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2. Oikeudenhoito, järjestys- ja suojelutehtävät 

Maistraatin julkisten notaarien avuksi pää-
tettiin ajaksi 1.7.—31.12. palkata 7. pl:n toi-
mistoapulainen (2.6. 1597 §). 

Seuraavat maistraatin virat päätettiin jät-
tää vakinaisesti täyt tämät tä : kaksi kaupun-
ginpalvelijan virkaa kauintaan v:n 1967 lop-
puun (24.11. 3 165 §) ja 11. pl:n tarkkaaja-
apulaisen virka kauintaan kertomusvuoden 
loppuun (5.5. 1 272 §). 

Maistraatin lisäjäsenenä asemakaava- ja 
rakennusasioita käsiteltäessä toimivalle asi-
antuntijalle maksettava palkkio vahvistettiin 
652 mk:ksi/kk 1.7. lukien (16.6. 1 804 §). 

Julkisten notaarien yhteinen käteiskassa 
päätettiin korottaa 500 mk:aan (yjsto 5.4. 
5 675 §). 

Eräät toimistoapulaiset määrättiin suorit-
tamaan ylityötä 200 tunnin enimmäismää-
rän ylittäen (yjsto 21.6. 6 310 §). 

Rakennustarkastusvirasto oikeutettiin teke-
mään ins. Kaj Lindholmin kanssa palkkaus-
sopimus, minkä mukaan hänelle saatiin val-
vontainsinöörin tehtävistä suorittaa 2 163 mk 
/kk 1.10. lukien, molemminpuolinen irtisano-
misaika 3 kk. Dipl.ins. Aulis Samuelssonin 
palkka korotettiin samasta ajankohdasta lu-
kien 2 820 mk:aan/kk aikaisemman sopimuk-
sen muutoin pysyessä voimassa entisin eh-
doin (8.12. 3 297 §). 

Rakennustarkastusvirastoa kehotettiin 
huolehtimaan rakennuslain mukaisten poik-
keuslupien hakemismenettelyyn liittyvien 
tehtävien suorittamisesta viraston 27.11. 
1965 tekemästä esityksestä ja sisäasianminis-
teriön 29.12. 1965 päivätystä yleiskirjeestä 
n:o 10023/358/65 ilmenevien periaatteiden 
mukaisesti. Tehtävien suorittamista varten 
saatiin palkata työsopimussuhteeseen raken-
nusmestari tai sitä korkeamman pohjakoulu-
tuksen omaava henkilö 1.5. lukien sillä eh-
dolla, että virasto ennen sanotun toimen täyt-
tämistä hankkii palkkalautakunnan toimis-
ton lausunnon palkkauksesta. Tarkoitukseen 
myönnettiin 13 600 mk (31.3. 914 §). 

Lääninhallitus oli palauttanut kaupungin-
hallitukselle ne asiakirjat, jotka koskivat 
kaupunginvaltuuston 20.10.1965 vahvista-
maa rakennustyön valvonnasta kaupungille 
suoritettavien maksujen perusteita. Läänin-
arkkitehti esitti, että tontin aitaamisesta ja 
ajoportin rakentamisesta hyväksytty kerta-
maksu 40 mk, olisi muutettava aidan pituu-
den mukaan määräytyväksi. Koska ehdotet-
tu menettely merkitsisi poikkeamista vallitse-
vasta käytännöstä ja Kaupunkiliiton suosi-
tuksen periaatteista, rakennustarkastusviras-
to esitti, ettei taksoja tältä osin muutettaisi. 
Kaupunginhallitus päätti esittää lääninhalli-
tukselle, et tä ko. taksa vahvistettaisiin kau-
punginvaltuuston v. 1965 (ks. s. 11) tekemän 
päätöksen mukaisesti (3.2. 411 §). 

Kaupunginhallitus antoi v. 1965 rakennus-
tarkastusviraston tehtäväksi suorittaa tutki-
muksen ranta- ja rautatiealueiden siistimi-
sestä ja kunnostamisesta. Tutkimus valmis-
tui 14.2. ja kaupunginhallitus päätt i toimit-
taa mainitun selvityksen tekstiosan karttoi-
neen tiedoksi rakennustarkastusvirastolle, 
kaupunkisuunnittelu-, kiinteistö- ja rakennus-
virastolle, satamalaitokselle, urheilu-ja ulkoi-
luvirastolle, sähkölaitokselle, vesilaitokselle, 
kaasulaitokselle, liikennelaitokselle ja teuras-
tamolaitokselle, joita kaikkia kaupunginhalli-
tus kehotti harkitsemaan mahdollisia toimen-
piteitä niiden epäkohtien poistamiseksi, jotka 
ao. laitosten kohdalla mainitussa tutkimuk-
sessa oli esitetty ja jotka kohtuullisin kustan-
nuksin olivat poistettavissa, ja tarvittaessa te-
kemään esitykset aiheellisista toimenpiteistä. 
Samalla kaupunginhallitus päät t i kehottaa 

