
1. Kaupunginvaltuusto 

jaan jatkettaisiin ja tarvittaessa myös laajennettaisiin mainittujen erikoisselosteiden 
julkaisemista kaupungin huomattavista suunnitelmista. Lisäksi viitattiin kaupungin 
erittäin laajaan julkaisutoimintaan, jonka puitteissa käsitellään kaupungin hallintoa 
ja historiaa. Mm. oli valmistumassa useita erikoisteoksia, jotka kohtuullista korvaus-
ta vastaan olivat kuntalaisten saatavissa. Kaupunginvaltuusto katsoi edellä olevan 
riittäväksi selvitykseksi aloitteen johdosta (23.1. 90 §). 

Hajasijoituskysymyksiä koskevan tutkimus- ja suunnittelutoiminnan aikaansaami-
seksi olivat vt Paavola ym. tehneet 21.3.1962 aloitteen, jossa ehdotettiin selvitettä-
väksi, olisiko kaupungin ja naapurikuntien kasvupaineen suunnitelmallinen keventä-
minen aiheellista siten, että kaupunki osallistuisi työpaikkojen, lähinnä teollisuuden 
hajasijoitukseen hallintoalueensa ulkopuolelle ja samalla tehostaisi sisäistä hajasijoi-
tusta. Tämän perusteella aloitteentekijät ehdottivat, että olisi kiireellisesti laaditta-
va suunnitelma asiaa koskevan tutkimus- ja suunnittelutoiminnan aikaansaamiseksi. 
Kiinteistölautakunta huomautti aloitteen johdosta, että kaupungin yleiskaavaehdo-
tuksessa oli hahmoteltu selvät rajat kaupungin asukasmäärän kasvamiselle. Kau-
pungin omistuksessa olevia teollisuustontteja ei myöskään ole luovutettu tänne pyr-
kivälle uudelle teollisuudelle. Lisäksi oli kaupunginvaltuusto 11.10.1961 antanut oh-
jeet Kantakaupungin alueen rakentamisoikeuden rajoittamisesta. Edelleen lautakun-
ta huomautti, että kunnallislaki asettaa esteen kaupungin välittömälle toiminnalle 
sen rajojen ulkopuolella. Koska keskusvirastojen, asutuksen ja elinkeinoelämän sijoi-
tuksen järjestäminen on koko valtakuntaa koskeva kysymys, olisi yhteyden pitämi-
nen valtion ja kaupungin välillä toivottavaa näitä kysymyksiä valmistettaessa. Val-
tioneuvosto oli 9.2.1961 asettanut komitean selvittämään keskusvirastojen ja niihin 
verrattavien virastojen ja laitosten siirtämistä muualle. Kaupunginvaltuusto katsoi 
eo. lausunnon riittäväksi selostukseksi aloitteen johdosta (20.3. 249 §). 

2. Oikeus-, järjestys- ja suojelutointa koskevat asiat 

Maistraatin ja raastuvanoikeuden jäsenten ja eräiden viranhaltijain, kaupunginvis-
kaalien ja kaupunginvoutien palkkausta koskeva asia. Kaupunginvaltuusto oli 27.6. 
1962 päättänyt tarkistaa viranhaltijain palkkauksen 1.7.1962 lukien. Tyytymättömi-
nä tähän päätökseen olivat kunnallisneuvosmiehet Linnamaa ja Kesänen, maistraa-
tinsihteeri Hämäläinen, maistraatinnotaari Joutsenlahti, julkiset notaarit Lax ja 
Lyytikäinen sekä III kaupunginvouti Lindqvist anoneet oikeusministeriöltä palkka-
luokkiensa korottamista 5 — 6 palkkaluokalla. Oikeusministeriö oli harkinnut oike-
aksi, samalla kun Linnamaan, Kesäsen ja Lindqvistin valitukset oli hylätty koko-
naan sekä Hämäläisen, Joutsenlahden, Laxin ja Lyytikäisen valitukset muilta kuin 
jäljempänä mainituilta osilta, vahvistaa kaupunginvaltuuston em. päätöksen siten 
muutettuna, että maistraatinsihteerin palkkaus oli suoritettava 18. palkkaluokan, 
maistraatinnotaarin 24. palkkaluokan sekä ensimmäisen ja toisen julkisen notaarin 
22. palkkaluokan mukaisena em. ajanjohdasta lukien. Kaupunginvaltuusto päätti 
tyytyä oikeusministeriön päätökseen sekä todeta, että em. virat oli siirretty oikeus-
ministeriön määräyksen mukaisiin palkkaluokkiin (20.2. 155 §). 

