
1. Kaupunginvaltuusto 

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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talousarvion tileille Kallion kansakoulun pe-
ruskorjausta, lisärakennusta ja kansalais-
kouluksi muuttamista varten merkityistä 
määrärahoista yhteensä enintään 1.7 mmk 
Aleksis Kiven kansakoulun peruskorjaus- ja 
muutostöitä varten (21.2. 144 §). 

Kaupunginvaltuusto päätti hyväksyä 
omasta puolestaan v. 1965 hyväksymäänsä 
Kontulan kansakoulun rakennusohjelmaan 
sellaisen muutoksen, että jakelukeittiön pin-
ta-ala apu- ja säilytystiloineen on 53 m? sekä 
nuorisotyötilojen pinta-ala 308 m2, sekä hy-
väksyä omasta puolestaan Arkkitehtitoimis-
to Timo ja Tuomo Suomalaisen laatimat Kon-
tulan kansakoulun luonnospiirustukset ra-
kennustapaselityksineen. Kouluhallitus oli 
18.6. vahvistanut muutetun rakennusohjel-
man ja tarkastanut luonnospiirustukset 19.6. 
(6.3. 170 §, 4.9. 521 §). 

Muuttaen v. 1967 tekemäänsä päätöstä 
kaupunginvaltuusto päätti omasta puoles-
taan hyväksyä Arkkitehtuuritoimisto Pentti 
Aholan ja Riitta Thunebergin laatimat 15.1. 
päivätyt ja 2.2. muutetut Mellunmäen kansa-
koulun luonnospiirustukset rakennustapa-
selostuksineen, jotka kouluhallitus oli tar-
kastanut 20.4. (3.4. 245 §, 29.5. 353 

Edelleen kaupunginvaltuusto päätti omas-
ta puolestaan hyväksyä Tahvonlahden ja 
Vuosaaren kansakoulujen rakennusohjelman 
ja anoa kouluhallitukselta niiden vahvista-
mista koulutilojen osalta samoin kuin koulu-
terveydenhoitoa ja kouluhammashoitolaa 
varten varattavien tilojen osalta. Samalla 
päätettiin ilmoittaa, ettei kaupunki ano 
koulurakennusta varten valtiolta rakennus-
avustusta eikä kuoletuslainaa sekä ettei 
mainittujen muiden kuin koulutilojen sisäl-
lyttämisestä rakennusohjelmaan aiheutuisi 
muutakaan koulujen valtionavun lisäänty-
mistä. Kaupunginhallitukselle myönnettiin 
oikeus tehdä rakennusohjelmiin myöhemmin 
mahdollisesti tarpeellisiksi osoittautuvat, vä-
häisiksi katsottavat muutokset. Kouluhalli-
tus oli vahvistanut rakennusohjelmat vas-

taavasti 21.5. ja 18.6. (17.4. 281 §, 29.5. 
369 §, 26.6. 438 §, 4.9. 520 §): 

Ruotsinkieliset kansakoulut.: Kaupungin-
valtuusto päätti muuttaa poikkeuksellisten 
lasten koulunkäynnin jälkihuollosta v. 1951 
tekemänsä päätöksen 5) kohdan seuraavaksi: 

5) antaa edellisessä kohdassa mainitun 
tehtävän ruotsinkielisissä kansakouluissa yh-
delle apukoulunopettaj alle tai muun erityis-
luokan opettajalle, jonka opetusvelvollisuut-
ta sen johdosta tarpeen mukaan vähenne-
tään (2.10. 590 §). 

Ruotsinkielisten kansakoulujen eräät opet-
tajan virat päätettiin jättää vakinaisesti 
täyttämättä, eräät avoinna olevat opettajan 
virat ja yksi siivoojan virka päätettiin lak-
kauttaa (29.5. 367 §, 26.6. 456 §, 4.9. 533 §, 
16.10. 625 §, 13.11. 684, 685 §, kunn. as. 
kok. n:o 223B, s. 570). 

Ruotsinkielisten kansakoulujen uimaopet-
tajille päätettiin suorittaa lomakorvauksina 
v:lta 1966 ja 1967 yht. 442 mk ja vastaavina 
sosiaaliturvamaksuina 28 mk (10.1. 23 §). 