1) kiinteistövirastoa harkitsemaan toimen-
piteitä sellaisten rekisteröintijärjestelmien ai-
kaansaamiseksi, joista on saatavissa selvitys 
kaupungin hallinnollisella alueella sijaitsevien 
eri aluekohtien hallinnasta ja niiden hoidosta 
ja puhtaanapidosta vastuussa olevista viran-
omaisista, yhteisöistä tai yksityisistä henki-
löistä, 
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2) rakennusvirastoa ja satamalaitosta huo-
lehtimaan entistä tehokkaammin sellaisten 
yleisten alueiden, ranta-alueiden ja niihin ver-
rattavien paikkojen siisteydestä ja puhtaana-
pidosta, jotka turismin, vilkkaan liikenteen 
yms. näkökohtien takia olisi pidettävä moit-
teettomassa kunnossa, 

3) urheilu- ja ulkoiluvirastoa harkitsemaan 
erityisesti veneurheilun osalta kaikkia toi-
menpiteitä, joilla voidaan kohentaa järjes-
tystä ja siisteyttä venelaitureilla, veneiden 
telakoinnissa ja yleensäkin kaupungin ranto-
jen läheisyydessä liikuttaessa, 

4) satamalaitosta kiinnittämään erityisesti 
huomiota sen hallinnassa oleviin telakka-
alueisiin ja myös siltä vuokrattuihin vastaa-
viin alueisiin ko. tutkimuksessa esitettyjen 
epäkohtien poistamiseksi niin suuressa mää-
rin kuin mahdollista, 

5) kaupunkisuunnitteluvirastoa kiinnittä-
mään entistä enemmän huomiota asemakaa-
voituksen ja asemakaavamuutosten yhtey-
dessä rantojen muotoiluun sekä yhteistoi-
minnassa urheilu- ja ulkoiluviraston kanssa 
harkitsemaan toimenpiteitä rannoilla olevien 
urheilu- ja ulkoilualueiden kaupunkikuvan 
parantamiseksi, 

6) rakennustarkastusvirastoa valvomaan 
valtion ja yksityisten omistamien ko. aluei-
den kuntoa ja siisteyttä sekä ryhtymään tar-
vittaviin toimenpiteisiin, 

7) kaupungin virastoja ja laitoksia, jotka 
ovat vuokranneet mainitut teollisuus-, varas-
to- yms. alueet, valvomaan vuokramiesten 
osalta niiden asianmukaista rakentamista, 
siisteyttä ja järjestystä sekä 

8) virastoja ja laitoksia 31.10. mennessä 
antamaan kaupunginhallitukselle selvityksen 
mihin toimenpiteisiin ne ovat ryhtyneet mai-
nituissa asioissa sekä mitä toimenpiteitä ne 
ovat suunnitelleet vallitsevien epäkohtien 
poistamiseksi. 

Edelleen kaupunginhallitus päätti kiinnit-
tää virastojen ja laitosten huomiota aikanaan 
vahvistettavan yleisen järjestyssäännön tai 

sitä vastaavan säännön tätä asiaa sivuaviin 
määräyksiin. 

Lisäksi kaupunginhallitus päätti saattaa 
tutkimuksen tekstiosan karttoineen puolus-
tusministeriön ja rautatiehallituksen tiedoksi 
siinä mielessä, että valtion taholla harkittai-
siin kohtuullisiin ja asiallisiin toimenpiteisiin 
ryhtymistä tutkimuksessa puolustusministe-
riön ja rautatiehallituksen kohdalla osoitettu-
jen epäkohtien korjaamiseksi (14.4. 1 069 §). 

Edellä mainitun tutkimuksen loppuun suo-
rittamista varten ja tutkimuksiin liittyvien 
kahdeksan erilaisen kartan painattamista var-
ten myönnettiin yht. 3 200 mk (13.1. 172 §, 
yjsto 7.6. 6 211 §). 

Rakennustarkastusvirastoa oli lisäksi keho-
tettu ryhtymään toimenpiteisiin kaupungin 
sisääntuloväylien ja eräiden muiden alueiden 
siisteyden ja ulkonäön kohentamiseksi. Tut-
kimuksen suorittamisessa tarvittavan tutki-
jan ja toimistoapulaisen palkkaamista varten 
ajaksi 1.2.—31.12. kaupunginhallitus myönsi 
24 345 mk ja kustannusarvion mukaisten 
muiden menojen suorittamista varten 58 418 
mk (3.2. 410 §, 16.6. 1 805 §). 

Helsingin Kauppakamari oli huomautta-
nut, että rakennuslupia maistraatissa ja ra-
kennustarkastusvirastossa käsiteltäessä use-
asti oli unohdettu liiketaloudellisten näkökoh-
tien huomioon ottaminen. Kun julkisivutoi-
mikunnan kaikkien jäsenten nykyisin tulee 
olla arkkitehtitutkinnon suorittaneita, oli 
Kauppakamarin taholta esitetty Helsingin 
kaupungin rakennusjärjestyksen 6 §:n 1 mo-
mentin muuttamista siten, että maistraatin 
toimesta julkisivutoimikunnan jäseneksi va-
littavasta kahdesta jäsenestä toisen tulisi va-
ramiehineen olla rakennustaiteellisen koulu-
tuksen saanut ja rakennustoimintaan pereh-
tynyt sekä toisen jäsenen liike-elämän raken-
nusasioiden ja ulkomainonnan käytännöllistä 
kokemusta omaava henkilö. Maistraatin mie-
lestä ei ko. asioiden käsittelyjärjestyksessä 
ollut olennaisia epäkohtia. Kauppakamarin 
esitys tarkoitti lähinnä mainosanomusten kä-
sittelyä. V. 1965 näitä käsiteltiin julkisivu-
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toimikunnassa 102 kpl, mikä merkitsi vain 11 
% toimikunnan käsiteltyjen asioiden koko-
naismäärästä. Kaupunginhallitus päätti, ettei 
esitys toistaiseksi antanut aihetta muihin toi-
menpiteisiin kuin että Kauppakamarille lä-
hetettäisiin jäljennös maistraatin lausunnosta 
ja että rakennustarkastusvirastoa kehotettai-
siin vastaisuudessa ottamaan huomioon 
maistraatin lausunnossa ilmenevä huomau-
tus sekä tarvittaessa kutsumaan toimikunnan 
kokouksiin liike-elämän ja ulkomainonnan 
kokemusta omaava henkilö asiantuntijana 
kuultavaksi mainoslaitteita koskevia asioita 
käsiteltäessä (1.12. 3 229 §). 