Maistraatinsiht. Eeva Hämäläinen sekä kunnallisneuvosmiehet Kesänen ja Linna-
maa olivat sittemmin vielä valittaneet kaupunginvaltuuston 8.5. viranhaltijain palk-
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kauksen yleiskorotuksesta tekemästä päätöksestä ja anoneet virkojensa siirtämistä 
ehdotettua korkeampaan palkkaluokkaan. Valituksen johdosta kaupunginvaltuusto 
oli 18.9. antanut vastineensa, jossa oli puollettu maistraatinsihteerin viran palkan ko-
rottamista yhdellä palkkaluokalla. Oikeusministeriön annettua asiasta päätöksensä 
kaupunginvaltuusto päätti tyytyä siihen ja todeta samalla, että maistraatinsihteerin 
virka siirtyisi 19. palkkaluokkaan ja kunnallisneuvosmiesten virat 21. palkkaluok-
kaan 1.3. lukien (18.9. 659 §, 18.12. 934 §). 

Maistraattiin päätettiin 1.2. lukien perustaa yksi 10. palkkaluokkaan, yksi 8. 
palkkaluokkaan ja yksi 7. palkkaluokkaan kuuluva toimistoapulaisen virka sekä yksi 
10. palkkaluokkaan kuuluva tarkkaaja-apulaisen virka. Kaksi 8. palkkaluokkaan 
kuuluvaa toimistoapulaisen virkaa päätettiin siirtää 10. palkkaluokkaan sekä muut-
taa yksi 8. palkkaluokan toimistoapulaisen virka 9. palkkaluokkaan kuuluvaksi ar-
kistoapulaisen viraksi. Maistraatille myönnettiin oikeus käyttää tp. viranhaltijain 
palkkaamista varten merkittyä määrärahaa perustettujen uusien virkojen palkkoi-
hin (23.1. 67 §). 

Rakennustarkastusvirasto. Eräiden rakennustarkastustoimiston viranhaltijain 
harjoitettua varsinaisten virkatehtäviensä ulkopuolella sellaista toimintaa, joka saat-
toi heidän puolueettomuutensa virantoimituksessa kyseenalaiseksi, oli maistraatti 
pyytänyt kaupunginhallitusta asettamaan komitean laatimaan ehdotuksen sellaisten 
määräysten ottamisesta rakennustarkastustoimiston johtosääntöön, joilla tehokkaas-
ti voitaisiin estää sanotunlainen toiminta. Samalla olisi muutenkin harkittava ehdo-
tuksia rakennustarkastustoiminnan tehostamiseksi. Rakennustarkastustoimiston 
johtosääntö ei enää vastannut muuttuneiden olosuhteiden vaatimuksia ja toimiston 
organisaatio oli useissa suhteissa jäänyt kehityksestä jälkeen. Rakennusvalvontaa 
sivuavia tehtäviä suorittivat useat muutkin kaupungin viranomaiset, kuten tervey-
denhoito- ja kiinteistövirasto sekä palolaitos. Näiden keskinäinen toiminta ei ollut 
riittävästi yhdenmukaistettu, mikä aiheutti jopa keskenään ristiriitaisten määräys-
ten antamista eri viranomaisten taholta. Komitea oli saanut valmiiksi mietintönsä 
20.6.1962. Siinä ehdotettiin mm. toimiston nimi muutettavaksi rakennustarkastus-
virastoksi. Tämän jälkeen kaupunginvaltuusto päätti, 

että Helsingin kaupungin rakennustarkastusviraston johtosääntö hyväksytään 
kaupunginhallituksen mietinnön n:o 27 liitteen 17 mukaisena ja että v. 1953 vahvis-
tettu Helsingin kaupungin rakennustarkastustoimiston johtosääntö samalla kumo-
taan, 

