
1. Kaupunginvaltuusto 

kuitenkin viimeistään toimintavuotta seuraa-
van maaliskuun loppuun mennessä. 

4) Yhdistys perii 1) kohdassa mainittujen 
potilaiden hoidosta samansuuruisen maksun, 
mikä peritään kulloinkin kaupungin paikal-
lissairaaloissa. 

5) Potilaat 1) kohdassa mainituille sai-
raansijoille ottaa Sairaskoti Radiumin yli-
lääkäri, jolla ei kuitenkaan ole velvollisuutta 
ottaa vastaan asosiaalisia potilaita. 

6) Yhdistys sitoutuu siihen, että Sairas-
koti Radiumissa pidetään sellaista potilas-
kohtaista kirjanpitoa, että tässä sopimuksessa 
tarkoitetut kustannukset voidaan eritellä 
riittävän selvästi. 

7) Yhdistys on velvollinen toimittamaan 
sairaalavirastolle vuosittain toukokuun lop-
puun mennessä edellisen vuoden toimintaker-
tomuksen. 

8) Tämä sopimus on voimassa 1.7.1968 lu-
kien toistaiseksi kolmen (3) kuukauden mo-
lemminpuolisin irtisanomisajoin. 

9) Tätä sopimusta on tehty kaksi yhtäpitä-
vää kappaletta, yksi kummallekin osapuo-
lelle (13.6. 400 §). 

Kaupungin liittyminen Työterveyslaitoksen 
kannatusyhdistyksen jäseneksi. Yhdistys, jon-
ka tehtävänä on työterveyden edistäminen ja 
tätä tarkoittavan laitoksen toiminnan tuke-
minen, oli esittänyt, että myös Helsinki 
liittyisi yhdistyksen jäseneksi, kuten useat 
muut kaupungit olivat tehneet. Kaupungin-
valtuusto päätti, että kaupunki liittyy v:n 
1969 alusta lukien Työterveyslaitoksen kan-
natusyhdistyksen jäseneksi suorittamalla jä-
senmaksuna 10 vuosimaksuyksikköä, ny-
kyisin ä 50 mk (18.9. 560 §). 

4. Sosiaaliset tehtävät 

Huoltoto imi 

Vanhustenhuoltolaitosten eräiden lääkärei-
den hoitamien yksityispotilaiden erikoismaksu-
luokan hoitomaksujen vahvistaminen. Merkit-
tiin tiedoksi, että lääninhallitus oli 3.7. vah-
vistanut kaupunginvaltuuston 6.9.1967 teke-
män päätöksen yksityispotilailta perittävien 
erikoismaksuluokan hoitomaksujen osalta 
(4.9. 525 §, kunn as. kok. n:o 112). 

Koskelan sairaskoti. Kaupunginvaltuusto 
päätti perustaa Koskelan sairaskodin G-ra-
kennuksen uusittuja osastoja varten 1.1.1969 
lukien yhteensä 81 vakinaista sairaanhoita-
jan, hoitoapulaisen ym. virkaa (26.6. 457 §, 
kunn. as. kok. s. 223). 

Sairaskodin kaksi 9. plraan kuuluvaa vahti-
mestarin virkaa päätettiin lakkauttaa 1.6. 
lukien (17.4. 284 §). 

Roihuvuoren vanhainkoti. Koskelan sairas-
kodin N-rakennuksen lämrnitysputkiston ja 
kattoikkunoiden peruskorjausta varten v:n 
1965 talousarvioon merkitystä osamäärä-

rahasta säästyneet 16 335 mk päätettiin 
käyttää Roihuvuoren vanhainkodissa toteu-
tettaviksi tarkoitettujen perusparannustöi-
den lisäkustannusten suorittamiseen (4.9. 
546 §). 

Suursuon vanhainkoti. Merkittiin tiedoksi, 
että lääkintöhallitus oli 28.12.1967 hyväksy-
nyt 260 hoitopaikkaa käsittävän Suursuon 
vanhainkodin merkittäväksi laitossairaala-
luetteloonsa I. A. Lisäksi lääkintöhallitus oli 
apteekkilaitoksesta v. 1928 annetun lain 
26 §:n 2 momentin perusteella päättänyt an-
taa tälle laitossairaalalle luvan hankkia, val-
mistaa ja jakaa lääkkeitä potilaille lääkintö-
hallituksen yleiskirjeessä n:o 1369 annettujen 
ohjeiden ja määräysten mukaisesti (7.2. 76 §). 