Merkittiin tiedoksi Kaupunkiliiton toimis-
ton ilmoitus, että toimisto oli 29.3. tehnyt 
sosiaaliministeriölle esityksen riipputelinei-
den kiinnityslaitteita koskevassa asiassa (12. 
5. 1319 §). 

Rakennustarkastusviraston historiikin laa-
timisesta aiheutuneen laskun maksamista 
varten yleisjaosto myönsi 1 340 mk (yjsto 
9.8. 6 575 §). 

Rakennuskulttuuritoimikunnan käytettä-
väksi myönnettiin 3 000 mk kaupungin arkki-
tehtoonisesti ja historiallisesti arvokkaiden 
rakennusten luettelointiin tarvittavan työ-
voiman palkkaamiseksi enintään kolmen kuu-
kauden ajaksi siten, että tehtävää suoritta-
maan valittaisiin joku kaupungin palveluk-
sessa oleva henkilö sillä ehdolla, että tehtävät 
suoritettaisiin virka-ajan ulkopuolella (yjsto 
15.6. 6 230 §, 6.9. 6 734 §). 

Merkittiin, että Suomen Arkkitehtiliitto oli 
valinnut edustajakseen rakennuskulttuuritoi-
mikuntaan toimikaudeksi 1967—1969 varsi-
naiseksi jäseneksi prof. Nils Erik Wickbergin 
ja varalle arkkit. Pekka Laurilan (22.12. 
3 377 §). 

Ulosottovirastoon päätettiin Vuosaaren 
alueliitoksen johdosta palkata kertomusvuo-
den ajaksi 12. pl:n tp. ulosottoapulaisen si-
jaan haastemiehenä toimiva tp. ulosottoapu-
lainen 14. pl:n mukaisin palkkaeduin (13.1. 
175 §). 

Verosaatavain osastolla avoinna oleva 20. 

pl:n avustavan kaupunginvoudin virka pää-
tettiin jättää täyttämättä 31.12. saakka. 
Ulosottovirastoa kehotettiin hyvissä ajoin 
tekemään esitys viran mahdollisesta lakkaut-
tamisesta (6.4. 999 §). 

Ulosottoviraston kassan erhevajauksen 
korvaamista varten myönnettiin 100 mk 
(yjsto 22.2. 5 412 §). 

Kaupunginvoutien virkasivutuloistaan 
korvaamia palkkakustannuksia koskevat il-
moitukset merkittiin tiedoksi (yjsto 1.3. 
5 457 §). 

Raastuvanoikeuden 1.4. avoimeksi tullut 
rikosasiainnotaarin virka päätettiin jättää 
vakinaisesti täyttämättä kauintaan raastu-
vanoikeuden uudelleenjärjestelyn toimeen-
panoon saakka (12.5. 1 364 §). 

Raastuvanoikeuden apujäseninä toimivien 
palkkiot päätettiin 1.5. lukien korottaa 155 
mk:aan istunnolta pöytäkirjanpitovelvolli-
suuksin ja 60 mk:aan istunnolta ilman pöytä-
kirjanpitovelvollisuutta. 1.1.1967 lukien ko-
hotettiin palkkiot vastaavasti 195 mk:aan ja 
80 mk:aan istunnolta (17.3. 828 §, 29.12. 
3 486 §). 

Uuden tp. arkistojärjestäjän palkkaami-
seksi 10. pl:n mukaisella palkalla ajaksi 1.3.— 
31.12. myönnettiin 6 445 mk (13.1. 173 §). 
18. pl:aan kuuluva arkistonhoitajan virka 
päätettiin jättää vakinaisesti täyttämättä 
kauintaan raastuvanoikeuden uudelleen jär-
jestelyn toimeenpanoon saakka (yjsto 5.7. 
6 421 §). 

Kaupunginviskaalinvirasto. Merkittiin tie-
doksi, että varat. Aarne Wirta oli nimitetty 
I kaupunginviskaaliksi (3.11. 2 963 §). 

Kaupunginhallitus päätti, että kullekin 
kaupunginviskaalille saatiin myöntää kor-
vauksena kertomusvuoden kesäkauden va-
paiden lauantaiden menettämisestä 2 työ-
päivää eli näitä vastaava yksi syytepäivä 
vapaapäivinä ja että sijaiselle ko. syytepäivi-
nä saatiin maksaa palkkiona 1/30 kaupungin-
viskaalin alemman palkkaluokan peruspal-
kasta kuukaudelta (8.9. 2 392 §). 

