (12.3. 
904, 905 §). 

Kaupungin virastoille ja laitoksille ja eräille valtion vi-
rastoille myönnettävien vuosilippujen hinnat tarkistet-
t i in 1.1.1974 alkaen seuraaviksi: henkilökohtainen 
vuosilippu 275 mk ja haltijakohtainen vuosilippu 460 
mk. Viran- ja toimenhalti joiden osuutena peritään hen-
kilökohtaisesta vuosilipusta 75 mk. 

Helsingin poliisilaitoksen vuotuinen korvaus poliisien 
matkoista määrättiin samasta ajankohdasta lukien 
66 000 mk:n suuruiseksi. 

Kiinteistövirasto suorit t i korvauksena liikennelaitoksel-
le pysäköintivalvontahenkilökunnan vapaasta matkus-
tusoikeudesta 1.1.1974 lukien 275 mk henkilöä koh-
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den (24.4. 1407 §). 

Alennus- ja vapaaliput. Kaupunginhallitus kumosi 
13.11.1972 tekemänsä päätöksen invalidilippujen uu-
sien myöntämisperusteiden ja niihin l i i t tyvän myöntä-
mismenettelyn sekä siirtymäsäännöksien voimaantulo-
ajankohdan osalta ja päätti toistaiseksi noudatettavan 
5.12.1962 tehtyä päätöstä. Myöhemmin yleisjaosto 
päätti näiden tulevan voimaan 1.10. lukien (12.2. 
559 § ,y js to 9.7. 6115 §). 

Kaupunginhallitus päätti, ettei vammaisten koulutus-
poliittisen järjestön Kynnyksen kirje inva/ic/ikortin 
myöntämisestä ulkokuntalaisille vammaisille opiskeli-
joille antanut aihetta muuhun kuin liikennelaitoksen 
lautakunnan lausunnon lähettämisen järjestölle. Lau-
sunnossa todett i in, että uusien myöntämisperusteiden 
mukaan vapaa- ja alennuslippuja myönnetään vain Hel-
singin kaupungissa vakinaisesti asuville. Jos ulkokunta-
laisille vammasille opiskelijoille myönnettäisiin invali-
di l ippu, tulisi opiskelijan asuinkunnan korvata liiken-
nelaitokselle varsinaisen lipun ja invalidilipun välinen 
hintaero (9.4. 1235 §). 

Koululaisalennuslippujen ostoon oikeuttava koululais-
kort t i myönnetään vahvistettujen myöntämisperustei-
den mukaan käytettäväksi asunnon ja koulun välisiin 
matkoihin kaikkina arkipäivinä kansakoulujen ja val-
t ion tai kaupungin apua saavien oppikoulujen, ammat-
tioppilaitosten, teknillisten koulujen, kauppakoulujen, 
liikeapulaiskoulujen ja vieraskielisten yksityisten kou-
lujen varsinaisille oppilailleeräin ikää,ansiotyössä käyn-
tiä ja asuinpaikkaa koskevin ehdoin. Liput ovat voi-
massa arkipäivinä klo 22 saakka (22.1. 298 §). 

Kaupunginhallitus vahvisti niiden oppilaitoksien luet-
telon, joiden oppilaille myydään uusien tariffimääräys-
ten edellyttämiä kuukausi- ja vuosilippuja edellyttäen, 
että oppilas asuu Helsingin kaupungissa ja harjoittaa 
oppilaitoksessa opintoja, jotka kestävät normaalisti vä-
hintään kaksi vuotta ja tapahtuvat kokopäiväperiaat-
teella (15.1. 202 §). 

Kaupunginhallitus päätti, ettei Teknillisen korkeakou-
lun ylioppilaskunnan esitys koulun oppilaiden oikeut-
tamisesta kuukausi- ja vuosilipun ostamiseen antanut 
aihetta toimenpiteisiin. Lisäksi päätettiin ylioppilas-
kunnalle ja Suomen ylioppilaskuntien l i i tol le ilmoit-
taa, että pääkaupunkiseudun yhteistyötoimikunnan 
piirissä valmistellaan seudullisen työmatkal ipun käyt-
töönottoa (2.5. 1475 §). 