Vanhusten asunto-olojen parantaminen. 
Kaupunginvaltuuston kehotuksesta kaupun-
ginhallitus asetti 14.3.1962 vanhusten asunto-
komitean tekemään kiireellisesti perustellun 
esityksen niiden varattomien ja vähävarais-
ten vanhusten asunto-olojen järjestämisestä, 
jotka eivät ole välittömän laitoshoidon tar-
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peessa. Jo alkuvaiheessa komitea totesi, että 
vanhusten asunto-olojen järjestäminen oli 
niin laajakantoinen ja monitahoinen asia, 
ettei yhtenäisen, nopeasti toteutettavan rat-
kaisun löytäminen ollut mahdollista. Lisäksi 
olivat valtioneuvoston asettaman vanhusten 
huoltokomitean v. 1952 tekemät, asiaa kos-
kevat esitykset vieläkin toteuttamatta. Tä-
män vuoksi komitea päätti suorittaa selvi-
tykset ja tehdä ehdotuksensa osaratkaisuina. 
Tällä perusteella komitea jätti 21.5.1963 kau-
punginhallitukselle esityksen väliaikaisen 
asumistuen suorittamisesta vanhuksille. Kau-
punginvaltuusto hyväksyi 18.12.1963 asumis-
tuen suorittamista koskevat yleisohjeet, joita 
muutettiin v. 1964 ja 1966. Vuonna 1967 ko-
mitea jätti kaupunginhallitukselle uuden mie-
tintönsä, jossa käsiteltiin vähävaraisten ja 
varattomien vanhusten asunnontarvetta ja 
asuntojen hankkimista heille. Tilastotoimis-
ton v. 1962 suorittaman erillistutkimuksen 
mukaan vanhuksille sopivin sijoituspaikka 
heidän terveydentilansa ja jokapäiväisen suo-
riutumiskykynsä mukaan olisi 12.6 %:n 
osalta erityinen vanhustentalo ja 2.7 %:n 
osalta palvelu- ja apumahdollisuuksin varus-
tettu vanhusten asuntola, jolloin nykyinen 
tarve olisi 6 120 ja v. 1975 vastaavasti 9 027 
asuntoa. Arviot koskevat kaikkia vanhuksia 
varallisuudesta riippumatta. Kaupungin 
alueella oli v:n 1966 lopussa asuntopaikkoja 
kaikkiaan n. 1 020 vanhukselle, joten lisä-
tarve olisi yli 5 000 ja v:een 1975 mennessä 
n. 8 000 asuntoa. Komitea ehdotti vanhusten 
asumistukijärjestelmän kehittämistä nykyis-
tä tehokkaammaksi ja sen vaikutuspiirin laa-
jentamista. Pelkästään kaupungin toimenpi-
teillä ja kaupungin rahoituksen turvin ei van-
husten asuntojen tarpeen riittävää tyydyttä-
mistä kuitenkaan olisi mahdollista hoitaa, 
jonka vuoksi komitean mielestä olisi koottava 
yhteen kaupungin alueella saman asian hy-
väksi työskentelevät eri sosiaaliset yhteisöt 
ym. sekä käytettävissä olevat varat. Asunto-
jen järjestäminen vanhuksille loisi myös tar-
peelliset edellytykset kotihoidon ja -huollon 

tehostamiseen, jolloin kalliin laitoshoidon an-
taminen voitaisiin pysyttää vain välttämät-
tömän tarpeen rajoissa. Saamiensa selvitysten 
perusteella komitea ehdotti, että kaupungin-
hallitusta kehotettaisiin tekemään sosiaali-
ministeriölle esitykset riittävän tehokkaan 
asumistukij ärj estelmän aikaansaamiseksi 
Kansaneläkelaitoksen toimesta vanhuuseläk-
keen täyttä tukiosaa saaville vanhuksille sekä 
muihin toimenpiteisiin ryhtymisestä vanhus-
ten asunto-olojen parantamiseksi. 

Asianomaisten lautakuntien ym. annettua 
asiasta lausuntonsa kaupunginvaltuusto 
päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mu-
kaisesti vanhusten olosuhteiden parantami-
seksi hyväksyä noudatettavaksi sopivien 
asuntojen turvaamisessa tarkoituksenmukai-
sen asunnon tarpeessa oleville vanhuksille 
seuraavat periaatteet: 

1) että pyritään kaupunginvaltuuston v. 
1965 tekemän päätöksen mukaisesti kaupun-
gin toimesta mahdollisuuksien mukaan ra-
kentamaan v:een 1977 mennessä vähintään 
10 vanhusten asuintaloa tai palvelu- ja apu-
mahdollisuuksin varustettua vanhusten kotia 
tahi vanhusten asuntolaa, 

2) että yhteistoiminnassa sosiaalisten jär-
jestöjen ja sosiaalista asuntotuotantoa har-
joittavien yhteisöjen samoin kuin seurakun-
tien kanssa pyritään soveltuvin osin kaupun-
ginvaltuuston v. 1954 tekemän päätöksen 
periaatteita noudattaen aikaansaamaan van-
husten asuintaloja ja vanhusten asuntoloita 
helsinkiläisiä vanhuksia varten, 

3) että mahdollisuuksien mukaan hanki-
taan tai varataan helsinkiläisten vanhusten 
käyttöön tarkoitukseen soveltuvia, kohtuu-
hintaisia erillisiä pienhuoneistoja vuokratta-
viksi pysyvästi vanhusten asunnoiksi koh-
tuullista vuokraa vastaan ja 

4) että valvontatoimenpiteitä ja niiden 
edellytyksiä tehostamalla pyritään estämään 
vanhoissa asuintaloissa olevien huoneistojen 
muuttaminen asemakaava- ja muiden mää-
räysten vastaisesti muihin kuin asuntotarkoi-
tuksiin käytettäviksi. Merkittiin tiedoksi, 
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että asuntohallitus oli 3.5. suostunut kaupun-
ginhallituksen 6:4. tekemään esitykseen siitä, 
ettei kaupungin tarvitse luovuttaa edelleen 
22.4.1966 annetun asuntotuotantolain 15 §:n, 
sellaisena kuin se on 19.1.1968 annetussa lais-
sa, nojalla lunastamiaan enintään 2 huonetta 
ja keittokomeron käsittävien huoneistojen 
hallintaan oikeuttavia asunto-osakkeita sillä 
ehdolla, että kaupungin hallintaan näin jää-
viä huoneistoja käytetään asunnon tarpeessa 
olevien vanhusten asuntoina (3.4. 252 §, 
29.5. 356 §, khn mtö n:o 4). 