Kaupunginviskaalien vuosilomasij aisten 
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palkkio vahvistettiin 1.1.1967 lukien 1 220 
mk:ksi/kk (20.10. 2 802 §). 

Poliisilaitoksen entiselle vanh. konst. Ar-
nold Arjänteelle päätettiin suorittaa 500 mk/ 
kk 1.5. lukien laitoksen kaluston kunnossa-
pidosta (23.6. 1 820 §). 

Merkittiin tiedoksi lääninhallituksen ilmoi-
tus Helsingin kaupungin poliisipiirin jakami-
sesta uusiin vartiopiireihin (20.1. 204 §). 

Yleisjaosto päätti hyväksyä poliisilaitok-
sen tilitykset, jotka koskivat kaluston han-
kintaa ja kunnossapitoa (yjsto 8.2. 5 257 §, 
12.7. 6 434 §,7.12. 7 464 §). 

Poliisilaitokselle päätettiin hankkia Bell & 
Howell »Filmosound» 643 -merkkinen 16 mm:n 
elokuvakone. Tarkoitukseen saatiin käyttää 
enintään 3 402 mk v:n 1967 talousarvioon 
opetusfilmiesityksiä varten merkitystä mää-
rärahasta (yjsto 27.12. 7 637 §); samaten pää-
tettiin laitokselle hankkia viisi BMW R-60 
moottoripyörää varusteineen sekä viisi moot-
toripyöräradiota 49 155 mk:n yhteishintaan 
käytettäväksi Itäisen moottoritien liikenteen 
valvonta- ja ohjaustyöhön ehdolla, että laitos 
itse huolehtii niiden huolto-, korjaus-ja käyt-
tökustannuksista (30.6. 1 900 §). 

Kaupungin osuus poliisilaitoksen v:n 1965 
ylläpitokustannuksista, 7 695 410 mk, pää-
tettiin suorittaa lääninkonttoriin (9.6.1634 §). 

Helsingin Poliisilaulajat -yhdistykselle 
myönnettiin 2 000 mk:n suuruinen avustus 
osallistumista varten Reykjavikissa pidettä-
viin pohjoismaisiin poliisilaulupäiviin (12.5. 
1 343 §). 

Poliisilääkärin toimistossa avoinna oleva 
15. pl:n vastaavan sairaanhoitajan virka ja 13. 
pl:n sairaanhoitajan virka päätettiin jättää 
vakinaisesti täyttämättä kauintaan 31.5. 
saakka (15.12. 3 340 §). 

Asutuslautakunnan niille jäsenille, jotka 
olivat toimineet uskottuina miehinä eri vuok-
ra-alueiden järjestelytoimituksissa, suoritet-
tiin palkkioina yht. 3 640 mk (yjsto 15.3. 
5 531 §, 19.4. 5 778 §, 10.5. 5 940 §, 28.6. 
6 330 §, 30.8. 6 678 §, 13.9. 6 793 §, 4.10. 
6 964 §). 

Kaupunginvakaaja. Kaupunginvakaaj an 
toimen täyttämistä koskeva kaupunginval-
tuuston 21.12. tekemä päätös päätettiin pan-
na täytäntöön mahdollisista valituksista huo-
limatta (22.12. 3 382 §, yjsto 25.10. 7 110 §). 

Suojelutointa koskevat 
asiat 

Palolaitoksen kapellimestarin palkkio pää-
tettiin korottaa 533.30 mk:aan/kk 1.11. lu-
kien (6.10. 2 664 §). 

Palolautakunta oli 27.9. tekemässään pää-
töksessä kehottanut palopäällikköä anta-
maan suullisen varoituksen eräälle paloker-
santille esimieheen palvelusaikana kohdistu-
neen sopimattoman käytöksen takia. Kau-
punginhallitus kumosi lautakunnan päätök-
sen virkasäännön vastaisena ja palautti asian 
laillisesti uudelleen käsiteltäväksi (29.9. 2 554 
§). Edelleen kaupunginhallitus päätti kunnal-
lislain 175 ja 179 §:n nojalla hylätä valituksen, 
jonka kaksi palomiestä olivat tehneet sen 
johdosta, että heille oli annettu varoitus lo-
malta palatessa tapahtuneen ja auton rik-
koontumisesta aiheutuneen myöhästymisen 
vuoksi (31.3. 944 §). 

Kaupunginhallitus päätti, ettei toistaiseksi 
ollut syytä tarkistaa palomiesten sairaus- ja 
vuosilomasijaisten palkkoja (8.12. 3 301 §). 

Kaupunginhallitus päätti vahvistaa taksan 
palolaitoksen sairaankuljetusautojen käyttä-
misestä sekä palolaitoksen antamasta avun-
annosta, vartioinnista ja kaluston lainauk-
sesta perittävät maksut (9.6. 1 682, 1 684 §, 
kunn. as. kok. n:o 54, 55). 

Yleisjaosto päätti ilmoittaa maistraatille 
puoltavansa yksityisten sairaankuljetusauto-
jen taksan uudelleen vahvistamista yhden-
mukaisiksi palolaitoksen sairaankuljetusau-
tojen käyttämisestä edellä vahvistettujen 
maksujen kanssa (yjsto 5.7. 6 415 §). 

