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2. Oikeudenhoito, järjestys- ja suojelutehtävät 

Oikeudenhoito ja järjestyste h-
t ä v ä t 

Maistraatin lisäjäsenelle, joka toimii asian-
tunti jana asemakaava- ja rakennusasioita 
käsiteltäessä, maksettava palkkio vahvistet-
tiin 600 mk:ksi/kk 1.4. lukien (4.3. 668 §). 

Eräät maistraatin viranhaltijat määrättiin 
suorittamaan ylitöitä 200 tunnin enimmäis-
määrän ylittäen (yjsto 23.11. 7 286 §). 

Rakennustarkastusviraston rakennuslupa-
osaston osastopäällikön virkaan päätetti in 
1.2. lukien palkata 2 800 mk:n kuukausipal-
kalla arkkit. Arvid Ekelund ja tarkastusinsi-
nööriksi dipl.ins. Bjarne Michelsson 2 400 
mk:n kuukausipalkalla siten, että kumpaan-
kin palkkaan saatiin lisätä 1.1. voimaan tul-
leet yleis- ja indeksikorotukset sekä dipl.ins. 
Asko Rahikka, palkka 2 200 mk/kk. Sopi-
mukset oli tehtävä v. 1964 vahvistettuja 
palkkausopimuslomakkeita käyttäen siten, 
että ne tulisivat voimaan allekirjoitusta seu-
raavan kuukauden alusta ja olisivat voimassa 
joko kolmen vuoden ajan tai toistaiseksi, irti-
sanomisaika 3 kk (14.1. 155 §, 14.4. 1 081 §). 
Myöhemmin kaupunginhallitus valitsi raken-
nuslupaosaston yliarkkitehdin virkaan ark-
kit. Arvid Ekelundin (21.1. 235 §). 

Eräät rakennustarkastusviraston viranhal-
t i jat oikeutettiin käyt tämään vuokra-autoa 
virka-ajoihin (yjsto 19.1. 5 126 §, 23.3. 
5 611 §). 

Rakennustarkastusvirasto oli huomautta-
nut, että eräiden kaupungin ranta- ja rauta-
tiealueiden siisteydessä ja kunnossa olisi pal-
jon kohentamisen varaa. Kun viraston val-
vontaosastolla, joka oli toiminut vasta vuo-
den ajan, ei ollut riittävästi työvoimaa, oli vi-
rasto ehdottanut väliaikaisen toimihenkilön 
palkkaamista tä tä tehtävää hoitamaan. Kau-
punginhallitus päätti kehottaa virastoa kii-
reellisesti suorittamaan mainitun tutkimuk-
sen ja tekemään kaupunginhallitukselle esi-
tyksen tarvittavista toimenpiteistä. Samalla 

olisi ryhdyttävä muihinkin toimenpiteisiin 
ehdotettujen alueiden siistimiseksi ja kunnos-
tamiseksi. Työsopimussuhteeseen palkatta-
van henkilön palkkausmenoja ja tutkimuksen 
aiheuttamia kustannuksia varten kaupungin-
hallitus myönsi 20 000 mk (6.5. 1 296 §). 

Ulosottoviraston esikaupunki- ja palkanu-
losmittausosastoon 1.1.1966 lukien perustet-
tuihin. kahteen 16. pl:n ulosottoapulaisen vir-
kaan nimitettiin tp. ulosottoapulaiset Samuli 
Kekki ja Erkki Pääkkö tavanmukaisilla eh-
doilla (18.11. 3 036 §). 

Kaupunginvoutien virkasivutulojensa kor-
vaamista koskevat ilmoitukset merkittiin 
tiedoksi (yjsto 9.3. 5 512 §). 

Merkittiin tiedoksi Suomen Kaupunkiliiton 
ilmoitus, että 1.7. voimaan tulevalla asetuk-
sella on palkasta tai eläkkeestä ulosmittaa-
mat ta jätet tävä osa korotettu velallisen itsen-
sä osalta 4 mk: st a 5 mk: aan päivää kohti ja. 
velallisen täyden elatuksen, varassa olevan jo-
kaisen. omaisen osalta 1.2 5 mk:sta 1.7 5 mkr 
aan päivää kohti. Korotukset ovat vastaa-
vasti 25 ja 40 % (3.6. 1 611 §). 

Kaupunginhallitus päätt i tyytyä raastu-
vanoikeuden päätökseen, joka koski ulosmi-
ta tun omaisuuden omistusoikeutta (8.4., 
980 §). 

Merkittiin tiedoksi ulosottotoimen tarkkaa-
jan kertomus v:n 1959 kunnallisverojen perin-
tää koskevalta osalta (yjsto 25.5. 6 038 §).. 