Lahjoitukset. Kaupunginvaltuusto päätti 
kiitollisuudella ottaa vastaan suomenkielisten 
ja ruotsinkielisten kansakoulujen oppilaiden 
vanhempien, kansak. op. Karin Hammar-
strömin sekä Kruununhaan ruotsinkielisen 
kansakoulun opettajien lahjoittamat tele-
visiot samoin kuin Kustannus Oy Otavan 
kaupungille lahjoittamat kirjat (7.2. 84 §, 
13.11. 683 §). 

Ammattiopetustoimi 

Autonkuljettajaopetuksen tehostamista tar-
koittavassa, 30.11.1966 tehdyssä aloittees-
saan olivat vt Mehto ym. kiinnittäneet huo-
miota siihen tosiasiaan, että meillä sattuu 
runsaasti jopa tuhoisiakin liikenneonnetto-
muuksia. Niiden osuutta olisi yritettävä vä-
hentää esim. seuraavin toimenpitein: am-
mattikoulun yhteyteen järjestettäisiin auton-
kuljettajaopetusta, kaupunkiin perustettai-
siin kunnallinen autokoulu ja tehtäisiin esitys 
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lainsäädännön muuttamiseksi niin, että ope-
tus tehostuisi vastaamaan liikenteen yhä 
lisääntyviä vaatimuksia. Ammattioppilai-
tosten johtokunta ilmoitti, että ammatti-
kasvatushallitus tutki parhaillaan mahdolli-
suutta liittää autonajotaidon opetus am-
mattikoulun yhteyteen. Tutkittavana oli 
autonkuljettajien ammatillinen kouluttami-
nen ja ajokortin suorittamiseen tähtäävä 
koulutus joko pakollisena kaikille auto-
opintolinjan oppilaille tai vapaaehtoisena 
kaikille ammattikoulun oppilaille. Sen jälkeen 
kun mainittu tutkimus olisi valmistunut ja 
myöskin ko. opetukseen liittyvät valtionapu-
ym. kysymykset selvitetty, voitaisiin ajo-
taidon opetuksen antaminen ottaa harkitta-
vaksi kaupungin ammattioppilaitoksissa. 
Kaupunginhallitus yhtyi johtokunnan käsi-
tykseen, että olisi odotettava ko. tutkimuk-
sen valmistumista. Valtuusto katsoi lausun-
not riittäväksi selvitykseksi aloitteen johdosta 
(6.3. 186 §). 

Kampin ammattikoulun työnopettajan vir-
ka päätettiin lakkauttaa ja yksi vahtimestari-
lämmittäjä-talomiehen virka siirtää ruotsin-
kielisistä kansakouluista Kampin ammatti-
kouluun (13.6. 401 §, 30.10. 655 §, kunn. as. 
kok. s. 565, 569). 

Kaupunginvaltuusto oikeutti yleisten töi-
den lautakunnan käyttämään v:n 1967 ta-
lousarvioon Kampin ammattikoulun sanee-
rausta varten merkitystä osamäärärahasta 
43 400 mk koulun vesikaton korjaamiseen 
(13.6. 416 §). 

Kirjapaino koulun ladontaluonnostelun 
opettajan virka lakkautettiin, koska se 
opetusohjelman muutosten vuoksi oli käynyt 
tarpeettomaksi (3.4. 246 §, kunn. as. kok. 
n:o 223B). 