Edelleen kaupunginhallitus katsoi, ettei ammattien-
edistämislaitoksen anomus kuukausilippujen myöntä-
misestä vaatetusteknisen opintolinjan oppilaille ja lai-
toksen ei-helsinkiläiselle lähetille antanut aihetta toi-
menpiteisiin. Liikennelaitoksen lautakunta viittasi lau-

sunnossaan uusiin tariffimääräyksiin (1.10. 2911 §). 

Eläkeläisten alennusliput. Eläkeläiset ry. Helsingin 
aluetoimikunnan kirjeen johdosta liikennelaitoksen 
lautakunta i lmoit t i , että kaupunginhallitus oli 20.11. 
1972 päättänyt, että alennuslippuja myönnetään sellai-
sille kaupungissa vakinaisesti asuville 60 v. täyttäneille 
kansaneläkkeen saajille, joiden kansaneläkkeisiin sisäl-
tyy tukilisä ja/tai asumistuki. Valtuusto päätti 29.11. 
1972 invalideille, koululaisille ja kansaneläkkeen saajil-
le myytävän 10 matkan alennuslipun hinnaksi 30 mk. 
Myöhemmin kaupunginhallitus päätti, että eläkkeen 
saajien alennusliput tulivat voimaan 1.8. lukien (12.2. 
557 § ,4 .6 . 1871 §). 

V t Kaarina Syrjänen ja 21 muuta valtuutettua kiireh-
tivät kirjeessään em. alennuslipun käyttöön ottamista. 
Kaupunginhallitus merkitsi kirjeen tiedoksi (25.6. 
2109 §). 

Muut alennus-ja vapaaliput. Liikennelaitoksen lauta-
kunnalle myönnett i in 4 200 mk käytettäväksi Helsin-
gissä 30.5.—4.6. pidettyjen kreikkalais-roomalaisen 
painin Euroopanmestaruuskilpailujen osanottajille, 
tuomareille ja tarvittaville toimitsi joi l le, yht . n. 350 
henkilölle, myönnetyn vapaan matkustusoikeuden ai-
heuttamiin kustannuksiin (yjsto 24.1. 5148 §). 

Oy Primula Ab:n henkilökunnan matkoja varten Kor-
keasaaren lautalla myönnett i in 85 kausialennuslippua 
ehdolla, että yht iö suorittaa korvauksena 4 250 mk 
(28.5. 1793 §). 

Liikennelaitoksen ja valtionrautateiden yhteislippu. 
Liikennelaitos oikeutett i in tekemään rautatiehalli-
tuksen kanssa esityksen mukainen sopimus liikennelai-
toksen ja valtionrautateiden yhteislippuna myytävästä 
kuukausilipusta (5.3. 804 §, 12.3. 906 §). 

Linja-autoalustojen hankinta. Kaupunginjohtaja kehot-
ti liikennelaitoksen lautakuntaa alistamaan kaupungin-
hallituksen tutkittavaksi lautakunnan 21.6. tekemän 
päätöksen, joka koski v:ien 1974 ja 1975 talousarvio-
määrärahoilla hankittavien linja-autojen ja niiden vaih-
to-osien tilaamista kertomusvuoden aikana. Kaupun-
ginhallitus hyväksyi ko. päätöksen pantavaksi täytän-
töön siten muutettuna, että v. 1975 toimitettavaksi 
tarkoitettujen 40 Volvon alustan sijasta tilataan 20 
Volvon alustaa ja 20 Sisun alustaa (25.6. 2036 §, 13.8. 
2299 §). 

Kaupunginhallituksen jäsen, dipl.ins. Kari Rahkamo 
valitt i em. kaupunginhallituksen päätöksestä lääninhal-
litukselle. Hän katsoi, että asian käsittelyssä oli tapah-
tunut virhe, koska tarjousasiakirjoja ei oltu jaettu kau-
punginhallituksen jäsenille eikä niitä ol lut kokouksen 
esittelijällä. Asian johdosta lääninhallitukselle annetta-
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vassa selityksessä kaupunginhallitus päätti esittää kau-
punginkanslian lainopillisen osaston lausunnon mukai-
sesti valituksen hylkäämistä lakiin perustumattomana 
ja aiheettomana (1.10. 2907 §). 