Raastuvanoikeuteen päätettiin ajaksi 1.11. 
—31.12. palkata holhousasioiden käsittelyä 
varten puolipäivätoiminen toimistoapulainen 
8. pl:n mukaisella palkalla (7.10. 2 624 §). 

Seuraavat virat päätettiin toistaiseksi jät-
tää täyt tämät tä : 3 rikosasiainnotaarin virkaa, 
1 siviilinotaarin virka ja kaksi kaupunginpal-
velijan virkaa (28.1. 287 §, 5.8. 2 040 §, 7.10. 
2 622 §, 25.11. 3 107, 3 109 §). 

Asiamiestoimistoa kehotettiin oikeusminis-
teriölle annettavassa vastineessaan ehdotta-
maan palkkalautakunnan ja asiamiestoimis-
ton esittämillä perusteilla hylättäväksi vali-
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tus jonka vanhempi oik.neuvosmies Eero 
Rönkä ym. olivat tehneet kaupunginvaltuus-
ton viranhaltijain palkkaluokkatarkistuksia 
koskevasta päätöksestä (10.6. 1 710 §). 

Raastuvanoikeuden irtaimiston hoidosta 
maksettavan palkkion suuruus määrättiin 
110 mk:ksi/kk 1.4. lukien (11.3. 735 §). 

Kaupunginviskaalinviraston 1.1.1966 lukien 
perustettuun 8. pl:n toimistoapulaisen vir-
kaan valittiin Marja Seppälä ja 7. pl:n toi-
mistoapulaisen virkaan Satu Mäkinen (11.11. 
2 971 §). 

Kaupunginviskaalien vuosilomasi] aisten 
palkkio vahvistettiin 1.1. lukien 1 040mk:ksi/ 
kk (30.12. 3 436 §). 

Poliisilaitos. Kaupunginhallitus päätti lää-
ninhallitukselle annettavissa lausunnoissaan 
ilmoittaa puoltavansa poliisilaitoksen työvoi-
man lisäämistä ja autokannan, moottorivenei-
den, ratsuhevosten ym. kaluston uusimista ja 
lisäämistä koskevia esityksiä. Työvoiman 
lisäämisen tarve aiheutui kaupungin väkilu-
vun kasvusta ja kaupunkialueen laajenemi-
sesta (1.4. 898, 899 §). 

Kaupungin poliisipiirien jakamista uusiin 
piireihin koskevan lääninhallituksen välipää-
töksen johdosta kaupunginhallitus päätti 
ilmoittaa lääninhallitukselle, että Oulunkylän 
vartiopiirin lakkauttaminen olisi valitettava 
toimenpide ja että sen sijaan olisi poliisilai-
toksen henkilökuntaa pyrittävä lisäämään 
asutuksen kasvua vastaavalla määrällä sekä 
että poliisilaitoksen esitys kaupungin poliisi-
piirien jakamisesta uusiin vartiopiireihin olisi 
vain väliaikainen ratkaisu (9.12. 3 215 §). 

Yleisjaosto päätti hyväksyä poliisilaitok-
sen tilitykset, jotka koskivat kaluston han-
kintaa ja kunnossapitoa (yjsto 2.3. 5 413 §, 
29.6. 6 272 §, 7.12. 7 336 §). 

Kaupungin osuus poliisilaitoksen v:n 1964 
ylläpitokustannuksista, 7 167 131 mk, päätet-
tiin suorittaa lääninkonttoriin (24.6. 1 816 §). 

Merkittiin tiedoksi Kaupunkiliiton ilmoi-
tus, että löytötavaralakiin on lisätty uusi 
11 §, jonka mukaan kaupungin osuutta polii-
silaitoksen menoihin laskettaessa kokonais-

menoista on vähennettävä ne tulot, joita val-
tiolle kertyy löytötavarasta (26.8. 2 197 §). 