Iltakoulujen oppilaiden aseman paranta-
mista tarkoittavassa aloitteessaan vtt Järvi-
nen ja Ruohonen kiinnittivät huomiota sii-
hen, että kaupungissa on muutamia tuhansia 
iltakoululaisia, jotka ansiotyönsä ohella opis-
kelevat oppikoulussa tai ammattiin valmista-
vassa oppilaitoksessa. Tämän erikoisryhmän 
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asemaa ja ongelmia ei ole mitenkään otettu 
huomioon valtion ja kaupungin taholla. 
Aloitteentekijät ehdottivat, että kaupungin-
hallitusta kehotettaisiin ryhtymään toimen-
piteisiin iltakoululaisten aseman parantami-
seksi, niin että heille myönnettäisiin oikeus 
vähentää kunnallisverotuksessa lukukausi-
maksut ja oppikirjojen aiheuttamat kulut. 
Verovirasto ilmoitti, ettei koulunkäynnistä 
eikä muusta opiskelusta aiheutuvia kustan-
nuksia hyväksytä nykyisin opiskelijan itsen-
sä eikä hänen vanhempiensa tulon vähennyk-
seksi siitä riippumatta, onko opiskelu päivä-
tai iltaoppilaitoksessa tapahtuvaa. Valtion-
verotuksessa sen sijaan myönnetään ns. kou-
lutusvähennys verovelvolliselle, jonka lap-
si on saanut säännöllistä opetusta ammatti-
tai oppikoulussa ym., myös jos kysymyksessä 
on iltakoulu. Aloitteentekijät ehdottivat 
edelleen liikennelaitoksen alennuslippuoikeu-
den myöntämistä iltakoululaisille. Kaupun-
ginhallitus mainitsi, että se oli 5.5.1967 tehnyt 
päätöksen niistä perusteista, joita liikenne-
laitoksen oli noudatettava myöntäessään 
alennuslippuja koululaisille. Eräänä ehtona 
ko. lippujen saamiseen oli se, että oppilas ei 
saa palkkaa kouluajalta eikä ole vakinaisessa 
ansiotyössä. Muutoin myös iltakoululaiset 
voivat saada liikennelaitoksen lippuja alen-
nettuun hintaan, mikäli he täyttävät em. 
päätöksessä asetetut ehdot. Aloitteessa mai-
nitut verotukselliset seikat kuuluvat valta-
kunnan lainsäädännön piiriin. Kaupungin-
valtuusto katsoi mainitut lausunnot riittä-
väksi selvitykseksi aloitteen johdosta (13.11. 
703 §). 

Muu opetustoimi 

Ruotsinkielisen työväenopiston talouden-
hoitajan palkkiovirka päätettiin lakkauttaa 
1.6. lukien (29.5. 368 §). 

Ammattioppilaslautakunta. Uuden, 22.9. 
1967 annetun oppisopimuslain mukaan, joka 
tuli voimaan 1.1.1968, on oppisopimuksiin pe-
rustuvan koulutuksen paikallinen johto ja 
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valvonta kunnallinen tehtävä, jota varten 
kunta tai kunnat yhdessä asettavat ammatti-
oppilaslautakunnan. Lautakunnan tehtävistä 
säädetään 15.12.1967 annetulla oppisopimus-
asetuksella. Lain 21 §:n 2 momentin mukaan 
ammattioppilaslautakunnalla tulee olla ohje-
sääntö, jonka ammattikasvatushallitus vah-
vistaa. Kaupunginvaltuusto päätti 6.3.1968 
muuttaa 1.4. lukien ammattioppilaslauta-
kunnan 27. palkkaluokkaan kuuluvan asia-
miehen viran 29. pl:aan ja III kielitaitoluok-
kaan kuuluvaksi koulutustarkastajan viraksi, 
jonka haltijalta vaaditaan teknillisessä opis-
tossa suoritettu insinöörin tutkinto tai muu 
ammattikasvatushallituksen hyväksymä vir-
kaan soveltuva tutkinto sekä riittävä pereh-
tyneisyys ammattikoulutukseen. Kauppa-
ja teollisuusministeriö oli 23.4.1968 päättä-
nyt, että Helsingin kaupunkiin saatiin perus-
taa päätoiminen koulutustarkastajan virka. 
Ratkaisuvallan siirtämistoimikunta oli kat-
sonut, että koulutustarkastajan viran päte-
vyysvaatimukset olisi määrättävä ohjesään-
nössä. Tämän vuoksi toimikunta ehdotti, 
että insinöörin tutkinnon lisäksi kelpoisuus-
ehtona olisi yliopistossa tai korkeakoulussa 
suoritettu, virkaan soveltuva tutkinto. Kau-
punginhallitus esitti kaupunginvaltuuston 6.3. 
tekemän päätöksen muuttamista koulutustar-
kastajan virkaa koskevilta osin. Kaupungin-
valtuusto päätti muuttaen 6.3. ammattioppi-
laslautakunnan toimiston uudelleen järjes-
telystä tekemäänsä päätöstä, sikäli kuin se 
koski koulutustarkastajan viran kelpoisuus-
ehtoja sekä kumoten v. 1958 hyväksymänsä 
em. johtosäännön hyväksyä Helsingin kau-
pungin ammattioppilaslautakunnan ohje-
säännön ja Helsingin kaupungin oppisopi-
mustoimiston johtosäännön. Ammattikasva-
tushallitus oli 24.10. vahvistanut Helsingin 
kaupungin ammattioppilaslautakunnan ohje-
säännön (6.3. 171 §, 29.5. 350 §, 18.9. 561 §, 
27.11. 718 §, kunn.as. kok. n:o 147). 