Palolaitoksen sairaankuljetusautojen va-
hinkojen varalle päätettiin v:n 1967 ajaksi 
ottaa ns. täysvakuutus 200 mk:n omavastuu-
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ehdoin edellyttäen, että kaupunginvaltuusto 
hyväksyy tarkoitukseen tarvittavan määrä-
rahan ko. vuoden talousarvioon. Palolaitosta 
kehotettiin tehostamaan sairaankuljetusauto-
jen kuljettajien koulutusta ajotavan ja poti-
laiden käsittelyn osalta nykyaikaiselle sai-
raankuljetukselle asetettavat vaatimukset 
huomioon ottaen (24.11. 3 161 §). 

Kaupunginhallitus oikeutti palolaitoksen 
noudattamaan vähintään yli viikon kestävis-
sä kaluston vuokrauksissa kaupungin oman 
laitoksen ollessa vuokraajana taksoja, jotka 
ovat 25 % voimassa olevista ulkopuolisille 
tarkoitetuista taksoista (1.12. 3 223 §, yjsto 
8.11. 7 256 §). 

Vuosaaren alue päätettiin liittää IV sam-
mutuspiiriin ja vahvistaa IV sammutuspiirin 
rajaksi Vuosaaressa kaupungin raja (12.5. 
1351 §). 

Kaupunginhallitus oikeutti palolaitoksen 
ottamaan kuusi Valtion palokoulun oppilasta 
harjoittelijoiksi laitokseen ajaksi 9.1.—25.2. 
1967 koulun 16.11. tekemän esityksen mukai-
sesti (29.12. 3 484 §). 

Kaupunginhallitus päätti kiitollisena ottaa 
vastaan palavien nesteiden palontorjuntatoi-
mikunnan säiliölahjoituksen käytettäväksi 
aluksi toimikunnan tutkimus- ja koesarjaa 
varten ja sen jälkeen palolaitoksen koulutus-
tarpeisiin ja anoa 50 000 mk:n avustusta palo-
suojelurahastosta kokeilu- ja harjoitussäili-
ön kunnostamista varten (24.11. 3 156 §). 

Palolaitokseen päätettiin hankkia kaksi 
uutta sairaankuljetusautoa ja pakettiauto 
(9.6. 1 683 §, yjsto 8.3. 5 490 §). 

Eräät palolaitoksen autot ja muu käyttö-
kelvoton irtaimisto päätettiin poistaa ja myy-
dä huutokaupalla eniten tarjoavalle tahi ro-
muttaa (yjsto 8.3. 5 489 §, 5.4. 5 721 §, 26.4. 
5 853 §, 28.6. 6 354 §, 1.11. 7 199 §, 15.11. 
7 323 §). 

Palolaitoksen käytöstä v. 1945 poistettu 
nokkapumppu päätettiin luovuttaa korvauk-
setta Puistolan vapaaehtoiselle palokunnalle 
(yjsto 4.1. 5 033 §). 

Haagan paloaseman aulassa oleva virvoke-

kioski päätettiin vuokrata Helsingin palokun-
nan urheilijat -yhdistykselle kertomusvuo-
deksi 10 mk:n kuukausivuokrasta (7.1. 84 
§)· 

Palolaitoksen henkilökunnan kesäkodin 
vuokrien maksamista varten kertomusvuo-
delta kaupunginhallitus myönsi 540 mk (31. 
3. 941 §). 

Eräiden palolaitoksen viranhaltijain työssä 
vahingoittunut omaisuus päätettiin korvata 
kaupungin varoista (yjsto 29.11. 7 446 §, 
27.12. 7 658 §). 

Nuohoustoimen uuden johtosäännön vahvis-
tamista koskeva valitus. Kaupunginvaltuusto 
vahvisti 22.6. nuohoustoimen uuden johto-
säännön. Tästä päätöksestä ekon. Raimo 
Haavikko valitti kunnan jäsenen ominaisuu-
dessa lääninhallitukselle. Valituksessa kat-
sottiin kaupunginvaltuuston ylittäneen toi-
mivaltansa mm. velvoittamalla piirinuohoo-
jan luovuttamaan toimesta luopuessaan kor-
tistonsa seuraajalleen, alentamalla piirinuo-
hoojan eläkeiän 65 v:sta 63 v:een, velvoitta-
malla piirinuohoojat suorittamaan eläkettä 
nuohoojan leskelle ja kasvatusapua vainajan 
lapsille samojen perusteiden mukaan kuin 
kaupunki maksaa kuolleen työntekijän les-
kelle ja lapsille sekä määräämällä, että piiri-
nuohoojalla tulee olla tätä tarkoitusta varten 
eläkekassa, jonka säännöt palolautakunta hy-
väksyy ja sosiaaliministeriö vahvistaa. Asia-
miestoimisto katsoi, että valituksessa maini-
tu t määräykset voitiin sisällyttää nuohous-
toimen johtosääntöön kaupunginvaltuuston 
toimivaltaa ylittämättä. Kaupunginhallitus 
päätti kehottaa asiamiestoimistoa antamaan 
lääninhallitukselle sen pyytämän selityksen 
ja siinä esittämään valituksen hylättäväksi 
(8.9. 2 386 §, 15.9. 2 421 §). 