Tonttien varaamisesta vuokra-asuntojen ra-
kentamiseksi vanhuksille olivat vt Jokinen ym. 
tehneet aloitteen 22.1.1964. Siinä kiinnitet-
tiin huomiota vanhusten yhä kasvaviin asun-
to vaikeuksiin vuokrien jatkuvasti noustessa. 
Vanhusten asuntokysymyksen ratkaisu edel-
lyttäisi laajempaa kokonaissuunnitelmaa lä-
hivuosien tarpeet huomioon ottaen. Aloit-
teentekijät ehdottivat, että ryhdyttäisiin kii-
reellisiin toimenpiteisiin tonttien varaami-
seksi pohjoisilta esikaupunkialueilta kunnal-
listen vuokra-asuntojen rakentamista varten, 
joista vanhuksille voitaisiin varata sopivia 
asuntoja. Kiinteistölautakunta huomautti, 
että kaupunki oli pyrkinyt varaamaan maa-
alueita ja tontteja vanhainkoteja ja asunto-
loita varten eri puolilta kaupunkia myöskin 
yksityisille, säätiöille jne. Pohjoisissa kaupun-
ginosissa ei ole ollut maata käytettävissä siinä 
määrin kuin esim. itäisillä alueilla, mutta vii-
me vuosina on kuitenkin varattu pohjoisosis-
takin tontteja sekä kaupungin että yksityis-
ten toimesta rakennettavia vanhainkoteja ja 
vanhusten asuntoloita varten. Lautakunnan 
esityksestä kaupunginhallitus oli 9.3.1967 va-
rannut huoltolautakunnan käyttöön v:n 1977 
loppuun saakka eräät tontit ja alueet uusien 
vanhainkotien, henkilökunnan asuinraken-
nusten, yhden huoltokodin ja muiden van-
husten huoltolaitosten sekä enintään kolmen 
hoitokodin ja vähintään 10 vanhusten asuin-
talon rakentamista varten. Kaupungin omista 
vuokrataloista oli niin ikään pyritty varaa-
maan vuokra-asunto ja vanhuksille, mm. 

v. 1967 käytettävissä olleista 69 yksiöstä 
enin osa vuokrattiin vanhuksille. Jakomä-
keen rakennettaviin taloihin piti huhtikuu-
hun 1969 mennessä valmistua 102 yksiötä. 
Kaupunginhallitus mainitsi, että Pukinmäel-
le rakennettavan 145 yksiötä käsittävän 
vanhusten asuintaloryhmän rakennustyöt oli 
jo aloitettu ja sen oli tarkoitus valmistua 
v:n 1969 alkupuolella. Valtuusto päätti kat-
soa em. lausunnot riittäväksi selvitykseksi 
aloitteen johdosta (3.4. 258 §). 

Tervalammen työlaitos. Kaupunginvaltuus-
to oikeutti yleisten töiden lautakunnan käyt-
tämään kertomusvuoden talousarvioon Pu-
kinmäen vanhusten asuintalon rakentamista 
varten merkitystä määrärahasta 300 000 mk 
Tervalammen työlaitoksen uuden asuntora-
kennuksen rakentamista ja vanhan asuntolan 
sekä ruokasalin muutostöiden loppuun suo-
rittamista varten (27.11. 743 §). 

Testamenttilahjoitus. Kaupunginvaltuusto 
päätti ottaa vastaan 13.6.1966 kuolleen Elin 
Astikaisen kuolinpesän omaisuuden valtio-
neuvoston 7.3.1968 antamassa päätöksessä 
mainituilla ehdoilla (3.4. 251 §). 

Lastensuojelutoimi 

Viranhaltijat. Kaupunginvaltuusto päätti 
lakkauttaa 1.1.1969 lukien eräät Sofianleh-
don ja Outamon vastaanottokodin sekä Vai-
hetyökeskuksen emännän, taloudenhoitajan 
ja lämmittäjä-mekaanikon virat (13.11. 687 §, 
kunn. as. kok. n:o 223 B). 

