
1. Kaupunginval tuusto 

2. Oikeus-, järjestys- ja suojelutointa koskevat asiat 

Oikeudenhoito ja järjestys-
tehtävät 

Maistraatin toiminnasta ja kokoonpanosta 
sekä oikeusneuvosmiehen virkojen uudelleen 
järjestelystä tehdyn päätöksen vahvistaminen. 
Merkittiin tiedoksi, että oikeusministeriö oli 
vahvistanut kaupunginvaltuuston v. 1965 
(ks. s. 20) tekemän ko. asiaa koskevan pää-
töksen (20.4. 297 §, 25.5. 364 §). 

Kaupunginvaltuusto asetti ehdolle maist-
raatin asemakaava- ja rakennusasioiden kä-
sittelyä varten tarvit tavan lisäjäsenen toi-
meen 3-vuotiskaudeksi 9.9.1966—8.9.1969 
arkkitehdit Mikko Karjanojan ja Kalevi Hie-
tasen sekä asemakaava-arkkit. Pirkko Viti-
kaisen, luetellussa järjestyksessä. Lääninhal-
litus määräsi 15.7. arkkit. Karjanojan-
mainit tuun tehtävään (8.6. 455 §, 7.9. 
560 §). 

Virkojen järjestely, v:n 1965 kunn. as. kok. 
n: o 164. 

Rakennustarkastusvirasto. Kaupunginval-
tuusto päätt i kumota v. 1965 rakennustyön 
valvonnasta perittävien maksujen vahvista-
misesta tekemänsä päätöksen ja samalla hy-
väksyä Helsingin kaupungille rakennustyön 
valvonnasta suoritettavat uudet maksut, jot-
ka lääninhallitus vahvisti 30.3. (9.3. 211 §. 
4.5. 337 §, kunn as. kok. n:o 24). 

Seuraavat rakennustarkastusviraston vi-
ranhaltijat päätettiin palkata sopimuspalkal-
la: joko 3 v:ksi tai 3 kk:n molemminpuolisin 
irtisanomisajoin arkkit. Kaj-Erik Salenius, 
palkka 2 777 mk/kk 1.10. lukien (28.9. 677 §); 
3 kk:n molemminpuolisin irtisanomisajoin 
arkkit. Mauno Vuori, palkka 2 632 mk/kk 1.1. 
lukien (9.2. 128 §); dipl. ins. Matti Vasama, 
palkka 2 100 mk/kk 1.1. lukien (9.2. 129 §); 
arkkit. Rauni Salminen, palkka 2 546 mk/kk 
1.3. lukien (6.4. 280 §); ins. Eero Salonen, 
palkka 2 162 mk/kk ja ins. Pentt i Berg, palk-
ka 2 110 mk/kk sekä ins. Urho Kaiponen, 
palkka 2 057 mk/kk, kaikki 1.2. lukien (6.4. 

281 §); ins. Kaj Lindholm, palkka 2 163 mk/ 
kk 1.10. lukien (7.9. 623 §). 

Rakennustarkastusviraston teknillisen siht. 
Aulis Samuelssonin sopimuksen mukainen 
kuukausipalkka päätettiin korottaa 2 820 
mk:aan 1.10. lukien sopimuksen pysyessä 
muuten ennallaan (7.9. 624 §). 

Raastuvanoikeus. Kolmeen avoinna olevaan 
vanhemman oikeusneuvosmiehen virkaan va-
littiin varatuomarit Henrik Boehm, Lauri 
Leinonen ja Nils Rein sekä kahteen nuorem-
man oikeusneuvosmiehen virkaan varatuo-
mari t Bertil Joutsenlahti ja Jorma Pelkonen 
(26.1. 90 §, 7.9. 625 §, 2.11. 790, 791 §). 