Väestönsuojelu. Töölön virastotalon suoje-
lujohtajaksi määrättiin varat. Risto Laine ja 
suojelujohtajan apulaiseksi varat. Aarno von 
Hertzen. Heidän tuli laatia ko. virastotalon 
suojelusuunnitelma (yjsto 22.3. 5 603 §). 

Kallion virastotalon yhteissuojelua koske-
van suunnitelman laatimista koskeva talon 
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suojelujohtajan ilmoitus merkittiin tiedoksi 
(yjsto 11.1. 5 077 §). 

Kertomusvuoden väestönsuojelullisen en-
siapumateriaalin hankintojen suorittamisessa 
päätettiin asiantuntijana käyttää lääket. lis. 
Alpo Lahtea, jolle saatiin tehtävästä suorit-
taa 750 mk:n kertakaikkinen korvaus (yjsto 
22.2. 5 401 §). 

Malmin korttelissa n:o 38122 sijaitseva, 
puolustusministeriön käytössä ollut kallio-
suoja määrättiin väestönsuojelulautakunnan 
hallintoon (18.5. 1 403 §). 

Kaupunginhallitus päätti kehottaa väes-
tönsuojelulautakuntaa huolehtimaan Uuden-
maan läänin pelastuspalvelutoimikunnan 
esittämän Helsingin kaupungin pelastusosas-
ton perustamisesta ja sen toimintavalmiu-
den ylläpitämisestä lautakunnan 15.6. teke-
män esityksen mukaisesti (23.6. 1 868 §). 

Väestönsuoj elulautakunnan ilmoituksen 
mukaan eivät kaupungin omistamat mootto-
riajoneuvot yksin riittäneet mahdollisessa 
väestönsuojelun toimeenpanossa tyydyttä-
mään yleisen väestönsuojelun johtoelinten ja 
yksikköjen moottoriajoneuvotarvetta. Tästä 
syystä olisi sisäasiainministeriön antamien 
ohjeiden mukaisesti suoritettava valmistelut 
puuttuvien moottoriajoneuvojen varaamisek-
si. Kaupunginhallitus päätti hyväksyä lauta-
kunnan esittämän ehdotuksen sopimukseksi 
moottoriajoneuvojen luovuttamisesta väes-
tönsuoj elukuljetuksiin ja oikeuttaa väestön-
suojelupäällikön kaupungin puolesta allekir-
joittamaan sopimukset. 

Sopimus. Väestönsuojelun toimeenpanossa 
allekirjoittanut moottoriajoneuvon omista-
ja sitoutuu luovuttamaan ajotilauksen saa-
tuaan -merkkisen auton, rekisteri-
numero , lisävarusteineen katsastus-
kunnossa, kuljettajineen Helsingin kaupun-
gin väestönsuojelu viranomaisten käyttöön 
seuraavilla ehdoilla: 

1) Moottoriajoneuvo on käyttökertojen vä-
lisinä aikoina omistajan hallinnassa Helsin-
gin kaupungin alueella. 

2) Kaupunki suorittaa korvauksen mootto-

riajoneuvon väestönsuoj elukäytöstä ajo-
päiviltä maistraatin vahvistaman liikenne-
taksan ja seisontapäiviltä liikennevakuutus-
lain 17 §:n 2 momentissa mainitun liikenne-
vahinkolautakunnan ammattimaisessa käy-
tössä oleville moottoriajoneuvoille vahvista-
man seisontapäiväkorvauksen perusteella. 
Mikäli mainittujen korvausten vahvistami-
nen lopetetaan, sovitaan suoritettavasta kor-
vauksesta erikseen. 

3) Jos moottoriajoneuvo kaupungin väes-
tönsuoj elukäytössä tuhoutuu tai vahingoit-
tuu, korvaa kaupunki omistajalle vahingon 
liikennevakuutuslain 6 §:n 3 momentissa 
säädettyjen perusteiden mukaan ja sanotussa 
lainpaikassa mainituin edellytyksin. 

4) Jos moottoriajoneuvo ei käyttöön luovu-
tettaessa ole katsastuskunnossa, on kaupunki 
oikeutettu teettämään tarpeelliset korjaukset 
omistajan kustannuksella. Kaupungilla on 
oikeus kuitata näin suorittamillaan korjaus-
kustannuksilla moottoriajoneuvon omistajal-
le ajoneuvon käytöstä taikka sen tuhoutumi-
sesta tai vahingoittumisesta suoritettava 
korvaus tai sen osa. 

5) Sikäli ja siltä osin kuin valtioneuvosto 
väestönsuojelulain 32 §:n 2 momentin nojalla 
määrää edellä 2—4 kohdissa tarkoitetut kus-
tannukset ja korvaukset suoritettaviksi val-
tion varoista, vapautuu kaupunki niitä suo-
rittamasta. Jos kaupunki on ajoneuvon omis-
tajalle jo suorittanut korvauksen 2- ja 3-koh-
tien nojalla tai suorittanut 4-kohdassa maini-
tut kustannukset, siirtyy ajoneuvon omis-
tajan oikeus valtiolta saataviin korvauksiin 
kaupungin suorittamiin määriin saakka kau-
pungille. 

6) Moottoriajoneuvon säilytys ja huolto 
väestönsuoj elukäytön aikana kuuluu kau-
pungille. 