Oppisopimustoimiston toimistonhoitaj an 
13. pl:n viraksi päätettiin muuttaa ammatti-
oppilaslautakunnan 12. plraan kuulunut toi-

mentajan virka (6.3. 171 §, kunn. as. kok. 
n:o 223D). 

Kotitalouslautakunnan yksi 16. pl:n kotita-
lousneuvojan virka päätettiin muuttaa sa-
maan palkkaluokkaan kuuluvaksi käsityön-
neuvojan viraksi (6.3. 172 §, kunn. as. kok. 
n:o 223D). 

Kotitalouslautakunnan tehtäväpiirin laa-
jentamista tarkoittavan aloitteen olivat vt 
Valpas yrn. tehneet 3.4.1968. Siinä ehdotet-
tiin, että tutkittaisiin, mitä mahdollisuuksia 
olisi muuttaa nykyinen kotitalouslautakunta 
kuluttajalautakunnaksi sekä laajentaa sen 
tehtäväpiiriä palvelemaan jatkuvasti kasva-
via kuluttajanvalistuksen tarpeita. Kotita-
louslautakunta mainitsi tehtävänään olevan 
kotitalouden alaan kuuluvat opetus- ja neu-
vontatoiminta. Olojen muuttuessa ja elin-
tason noustessa ko. neuvontatoiminta oli 
kehittynyt ja laajentunut, siinä oli siirrytty 
pula-ajan neuvonnasta nykyaikaiseen kulut-
tajanvalistukseen. Varsinaisesti se ei ollut 
mikään uusi asia, sillä ko. toimintaa oli sisäl-
tynyt lautakunnan työhön alusta lähtien, 
sitä vain oli kutsuttu kotitalousneuvonnaksi. 
Sekä kurssitoiminnassa että havaintoesityk-
sissä oli jatkuvasti otettu esille ajankohtaisia 
aiheita ja pyritty käyttämään niitä työväli-
neitä ja tuotteita, jotka olivat suositeltavia 
kuluttajan kannalta. Tällöin annettiin tietoja 
niistä koneista, välineistä ja ruokatavaroista, 
jotka kulloinkin olivat esittelyn kohteena. 
Myöskin Kotitalouskeskuksen ja Työteho-
seuran tutkimusten tulokset ovat lautakun-
nan opettajien käytettävissä. Mitä tuli ehdo-
tettuun nimenmuutokseen, ei se lautakunnan 
mielestä tuntunut tarkoituksenmukaiselta. 
Pikemminkin se sitoisi ja rajoittaisi toimin-
taa. Kotitaloushan on käsitteenä paljon 
laajempi kuin kuluttajanvalistus. Kaupungin-
hallitus ilmoitti oikeuttaneensa 25.11.1968 
kotitalouslautakunnan asettamaan keskuu-
destaan neljä jäsentä käsittävän jaoston 
suunnittelemaan kuluttajanvalistuksen te-
hostamista toimintaohjelmassa ja harkitse-
maan myös tarvittavia muutoksia lautakun-
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nan johtosääntöön. Kaupunginvaltuusto piti 
lausuntoja riittävänä selvityksenä aloitteen 
johdosta (3.4. 264 §, 11.12. 778 §). 