Oikeus- ja poliisitalon rakentamista koskeva 
asia. Kaupunginvaltuusto käsitteli v. 1963 
(ks. s. 17) oikeus- ja poliisitalon rakentamista 
Toisen linjan varrella oleviin kortteleihin n:o 
302 ja 303. Asia palautettiin kaupunginhalli-
tukselle. Kysymystä oli sen jälkeen perusteel-
lisesti tu tki t tu ja sekä kiinteistölautakunta 
että kaupunkisuunnittelulautakunta olivat 
puoltaneet tontin varaamista poliisitaloa var-
ten Laakson sairaalan alueelta, jolloin Kal-
liossa olevat korttelit voitaisiin varata puis-
to- ja koulutarkoituksiin. Kolmantena sijoi-
tuspaikkana oli mainittu Mannerheimintien 
varrella oleva puhtaanapitolaitoksen alue. 
Tämä sopisi kuitenkin kaupunkisuunnittelun 
kannalta paremmin liikekortteliksi. Sairaala-
lautakunnan mielestä ei periaatteessa olisi vä-
hennettävä sairaalatarkoituksiin vara t tu ja 
alueita. Kaupunginvaltuusto päätti , että po-
liisitalo sijoitetaan Laakson sairaala-alueen 
eteläosaan kaupunkisuunnitteluviraston ase-
makaavaosaston 25.5. päivätyn piirustuksen 
n:o 5782A mukaisesti. Samalla katsottiin kä-
sitellyksi vt Katajavuoren keskuspoliisitalon 
rakentamista koskeva aloite (28.9. 652, 689 §). 

Holhouslautakunnan ja sen toimiston johto-
säännön hyväksyminen. Kaupunginvaltuusto 
päät t i kaupunginhallituksen ehdotuksen mu-
kaisesti hyväksyä Helsingin kaupungin hol-
houslautakunnan johtosäännön kaupungin-
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hallituksen mietinnön n:o 14 liitteen H mu-
kaisena sekä Helsingin kaupungin holhous-
lautakunnan toimiston johtosäännön ko. mie-
tinnön liitteen I mukaisena (2.11. 792 §, kunn. 
as. kok. n:o 118, 119). 

Raastuvanoikeudelle päätettiin esittää, et-
tä holhouslautakunnan puheenjohtajan toi-
meen ajaksi 1.7.1966—31.12.1967 määrättäi-
siin maaherra Reino Lehto. Sen jälkeen kun 
maaherra Lehto oli kuollut 13.7. kaupungin-
valtuusto päätti esittää raastuvanoikeudelle, 
että puheenjohtajan toimeen ajaksi 15.9. 
1966—31.12.1967 määrättäisiin lääninases-
sori Pehr Johansson (22.6. 526 §, 7.9. 
622 §). 

Kaupunginvakaajaksi valittiin f il. kand. 
Jouko Wesanterä 1.1.1967 lukien (21.12. 
924 §). 

Suojelutointa koskevat asiat 

Nuohoustoimen johtosäännön muuttaminen. 
Kaupunginvaltuusto päätti, kumoten v. 1953 
vahvistamansa Helsingin kaupungin nuo-
houstoimen johtosäännön, vahvistaa ehdote-
tun uuden johtosäännön (22.6. 525 §, kunn. 
as. kok. nro 63). 

Nuohotistaksan tarkistaminen. Kaupungin-
valtuusto päätti esittää maistraatille, että 
maistraatin v. 1964 vahvistama nuohous-
taksa kumottaisiin ja että Helsingin kaupun-
gin uudeksi nuohoustaksaksi vahvistettaisiin 
1.4. alkaen kaupunginvaltuuston hyväksymä 
taksa. Maistraatti vahvisti 7.6. ehdotetun 
uuden nuohoustaksan (25.5. 385 §, 7.9. 566 §, 
kunn. as. kok. n:o 50). 

Helsingin maalaiskunnan palojärjestyksen 
ja väestönsuojelujärjestyksen kumoaminen 
Vuosaaren osalta. Kaupunginvaltuusto päätti 
esittää sisäasiainministeriölle sen v. 1963 
vahvistaman Helsingin maalaiskunnan väes-
tönsuojelujärjestyksen ja Uudenmaan läänin-
hallitukselle sen v. 1963 vahvistaman Helsin-
gin maalaiskunnan palojärjestyksen kumot-

tavaksi Helsingin kaupunkiin liitetyn Vuo-
saaren alueen osalta (7.9. 620 §, kunn. as. kok. 
n:o 165). 