Lasten- ja nuorisonhuoltolaitokset. Palovi-
ranomaisten vaatimuksesta oli jouduttu lak-
kauttamaan sekä Kullatorpan lastenkoti 
että Metsäkummun hoitokoti ja uudelleen-
järjestelyjen yhteydessä supistamaan Malmin 
lastenkodin hoitopaikkalukua. Lähivuosina 
joutuvat toimintansa todennäköisesti entisis-
sä toimipaikoissaan lopettamaan myös Hy-
vösen lastenkoti, Vastaanottokoti Lemmilä, 
Kallion Nuorisokoti sekä Malmin lastenkoti. 
Nämä muutokset merkitsevät 100 hoitopai-
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kan menetystä. Tämän vuoksi kaupunginhal-
litus kehotti yleisten töiden lautakuntaa ryh-
tymään toimenpiteisiin seuraavien luonnos-
piirustusten ja kustannusarvioiden laatimi-
seksi: Oulunkylän korttelin n:o 28073 ton-
tille n: o 1 (Norrtäljentie 5) suunniteltavaa, 
32 hoitopaikkaa käsittävää erityislastenkotia 
varten, korttelin n:o 28144 tontille n:o 1 
(Pikalähetintie 15) suunniteltavaa, 18 hoito-
paikkaa käsittävää nuorten työkotia varten 
sekä Malmin korttelin n:o 38162 tontille n:o 1 
ja korttelin n:o 38152 tontille n:o 1, Käpylän 
korttelin nro 984 tontille nro 2 sekä Pakilan 
korttelin nro 34032 tonteille nro 4, 9 ja 16 
suunniteltavia lasten- ja nuorisonhuoltolai-
toksia varten. Tontille Pikalähetintie 15 
suunnitellun nuorisonhuoltolaitoksen luon-
nospiirustukset valmistuivat kertomusvuo-
den kevättalvella ja niiden perusteella kau-
punginvaltuusto oikeutti lastensuojelulauta-
kunnan perustamaan tälle tontille lautakun-
nan 16.5. tekemän esityksen mukaisen, ensi 
sijassa suojelukasvatusta tarvitsevia nuoria 
varten tarkoitetun, 18 hoitopaikkaa käsittä-
vän Nuorten työkoti -nimisen nuorisokodin, 
jonka toimintaan liittyy myös suojatyöpaja-
toiminta. Vielä kaupunginvaltuusto hyväksyi 
arkkitehtien Aili ja Niilo Pulkan laatimat 
Oulunkylän erityislastenkodin luonnospii-
rustukset (26.6. 459 §, 18.9. 563 §). Edelleen 
kaupunginvaltuusto oikeutti lautakunnan pe-
rustamaan taloon Jakomäentie 8e lautakun-
nan käyttöön suunniteltuihin huonetiloihin 
12 hoitopaikkaa käsittävän nuorisokodin 
(7.2. 88 §) sekä Laajasalon korttelin nro 49080 
tontille nro 3 rakennettavaan rakennukseen 
nro 10 (Gunillantie 6) samoin lautakunnan 
käyttöön suunniteltuihin huonetiloihin 15 
hoitopaikkaa käsittävän nuorisokodin 1.10. 
1969 lukien (27.11. 724 §) sekä Arkkitehti-
toimisto E. Adlercreutzin & N.-H. Aschanin 
laatimat Hyvösen lastenkodin luonnospiirus-
tukset (13.11. 688 §). 

Mellunkylässä sijaitsevalle Kastell-nimisel-
le tilalle oli v. 1962—1963 rakennettu 35 hoi-
topaikkaa käsittävä Naulakallion vastaan-

ottokoti, johon 1.1.1964 liitettiin hallinnolli-
sesti Mellunkylän vastaanottokoti muodosta-
malla siitä Naulakallion vastaanottokodin 
D-osasto. Mellunmäen asemakaavasuunnitel-
man mukaan tullaan Kontulaan johtava lii-
kenneväylä rakentamaan siten, että D-osas-
ton koulurakennus joudutaan mahdollisesti 
purkamaan, mikä merkitsisi osaston toimin-
nan lopettamista. Kun lopettamisen sijasta 
olisi päinvastoin ollut pyrittävä laajentamaan 
osastoa uusien suojelukasvatuksellisten hoito-
paikkojen aikaansaamiseksi, oli lastensuoje-
lulautakunta yhteistoiminnassa kaupunki-
suunnitteluviraston ja kiinteistöviraston 
kanssa tutkinut mahdollisuuksia tonttialueen 
laajentamiseen. Uusi laitosalue suunniteltiin 
muodostettavaksi siten, että entistä tonttia 
laajennettaisiin sekä länteen että itään, niin 
että sille voitaisiin sijoittaa tarvittava uusi 
laitosrakennus. Kaupunginvaltuusto päätti 
oikeuttaa lastensuojelulautakunnan muutta-
maan Naulakallion vastaanottokodin 61 var-
sinaista hoitopaikkaa ja 3 eristyspaikkaa kä-
sittäväksi 6-osastöiseksi Naulakallion erityis-
lastenkodiksi kaupunginhallituksen määrää-
mästä ajankohdasta lukien ja hyväksyä ark-
kitehtien Aili ja Niilo Pulkan laatimat, 18.4. 
1968 päivätyt Mellunkylän vastaanottokodin 
luonnospiirustukset Naulakallion erityislas-
tenkodin Y-, H- ja T-osaston luonnospiirus-
tuksina (18.9. 565 §). 

Kaupunginvaltuusto päätti 1) perustaa 16 
hoitopaikkaa käsittävän Hoitokoti Teinilän 
1.10. lukien, 2) lakkauttaa Metsäkummun 
hoitokodin 30.9. lukien ja 3) siirtää Metsä-
kummun hoitokodista 19. plraan kuuluvan 
johtajan, 22. pl:aan kuuluvan erityisluokan 
opettajan, 11. plraan kuuluvan vastaavan 
hoitajan, 9. plraan kuuluvan lastenhoitajan 
ja 7. plraan kuuluvan keittäjän virat sekä 
kaksi 10. plraan kuuluvaa hoitajan virkaa hal-
tijöineen 1.10. lukien Hoitokoti Teinilään 
(2.10. 593 §, kunn. as. kok. nro 223 E). 

Solakallion erityiskoulun uuden koulura-
kennuksen valmistumisen aiheuttaman toi-
minnan laajentumisen vuoksi kaupunginval-
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luusto päätti perustaa erityiskouluun ehdote-
tu t uudet virat 1.9. lukien, opettajan virat 
saatiin täyttää sitä mukaa kuin se uusien 
luokkien perustamista varten osoittautuisi 
tarpeelliseksi (26.6. 458 §, kunn. as. kok. 
n:o 223 A). 