Kaupunginhallitus päätti, että kaupungin-
talon korttelin saneerauksen vuoksi poliisilai-
toksen passitoimisto sijoitetaan keskuspoliisi-
talon valmistumiseen saakka talon Helsingin-
katu 24:n VI kerrokseen, josta sitä varten 
kunnostetaan huoltovirastolta vapautuneista 
tiloista enintään 649 m2. Talon Pohj. Espla-
nadikatu 5:n II kerroksessa oleva laitoksen 
talousosasto sijoitetaan talon I kerrokseen 
passitoimistolta vapautuviin tiloihin ja polii-
sikomentaja, sekä eräät osastot passit oimis-
tolta ja talousosastolta vapautuviin tiloihin, 
jotka kunnostetaan tarkoitukseen sopiviksi. 
Talosta Aleksanterinkatu 22 poliisilaitoksen 
kanslian ja talosta Sofiankatu 4 auto-osaston 
käytöstä vapautuvat tilat luovutetaan rikos-
osaston varkausryhmää sekä auto-osaston 
miehistön oleskelu- ja lepotiloja varten. Polii-
silaitoksen löytötavaratoimisto ja talousosas-
ton varusvarasto sijoitetaan taloon Aleksan-
terinkatu 1. Kaupungintalon korttelin sanee-
raustyö oli suoritettava siten, että poliisilai-
toksen bensiininjakelu voitaisiin suorittaa 
entisessä paikassa ja että autojen kuljettami-
nen talon Sofiankatu 4 autotalliin ja tallista 
voisi tapahtua häiriintymättä. Saneeraustyön 
työpäällikön olisi sovittava työjärjestelyistä 
ennakolta poliisilaitoksen kanssa. Laitoksen 
auto-osastolle päätettiin Tennistalon I ker-
roksesta luovuttaa autotallitiloja n. 2 085 m2. 
Mainittujen huonejärjestelyjen aiheuttamia 
korjaus- ja muutostöitä varten kaupungin-
hallitus myönsi 16 700 mk ja poliisilaitoksen 
muutosta aiheutuneita kuluja varten 9 125 
mk (10.6. 1 687 §, 19.8. 2 093 §, 18.11. 2 992 §). 

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä talo-
rakennusosaston ja Myyntiyhdistys Puutalon 
laatimat Herttoniemen vartioaseman tilapäi-
sen lisärakennuksen pääpiirustukset. Raken-
nustöitä varten myönnettiin 40 000 mk (28. 
10. 2 779 §). Samoin kaupunginhallitus hy-
väksyi talorakennusosaston laatimat, talossa 
Pengerkatu 5 suoritettavien peruskorjaustöi-
den muutospiirustukset (4.2. 327 §). 
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Yleis jaosto myönsi 3 000 mk vartioko j un 
rakentamista varten Suutarilassa sijaitsevalle 
poliisilaitoksen hevoslaidunalueelle (yjsto 
15.6. 6 178 §). 

Lääninhallitukselle annettavassa lausun-
nossaan kaupunginhallitus päätti ilmoittaa, 
ettei sillä ollut huomauttamista poliisiasemien 
tunnuskilpiä koskevan esityksen toteuttamis-
ta vastaan (23.12. 3 339 §). 

Rikososaston säiliösuojan ikkunan putoa-
misesta oikeusneuvosmies Raili Rekolan au-
tolle aiheutuneiden vaurioiden korvaamiseksi 
yleisjaosto myönsi 164 mk tavanmukaisilla 
ehdoilla (yjsto 12.10. 6 934 §). 

Merkittiin tiedoksi asiamiestoimiston ilmoi-
tus, että raastuvanoikeus oli tuominnut erään 
pidätettynä olleen henkilön hänen aiheutta-
mastaan vahingonteosta suorittamaan kau-
pungille korvauksen ja oikeudenkäyntikuluja 
yht. 24 mk. Asianomaisen vankilassa olon ja 
varattomuuden takia saatava tultaisiin eh-
dottamaan tileistä poistettavaksi (25.2. 556§). 

Holhouslautakunnan toimiston arkiston jär-
jestelytehtävien suorittamista varten tarvit-
tavan työvoiman palkkaamiseen yleisjaosto 
myönsi 1 600 mk sekä 1 920 mk 3 000 kansion 
hankkimista varten (yjsto 5.1. 5 038 §, 27.4. 
5 856 §). 

Toimiston tp. vahtimestarin varsinaiseksi 
työajaksi 1.4. lukien vahvistettiin 3 tuntia 
eli klo 9—12 ja hänelle samasta ajankohdasta 
lukien suoritettava kuukausipalkkio 297 
mk:ksi. Lisäksi saatiin hänelle suorittaa voi-
massa olevien määräysten mukainen ylityö-
korvaus vahtimestarin tehtävien hoitamises-
ta virka-ajan ulkopuolella pidettyjen lauta-
kunnan kokousten osalta (1.4. 957 §). 

Asutuslautakunnan niille jäsenille, jotka oli-
vat toimineet uskottuina miehinä eri vuokra-
alueiden jätjestelytoimituksissa, suoritettiin 
palkkioina yht. 5 364 mk (yjsto 19.1. 5 107 §, 
2.2. 5 212 §, 2.3. 5 437 §, 29.6. 6 277 §, 16.7. 
6 392j §, 31.8. 6 623 §, 6.10. 6 872 §, 19.10. 
6 997 §, 9.11. 7 150 §, 14.12. 7 384 §). 

Vesilautakunta. Yleisjaosto määräsi asia-
miestoimiston edustamaan kaupunkia vesi-

lautakunnan käsiteltäväksi tulevassa, erään 
ojan avaamista koskevassa asiassa, jossa 
kaupunkiin oli kohdistettu vaatimus vesijoh-
totöiden yhteydessä tukkeutuneen rummun 
avaamisesta (yjsto 26.10. 7 066 §). 