7) Sopimus on voimassa toistaiseksi ja 
päättyy kolmen kuukauden kuluttua siitä, 
kun jompikumpi sopijapuoli on senkirjalli-
sesti irtisanonut. Sopimus raukeaa, jos moot-
toriajoneuvon omistusoikeus luovutetaan kol-
mannelle henkilölle. Luovutuksesta on viipy-
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mättä ilmoitettava väestönsuojelutoimis-
tolle. 

8) Väestönsuojelun toimeenpanon jälkeen 
ei omistajalla ole oikeutta irtisanoa sopimus-
ta. Siltä varalta, että moottoriajoneuvon 
omistusoikeuden luovutus tapahtuu väestön-
suojelun toimeenpanon alettua, luovuttaja 
sitoutuu ottamaan luovutusehtoihin määrä-
yksen, että tämä sopimus sitoo uutta omista-
jaa. 

Tätä sopimusta on tehty kaksi kappaletta, 
yksi kummallekin osapuolelle (23.6. 1 869 §). 

Kaupunginhallitus oikeutti väestönsuojelu-
lautakunnan kokeilemaan pääpaloasemalle 
asennettua suurtehohälytintä kertomusvuo-
den lokakuussa lautakunnan myöhemmin 
päätettävänä ajankohtana. Kokeilusta oli 
kuulutettava sanomalehdissä (29.9. 2 594 §). 

Kaupunginhallitus oikeutti yleisten töiden 
lautakunnan käyttämään kertomusvuoden 
talousarvioon »Yleisiä väestönsuojia» ja 
»Asuntoalueiden yhteisiä väestönsuojia» var-
ten merkityistä määrärahoista vastaavasti 
150 000 mk ja 100 000 mk väestönsuojien 
suunnittelua varten (27.1. 319 §). 

Kaupunginhallitus hyväksyi Kastelhol-
mantien kalliosuojan pääpiirustukset ja 
myönsi 630 000 mk kalliosuojan louhinta-
töitä varten, jotka saatiin aloittaa ennen 
rakennusluvan saamista (16.6. 1 793 §, 6.10. 
2 659 §). 

Edelleen kaupunginhallitus päätti myön-
tää 2 mmk Pengerpuiston kalliosuojan raken-
nustöiden jatkamiseen (8.12. 3 292 §); 25 400 
mk Koskelantien kalliosuojan viimeistely-
töitä varten (12.5. 1 359 §) sekä 40 000 mk 
Hauhon puiston väestönsuojan rakentami-
seen (17.11. 3 064 §). 

Kaupunginhallitus myönsi v:n 1964 ja 1965 
talousarvioiden ja v:n 1964 lisäarvion ao. 
määrärahoista yht. 2.17 mmk Valpurinpuis-
ton kalliosuojan sisätöiden suorittamista var-
ten. Työt päätettiin myöhemmin keskeyttää 
ajaksi 1.6.—30.9. kuitenkin siten, että sisä-
asiainministeriöltä pyydettäisiin lupa suojan 
kallioseinän vahvistamiseen tarvittavien 

pulttaus-, ruiskubetonointi- ja injektoin titöi-
den suorittamiseksi em. aikana (3.2. 399 §, 
28.4. 1 191 §). 

Sisäasiainministeriö oli v. 1964 hyväksy-
nyt Katajanokan sataman väestönsuojan 
rakennuskustannukset ja päättänyt, että val-
tion osuus korvataan kaupungille kolmessa 
erässä ja määrätyillä ehdoilla. Rakennusvi-
raston katurakennusosasto oli 9.4.1965 päivä-
tyllä laskulla velkonut ministeriöltä ensim-
mäistä 100 000 mk:n erää, jolloin ministeriö 
oli ilmoittanut, että kunkin maksuerän mak-
satusta oli kaupunginhallituksen haettava ja 
liitettävä mukaan ministeriön korvauspää-
töksessä mainitut sitoumukset ja selvitykset. 
Kaupunginhallitus kehotti asiamiestoimistoa 
laatimaan väestönsuojelulautakunnan esittä-
mät sitoumukset, jotka koskivat väestönsuo-
jan rauhanaikaista käyttöä ja sen kunnossa-
pitoa, lähetettäväksi asiaan liittyvine muine 
esityksineen sisäasiainministeriölle. Ministe-
riö oh sittemmin päättänyt, että ensimmäisen 
100 000 mk:n maksuerän maksamisen edelly-
tykset oli täytetty, mutta toisen samansuu-
ruisen maksuerän maksattamisen ministeriö 
oli siirtänyt tapahtuvaksi sen jälkeen, kun 
kalliosuojan louhintatyöstä olisi suoritettu 
61 %. Ministeriö oli suorittanut toisen mak-
suerän 100 000 mk 22.9. ja kolmannen mak-
suerän 128 000 mk 26.10., mikä merkittiin 
tiedoksi. Kaupunginhallitus oikeutti yleisten 
töiden lautakunnan käyttämään ao. määrä-
rahoista 500 000 mk ko. kalliosuojan raken-
nustöiden jatkamiseen (20.1. 250 §, 17.3. 813 
§, 5.5. 1 265 §, 24.11. 3 133 §). 

Muuttaen v. 1965 tekemäänsä päätöstä 
kaupunginhallitus päätti hyväksyä talora-
kennusosaston laatimat suomenkielisen työ-
väenopiston talon väestönsuojan uusitut 
muutospiirustukset (10.2. 461 §). 