Kaupunginvaltuusto oli v. 1966 oikeutta-
nut kaupunginhallituksen toimeenpanemaan 
arkkitehtuurikilpailun Gillobacka-komitean 
mietinnön mukaisen vajaamielisten keskus-
laitoksen suunnittelemiseksi. Kaupunginhal-
litus oli hyväksynyt laitoksen nimeksi Kiliin-
mäen keskuslaitos. Kaupunginvaltuusto 
päätti, että Killinmäen keskuslaitoksen suun-
nittelun pohjaksi hyväksytään arkkitehtuuri-
kilpailussa I palkinnon voittaneen arkkit. 
Raimo Savolaisen ehdotus, siten että yksi-
tyiskohtaisessa suunnittelussa on otettava 
huomioon vajaamielishuollon uusimmat tut-
kimustulokset ja vajaamielishuollosta saadut 
kokemukset sekä lastensuojelulautakunnan 
lausunnossa esitetyt muut näkökohdat (7.2. 
•89 §). 

Keskuslaitoksen vesi- ja jätevesihuollon 
järjestämisestä ja turvaamisesta päätettiin 
Kirkkonummen kunnan kanssa tehdä seu-
raava kunnanvaltuuston 21.12.1967 omasta 
puolestaan hyväksymä sopimus: 

Helsingin kaupunki, josta tässä sopimuk-
sessa käytetään nimitystä kaupunki, ja Kirk-
konummen kunta, josta tässä sopimuksessa 
käytetään nimitystä kunta, ovat tänään 
Gillobacka-nimiselle tilalle RN:o l 5 Gillo-
t>ackan yksinäistaloa Kirkkonummen kun-
nassa, josta tilasta tässä sopimuksessa käyte-
tään nimitystä Gillobacka, Helsingin kau-
pungin toimesta rakennettavan ja kaupun-
gin omistukseen tulevan Killinmäen kes-
kuslaitoksen vesijohtoveden hankkimisesta 
sekä jätevesien johtamisesta ja puhdistami-
sesta sopineet seuraavaa: 

1 §· 

Kunta sitoutuu rakentamaan seuraavat 
vesihuoltosuunnitelmiinsa kuuluvat Killin-

mäen keskuslaitoksen vesijohtoveden hank-
kimiseen sekä jätevesien johtamiseen ja puh-
distamiseen tarvittavat laitteet sekä raken-
nelmat kummankin sopijapuolen erikseen hy-
väksymien suunnitelmien mukaisesti: 

Kvarnbyn I pohjavedenottamo 
Kvarnbyn II pohjavedenottamo ja veden 

käsittelyasema 
Meikojärven pintavedenottolaitteet 
Ylävesisäiliö 
Vesijohto vedenottamoilta ylä vesisäiliöille 
Vesijohto em. vesijohdosta Gesterbyn 

alueelle 
Vesijohto Gesterbyn alueelta Gillobackan 

rajalle 
Estbyjoen jäteveden pumppuamo 
Estbyjoen tai muu vastaava jäteveden 

puhdistamo 
Viemäri Gillobacka—Estbyjoki 
Lisäksi mahdolliset vesiensuojelu viran-

omaisten vaatimat toimenpiteet. 

2 §· 

Kunta sitoutuu ottamaan edellä 1 §:ssä 
tarkoitetuissa suunnitelmissaan huomioon 
Killinmäen keskuslaitoksen vesijohtoveden 
tarpeen, tarvittavan vesijohtoveden paine-
korkeuden sekä keskuslaitoksen alueelta tu-
levan jäteveden määrän, jolloin vesijohtove-
den tarpeena pidetään vuotuisen keskimää-
räisen kulutuksen mukaan laskettuna 800 
m3/vrk ja tarvittavana painekorkeutena 
N43 + 60.oom sekä edellä tarkoitettuna jäte-
veden määränä 800 m 3/vrk+vuotovesi 400 
m3/vrk = 1 200m3/vrk. 

3§. 

Kaupunki sitoutuu osallistumaan edellä 
1 §:ssä tarkoitettujen suunnitelmien laatimis-
ja toteuttamiskustannuksiin siinä suhteessa, 
kuin 4 §:ssä mainitut Killinmäen keskuslai-
toksen mitoitusvesimääriä osoittavat arvot 
ovat laitteiden ja rakennelmien kokonaismi-
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toitusvesimääriä osoittaviin, sanotussa pykä-
lässä mainittuihin arvoihin, kuitenkin siten, 
että kaupunki osallistuu ylävesisäiliön kus-
tannuksiin maksamalla edellä sanottujen mi-
toitusvesimäärien suhteessa laskettavan osuu-
den 1 200 m3:n vesitilavuutta vastaavista 
kustannuksista ja että Estbyjoen jäteveden 
pumppuamon rakennusteknillisten töiden 
kustannukset jaetaan 4 §:ssä mainittujen 
2. rakennusvaiheen mitoitusvesimäärien ja 
koneteknillisten töiden kustannukset 1. ra-
kennusvaiheen mitoitusvesimäärien osoitta-
massa suhteessa. Gillobacka—Estbyjoen vie-
märistä syntyviin kustannuksiin kaupunki 
osallistuu maksamalla kummankin sopijapuo-
len erikseen hyväksymällä tavalla määritetyt 
300 mm:n viemäriputkien sekä tarkastuskai-
vojen hankinta- ja asennuskustannuksia vas-
taavat kustannukset sekä puolet sanotun vie-
märin suunnittelusta ja maatöistä aiheutu-
vista kustannuksista. 