että v. 1958 vahvistettu Helsingin kaupungin terveydenhoito viraston johtosään-
nön 26 § kumotaan ja 17, 18, 25 ja 27 § muutetaan, 

että v. 1954 vahvistettu Helsingin kaupungin palolaitoksen johtosäännön 5 ja 
16 § muutetaan, 

että rakennustarkastusviraston kansliaosastolle perustetaan: 31. palkkaluokkaan 
ja II kielitaitoluokkaan kuuluva osastopäällikön virka, 30. palkkaluokkaan ja II 
kielitaitoluokkaan kuuluva teknillisen sihteerin virka, 15. palkkaluokkaan ja IV kieli-
taitoluokkaan kuuluva toimistonhoitajan virka, 13. palkkaluokkaan ja IV kielitaito-
luokkaan kuuluva kanslistin virka, yksi 12. palkkaluokkaan ja IV kielitaitoluokkaan 
kuuluva kanslistin virka ja kaksi toimistoapulaisen virkaa, kaksi 10. palkkaluokkaan 
ja IV kielitaitoluokkaan kuuluvaa toimistoapulaisen virkaa, 

että rakennustarkastusviraston rakennuslupaosastolle perustetaan: yksi 33. 
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palkkaluokkaan ja II kielitaitoluokkaan kuuluva yliarkkitehdin virka, kaksi 30. 
palkkaluokkaan ja III kielitaitoluokkaan kuuluvaa tarkastusarkkitehdin virkaa, 
kaksi 29. palkkaluokkaan ja III kielitaitoluokkaan kuuluvaa arkkitehdin virkaa, 
yksi 30. palkkaluokkaan ja III kielitaitoluokkaan kuuluva julkisivujen tarkastajan 
virka ja yksi rakennushygieenikon virka, kaksi 27. palkkaluokkaan ja IV kielitaito-
luokkaan kuuluvaa koneteknillisen tarkastajan virkaa ja yksi 25. palkkaluokkaan ja 
IV kielitaitoluokkaan kuuluva rakennusmestarin virka, 

että rakennustarkastusviraston tarkastusosastolle perustetaan: yksi 33. palkka-
luokkaan ja II kielitaitoluokkaan kuuluva yli-insinöörin virka, käksi 30. palkkaluok-
kaan ja III kielitaitoluokkaan kuuluvaa tarkastusinsinöörin virkaa, kaksi 29. palk-
kaluokkaan ja IV kielitaitoluokkaan kuuluvaa tarkastusinsinöörin virkaa, kaksi 27. 
palkkaluokkaan ja IV kielitaitoluokkaan kuuluvaa insinöörin virkaa ja yksi valvovan 
rakennusmestarin virka ja yksi 25. palkkaluokkaan ja IV kielitaitoluokkaan kuuluva 
rakennusmestarin virka, 

että rakennustarkastusviraston valvontaosastolle perustetaan: yksi 31. palkka-
luokkaan ja II kielitaitoluokkaan kuuluva osastopäällikön virka, kaksi 27. palkka-
luokkaan ja IV kielitaitoluokkaan kuuluvaa insinöörin virkaa, yksi 22. palkkaluok-
kaan ja IV kielitaitoluokkaan kuuluva rakennusmestarin virka, kaksi 20. palkka-
luokkaan ja IV kielitaitoluokkaan kuuluvaa rakennusmestarin virkaa ja kaksi 15. 
palkkaluokkaan ja IV kielitaitoluokkaan kuuluvaa tarkastajan virkaa, 

että rakennustarkastustoimiston entiset virat siirretään ylempiin palkkaluokkiin 
seuraavasti: 33. palkkaluokkaan kuuluva rakennustarkastajan virka 36. palkka-
luokkaan, kaksi 24. palkkaluokkaan kuuluvaa rakennusmestarin virkaa 25. palkka-
luokkaan siten, että toinen sijoitetaan rakennuslupaosastolle ja toinen tarkastus-
osastolle ja neljä 20. palkkaluokkaan kuuluvaa rakennusmestarin virkaa 22. palkka-
luokkaan sijoittamalla kolme tarkastusosastolle ja yksi valvontaosastolle, 