Johdinautojen hankinta. Suomen Työn L i i t to ki innit t i 
kirjeessään huomiota johdinautojen hankintaan ja 
etenkin niihin seuraus- ja johdannaisvaikutuksiin, jotka 
tilauksen suuntaaminen kotimaiselle teollisuudelle ai-
heuttaisi. Liikennelaitoksen lautakunta i lmoi t t i , että 
hankintapäätöksen teko viivästyy suoritettavien ko-
keilujen takia. Myöhemmin tullaan tekemään uusi tar-
jouskysely tai jätettyjen tarjousten tarkistuspyyntö. 
Li i ton esittämät näkökohdat otetaan huomioon har-
kittaessa tulevaa johdinvaunuhankintaa (28.5. 1795 §). 

Linja-autoiinjojen reittejä ym. koskevat asiat. Yleis-
jaosto päätti esittää maistraatille uuden linja-autolinjan 
94 N perustamista välille Puot inhar ju-Kontu la (Naa-
purintie) (yjsto 4.7. 6086 §). 

Kaupunginhallitus kumosi liikennelaitoksen lautakun-
nan 20.2. tekemän päätöksen ja kehotti lautakuntaa 
ryhtymään Kannelmäki—Kaarela -alueen linjaverkon 
muutosten toteuttamisessa kertomusvuoden aikana 
toimenpiteisiin linjan 38 jatkamiseksi Pelimannintielle, 
linjan 46 reitin muuttamiseksi sekä linjan 40 reitin jat-
kamiseksi EKA-market tavaratalolle asti (26.2. 697 §, 
26.3. 1056 §,2.4. 1142 S). 

Edelleen kaupunginhallitus päätti esittää maistraatille 
linja-autolinjan 38 jatkamista Pelimannintielle, linjan 
46 reitin ja aikataulun .muuttamista sekä linjan 42 ai-
kataulun muuttamista. Linjan 46 päätepysäkkijärjeste-
lyä koskevassa lausunnossaan maistraatille kaupungin-
hallitus päätti esittää, että toistaiseksi nykyinen pääte-
pysäkki muodostetaan pysäkkipariksi entiselle paikal-
leen ja linjan autot kääntyvät tyhjinä Vantaan kauppa-
lan alueella Kaivokselan liittymässä (13.8. 2300,2302, 
2303 §,24.9. 2836 §). 

Lisäksi kaupunginhallitus esitti maistraatille 
— linjan 55 jatkamista kesäaikana arkipäivisin Hieta-

niemeen (18.6. 2014 §) 
— linjojen 55, 55A ja 55S reitin muutosta Koskelassa 

(26.2. 739 §) 
— linjan 93 reitin muuttamista Kulosaaressa (27.12. 

3925 §) 
— linjan 34 liikennöimisajan laajentamista (7.5. 

1545 §) 
— linjojen 12, 23A, 32, 42, 42N, 45, 46, 57, 63, 63A, 

63N, 502 ja 503 liikennelupien uudistamista (27.8. 
2459,2460 §, 27.12. 3919 -3924 §). 

Linjojen 94S ja 96V liikenneluvat päätetti in hakea yh-
teisesti liikennelaitoksen ja Oy Liikenne Ab.n nimiin 
(27.8. 2457, 2458 §). 

Linjojen 50 ja 50A reitin muuttamista koskevan vt 
Hännisen ym. kirjeen johdosta kaupunginhallitus päät-
t i lähettää asianomaisille liikennelaitoksen lautakun-
nan ja kaupunkisuunnittelulautakunnan lausunnot, 
joissa todett i in, ettei muutos tässä vaiheessa ol lut tar-
koituksenmukainen (2.1. 53 §). 