Kaupungin maksettaviksi tulevia kustan-
nuksia laskettaessa käytetään seuraavia mi-
toitusvesimäärinä ilmaistuja arvoja: 

m3/vrk. 
Killinmäen keskuslaitoksen mitoitus-

vesimäärä 800 
Vedenottamoiden mitoitusvesimäärä .. 2 430 
Ylävesisäiliön mitoitusvesimäärä 2 430 
Vesijohdon vedenottamot — ylävesi-

säiliö — Gesterby mitoitusvesimäärä 2 430 
Vesijohdon Gesterby—Gillobacka mi-

toitusvesimäärä 800 
Estbyjoen jäteveden pumppuamon mi-

toitusvesimäärä, 1. vaihe 1 200 
Estbyjoen jäteveden pumppuamon mi-

toitusvesimäärä, 2. vaihe 9 300 
Estbyjoen tai muun vastaavan jäteve-

den puhdistamon mitoitusvesimäärä, 
1. vaihe 1 200 

Estbyjoen tai muun vastaavan jäteve-
den puhdistamon mitoitusvesimäärä, 
2. vaihe 2 400 

Killinmäestä tulevan jäte- ja vuotove-
den mitoitusvesimäärä, 1. vaihe 375 

Killinmäestä tulevan jäte- ja vuotove-
den mitoitusvesimäärä, 2. vaihe 1 200 

5§-

Edellä 3 §:ssä tarkoitettuja sopijapuolten 
kesken jaettavia kustannuksia määritettäessä 
otetaan huomioon seuraavaa: 

a) suunnittelukustannuksiksi katsotaan 
kunnan Oy Suunnittelukeskus MKR -nimi-
selle yhtiölle suunnitelmien laatimisesta mak-
samat kustannukset sekä suunnittelutyössä 
käytettyjen kunnan palkkaamien henkilöi-
den palkat sosiaaliturvamaksuineen, 

b) vedenottamoiden, ylävesisäiliön sekä 
Estbyjoen jäteveden pumppuamon ja puh-
distamon kustannuksiksi katsotaan urakoi-
den kokonaishinnat, joihin lisätään yleiskus-
tannukset määrältään 5 % sanotuista koko-
naishinnoista, 

c) vesijohtojen ja Gillobacka—Estbyjoen 
viemärin kustannuksiksi katsotaan, siltä osin 
kuin kunta itse rakentaa vesijohdot ja viemä-
rin, kummankin sopijapuolen hyväksymän 
lopullisen ja tarkistetun kustannusarvion mu-
kaiset rakentamiskustannukset, joihin lisä-
tään yleiskustannukset määrältään 10 % sa-
notuista rakentamiskustannuksista, ja siltä 
osin kuin kunta teettää sanotut työt urakalla, 
urakoiden kokonaishinnat, joihin lisätään 
yleiskustannukset määrältään 5 % sanotuista 
kokonaishinnoista. Kunnan suorittaessa vesi-
johtojen ja viemärin rakentamista luetaan 
rakentamiskustannuksiin myös sosiaaliturva-
maksut ja työmaalla olevan työnjohdon palk-
kamenot. 

Kaupunki sitoutuu suorittamaan edellä 
tarkoitetut maksut mahdollisimman pian, 
kuitenkin viimeistään kuukauden kuluessa 
siitä päivästä lukien, kun kunta, makset-
tuaan suunnittelusta ja rakentamisesta kul-
loinkin aiheutuneet kustannukset, on laskut-
tanut kaupunkia sen suoritettaviksi sovituista 
osuuksista. 
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6 §. 

Kaupungilla on oikeus valvoa tässä sopi-
muksessa tarkoitettujen töiden suorittamista 
työn johtovallan ollessa kuitenkin ainoastaan 
kunnan asettamilla henkilöillä. Mikäli kau-
pungin asettama valvoja ja kunnan asettama 
valvoja tai työmaan vastaava rakennusmes-
tari eivät keskenään pääse yksimielisyyteen 
töiden suorittamisesta, tehdään asiasta ilmoi-
tus kunnan rakennustoimistoon, jonka toi-
mesta otetaan yhteys kaupungin asianomai-
siin viranomaisiin. 

Kunta sitoutuu toimittamaan Killinmäen 
keskuslaitoksen kulutusta varten tarvitta-
van vesijohtoveden, kuitenkin enintään 800 
m3/vrk keskimäärin vuoden aikana sekä enin-
tään 1 600 m3/vrk. Toimitetut vesimäärät 
mitataan Killinmäen keskuslaitokseen mene-
vään kunnan vesijohtoon Gillobackan rajalle 
asetettavalla vesimittarilla. 

8 §· 

Kaupunki sitoutuu maksamaan kunnalle 
Killinmäen keskuslaitoksen kulutukseen tä-
män sopimuksen mukaisesti toimitetusta ve-
destä hinnan, joka lasketaan siten, että ku-
luttajilta perittävästä hinnasta vähennetään 
mahdollinen voitto samoin kuin laitteiden ja 
rakennelmien pääoman korko- ja kuoletus-
menot sekä suunnittelukustannukset. Mikäli 
kunnan vesilaitos tuottaa tappiota, otetaan 
tämä vastaavasti huomioon lisäyksenä kau-
pungilta perittävään vedenhintaan. Kau-
pungilla on oikeus pyydettäessä saada tiedot 
veden myyntihinnan muodostumiseen vai-
kuttavista tekijöistä. 

9 §· 

Killinmäen keskuslaitoksen vesijohtoon 
toimitettavien vesimäärien osalta kunta si-
toutuu noudattamaan seuraavaa aikataulua: 

I vaihe: vesijohtovettä 50 m3/vrk viimeis 
tään 1.8.1969 

II vaihe: vesijohtovettä 250 m3/vrk viimeis-
tään 1.8.1970 

III vaihe: vesijohtovettä 800 m3/vrk viimeis-
tään 1.1.1972. 