että rakennustarkastustoimiston seuraavat virat lakkautetaan (palkkaluokka on 
merkitty sulkuihin viran nimikkeen jälkeen): yliarkkitehdin ja yli-insinöörin virka 
(30), yksi toimistoarkkitehdin ja yksi toimistoinsinöörin virka (27), kaksi arkkitehdin 
ja kolme rakennusinsinöörin virkaa (25 ja yksi arkistonhoitajan virka (14), 

että terveydenhoito viraston terveysolojen valvontaosaston asuntojentarkastus-
toimiston seuraavat virat lakkautetaan: asuntojenylitarkastajan virka (27), kaksi 
asuntojentarkastajan virkaa (17) ja kolme apulaisasuntojentarkastajan virkaa (14), 
että jäljempänä mainittujen lakkautettujen virkojen haltijat velvoitetaan virka-
säännön 11 §:n 2) kohdan nojalla siirtymään seuraaviin uusiin virkoihin: terveyden-
hoitoviraston terveysolojen valvontaosaston asuntojentarkastustoimiston asuntojen-
tarkastajat (17) Vilho Kauppinen ja Helmi Korola rakennustarkastusviraston val-
vontaosaston rakennusmestarin (20) virkoihin ja terveysolojen valvontaosaston 
asuntojentarkastustoimiston apulaisasuntojentarkastajat (14) Per-Olof Morelius ja 
Lars Eklund rakennustarkastusviraston valvontaosaston tarkastajan (15) vir-
koihin, 

että jäljempänä mainitut rakennustarkastustoimiston virat sijoitetaan rakennus-
tarkastusviraston eri osastoille seuraavasti: lainopillisen sihteerin (28) virka kanslia-
osastolle, rakennusmestarin (22) virka tarkastusosastolle, kirjaajan (12) virka kans-
liaosastolle, toimistoapulaisen (8) virka kansliaosastolle ja vahtimestarin (9) virka 
kansliaosastolle, 
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että maistraattia kehotetaan sijoittamaan rakennustarkastustoimiston kahdesta 
rakennusmestarin (25) viran haltijasta toinen rakennuslupaosastolle ja toinen tar-
kastusosastolle sekä neljästä rakennusmestarin (22) viran haltijasta kolme tarkastus-
osastolle ja yksi valvontaosastolle, 

että edellä esitetty uudelleenjärjestely toteutetaan 1.1.1964 alkaen, 
että kiinteistölautakuntaa kehotetaan harkitsemaan, olisiko syytä jatkaa kiin-

teistölautakunnan toimesta suoritettavien, kaupungin vuokra-alueilla sijaitsevien 
rakennusten kunnon ns. vuositarkastuksia entisessä laajuudessaan rakennustarkas-
tus viraston uudelleenjärjestelyn tultua voimaan, 

että Suomen Kaupunkiliitolle tehdään esitys siitä, että se ryhtyisi toimenpiteisiin 
rakennuslain muuttamiseksi siten, että rakennusvalvontaviranomaisilla olisi oikeus 
päästä suorittamaan tarkastustehtäviä myös valmiisiin rakennuksiin ja rakennus-
asetuksen 50 ja 58 §:n muuttamiseksi siten, että rakennustarkastaja voisi myöntää 
luvat mainituissa pykälissä tarkoitettuihin toimenpiteisiin sekä 

että komitean ehdotukset samalla katsotaan riittäväksi selvitykseksi vt Nurmi-
sen ym. v. 1959 kiinteistöjen ja vuokra-asuntojen kuntoon kohdistuvien tarkastusten 
tehostamista koskevan aloitteen johdosta ja että mietinnön II luvun 1) ja 3) — 7) 
kohdassa mainitut esitykset ja suositukset eivät anna aihetta enempiin toimenpitei-
siin (27.11. 842 §, khn mtö n:o 27, kunn.as.kok. n:o 139-141). 
Rakennusjärjestyksen hyväksyminen, ks. s. 95 