Sivistystoimi 

Kaupunginkirjasto. K aupungin valtuus to 
päätti muuttaa Helsingin kaupungin kir-
jasto-ohjesäännön 2 ja 17 §:n. Muutokset kos-
kivat 2 §:n osalta kaupungin sivukirjastojen 
luetteloa ja laitoskirjaston osastoja sekä näi-
den johtajan tehtäviä. Kouluhallituksen 
omaksuman käytännön mukaan olisi em. 
osastoja kutsuttava laitoskirjastoiksi. Samal-
la olisi näiden johtajan tehtäväluetteloa 
muutettava. Kouluhallitus vahvisti ohjesään-
nön muutoksen 20.6. (3.4. 247 §, 4.9. 522 §, 
kunn. as. kok. n:o 82). 

Töölön kirjastotalon rakennustyön aloitta-
miseen päätettiin käyttää kertomusvuoden 
talousarvioon Herttoniemen poliisitaloa ja 
paloasemaa varten merkitty 500 000 mk:n 
siirtomääräraha (30.10. 668 §). 

Kaupunginvaltuusto oikeutti kaupungin-
hallituksen tekemään Helsingin yliopistolli-
sen keskussairaalaliiton liittohallituksen kans-
sa sopimuksen kaupunginkirjaston laitoskir-
jastot oiminnan aloittamisesta 1.7.1969 lukien 
Helsingin yliopistollisessa keskussairaalassa 
siten, että laitoskirjastotoiminta järjestetään 
Meilahden sairaala-alueelle ja psykiatrian 
klinikkaan seuraavilla ehdoilla: 

1) Keskussairaala luovuttaa kirjaston käyt-
töön tarvittavat kirjastohuoneet vuokratta 
ja huolehtii huonetilojen siivouksesta. 

2) Keskussairaala huolehtii kirjojen kul-
jettamisesta Meilahden sairaala-alueen ulko-
puolella oleviin klinikkoihin. 

3) Kirjastohenkilökunnalla on oikeus ruo-
kailla sairaalassa samoilla ehdoilla kuin sai-
raalahenkilökunnalla. 

4) Keskussairaala antaa kirjastohenkilö-
kunnalle käyttöön tarvittavat työtakit. 

5) Keskussairaala suorittaa kaupungille 
kaupunginkirjaston laskua vastaan sanotusta 

kirjastotoiminnasta aiheutuvista kustannuk-
sista sen osan, jota kaupungin kirjastoa var-
ten saama valtionapu ei peitä. Kaupungin-
kirjasto on oikeutettu jo kunkin toiminta-
vuoden lopussa laskuttamaan ennakkona 
saman toimintavuoden kustannuksista ar-
violta sen määrän, minkä vähintään laske-
taan muodostuvan keskussairaalan osuudek-
si. 

6) Kaupunginhallituksen päättämillä muil-
la tarkemmilla sopimusehdoilla (30.10. 656 §). 

Kaupunginkirjastolle myönnettiin oikeus 
liittyä v:n 1969 alusta lukien International 
Association of Metropolitan City Libraries 
-nimisen järjestön jäseneksi (2.10. 591 §). 

Kaupunginorkesteriin päätettiin perustaa 
1.1.1969 lukien kolme uutta 19. pl:aan kuulu-
vaa soittajan virkaa (4.9. 534 §, kunn. as. 
kok. n:o 223A). 

Musiikkilautakunnalle myönnettiin oikeus 
käyttää v:n 1968 talousarvioon konsertti-
kustannuksia varten merkitystä määrära-
hasta enintään 20 000 mk kaupunginorkes-
terin nuottien ja soittimien hankintaan 
(27.11. 741 §). 

Konsertti- ja kongressitalon rakentaminen. 
Kaupunginvaltuusto päätti siirtää v:ien 1966 
—1968 talousarvioihin konsertti- ja kongres-
sitalon rakentamista varten merkityt määrä-
rahat yht. 4 mmk ao. rakennustoimikunnan 
käytettäväksi (26.6. 454 §). 