Suojelutointa koskevat 
asiat 

Palolaitos. Kaupunginvaltuuston 7.4. hy-
väksymä ja lääninhallituksen 13.5. vahvista-
ma Helsingin kaupungin palojärj estys päätet-
tiin saattaa yleisön tiedoksi kunnallislain 13 
§:ssä säädetyllä tavalla 1.1.1966 (30.9.2 558 §). 

Palolaitoksen talouspäällikön virka päätet-
tiin julistaa haettavaksi laitoksen johtosään-
nön mukaisin pätevyysvaatimuksin (4.3. 
658 §). 

Suomenlinnaan enintään kolmelle kuukau-
sittain komennettavalle palokorpraalille tai 
-miehelle päätettiin 10.5. lukien suorittaa pa-
lokersantin viran palkkaluokan ja asianomais-
ten hoitamien virkojen palkkaluokkien väli-
nen ero (17.6. 1 799 §). 

Kaupunginhallitus päätti muuttaa v. 1957 
(ks. s. 173) tekemänsä palopäällystön työai-
kaa koskevan päätöksen 2) kohdan seuraa-
vaksi: »palomestareille koko siitä ajasta, min-
kä he näinä päivinä toimivat varapäivystäji-
nä, —». Muutos tulee voimaan 1.1.1966 lukien. 
Edelleen kaupunginhallitus päätti täydentää 
6.5. tekemäänsä päätöstä siten, että palopääl-
likön ja apulaispalopäällikön nimikkeiden pe-
rään merkitään sulkuihin »ei koske sunnuntai-
työkorvauksia». Muutos tulee voimaan 6.5. 
alkaen. Samalla kehotettiin palolautakuntaa 
tutkituttamaan palopäällystön päivystys-
ja varallaolo velvollisuutta koskevat työjär-
jestelyt huomioon ottaen työajan lyhentämi-
nen 45 viikkotunnista 40 viikkotuntiin (16.12. 
3 308 §). 

Merkittiin tiedoksi, että korkein hallinto-
oikeus oli kumonnut lääninoikeuden, kau-
punginhallituksen ja palolautakunnan pää-
tökset, jotka koskivat palokers. Bo Win-
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qvistin valitusta palomestarin viran täyttä-
misestä sekä palokers. Eino Enne vaaran ja 
valtiot, kand. Jarl Laxenin valitusta apulais-
palomestarin viran täyttämisestä. Asiat pa-
lautettiin palolautakunnan uudelleen käsitel-
täviksi (21.1. 230 §, 11.3. 733 § ,20.5. 1 442, 
1 443 §). 

Merkittiin tiedoksi, että lääninhallitus oli 
kumonnut eräiden palokorpraalien valituk-
set, jotka koskivat sunnuntaityökorvauksen 
huomioon ottamista eläkepohjassa eläkettä 
laskettaessa (26.8. 2 230 §, 2.9. 2 300 §, 16.9. 
2 435 §). 

Yleis jaosto oikeutti palolaitoksen pitä-
mään enintään 50 mk:n suuruista käteiskas-
saa lisättynä palkkaluetteloiden kulloinkin 
osoittamalla määrällä (yjsto 5.1. 5 009 §). 

Kaupunginhallitus oikeutti asiamiestoimis-
ton luopumaan perimistoimenpiteistä poisto-
luettelossa n:o 12/65 mainittujen saatavien 
osalta. Palolaitoksen käytettäväksi myönnet-
tiin tarvittavat määrärahat mainittujen saa-
tavien poistamiseksi tileistä (25.11. 3 070 §). 

Jätkäsaaressa 22.—23.6.1964 sattuneen tu-
lipalon sammutustyöhön osallistuneiden työn-
tekijäin palkkakustannuksia koskevan katu-
rakennusosaston laskun maksamista varten 
yleisjaosto myönsi 322 mk (yjsto 26.1. 
5 181 §). 

Eräät palolaitoksen autot ym. irtaimisto-
ja käyttöesineet päätettiin poistaa käytöstä 
ja myydä huutokaupalla eniten tarjoavalle 
(yjsto 23.3. 5 605 §, 27.4. 5 853 §, 9.11. 
7 164 §). 

Eräälle palomiehelle päätettiin korvata hä-
nen 10.8. sattuneen ullakkopalon aikana me-
nettämänsä rannekello (yjsto 12.10. 6 963 §). 

Palolaitoksen henkilökunnan kesäkodin 
kertomusvuoden vuokran maksamista varten 
yleisjaosto myönsi 540 mk (yjsto 15.6. 
6 200 §). 