Helsingin kaupungin rakennuskulttuuritoimikunnan johtosääntö. Kaupunginval-
tuusto oli v. 1957 (ks. s. 29) hyväksynyt sivistyksellistä rakennushuoltoa valvovan 
toimikunnan johtosäännön, jonka mukaan toimikunnan tehtävänä on antaa lausun-
toja rakennusjärjestyksen 73a §:n tarkoittamista uudisrakennus-, lisä- ja muutos-
töistä sekä ko. pykälässä mainituista rakennusten purkamisanomuksista. Kun ra-
kennuslainsäädäntö ja rakennusjärjestys on sen jälkeen uusittu, oli toimikunta pyy-
tänyt kaupunginhallitusta päättämään siitä, olisiko samalla ehkä täydennettävä toi-
mikuntaa ja laajennettava sen tehtäväpiiriä siten, että toimikunnasta muodostuisi 
ns. kaupunkikuvatoimikunta. Rakennustarkastustoimiston, maistraatin ja kaupun-
ginhallituksen annettua asiasta lausuntonsa kaupunginvaltuusto päätti kumota v. 
1957 hyväksymänsä Helsingin kaupungin sivistyksellistä rakennushuoltoa valvovan 
toimikunnan johtosäännön ja hyväksyä Helsingin kaupungin rakennuskulttuuritoi-
mikunnan johtosäännön (11.12. 912 §, kunn.as.kok. n:o 159). 

Ulosottovirasto. III kaupunginvoudin palkkauksen järjestely, ks. s. 8. 
Kaupunginvaltuusto päätti muuttaa 1.9. lukien ulosottoviraston keskusosaston 

yhden 10. palkkaluokkaan kuuluvan toimistoapulaisen viran arkistojärjestäjän vi-
raksi ja siirtää viran 12. palkkaluokkaan (4.9. 568 §). 

Raastuvanoikeuden vanhemmaksi oikeusneuvosmieheksi valittiin lakit, tri Mikael 
Livson (20.3. 225 §) ja nuoremmiksi oikeusneuvosmiehiksi varatuomarit Martti 
Hämesalo, Pekka Orpana ja Kaarlo Vilkama (20.3. 226 §, 18.9. 644 §, 6.2. 108 §). 

Oikeus- ja poliisitalon rakentaminen Kallion kaupunginosaan. V. 1957 suoritetun 
sosiaalivirastotalon arkkitehtikilpailun yhteydessä oli kilpailijoita pyydetty samalla 
harkitsemaan, voitaisiinko Toisen linjan lounaispuolelle sijoittaa myöhemmin raken-
nettavat kaupunginteatteri, oikeustalo ja poliisitalo. Kilpailun tulos osoitti tällaisen 
ratkaisun mahdolliseksi. Oikeus- ja poliisitalon huoneohjelmaa suunnitteleva komitea 
oli antamassaan lausunnossa ehdottanut, että ko. tarkoitusta varten olisi rakennet-
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tava kaksi erillistä rakennusta. Harkittaessa ko. talojen sijoittamista kortteleihin 
nro 302 ja 303 oli selvitetty myös muita koko Kallion kaupunginosan kannalta tär-
keitä rakennuskysymyksiä. Eräs näistä oli alueen kansakoulun rakentaminen ja leik-
kipuiston järjestäminen. Yleisten töiden lautakunta oli puoltanut oikeus- ja poliisi-
talon rakentamista em. kortteleihin, jolloin kuitenkin kortteli nro 363 olisi jätettävä 
rakentamatta ja sijoitettava tälle alueelle leikkipuisto. Sen alle voitaisiin suunnitella 
sekä sosiaali virastotaloa, kaupunginteatteria että oikeus- ja poliisitaloa varten yhtei-
nen väestönsuoja. Kaupunginhallitus oli myös puoltanut ko. rakennusten sijoitta-
mista mainituille tonteille. Kaupunginhallituksen vähemmistö oli ollut sitä mieltä, 
että asia olisi vaatinut lisätutkimuksia mm. sen seikan selvittämiseksi, voitaisiinko 
oikeustalo ja poliisitalo sijoittaa eri paikkoihin. Kaupunginvaltuusto päätti palaut-
taa asian kaupunginhallitukselle (5.6. 432 §, 19.6. 508 §, 4.9. 571 §). 