Kaupungin taidehallinnon uudelleen järjes-
misestä oli vt Apajalahti tehnyt aloitteen 
13.11.1968, missä mainittiin, että kun uuden 
konsertti- ja kongressitalon rakennustyöt 
ovat alkaneet, on paikallaan ryhtyä harkitse-
maan, mihin organisatorisiin muutoksiin 
kaupungin taidehallinnon alalla on aihetta 
talon valmistuttua. Ilmeisesti kaupunki voi 
tällöin kehittää ja monipuolistaa konsertti-
toimintaa yli normaalien sinfoniakonserttien 
pidon. Vakinaistamalla kaupunginteatterin 
kulloinkin palkkaama suppea soittajisto osak-
si kaupunginorkesteria tarjoutuu mahdolli-
suus antaa konsertteja kansainväliset normit 
täyttävää sinfoniaorkesteria käyttäen. Aloit-

35 



1. Kaupunginvaltuusto 

teessä ehdotettiin, että kaupunginhallitusta 
kehotettaisiin selvityttämään, miten kau-
pungin taidehallinto olisi koordinoitava ja 
taidepalvelujen tarjonta organisoitava ottaen 
huomioon sekä taloudelliset näkökohdat että 
eri taiteenalain tarpeet. Kaupunginhallitus 
mainitsi, että kun konsertti- ja kongressitalon 
piirustukset oli hyväksytty 22.6.1966, oli 
asian valmistelun yhteydessä musiikkilauta-
kuntaa kehotettu harkitsemaan myös talon 
hallinnon järjestämistä. Kaupunginorkeste-
rin intendentti oli saanut tehtäväkseen asian 
selvittämisen ja oli laatinut siitä ehdotuksen. 
Tämä oli parhaillaan lautakunnassa käsitte-
lyvaiheessa, missä oli tarkoitus selvittää 
myös kaupunginorkesterin ja -teatterin mah-
dollinen yhteistyö. Sittemmin kaupungin-
hallitus asetti komitean suunnittelemaan tar-
peellisiksi osoittautuvia sopivia työmuotoja 
sellaisen kulttuuripolitiikan alueella, joka 
olisi omiaan aktivoimaan kaupunkilaisia 
asuinalueesta ja sosiaaliryhmästä riippumat-
ta. Komitea sai 16.11.1967 lisäksi tehtäväk-
seen selvittää, mitä vapaan sivistystyön muo-
to ja olisi työväenopistojen lisäksi kaupungin 
toimesta pyrittävä edistämään ja miten ko. 
toimenpiteet olisi hallinnollisesti järjestettä-
vä. Täten aloitteessa mainitut seikat olivat 
jo ennestään tutkimuksen alaisina. Valtuusto 
katsoi era, lausunnon riittäväksi selvitykseksi 
aloitteen johdosta (13.11. 713 §, 11.12. 779 §). 

Suomen Kansallisoopperan sisäisten risti-
riitojen selvittämisestä olivat vt Hakulinen 
ym. tehneet aloitteen 3.4.1968. Siinä mainit-
tiin mm., että julkisuuteen tulleiden tieto-
jen mukaan näyttää tilanne oopperassa muo-
dostuvan kestämättömäksi, mitä osoittaa 
esim. balettikunnan suuren enemmistön irti-
sanoutuminen. Aloitteessa ehdotettiin, että 
kaupunginhallituksen toimesta kiireellisesti 
selvitettäisiin ne syyt, jotka aiheuttivat jat-
kuvia ristiriitoja Kansallisoopperassa, ja ellei 
näitä syitä oopperan taloudellisessa johdossa 
saataisi poistetuksi, olisi kaupunginvaltuus-
ton harkittava, onko oopperan avustaminen 
toistaiseksi keskeytettävä. Suomen Kansallis-

oopperan säätiön hallitus oli lausunnossaan 
selvitellyt niitä syitä, jotka olivat aiheutta-
neet erimielisyyttä ja irtisanoutumisia henki-
lökunnan keskuudessa. Palkkatason mainit-
tiin riippuvan oleellisesti siitä, paljonko laitos 
saa avustusta valtiolta ja kaupungilta, ja 
tuleeko esim. osuus raha-arpajaisten tuotosta 
vain 90-prosenttisena arvioidusta määrästä, 
mikä merkitsee 197 000 mk:n tulojen vähene-
mistä. Musiikkilautakunta katsoi oopperassa 
esiintyneiden riitaisuuksien johtuneen lai-
toksen taloudellisista vaikeuksista ja siitä, 
että balettikunnan asema työntekijäryhmänä 
oli epäselvä. Kun nämä erimielisyydet kui-
tenkin oli selvitetty, lautakunta oli sitä miel-
tä, ettei asian tulisi antaa aihetta enempiin 
toimenpiteisiin. Valtuusto katsoi em. lau-
sunnot riittäväksi selvitykseksi aloitteen 
johdosta (3.4. 266 §, 27.11. 746 §). 