Helsingin Palomiesten ammattiosastolle 
myönnettiin 1 250 mk:n suuruinen avustus 
edustajien lähettämiseksi Oslossa pidettäville 
palomiesten opintopäiville (yjsto 10.2. 
5 288 §). 

Helsingin palolaitoksen esimiehet -yhdis-
tykselle myönnettiin 200 mk:n avustus edus-
tajan lähettämistä varten em. opintopäiville 
(yjsto 23.3. 5 607 §). 

Helsingin palokunnan Urheilijat »yhdistyk-
selle yleisjaosto myönsi 2 500 mk:n suuruisen 
avustuksen edustajien lähettämistä varten 
Kööpenhaminassa syyskuussa pidettäviin pa-
lomiesten pohjoismaisiin mestaruuskilpailui-
hin (yjsto 22.6. 6 249 §). 

Väestönsuojelu. Yleisjaosto oikeutti väes-
tönsuojelulautakunnan käyttämään kerto-
musvuoden väestönsuojelullisen ensiapuma-
teriaalin hankinnoissa asiantuntijana lääket. 
lis. Alpo Lahtea, jolle saatiin suorittaa 750 
mk:n suuruinen kertakaikkinen palkkio 
(yjsto 23.2. 5 392 §). 

Toimiston vahtimestarille päätettiin hank-
kia työtuvilta virkapuku. Kustannuksia var-
ten yleisjaosto myönsi 217 mk (yjsto 5.1. 
5 037 §). 

Suomen Punaisen Ristin Helsingin ja Uu-
denmaan piirin sekä Uudenmaan läänin pelas-
tuspalvelutoimikunnan anomuksesta kau-
punginhallitus päätti, että kaupungin virasto-
jen ja laitosten ensiapuryhmien on osallistut-
tava työaikanakin työpaikan ulkopuolella 
ensiapu- ja pelastustoimintaan suurissa on-
nettomuus- eli ns. katastrofitapauksissa. Li-
säksi kehotettiin virastoja ja laitoksia, joissa 
em. koulutettuja ensiapuryhmiä ja ensiavun-
antajia on, ilmoittamaan nämä Suomen Pu-
naisen Ristin Helsingin ja Uudenmaan piirille 
Punaisen Ristin käytettäväksi hälytystapauk-
sissa (6.5. 1 283 §). 

Kaupunginhallitus päätti, että kaupunki 
tarvittaessa rahoittaa talousarvion puitteissa 
asuntoalueiden yhteisten kalliosuojien raken-
tamiskustannuksista sen osan, joka ylittää 
rakentamis velvollisten osuudeksi lankeavan 
määrän ja että kalliosuojien suunnittelussa on 
kaikin keinoin pyrittävä yksinkertaisiin, hal-
poihin ja lujiin ratkaisuihin, joissa tarpeeton-
ta automatisointia on kartettava ja että ky-
symys yhteisten kalliosuojien rakentamisesta 
asuntoalueille ratkaistaan, kuten tähänkin 
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asti, kussakin tapauksessa erikseen (25.3. 
864 §). 

Sisäasiainministeriölle annettavassa lau-
sunnossaan kaupunginhallitus päätti ilmoit-
taa, ettei sillä ollut huomauttamista kallio-
suojien LVI-toimikunnan mietinnöstä, joka 
koski ehdotuksia A-luokan väestönsuojien 
ilmanvaihto, vesi- ja viemäritöitä sekä sähkö-
töitä koskeviksi määräyksiksi (14.4. 1 078 §). 

Kaupunginhallitus oikeutti yleisten töiden 
lautakunnan aloittamaan Kanavapuiston kal-
liosuojan louhintatyöt ennen kertomusvuo-
den helmikuuta ja hyväksyi katurakennus-
osaston laatimat kalliosuojan pääpiirustukset 
sekä talorakennusosaston laatimat julkisivu-
piirustukset. Töiden aloittamiseen saatiin 
käyttää v:n 1963 talousarvioon Keskushal-
linnon ja eräiden virastojen väestönsuojia 
varten merkittyä siirtomäärärahaa. Työt oli 
pyrittävä sopeuttamaan työllisyyden kausi-
vaihtelujen mukaisesti siten, että työvoiman 
määrä ei kesällä ylittäisi talvikauden työvoi-
maa. Merkittiin tiedoksi, että sisäasiainminis-
teriö oli päättänyt ko. väestönsuojan raken-
tamistyön ottamisesta väestönsuojeluase-
tuksessa tarkoitettuun yleiseen suunnitel-
maan ja korvauksen suorittamisesta kau-
pungille sen rakentamisesta aiheutuvista 
kustannuksista. Yleisten töiden lautakuntaa 
ja väestönsuojelulautakuntaa kehotettiin 
huolehtimaan ministeriön päätöksessä Kana-
vapuiston kalliosuojan Katajanokan sata-
man väestönsuojaksi tarkoitetun osan raken-
tamiskustannuksiin valtiolta saatavien kor-
vausten suorittamiselle asetettujen ehtojen 
noudattamisesta ja täyttämisestä sekä raken-
tamiskustannusten loppuerän hakemisesta 
(7.1. 59 §, 14.1. 121, 142 §, 21.1. 226 §, 12.8. 
2 072 §). 