Sähkölaitoksen ja Kaartinkaupungin ensi-
apukerhoille päätettiin myöntää 400 mk Ras-
tilassa järjestettäviä etsintä-, pelastus- ja 
ensiapuharjoituksia varten (yjsto 19.10. 7 086 
§)· 

Valtiolliset vaalit. 20.—21.3. pidettävien 
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kansanedustajien vaalien aikana järjestyksen 
valvontaa ja vartiointitehtäviä äänestyshuo-
neistossa suorittaville poliisimiehille pää-
tettiin suorittaa 4.70 mk/t:lta, mikäli tehtävä 
suoritetaan asianomaisen säännöllisen palve-
lusvuoron ulkopuolella (10.2. 434 §). 

Merkittiin tiedoksi, että posti- ja lennätin-
hallitus oli hylännyt kaupungin anomuksen 
virkalähetysoikeuksien saamisesta kansan-
edustajien vaalien äänioikeutetuille kerto-
musvuonna lähetettäviä ilmoituskortteja var-
ten (13.1. 139 §). 

Yleisradio Oy:lie myönnettiin lupa radioida 

ja televisioida vaalien Kallion virastotalossa 
tapahtuva tuloslaskenta (yjsto 15.3. 5 530 
§)· 

Kiinteistöviraston talo-osastoa kehotettiin 
Kallion virastotalon isännöitsijänä perimään 
Helsingin vaalipiirin keskuslautakunnalta 
sille virastotalosta anomuksen mukaisesti 
luovutetuista huonetiloista voimassa olevaa 
tilitysvuokraa vastaava korvaus, mihin sisäl-
tyy korvaus siivouksesta ja valaistuksesta. 
Hankintatoimiston asiana oli periä korvaus 
luovutetuista laskukoneista ja erikseen asen-
netuista puhelimista (yjsto 29.3. 5 628 §). 

3. Terveyden- ja sairaanhoitoa koskevat asiat 

Terveydenhoito sekä sairaan-
hoito s air a alain ulkopuolella 

Terveydenhoitovirasto. 37. pl:n kaupungin-
lääkärin virka päätettiin julistaa uudelleen 
haettavaksi siten, että hakijat voivat esittää 
myös oman palkkavaatimuksensa ja että 30. 
11. päättyneen määräajan kuluessa jätetyt 
hakemukset otettaisiin huomioon. Kaup. hy-
gieenikko Olavi Kilpiö määrättiin hoitamaan 
virkaa viran mukaisin palkkaeduin 1.1.1967 
lukien kunnes virkaan valittu ryhtyy sitä 
hoitamaan. Lääkintöhallitusta pyydettiin an-
tamaan kaup. hygieenikko Kilpiölle määräys 
hoitaa ko. virkaa mainittuna aikana (15.12. 
3 343 §, 29.12. 3 462 §). 

Koska terveydenhoitoviraston on yhdessä 
liikennelaitoksen kanssa väestönsuojelulain 
ja -asetuksen mukaan hoidettava mm. ensi-
apukomppanioiden perustaminen, koulutuk-
sen järjestäminen sekä kaluston hankinta- ja 
kunnossapito, eivätkä kaupunginlääkäri ja 
näihin tehtäviin määrätyt terveydenhoito-
viraston viranhaltijat pysty oman toimensa 
ohella hoitamaan ko. tehtäviä, kaupungin-
hallitus oikeutti terveydenhoitolautakunnan 
palkkaamaan terveydenhoitovirastoon työ-
sopimussuhteeseen apulaissuojelujohtajan 1. 

4. lukien toistaiseksi ja kauintaan kertomus-
vuoden loppuun lähinnä kaupungin yleiseen 
väestönsuojeluun liittyvien toimenpiteiden 
ja tehtävien hoitamista varten yhteistoimin-
nassa väestönsuojelutoimiston kanssa. Palkka 
1 000 mk/kk on terveydenhoitoviraston ja 
liikennelaitoksen yhteisesti suoritettava. 
Kaupunginhallitus myönsi terveydenhoito-
lautakunnan käytettäväksi 5 400 mk mainit-
tu ja palkkausmenoja varten ja määräsi, että 
3 600 mk palkkausmenoista suoritetaan lii-
kennelaitoksen käytettäväksi kertomusvuo-
den talousarvioon väestönsuojelua varten 
merkityistä määrärahoista (10.2. 453 §). 

Kaup. lääk. Tauno Wartiovaaralle myön-
nettiin sairauslomaa esitettyjen lääkärinto-
distusten perusteella. Hänen sijaisekseen 
määrättiin kaup. hygieenikko Olavi Kilpiö 
virkaan kuuluvin palkkaeduin (13.1. 151 §, 
10.2. 456 §, 10.3. 740 §). 

Terveydenhoitoviraston Teha 80 -merkki-
nen röntgenkone päätettiin myydä Haveman 
Oy:lle 250mk:n hinnasta (yjsto 13.9. 6 796 §). 

Pölyhaittojen poistamista, meluntorjuntaa 
ym. tarkoittavat toimenpiteet. Kaupunginhalli-
tus kehotti terveydenhoitolautakuntaa suo-
ri t tamaan tutkimuksen Sörnäisten rantatien 
alueella olevien pölylähteitten haittavaiku-
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