Palotointa koskevat asiat. Palolautakunta oli huomauttanut, että kaupunginval-
tuuston 9.1. tekemässä päätöksessä, joka koski työaikalain alaisten viranhaltijain 
yötyön hyvittämistä, olivat korvauksen ulkopuolelle jääneet palolaitoksessa suori-
tettava maksullinen avunantotyö sekä tapaturma- ja sairaankuljetus ja korvausta 
maksettiin asianomaisille vain siltä ajalta, jona he joutuvat osallistumaan sammutus-
tai muuhun pelastustyöhön. Palkkalautakunta oli neuvotellut asiasta Kaupunkiliiton 
edustajan kanssa ja esittänyt em. kaupunginvaltuuston päätöksen V kohdan sana-
muodon muuttamista. Kaupunginvaltuusto päätti muuttaa em. päätöstään siten, 
että päätöksen V) kohdan sanamuoto kuuluisi seuraavasti.· 

V) Palolaitoksen paloalipäällystölle ja -miehistölle suoritetaan tämän päätöksen 
mukaista aikahyvitystä tai rahakorvausta vain siltä ajalta, jona he joutuvat osallis-
tumaan sammutus-, pelastus-, avunanto- ja sairaankuljetustehtäviin (27.11. 857 §). 

Palolaitoksen johtosäännön 5 ja 16 §:n muuttaminen, ks. s. 15. 
Haagan paloasemalle päätettiin perustaa 9. palkkaluokkaan kuuluva vahtimes-

tari-lämmittäjän virka 1.1.1964 alkaen (28.11. 886 §). 
Malmin palo vartioaseman asuintalossa suoritettaviin, rakennusviraston talo-

rakennusosaston suunnitelman mukaisiin korjaustöihin päätettiin käyttää tarkoituk-
seen aikaisemmin myönnetyn lisäksi myös v:n 1962 talousarvion em. tilillä olevia 
määrärahoja (8.5. 363 §). 

Palolaitoksen historian ruotsinkielisen painoksen painatustöihin saatiin käyttää 
palolaitoksen v:n 1961 määrärahoja Painatus ja sidonta (9.1. 38 §). 

Väestönsuojelu. Kaupunginvaltuusto päätti hyväksyä väestönsuojelutoimiston 
johtosäännön kaupunginhallituksen mietinnön nro 1 liitteen 4a mukaisesti ja perus-
taa väestönsuojelutoimistoon 1.2. lukien seuraavat viratr 23. palkkaluokkaan ja III 
kielitaitoluokkaan kuuluvan suunnittelu- ja koulutuspäällikön viran ja hallinnollisen 
sihteerin viran, 22. palkkaluokkaan ja III kielitaitoluokkaan kuuluvan suojaraken-
neohjaajan viran, kaksi kouluttajan virkaa ja yhden suunnittelijan viran, 15. palk-
kaluokkaan ja IV kielitaitoluokkaan kuuluvan ensiapukouluttajan viran, 14. palkka-
luokkaan ja V kielitaitoluokkaan kuuluvan toimistonhoitajan ja suojarakenteiden 
valvojan viran, 9. palkkaluokkaan ja V kielitaitoluokkaan kuuluvan toimistoapulai-
sen viran sekä 8. palkkaluokkaan ja V kielitaitoluokkaan kuuluvan toimistoapulaisen 
viran. Suojarakenneohjaajan viran tehtäviä tp. viranhaltijana hoitanut T. Salomäki 
oikeutettiin pysymään mainitussa virassa vaadittavan muodollisen pätevyyden 
puuttumisesta huolimatta. Kaupunginvaltuusto oikeutti väestönsuojelulautakunnan 
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käyttämään toimiston tilapäisten viranhaltijain palkkaamista varten merkittyä 
määrärahaa em. vakinaisten viranhaltijain palkkaukseen (9.1. 37 §, kunn.as.kok. 
nro 6). 

Kaupunginvaltuusto päätti hyväksyä väestönsuojelulautakunnan 29.1. esittä-
män väestönsuojelulain 11 §:n 3 momentin mukaisen Helsingin kaupungin yleisten 
väestönsuojien rakentamista koskevan yleissuunnitelman, joka alistettiin sisäasiain-
ministeriön vahvistettavaksi (6.3. 199 §). 

Kaupunginvaltuusto päätti hyväksyä Eläintarhantien ja Toisen linjan väliselle 
alueelle julkisia rakennuksia varten suunnitellun yhteisen kalliosuojan 26.3. ja 3.4. 
päivätyt luonnospiirustukset n:o 1 —5 sekä oikeuttaa kaupunginhallituksen hyväksy-
mään pääpiirustuksiin vähäisiä muutoksia (8.5. 361 §). 