Väestönsuojelu. Kaupunginvaltuusto päät-
ti muuttaa Helsingin kaupungin väestönsuo-
jelujärjestyksen 4 §:ään liitteenä kuuluvan 
aluejakokartan 1.3. lukien väestönsuojelulau-
takunnan laatiman uuden karttaliitteen mu-
kaiseksi. Päätös alistettiin sisäasiainministe-
riön vahvistettavaksi (9.2. 127 §). 

Kaupunginvaltuusto hyväksyi v. 1963 (ks. 
s. 19) kaupungin yleisten kalliosuojien raken-
nussuunnitelman. Taloussuunnitelmaa vuo-
sille 1966—1975 laadittaessa on kalliosuojien 
rakentamisohjelmaa kuitenkin hidastettu si-
ten, että kertomusvuonna alkaneella 10-vuo-
tiskaudella rakennettaisiin 15 kalliosuojaa 
ennen suunnitellun 22:n asemesta. Kaupun-
ginvaltuusto hyväksyi väestönsuojelulauta-
kunnan 20.4. esittämän em. muutoksen v. 
1963 hyväksyttyyn yleisten väestönsuojien 
rakentamista koskevaan suunnitelmaan. Pää-
tös alistettiin sisäasiainministeriön hyväksyt-
täväksi (4.5. 352 §). 

Kaupunginvaltuusto oikeutti väestönsuo-
jelulautakunnan käyttämään v:n 1963 ja 
1965 talousarvioihin eräitä väestönsuojia 
varten merkittyjä määrärahoja, niiden käyt-
tötarkoitusta muuttaen, seuraavasti: Orapih-
lajatien väestönsuojan peruskorjauksiin mer-
kityistä määrärahoista 55 875 mk Laivurin-
rinteen kalliosuojan kunnostamiseen B-luo-
kan yleiseksi kalliosuojaksi sekä em. määrä-
rahan säästöstä 22 182 mk Voikkaantien kal-
liosuojan rakentamisesta aiheutuneisiin lisä-
kustannuksiin (12.1. 54 §, 25.5. 390 §); Kus-
taankartanon (Etumetsän) kalliosuojan pe-
ruskorjaukseen merkitystä määrärahasta 
50 000 mk Voikkaantien kalliosuojan raken-
tamisesta aiheutuneisiin kustannuksiin (9.2. 
131 §); Herttoniemen juurikasvarastoon suun-
nitellun IV suojelupiirin johtopaikan kun-
nostamiseksi merkityn 19 500 mk:n suuruisen 
määrärahan väestönsuojelun johtopaikan ra-
kentamista varten Kulosaaren kalliosuojaan 
(25.5. 389 §) sekä yleisten väestönsuojien 
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rakentamiseen merkitystä määrärahasta 
19 920 mk Naulakalliontien väestönsuojassa 

suoritettavien töiden loppuun saattamista 
varten (28.9. 685 §). 

3. Terveyden- ja sairaanhoitoa koskevat asiat 

Terveyden- sekä sairaanhoito 
s air a ai ai n ulkopuolella 

Helsingin maalaiskunnan terveydenhoito jär-
jestyksen kumoaminen Vuosaaren osalta. Kau-
punginvaltuusto päät t i kumota Helsingin 
maalaiskunnan terveydenhoitoj ärj estyksen 
Vuosaaren osalta ja määrätä, että tällä alueel-
la noudatetaan Helsingin kaupungin vastaa-
via sääntöjä ja määräyksiä. Lääninhallitus 
vahvisti 14.9. sanotun päätöksen (22.6. 503 §, 
16.11. 821 §, kunn. as. kok. n:o 93). 

Kaupunginlääkäri Tauno Wartiovaaralle 
myönnettiin hänen anomansa ero virastaan 
1.1.1967 lukien (5.10. 711 §). 