SKDL—94 -yhdistyksen kirjeen johdosta päätettiin il-
moittaa, että maistraatille oli tehty esitys uuden linja-
autolinjan perustamisesta välille Puotinharju—Naapu-
rintie (6.8. 2235 §). 

Maistraatin pyydettyä selvitystä Esko I. Korhosen lin-
ja-autolinjan 94K (Rautatientori—Kontulankaan) hoi-
toa koskevan kirjelmän johdosta, kaupunginhallitus 
päätti liikennelaitoksen lautakunnan lausunnon mukai-
sesti selvittää meneillään olevat toimenpiteet liiken-
teen parantamiseksi ko. linjalla (1.10. 2909 §). 

Yhteistoimintasopimuksen piiriin kuuluvia yhtiöitä 
koskevat asiat. Kaupunginhallitus i lmoi t t i maistraatille 
puoltavansa Helsinki-Maaseutu-Liikenne Oy:n, Tam-
melundin Liikenne Oy:n, Oy Liikenne Ab:n, Sirolan 
Liikenne Oy:n, Suomen Turistiauto Oy:n, Saaren Auto 
Oy:n ja Metsälän Linja Oy:n hakemusta uusien tariff i-
määräysten ja lippujen hintojen vahvistamisesta (12.2. 
563 §). 

Helsinki-Maaseutu-Liikenne Oy:n osake-enemmistön 
hankkimista kaupungin omistukseen koskevan valtuus-
ton päätöksen (20.6.) toimeenpanon yhteydessä kau-
punginhallitus totesi kaupungille tulevan 4 200 osaket-
ta myyjän kanssa tehtävän kauppakirjan perusteella 
5 225 000 mk.n kauppahinnasta sekä, että 1 800 osak-
keen osuus sisältyy STA:n (Suomen Turistiauto Oy :n) 
varoihin (25.6. 2108 §). 

Liikennelaitos oikeutett i in 31.12. mennessä irtisano-
maan kaupungin ja kaupungin alueella toimivien linja-
autoliikenteenharjoittajien yhteistoimintaospimus 
Suomen Turistiauto Oy:n linjojen 40 ja 51, Helsinki-
Maaseutu-Liikenne Oy:n linjojen 71A ja 74 sekä Oy 
Liikenne Ab:n linjan 96 osalta (27.12. 3926 §). 

Sirolan Liikenne Oy tiedusteli kaupunginhallitukselta, 
ol iko yht iö oikeutettu saamaan v. 1971 tehdyn yhteis-
työsopimuksen edellyttämän ajokilometrilaskelman 
mukaisen korvauksen myös linjalta 954 (Vuosaari-Mal-
mi-Pajamäki). Lausunnossaan liikennelaitos totesi, et-
tei se ole velvollinen maksamaan kilometrikorvausta 
ko. linjan osalta ennen kuin se to imi i yhteistariffissa 
yhteistoimintasopimuksen edellyttämällä tavalla. Lii-
kennelaitos i lmoi t t i olevansa eräin ehdoin valmis neu-
vottelemaan asiasta Sirolan Liikenne Oy:n kanssa (6.8. 
2237 §). 

Siirto-oikeuden järjestäminen. V t Laurilan ym. siirto-
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oikeuden joustavaa järjestämistä liikennelaitoksen lin-
joi l la koskevan kirjeen johdosta kaupunginhallitus 
päätti, että l injoil la, joiden yhden sivun aikataulun mu-
kainen ajoaika on pitempi kuin 40 min., asetetaan kel-
lonaika päätepysäkillä 10 min. lähtöaikaa edelle ja mi-
käli em. ajoaika on pi tempi kuin 50 min., asetetaan 
kellonaika 20 min. lähtöaikaa edelle (6.8. 2233 §, 
13.8. 2304 §, 17.9. 2742 §). 