Edellä sanotun I vaiheen osalta ei vesi-
johtoveden paineelle aseteta vaatimuksia. 

10 §. 

Kaupunki sitoutuu osallistumaan viemäri-
laitteiden sekä puhdistamon ja pumppuamon 
todellisiin kunnossapito-, hoito- ja käyttökus-
tannuksiin, joihin ei sisälly korko- eikä kuo-
letusmenoja, Killinmäen keskuslaitoksesta ja 
kunnan alueelta viemärilaitteisiin sekä puh-
distamoon ja pumppuamoon johdettujen vuo-
tuisten jätevesimäärien osoittamassa suh-
teessa. Viemäreihin tulevat jätevesimäärät 
tarkastetaan kunkin kalenterivuoden lopussa. 
Tätä tarkoitusta varten rakennetaan vesimit-
tari Gillobackan rajalle ja jäteveden pump-
puamon yhteyteen. Kaupunki sitoutuu mak-
samaan tässä pykälässä tarkoitetut maksut 
kalenterivuosittain takautuvasti edelliseltä 
vuodelta seuraavan vuoden tammikuun 30 
päivään mennessä. 

11 §• 

Kunta sitoutuu hankkimaan kustannuksel-
laan tässä sopimuksessa tarkoitettujen suun-
nitelmien toteuttamiseen mahdollisesti tar-
vittavat vesioikeudelliset luvat sekä raken-
nustöiden suorittamiseen tarvittavat maa-
alueet tai niiden käyttöoikeuden. 

12 §. 

Tässä sopimuksessa tarkoitettuja laitteita 
ja rakennelmia koskevat suunnitelmat on 
kummankin sopijapuolen hyväksyttävä, mi-
käli mahdollista, ennen töiden aloittamista. 
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6 §. 

Siinä tapauksessa, että muuttuneiden olo-
suhteiden takia tai syystä, jota tätä sopimus-
ta tehtäessä ei ole voitu ottaa huomioon, on 
välttämätöntä tehdä tässä sopimuksessa tar-
koitettuun vesihuoltosuunnitelmaan tai sen 
yksityiskohtiin muutoksia ja täydennyksiä, 
otetaan ne huomioon kustannuksia määri-
tettäessä ja jaettaessa sopijapuolten kesken 
sopimuksen periaatteita noudattaen. Muutok-
sista ja täydennyksistä, jotka aiheuttavat 
periaatteellisia muutoksia tämän sopimuksen 
sisältöön, tehdään erillinen sopimus, elleivät 
muutokset ole niin vähäisiä, että niistä voi-
daan päättää ilman erillistä sopimusta kirjal-
lisesti tehtävillä pöytäkirjamerkinnöillä. Sel-
laisia vähäisiä muutoksia ja täydennyksiä, 
joista ei aiheudu kustannuksia eikä haittaa 
toiselle sopijapuolelle, voidaan tehdä tätä 
kuulemattakin. Keskuslaitoksen vesimäärien 
ylittäessä 7 §:ssä mainitut arvot on tehtävä 
edellä mainittu erillinen sopimus. 

14 §. 

Tässä sopimuksessa tarkoitettujen laittei-
den ja rakennelmien uusimiskustannuksiin 
kaupunki osallistuu samojen perusteiden mu-
kaisesti, kuin mitä edellä rakentamiskustan-
nuksista on sanottu. 

15 §. 

Kunta omistaa ja kunnossapitää tässä sopi-
muksessa tarkoitetut laitteet ja rakennelmat. 

16 §. 

Tästä sopimuksesta mahdollisesti aiheutu-
vat riidat ratkaistaan välimiesoikeudessa, jo-
hon molemmat sopijapuolet nimeävät yhden 
jäsenen ja nämä puolestaan valitsevat yhdes-
sä puheenjohtajan. Ellei toinen sopijapuoli, 
saatuaan riitakysymyksestä ja välimiesoikeu-
den käsittelyä vaativan sopijapuolen nimeä-
mästä välimiehestä kirjallisen ilmoituksen, 
14 päivän kuluessa siitä aseta ja samoin kir-

jallisesti ilmoita nimeämäänsä välimiestä, 
määrää puuttuvan välimiehen välimiesoikeu-
den käsittelyä vaativan sopijapuolen pyyn-
nöstä Raaseporin tuomiokunnan tuomari. 
Vastaavalla tavalla menetellään, elleivät väli-
miehet pääse yksimielisyyteen puheenjohta-
jasta. Välimiehenä voi toimia myös sopija-
puolen palveluksessa oleva henkilö. Muutoin 
noudatetaan, mitä välimiesmenettelystä an-
netussa laissa on säädetty. 

17 §· 

Tämä sopimus tulee voimaan sen jälkeen, 
kun se on kummankin sopijapuolen asian-
omaisissa elimissä lainvoimaisesti hyväksytty. 

18 §. 

Tätä sopimusta on tehty kaksi samansisäl-
töistä kappaletta, yksi kummallekin sopija-
puolelle. 

Samalla Kaupunginvaltuusto oikeutti Kau-
punginhallituksen tekemään edellä olevaan 
sopimukseen mahdollisesti tarpeellisiksi osoit-
tautuvat vähäiset tarkistukset ja muutokset 
(7.2. 90 §). 

Kärkullan vaj aamieliskeskuslaitoksesta 
päätettiin kaupunginvaltuuston v. 1954 teke-
män päätöksen mukaisesti varattujen 35 hoi-
topaikan lisäksi lunastaa kaupungin käyt-
töön enintään 10 uutta hoitopaikkaa ruotsin-
kielisiä vajaamielisiä varten (26.6. 460 §). 