Ammattientarkastus. Kaupunginvaltuusto 
määräsi ammatt . tarkast . Maija-Liisa Johans-
sonin hoitamaan 30. pl:n ammattienylitarkas-
ta jan virkaa ajaksi 1.5.—31.12. ja ammatt .-
tarkast. Veikko Mäkeläisen hoitamaan 21. 
pl:n ammattientarkastajan virkaa ajaksi 1.9. 
-—31.12., molemmat virkoihin kuuluvin palk-
kaeduin (4.5. 343 §, 7.9. 600 §). 

Ammatt . ylitarkast. Raimo Peltoselle 
myönnettiin hänen pyytämänsä ero virastaan 
1.12. lukien. Erosta ilmoitettiin valtion am-
mattientarkastuksen I piirille (5.10. 712 §). 

Neuvoloiden kirjoissa olevien äitien mak-
suttoman hammastarkastuksen järjestämistä 
koskevassa aloitteessaan esittivät vt Kärki-
nen ym., että kaupunginhallitusta kehotet-
taisiin ryhtymään toimenpiteisiin mainitun 
tarkastuksen järjestämiseksi. Oli tunnettua, 
että rikkinäiset hampaat saattoivat aiheut-
taa monenlaisia sairauksia, mm. reumaa, jo-
ten tällainen sairauksia ehkäisevä terveyden-
hoito olisi erittäin tärkeätä odottaville äideil-
le. Terveydenhoitolautakunta mainitsi lau-
sunnossaan, ettei suoritetuissa tutkimuksissa 

ollut voitu ratkaisevasti todeta, että raskaus 
vaikuttaisi hammasmätää lisäävästi. Helsin-
gissä oli v. 1947—1948 suoritettu odottavien 
äitien hampaiden tarkastus. Tarkastukseen 
osallistui 1 300 helsinkiläistä naista. Näiden 
ikä vaihteli 17—46 vuoteen. Täysin ehyet 
hampaat oli vain kolmella naisella ja hoide-
tu t hampaat n. 12 %:lla tarkastetuista. 88 
%:lla todettiin olevan hammasmätää. Lauta-
kunta ei puoltanut odottavien äitien asetta-
mista erikoisasemaan, koska pelkkä hampai-
den tarkastaminen ei riittäisi, ne olisi myös 
korjat tava. Tämä taasen saattaisi eräissä ta-
pauksissa johtaa siihen, et tä hampaiden hoi-
to muuten laiminlyötäisiin. Kaupunginhalli-
tus totesi, et tä aloitteessa tarkoitettu tarkas-
tustoiminta mahdollisine hoitoineen voitai-
siin aikanaan järjestää rakennettavaksi suun-
nitellun Helsingin yliopiston hammaslääke-
tieteen laitoksen toimesta. Sopivan tontin 
hankkiminen laitosta varten oli vireillä. Tar-
koituksena oli myös kehottaa terveydenhoi-
tolautakuntaa tehostamaan mainitun alan 
valistus- ja ohjaustoimintaa. Kaupunginval-
tuusto katsoi lausunnot riittäväksi selvityk-
seksi. Lisäksi kaupunginvaltuusto hyväksyi 
seuraavan lisäponnen: hyväksyessään kau-
punginhallituksen ehdotuksen kaupunginval-
tuusto samalla kehottaa kaupunginhallitusta 
ryhtymään toimenpiteisiin aloitteessa maini-
tun hammastarkastuksen ja mahdollisen hoi-
don järjestämiseksi sen jälkeen, kun suunni-
teltu Helsingin yliopiston hammaslääketie-
teen laitos on valmistunut (28.9. 690 §). 

Aluelääkärit. Muuttaen aluelääkäreiden 
palkkioiden korottamisesta v. 1964 teke-
määnsä päätöstä, kaupunginvaltuusto mää-
räsi, et tä potilaan ensimmäisestä käynnistä 
aluelääkärin vastaanotolla tarkastuksineen, 
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