JoukkoMkennekokeilu. Lausuntonaan pääkaupunki-
seudun yhteistyötoimikunnalle parlamentaarisen lii-
kennekomitean ehdottamasta joukkoliikennekokeilus-
ta kaupunginhallitus päätti i lmoittaa, että kaupunki 
suhtautuu myönteisesti ko. kokeiluun sekä esitti, että 
kokeilun yksityiskohtaista toteuttamista tutkittaisi in 
kaupunkisuunnitteluviraston ja liikennelaitoksen yh-
teistyönä laaditun muistion aineiston pohjalta (10.9. 
2665 §, 17.9. 2741 §). 

Metron käyttö ja hoito. Kaupunginhallitus päätti, että 
rakenteilla olevan metro-osuuden Kamppi-Puotinharju 
käyttö ja hoito siirtyvät rakennustöiden valmistuttua 
liikennelaitoksen tehtäväksi (20.8. 2385 §). 

Vesiliikenne. Kaupunginhallitus oikeutt i Pihlajasaaren 
liikennettä hoitavat li ikennöitsijät käyttämään liiken-
nelaitoksen hallinnassa olevia Pihlajasaaren liikenteen 
lähtölaituria ja Pihlajasaaren laituria moottoriveneillä 
tapahtuvassa henkilöliikenteessä kertomusvuoden ke-
säkautena mm. ehdolla, että aikataulu on liikennelai-
toksen esityksen mukainen ja tar i f f i aikuisten osalta 
1.50 mk/kerta ja 11.00 mk/10 matkan sarjalippu sekä 
lasten osalta vastaavasti 60 p. ja 4 mk. Laitureiden 
käyttöoikeudesta on liikennelaitokselle suoritettava 
400 mk:n suuruinen korvaus (4.6. 1867 §, 11.6. 
1963 §, 18.6. 2016 §). 

Liikennelaitos oikeutett i in tekemään sopimus Santa-
haminan ja Eteläsataman välisen liikenteen hoitamises-
ta lautakunnan esityksen mukaisesti työpäivisin kesä-
elokuun aikana (28.5. 1796 §). 

Helsingin Vesibussit ry. oikeutett i in käyttämään lii-
kennöimiskautena 1973 liikennelaitoksen hallinnassa 
olevia Hakaniemen, Korkeasaaren ja Mustikkamaan 
laitureita moottoriveneillä tapahtuvaan henkilöliiken-
teeseen linjoil la Hakaniemi—Korkeasaari-Mustikka-
maa sekä Hakaniemi—Korkeasaari—Suomenlinna eräin 
ehdoin lautakunnan esittämän aikataulun mukaisesti 
siten, että maksu on em. linjalla aikuisten osalta 75 p. 
kertalippu ja 1.50 mk edestakainen lippu ja lasten osal-
ta vastaavasti 30 p. ja 60 p. sekä vm. linjalla aikuisten 
osalta 1.50 mk ja 3 mk sekä lasten osalta 60 p. ja 1.20 
mk. Käyttöoikeudesta liikennelaitokselle suoritettava 
korvaus oli 450 mk (4.6. 1869 §). 

Valitukset ja kantelut. Helsingin vapaa-ajattelijat ry:n 

valituksen johdosta, joka koski yhdistyksen mainok-
sien poistamista raitiovaunuista ja linja-autoista, kau-
punginhallitus päätti esittää korkeimmalle hallinto-oi-
keudelle annettavassa selityksessään, että valitus hylät-
täisiin (9.4. 1238 §, 16.4. 1321 §, v:n 1972 kert. s. 
318 ). 

Oikeuskanslerille annettavassa lausunnossaan, joka 
koski opisk. Mikko Alameren (Espoo) kantelua liiken-
nelaitoksen kahdessa hiomakoneessa käyttämistä va-
laistuslaitteista, kaupunginhallitus päätti esittää liiken-
nelaitoksen ja kaupunginkanslian lainopillisen osaston 
mukaiset lausunnot ja ilmottaa yhtyvänsä niissä esitet-
tyyn sekä katsovansa kantelun aiheettomaksi (28.5. 
1794 §). 

Vahingonkorvaukset. Yleisjaosto oikeutt i liikennlai-
toksen suorittamaan jatkokorvauksia raitiovaunuissa 
ym. loukkaantuneelle yht. 6 274 mk (yjsto 14.3. 5472 
§ ,23 .5 .5871 §,26.9. 6431 §). 