Lastentarhat 

Lastentarhat ja -seimet. Kaupunginvaltuus-
to päätti perustaa v:n 1969 alussa toimintansa 
aloittaviin Jakomäen ja Yliskylän lastentar-
hoihin ja -seimiin tarvittavat uudet virat. 
Lastentarhanjohtajan virat perustettiin 1.12. 
1968 lukien ja muut virat 1.1.1969 lukien 
(26.6. 463 §, kunn. as. kok. s. 223 A). 

Kaupunginvaltuusto oikeutti yleisten töi-
den lautakunnan käyttämään v:n 1967 talous-
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arvioon Pohjois-Haagan vanhusten asuin-
taloa varten merkitystä määrärahasta 
230 000 mk Yliskylän lastentarhan rakennus-
töihin (11.12. 773 §). 

Kaupunginvaltuusto oikeutti lastentarhain 
lautakunnan perustamaan Kontulassa ton-
tilla Keinutie 13 sijaitseviin tilapäisiin puu-
koulurakennuksiin yhden 25 hoitopaikkaa 
käsittävän lastentarhan kokopäiväosaston 
sekä siirtämään niihin Kantakaupungin alu-
eelta kaksi 25 lapsen koululasten päiväkoti-
osastoa sekä perustamaan tontilla Leikki-
kuja 5 sijaitsevaan rakennukseen suunnitel-

tuun lastentarhahuoneistoon yhden ruotsin-
kielisen ja yhden suomenkielisen puolipäivä-
osaston käsittävän lastentarhan, siten että 
tarvittava henkilökunta harjoittelijaa ja apu-
työvoimaa lukuun ottamatta siirrettäisiin 
tähän lastentarhaan lastentarha Domuksesta 
ja lautakunnan määrättävistä muista lasten-
tarhoista. Samalla kaupunginvaltuusto muut-
ti yhden 16. plraan kuuluvan lastentarhan-
opettajan viran 17. plraan kuuluvaksi lasten-
tarhanjohtajan viraksi 1.8. lukien (10.1. 26 §, 
26.6. 462 §, kunn. as. kok. s. 223 D). 

5. Opetus- ja sivistystointa koskevat asiat 

Kansakoulutoimi 

Helsingin kaupungin kansakoulun ohje-
säännön muuttaminen ja kahden kielen ope-
tuksen ohjaajan viran perustaminen suomen-
kielisiin kansakouluihin. Kaupunginvaltuusto 
päätti 1) lisätä Helsingin kaupungin kansa-
koulun ohjesääntöön uuden 15 c ja 15 d §:n 
sekä muuttaa ohjesäännön 1, 4, 12 ja 22 
§:n suomenkielisen tekstin, 2) hyväksyä mai-
nittujen pykälien ruotsinkielisen tekstin, 3) 
perustaa 1.8. lukien suomenkielisiin kansa-
kouluihin yhden 25. pl:aan kuuluvan ruot-
sin kielen opetuksen ohjaajan viran ja yhden 
25. pliaan kuuluvan englannin kielen ope-
tuksen ohjaajan viran, joiden haltijoilta 
vaaditaan kansakoulun ohjesäännön 15 c 
§:ssä mainittu pätevyys, 4) myöntää suomen-
kielisten kansakoulujen käyttöön 14 477 mk 
uusien viranhaltijain palkan maksamista 
varten kertomusvuonna sekä 5) muuttaa v. 
1966 perustamistaan opettajan viroista 1.8. 
lukien sen ruotsin kielen opettajan viran, 
johon kuuluu velvollisuus ohjata ja valvoa 
suomenkielisten kansakoulujen kielen ope-
tusta, varsinaisen kansakoulun ruotsin kielen 
opettajan viraksi ja sen englannin kielen 
opettajan viran, johon kuuluu velvollisuus 
ohjata ja valvoa suomenkielisten kansakou-

lujen kielen opetusta, varsinaisen kansa-
koulun englannin kielen opettajan viraksi. 
Kouluhallitus vahvisti 5.4. kaupunginval-
tuuston päätöksen (7.2. 85 §, 29.5. 351 §). 

Suomenkieliset kansakoulut. Alakansakou-
lun opettajan viran järjestely, tarkkailu-
luokan opettajan virkojen perustaminen, 
eräiden opettajan virkojen jättäminen vaki-
naisesti täyttämättä ja eräiden virkojen lak-
kauttaminen (29.5. 364, 365 §, 26.6. 455 §, 
2.10. 589 §, 16.10. 624 §, kunn. as. kok. s. 570). 

Merkittiin tiedoksi, että kouluhallitus oli 
19.12.1967 vahvistanut Herttoniemen kansa-
koulun terveydenhoito tilojen uudelleen jär-
jestelyä koskevan rakennusohjelman ja 2.4. 
näiden muutostöiden pääpiirustukset ra-
kennustapaselostuksineen (21.2. 122 §, 29.5. 
352 §). 

Merkittiin tiedoksi kouluhallituksen ilmoi-
tus, että se oli käsitellyt 15.12.1967 Kallion 
kansakoulun lisärakennuksen ja entisessä 
koulurakennuksessa suoritettavien muutos-
töiden luonnospiirustukset sekä rakennus-
tapaselostuksen ja katsoi, että pääpiirustus-
ten ja työselityksen laatimiseen voitiin ryhtyä 
näiden luonnospiirustusten pohjalta (24.1. 
53 §). 

Yleisten töiden lautakunta oikeutettiin 
käyttämään vuosien 1966, 1967 ja 1968 
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