Kaupunginhallitus hyväksyi katuraken-
nusosaston laatimat Pengerpuiston kalliosuo-
jan pääpiirustukset ja päätti pyytää sisäasi-
ainministeriöltä poikkeuslupaa kalliosuojan 
rakennustöitä varten Pengerpuiston alueella 
voimassa olevasta rakennuslain 42 §:n 2 
momentin 4 kohdan mukaisesta rakennus-

kiellosta. Rakennustöitä varten saatiin käyt-
tää v:n 1962 talousarvioon Toukolan kallio-
suojaa varten merkittyä määrärahan säästöä 
ja v:n 1963 talousarvioon Asuntoalueiden 
kalliosuojia varten merkittyä siirtomäärä-
rahaa (8.4. 1 018 §, 1.7. 1 954 §, 26.8. 2 229 §, 
16.12. 3 305 §). 

Koskelan sairaskodin G-rakennuksen pe-
ruskorjaustyötä varten myönnetyn määrä-
rahan säästöstä saatiin käyttää tarvittava 
määrä väestönsuojan sähkötöiden loppulas-
kun maksamiseen (20.5. 1 448 §). 

Erottajan kalliosuojan peruskorjauksen 
suunnittelua ja jäähdytysputkistoon liittyviä 
töitä varten kaupunginhallitus myönsi 30 000 
mk v:n 1964 talousarvioon yleisiä väestön-
suojia varten merkitystä määrärahasta (23.9. 
2 493 §). 

Kertomusvuoden talousarvioon asunto-
alueiden yhteisväestönsuojia varten merki-
tystä määrärahasta kaupunginhallitus myön-
si 100 000 mk Karstulantien kalliosuojan sisä-
töiden loppuun suorittamista varten (20.5. 
1 446 §) ja 200 000 mk Lehtisaaren väestön-
suojan rakentamisesta kaupungille aiheutu-
vien kustannusten suorittamista varten enin-
tään 25 %:n määrään asti rakentamiskustan-
nuksista (23.12. 3 348 §). 

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä seuraa-
vat eri väestönsuojien pää-, muutos- ja julki-
sivupiirustukset: Insinööritoimisto Suora 
Oy:n laatimat kaupunginteatterin ja Kallion 
virastotalon yhteisen väestönsuojan pääpii-
rustukset sillä edellytyksellä, että sisäasiain-
ministeriön ao. osasto ne aikanaan hyväksyy 
(4.2. 363 §); talorakennusosaston laatimat 
suomenkielisen työväenopiston talon muutos-
piirustukset, Valpurinpuiston kalliosuo j an 
julkisivupiirustukset, Salmisaaren voimalai-
toksen väestönsuojan pääpiirustukset, Voik-
kaantien (nykyisin Arhontien) kalliosuojan 
peruskorjaustyön pääpiirustukset ja Kus-
taankartanon vanhainkodin väestönsuojan 
peruskorjaustyön pääpiirustukset (13.5. 1 359 
§, 3.6. 1 609 §, 5.8. 2 020 §, 12.8. 2 079,. 
2 085 §). 
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2. Kaupunginhalli tus, 

Rakennustyöläisten Uudenmaan Aluejär-
jestö oli anonut, että Niemenmäen kalliosuo-
jan sisätöitä urakoinneen, konkurssiin joutu-
neen Rakennus Oy Kivikovan palveluksessa 
olleille työntekijöille suoritettaisiin kaupun-
gin puolesta heidän palkkasaatavansa. Kau-
punginhallitus päätti kehottaa yleisten töiden 
lautakuntaa suorittamaan ao. työmäärära-
hoista aluejärjestön anomuksessa mainituille 
työntekijöille heidän työpalkkasaatavansa 
ajalta 1.4.1964—29.1.1965 hyväksyttävien 
ja tarkistettujen tositteiden osoittamien brut-
topalkkojen mukaisina, kuitenkin yhteensä 
enintään 15 836 mk sekä rak. mest. Antti 
Apelle enintään 2 538 mk:n bruttopalkan 
suuruisena, ja vähentämällä ao. viranomaisille 
ehkä maksettavat lainmukaiset veroennakko-
ja sosiaaliturvamaksut sekä lisäksi sillä eh-
dolla, että työntekijät siirtävät ko. palkka-
saatavansa bruttomääräisinä kaupungille Ra-
kennus Oy Kivikovan konkurssissa valvotta-
viksi etuoikeusasetuksen mukaisesti. Asia-
miestoimiston tehtäväksi annettiin ensi tilas-
sa pyytää keskus verolautakunnalta ennakko-
tiedot mainittujen veroennakkojen ja sosiaali-
turvamaksujen maksuvelvollisuudesta (4.3. 
660 §, 29.4. 1 223 §). 