Muut asiat. Kaupunginhallitus oikeutt i liikennelaitok-
sen kutsumaan kansainvälisen julkisen liikenteen l i i ton 
UITP:n 43. kansainvälisen kongressin v. 1979 Helsin-
kiin (19.2. 605 §). 

Kaupunginhallitus päätti esittää posti- ja lennätinlai-
tokselle, että ryhdyttäisiin toimenpiteisiin nivelraitio-
vaunua esittävän postimerkin aikaansaamiseksi siten, 
että se voisi ilmestyä käyttöön em. konferenssin yh-
teydessä (15.10. 3067 §). 

Asuntotilanne. Liikennelaitos oikeutett i in järjestä-
mään kaupungintalossa 18.9. iltatilaisuus kiinteistölau-
takunnan ja liikennelaitoksen lautakunnan jäsenille lii-
kennehenkilökunnan asuntotilanteesta ym. (yjsto 
12.9. 6345 §). 

Liikennelaitoksen ammattikoulu. Kaupunginhallitus 
päätti esittää ammattikasvatushallitukselle, että liiken-
nelaitoksen ammattikoululle myönnettäisiin oikeus 
aloittaa ja pitää ABCD-luokan ajokortin saamiseen oi-
keuttavaa ammattiopetusta sekä, että ammattikasva-
tushallitus vahvistaisi linja-autonkuljettajien peruskurs-
sien opetusohjelman ja hyväksyisi niiden kustannusar-
vion (10.12. 3749 §). 

Metroto imi kun ta 

Rakennusten hallinta. Metrotoimikunnan hallintaan 
siirretti in yleisten töiden lautakunnan hallinnasta Hel-
singinkadun, Pengerkadun ja Vaasankadun risteysalu-
eella oleva yleisökäymälärakennus purettavaksi metron 
rakentamisen yhteydessä. Rakennuksen kirjanpitoarvo 
oli 46 392 mk (26.11. 3556 §). 

Ennakkokassa. Metrotoimikunnan ennakkokassa koro-
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tet t i in 1 000 m k :n suuruiseksi (yjsto 21.3. 5498 §). 

Telextoiminta. Metrotoimisto oikeutett i in jatkamaan 
v:n 1974 loppuun saakka telextoimintaa ehdolla, että 
samalla hoidetaan myös kaupungin muiden virastojen 
ja laitosten telexliikenne (yjsto 31.10. 6591 §). 

Metron suunnittelu ja rakentaminen. Kaupunginhalli-
tus kehotti metrotoimikuntaa jatkamaan metro-osuu-
den Puotinharju—Vesala suunnittelutyötä siten, että 
po. metro-osuus voi olla valmiina v:een 1982 mennessä 
valtuuston myöntämien määrärahojen puitteissa ja mi-
käli valtuusto myöhemmin metroverkon rakentamis-
järjestyksestä päättäessään sitä edellyttää (25.6. 
2044 §). 

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä seuraavat piirustuk-
set ja suunnitelmat: 
— Siltavuori—Kamppi yleissuunnitelman ratageomet-

ria varajuna- ja kääntöraiteistoineen, pysty geomet-
ria ja Siltasalmen puhall inkuilun suunnitelmat 
(28.5. 1774 §, 1.10. 2888 §) 

— Roihupellon varikon yleissuunnitelma (18.6. 
1999 §) 

— varikon koetusraiteen linjauksen ja korkeusaseman 
sekä betonitunnelin yleispiirustukset (27.12. 
3893 §) 

— Kalasataman, Kulosaaren ja Siilitien sähkönsyöttö-
asemien pääpiirustukset (8.10. 2979 §) 

— Hakaniemen metroaseman ensimmäisen rakennus-
vaiheen pääpiirustukset 

— Sörnäisten metroaseman pääpiirustukset sekä ase-
man rakentamisen edellyttämä johtosi irtoja koske-
vat suunnitelmat ja liikennejärjestelyjä koskevat 
suunnitelmat. 