Myllypuron uutta asuntoaluetta varten päätettiin rakentaa kaupungin toimesta 
ja omistukseen talokohtaisten väestönsuojien asemesta korttelin n:o 41540 etelä-
puolelle asemakaavakarttaan n:o 5205 merkityille Myllypuron tonteille talojen yhtei-
nen kalliosuoja, jossa on suojatilaa n. 4 500 m2. Kiinteistölautakuntaa kehotettiin 
aikanaan tekemään esitys kalliosuojan kustannusten perimisestä ja yleisten töiden 
lautakuntaa kehotettiin ryhtymään toimenpiteisiin suojan suunnittelemiseksi ja 
määrärahan varaamiseksi sen rakentamista varten (8.5. 360 §). 

Kaupunginvaltuusto päätti, että Puotila II:n väestönsuojakustannusten jaossa 
menetellään siten, että korvaus väestönsuojan kerääntymisalueella olevilta asunto-
tonteilta peritään kertakaikkisena korvauksena, joka vastaa 850 vmk huoneistoneliö-
metriä kohti. Samalla kaupunginvaltuusto oikeutti kiinteistölautakunnan alenta-
maan jo vuokrattujen, ilman arava-lainaa rakennettavien tonttien vuokrat samoiksi 
kuin arava-lainojen avulla rakennettavien tonttien vuokrat Puotila II:n yhteisväes-
tönsuojan kerääntymisalueella. Sittemmin kaupunginvaltuusto vielä päätti hyväk-
syä katurakennusosaston laatimat ko. alueen yhteisen kalliosuojan luonnospiirustuk-
set nro 11126— 11129 siten, että suojaan olisi mikäli mahdollista tehtävä myös pora-
kaivo (9.1. 26 §, 4.9. 612 §). 

Kaupunginvaltuusto oikeutti liikennelaitoksen lautakunnan, määrärahan käyttö-
tarkoitusta muuttaen, käyttämään kertomusvuoden talousarvioon Vallilan alueen 
väestönsuojan rakentamista varten merkittyä 45 000 mkrn osamäärärahaa Vallilan 
hallialuetta varten Hauhon puistoon rakennettavan väestönsuojan suunnitteluun ja 
rakentamiseen (8.5. 362 §). 

Vielä kaupunginvaltuusto päätti, että kaupunki liittyy osakkaana Lehtisaareen 
rakennettavaan yhteiseen, n. 1 000 m2m suuruisen kalliosuojan rakentamista ja hal-
lintaa sekä Lehtisaaren katujen kunnossa- ja puhtaanapitoa varten muodostettavaan 
yhtiöön sillä ehdolla, 

1) että kaupunki osallistuu kalliosuojan rakentamiskustannuksiin 25 %rlla eli 
lakimääräisen väestönsuojaosuutensa puitteissa sekä samassa suhteessa suojan hal-
linto- ja ylläpitokuluihin, 

2) että kaupunki saa 1) kohdassa mainittua osuuttaan vastaavan osuuden suojan 
tuottoon, 

3) että kaupunki saa 1) kohdassa mainittua osuuttaan vastaavan edustuksen yh-
tiön hallituksessa ja 

4) että katualueiden kunnossa- ja puhtaanapito jätetään yhtiön ja kaupungin 
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välillä tehtävän eri sopimuksen varaan yleisten töiden lautakunnan 13.5.1963 päivä-
tyn lausunnon periaatteiden mukaisesti (4.9. 622 §). 

Kaupunginvaltuusto päätti myöntää Suomen Punaisen Ristin Helsingin ja Uu-
denmaan piirille 20 000 mk:n lisäavustuksen väestönsuojelutoimen avustuksiin ko. 
tarkoitusta varten merkittyä määrärahaa ylittäen, ydinräjähteiden ja ydinsäteily-
aineiden vaatiman erikoislääkintäensiavun opettajien valmennuskurssien toimeen-
panemista varten (28.11. 870 §). 