Postisäästöpankin ja Julius Tallberg Oy:n 
anomuksesta kaupunginhallitus päätti puo-
lestaan suostua väestönsuojien sijoittamiseen 
2. kaupunginosan korttelin nro 96 tonteille 
n:o 4 ja 5 arkkitehtien Viljo ReWeilin ja Heik-
ki Castrenin tonttia n:o 4 koskevien muutos-
piirustusten ja tonttia n:o 5 koskevien laajen-
nus- ja muutospiirustusten mukaisesti sillä 
ehdolla, 

että ko. kellariin sijoitetaan ainoastaan 830 
hengen väestönsuojan suojatilat ja sen vaati-
mat sisäpuoliset teknilliset tilat, 

että tontin n:o 5 neljänteen kellarikerrok-
seen sijoitetaan ainoastaan väestönsuoja, 

että kaupungilla on oikeus vastaisuudessa 
tarvittaessa saada piirustuksiin muutoksia ja 

että Postisäästöpankki ja Julius Tallberg 
Oy vastaavat siitä, etteivät muutokset aiheu-
t a ristiriitaa tai vahinkoa ko. korttelin raken-

nushankkeiden eri osapuolille eikä Kaivoka-
dun Tunneli Oy:n työmaalle (19.8. 2 105 §). 

Helsingin Puhelinyhdistyksen, puolustus-
ministeriön sekä posti- ja lennätinhallituksen 
kanssa päätettiin tehdä sopimus, joka koski 
3. kaupunginosan korttelissa n:o 52 sijaitse-
van tontin n:o 31 ja 7. kaupunginosassa sijait-
sevan Tähtitorninvuori-nimisen puiston väli-
sen yhdystunnelin vastaista käyttöä, siinä 
tarvittavien lisälouhintojen suorittamista, sii-
hen sijoitettavien eri sopimuspuolten erikseen 
tai yhteisesti omistamien laitteiden hankin-
taa, rakentamista ja hoitoa sekä niistä aiheu-
tuvien kustannusten suoritusta ja jakoa (18.2. 
532 §). 

Kaupunginhallitus päätti puolestaan hy-
väksyä Suora Oy:n laatimat Ilmalan vesisäi-
liörakennuksen yhteyteen vesilaitoksen johto-
elimiä ja viestikeskusta varten Yleisradio 
Oy:n toimesta rakennettavan kalliosuojan 
piirustukset (26.5. 1 520 §). 

Valtion väestönsuojelukoulussa Lohjalla 
järjestettyyn väestönsuojelun puhdistuspal-
velun johtajiston koulutustilaisuuteen osal-
listuneille dipl.ins. Heikki Perolle, fil.maist. 
Voitto Katajapurolle ja tekn. Bruno Eliasso-
nille päätettiin suorittaa korvaus todellisista 
matkakustannuksista sekä päivärahana puo-
let kaupungin matkustussäännön mukaisesta 
päivärahasta henkilöä ja päivää kohden 
(yjsto 10.2. 5 286 §). 

Kaartinkaupungin ensiapukerholle päätet-
tiin myöntää 360 mk:n avustus Rastilan ul-
koilumajalla järjestettävää ensiapuharjoitus-
ta varten (yjsto 26.10. 7 079 §). 

Kansanedustajien vaalit. Kaupunginhalli-
tus päätti, että v. 1966 toimitettavissa kan-
sanedustajien vaaleissa lähetetään kullekin 
vaaliluetteloon merkitylle äänioikeutetulle 
kaupungin kustannuksella maistraatin esi-
tyksen mukainen ilmoituskortti. Ilmoitus-
korttien laatimista ja lähettämistä varten 
myönnettiin 150 000 mk (23.12. 3 342 §). 

Edelleen kaupunginhallitus päätti vahvis-
taa eräistä vaalivalmistelutöistä maksettavat 
palkkiot seuraaviksi: vaaliluetteloiden näyt-
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2. Kaupunginhallitus, 

täminen 3.30 mk/t, kansliatyö, kanslistille 
5.50 mk/t, vanhemmille toimistoapulaisille 
3.55 mk/t , toimistoapulaisille 3.30 mk/t yli-
työstä maksettavine, työaikalain 17 §:n mu-
kaisine korotuksineen; vaaliluetteloiden kul-

jettaminen vaalikansliasta näyttöpaikalle ja 
takaisin 4 mk/kerralta sekä vaalikaluston ja 
muun -materiaalin huolto sekä järjestely, 
kertakaikkinen korvaus kahdelle henkilölle 
yht. 1 200 mk (18.11. 2 989 §). 