Hakaniemen metroaseman yhteyteen päätettiin raken-
taa liikennelaitoksen t i loja yht. 390 m 2 ja rakennusvi-
raston ti loja n. 150 m 2 (11.6. 1932 §). 

Metrotunneliosuuden Siltasalmi—Junatie varrella oleva 
i lmastointikuilu päätettiin sijoittaa Kallion paloaseman 
kaakkoiskulmaan (12.3. 861 §). 

Kaupunginhallitus päätti pyytää sisäasiainministeriöltä 
poikkeuslupaa metrotoimistolle seuraavien rakentei-
den ym. rakentamista varten: 
— Hakaniemen metroaseman liukuportaat (19.11. 

3495 §) 
— Sörnäisten metroaseman liukuportaat (19.11. 

3494 §) 

— Sörnäisten metroaseman maanpäälliset liikenneyh-
teysrakenteet ja maanalainen lippuhalli (10.12. 
3739 §). 

Helsingin seudun tieneuvottelukunta esitti selvityksen 
laatimista metron seuraavaa rakennusvaihetta varten. 
Kaupunginhallitus päätti, että vaihtoehtoisten metro-
linjojen Kamppi—Lauttasaari—Matinkylä ja K a m p p i -
Töölö—Matinkylä vertailua varten käynnistetään esi-
suunnitteluprojekti metro-osuudesta Munkkiniemi— 
Otaniemi ja tutkimus Kamppi—Töölö—Matinkylä met-
ron vaikutuksesta raideliikenteen perusverkkoon. 
Munkkiniemi—Otaniemi esisuunnitteluprojekti pyri-
tään toteuttamaan Helsingin ja Espoon yhteistyönä. 
Helko-toimistolle päätettiin antaa tehtäväksi kiinteässä 
yhteistoiminnassa Helsingin, Espoon ja Vantaan 
suunnittelevien viranomaisten samoinkuin tie- ja 
vesirakennushallituksen sekä rautatiehallituksen kanssa 
selvittää Kamppi—Töölö—Matinkylä metron vaikutus 
raideliikenteen perusverkkoon ja sen jälkeen laatia ver-
tailu linjan Kamppi—Lauttasaari—Matinkylä kanssa 
(15.10. 3047 §,22.10. 3125 §). 

Jalankulkutunnelit. Kolmen Sepän Tunneli Oy esitti 
anomuksessaan sellaista asemakaavan muutosta, joka 
mahdollistaisi jalankulkutunnelin rakentamisen Alek-
santerinkadun ja Mannerheimintien risteyksessä. Kau-
punginhallitus katsoi, ettei anomus antanut aihetta 
toimenpiteisiin ja päätti samalla, että yleistavoitteena 
jalankulun järjestelyissä keskustassa on pidettävä 
kulkumahdollisuuden järjestämistä kadun pinnalla. 
Metroasemien suunnittelun yhteydessä voidaan kui-
tenkin metrotoimikunnan perusteltujen esitysten 
pohjalta edelleen kehittää metron lippuhalleja ja niitä 
täydentäviä hankkeita (26.3. 1042 §). 

Virkamatkat ym. Pariisin ja Münchenin metrolaitok-
siin tutustumista varten oikeutett i in metrotoimikun-
nan puh.joht. Veikko O. Järvinen ja jäsenet Pentti 
Poukka, Henrik Kalliala, Juho Mehto ja Ingvar S. Me-
lin sekä toim.joht. Unto Valtanen ja suunnitteluosas-
ton pääll. Olli Laine tekemään matkapäivineen enint. 
kuusi vuorokautta kestävän matkan (5.3. 789 §,27.8. 
2430 §). 

Kaupungin edustajiksi metron ja muun raskaan raide-
liikenteen suunnitteluun sekä toteuttamiseen liittyväs-
tä yhteistyöstä järjestettyyn neuvottelukokoukseen 
nimett i in toim.joht. Unto Valtanen ja apul.kaup.siht. 
Tauno Lehtinen (yjsto 19.9. 6383 §). 
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