Huoneenvuokrasäännöstelyä koskevat aloitteet. Vtt Jokinen ja Paasi vuori olivat 
v. 1962 tekemissään aloitteissa kiinnittäneet huomiota niihin epäkohtiin, joita huo-
neenvuokrasäännöstelystä luopuminen oli aiheuttanut. Erityisesti olivat pienituloi-
set, lähinnä vanhukset ja lapsiperheet joutuneet tukalaan asemaan. Tilanteen paran-
tamiseksi olisi valtioneuvostolle esitettävä vuokrasäännöstelyn palauttamista Hel-
singissä tai ryhtymistä muihin tarvittaviin toimenpiteisiin vuokrakiskonnan ja asun-
tokeinottelun estämiseksi. Kiinteistölautakunta oli lausunnossaan ilmoittanut, että 
Helsingin asumistiheys oli jo v:n 1960 lopussa pienempi kuin keskimääräinen asumis-
tiheys koko maan kaupungeissa ja kauppaloissa ja myös pienempi kuin Turussa ja 
Tampereella. Kaupunki on v:sta 1949 ollut huomattava asunnontuottaja ja on kau-
pungin välittömässä määräämisvallassa nykyisin yli 7 000 arava-lainoitettua vuokra-
asuntoa ja n. 3 000 muunlaisen rahoituksen turvin rakennettua asuntoa. Kaupungin 
perimät vuokrat ovat alhaisemmat kuin muissa ns. uusissa vuokrataloissa. Tällaisten 
asuntojen vapautuessa voi kaupunki osoittaa niitä todellisessa asunnontarpeessa 
oleville pienituloisille ja vähävaraisille kuntalaisille. Asunnonjakotoimikunnassa oli 
syyskuussa 1962 vireillä 10 350 asunnonhakemusta, joista häädön saaneita 562 ruo-
kakuntaa ja huoneen vuokrasäännöstelyn päättymisen vuoksi irtisanottuja 1 482. 
Anomusten lukumäärä ei kuitenkaan sellaisenaan anna oikeata kuvaa asunnon tar-
peessa olevien ruokakuntien määrästä, koska pyrkimystä muuttaa kaupungin halpa-
vuokraisiin asuntoihin aiheuttaa myös tämän asumismuodon edullisuus. Edelleen 
lautakunta totesi, että jo vuokrasäännöstelyn aikana oli kaupungissa jouduttu anta-
maan melkoinen määrä vuokrasuhteen irtisanomislupia eri syistä. V. 1961 oli ko. 
tapauksia 405, minkä lisäksi oli 42 ns. pakkovaihtoa. Helsingin asuntotilanne ei lau-
takunnan mielestä ollut sellainen, että olisi syytä saattaa huoneenvuokrasäännöstely 
uudelleen voimaan. Asumiskustannusten kalleudesta päästäisiin parhaiten asunto-
tuotantoa lisäämällä. Vanhusten asuntokysymystä selvittelemään oli v. 1962 ase-
tettu ns. vanhusten asuntokomitea, jonka tehtäväksi oli annettu kiireellisen esityk-
sen tekeminen varattomien ja vähävaraisten vanhusten asunto-olojen järjestämi-
seksi. Vähävaraisten lapsiperheiden asemaa oli helpotettu v:n 1962 alusta voimaan-
tulleen lapsiperheiden asumistukijärjestelmän avulla. Asumistukea sai n. 600 per-
hettä. Kaupunginhallitus yhtyi kiinteistölautakunnan kantaan ja katsoi eo. lausun-
not riittäväksi selvitykseksi aloitteen johdosta. Kaupunginhallituksen vähemmis-
tön mielestä olisi pyydettävä Kaupunkiliiton toimenpidettä sellaisen lainsäädännön 
aikaansaamiseksi, joka riittävän tehokkaasti estäisi kohtuuttomien vuokrien peri-
misen ja antaisi vuokralaisille vallitsevissa oloissa tarpeellisen irtisanomisturvan. 
Kaupunginvaltuusto päätti kehottaa kaupunginhallitusta tekemään Kaupunkilii-
tolle esityksen siitä, että välittömästi ryhdyttäisiin tarvittaviin toimenpiteisiin hää-
töjen estämiseksi sosiaalisesti säälittävissä tapauksissa talven aikana 1.5. saakka 
(6.2. 126 §). 
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