3. Terveyden- ja sairaanhoitoa koskevat asiat 

Terveydenhoito sekä sairaan-
hoito s air a alain ulkopuolella 

Terveydenhoitoviraston kanslia- ja talous-
osastolle päätettiin palkata tilapäinen osasto-
sihteeri 25. pl:n mukaisin palkkaeduin ajaksi 
1.8.— 31.12., pätevyysvaatimuksena oikeus-
tieteen kandidaatin tai vastaava aikaisempi 
lainopillinen tutkinto (10.6. 1 693 §). 

Tilapäisen ammattientarkastajan viran pä-
tevyysvaatimuksia muutettiin siten, että vi-
ran haltijalta vaaditaan teknillisessä korkea-
koulussa suoritettu diplomi-insinöörin tut-
kinto (3.6. 1 589 §). 

Kahden tp. terveyssisaren ja yhden tp. 
kouluhoitajan virat päätettiin siirtää 17. 
pirsta 18. pl:aan 1.1. lukien (4.2. 344 §). 

Opetus- ja perhepesulan palveluksesta va-
pautuva pesulanhoit. Taina Saksa päätettiin 
palkata terveydenhoitovirastoon hänen sai-
rauslomansa päätyt tyä (22.4. 1 125 §). 

Kaupunginhallitus oikeutti asiamiestoi-
miston luopumaan poistoluetteloissa n:o 24 ja 
30/1964 mainittujen terveydenhoitoviraston 
saatavien perimisestä ja myönsi 157 mk saa-
tavien poistamiseksi tileistä (18.3. 763 §). 

Ulkoilman puhtausastetutkimuksen ja perus-
kartoituksen toimittaminen. Kaupunginhalli-
tus päätt i esittää, että Työterveyslaitos laa-
tisi yhteistoiminnassa kiinteistöviraston ja 
terveydenhoitoviraston kanssa kaupungin 
alueen ulkoilman pilaantumista koskevasta 
puhtausastetutkimuksesta ja peruskartoituk-
sesta yksityiskohtaisen suunnitelman kustan-
nusarvioineen n. 5 v:n ajalta (3.6. 1 590 §). 

Terveysolojen valvonta. Tilapäisen terveys-
insinöörin viran pätevyysvaatimuksia päätet-

tiin muuttaa siten, että viran haltijalta vaa-
ditaan teknillisessä korkeakoulussa suoritettu 
diplomi-insinöörin tutkinto tai muu akatee-
minen loppututkinto sekä hyvät tiedot ke-
miassa samoin kuin koulutusta ja kokemusta 
teknillisen hygienian alalla. Virka saatiin 
julistaa haettavaksi siten, että hakijat saisi-
vat esittää omat palkkavaatimuksensa (3.6. 
1 589 §). 

Dipl.ins. Hilkka Linnalle päätettiin suorit-
taa 2 016 mk:n suuruinen sopimuspalkka 
kuukaudelta, mikäli hänet palkataan terveys-
olojen valvontaosaston terveysinsinööriksi, 
jonka palkkaamiseen tp. viranhaltijana 28. 
pl:n mukaisin palkkaeduin oli kertomusvuo-
den talousarvioon merkitty määräraha. Palk-
kasopimus päätettiin mikäli mahdollista teh-
dä 3 vuodeksi sopimuspalkkaisten viranhalti-
jain palkkasopimuksia varten vahvistettua 
kaavaketta käyttäen (14.10. 2 670 §). 

Rokotustoiminta. Kaupunginhallitus oikeut-
ti terveydenhoitoviraston esityksessä mai-
nitut virastot ja laitokset suorituttamaan in-
fluenssarokotuksen sellaisille henkilökuntaan-
sa kuuluville, jotka vapaaehtoisesti haluavat 
tulla rokotetuiksi. Rokotteen hankkimista 
varten myönnettiin 30 000 mk. Sairaalalai-
tosten henkilökunnan rokottaminen oli suo-
ritettava sairaalain varmuusvarastoihin han-
kitulla rokotteella (9.2. 377 §). 

A mmattientar kastus. Kaupunginhallitus 
päät t i vahvistaa ins. Sirkka Juseliuksen, 
tekn. Väinö Mäkisen ja rak.mest. Yrjö Nie-
misen vaalin ammattientarkastajan virkoihin 
(4.2. 343 §, 16.12. 3 291 §). 

Ammattienylitark. Raimo Peltosen kanssa 
päätettiin tehdä palkkasopimus 1.3. lukien 

117 