Tilojen varaamiseksi taidenäyttelyjen järjes-
tämistä varten olivat vt Hyvönen ym. 2.6.1965 
tehneet aloitteen, missä mm. huomautettiin, 
että kuvaamataiteilijoiden olisi tehdäkseen 
itsensä tunnetuksi voitava järjestää omia 
näyttelyitä. Tämä on kuitenkin useille nuo-
rille taiteilijoille ylivoimaisen vaikeata, koska 
näyttelytilojen vuokrat ovat kohtuuttoman 
korkeat. Sen vuoksi aloitteentekijät ehdotti-
vat, että kaupunginhallitusta kehotettaisiin 
varaamaan kaupungin keskustasta taide-
näyttelyjen järjestämistä varten sopivat tilat, 
joita kohtuullista korvausta vastaan vuok-
rattaisiin kaupungin kuvaamataiteilijoille. 
Samaa asiaa koskevan aloitteen olivat 6.9. 
1967 tehneet vtt Hakulinen ja Ruohonen. 
Kiinteistölautakunta ilmoitti, että talon 
Unionink. 28 yläkerrassa oleva näyttelyhuo-
neisto oli kunnostettu ko. tarkoitukseen. 
Muita kaupungin huonetiloja ei keskustassa 
ollut vapaana eikä lähiaikoina vielä vapau-
tettavissakaan yksityisten taiteilijoiden tai-
denäyttelyt arkoitukseen. Kaupunginhallitus 
mainitsi, että kuvataidetoimikunta suositteli 
aikoinaan tutkittavaksi, voitaisiinko johon-
kin kaupungin hallinnassa olevaan huoneti-
laan järjestää aloitteissa tarkoitettu näyt-
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telytila. Sittemmin valmistui Kluuvin viras-
totaloon suurempi, pinta-alaltaan 131 m2, ja 
pienempi, 27 m2 käsittävä näyttelytila. Tässä 
näyttelyhuoneistossa on jo järjestetty eräitä 
kaupungin omia näyttelyitä, minkä lisäksi se 
on luovutettu eräiden ulkopuolisten käyttöön 
ko. tarkoitukseen. Näyttelytiloja luovutetaan 
ensisijaisesti helsinkiläisille yhteisöille ja jär-
jestöille sekä myös taiteilijoille, joiden teoksia 
asiantuntijat pitävät taiteellisesti arvokkaina 
ja esittämisen arvoisina. Tilat luovutetaan 
kaupunginhallituksen yleisjaoston kussakin 
yksittäistapauksessa harkitsemaa kohtuul-
lista korvausta vastaan. Vielä ilmoitettiin, 
että keväällä 1967 oli Meilahden kartanon 
päärakennus siirtynyt kaupungin omistuk-
seen. Tämä oli tarkoitettu nimenomaan käy-
tettäväksi kaupungin omien taidekokoelmien 
esittelyyn. Edelleen asetettiin 6.5.1968 komi-
tea selvittämään kysymystä kaupungin tai-
dekokoelmien sijoituksesta, mahdollisen tai-
dekeskuksen perustamisesta, sen sijainnista, 
toiminnasta ja hallinnosta. Valtuusto katsoi 
em. lausunnot riittäväksi selvitykseksi aloit-
teiden johdosta (30.10. 673 §). 

Teatterimuseon huoneistokysymyksestä oli-
vat vtt Hakulinen ja Ruohonen tehneet 
aloitteen, missä huomautettiin, että Teatteri-
museon aikaansaaminen kaupungin toimesta 
oli arvokas kulttuuriteko. Kuitenkin museos-
sa kävijäin luku oli jäänyt vähäiseksi, mikä 
ilmeisesti johtui sen huoneiston sopimatto-
muudesta. He ehdottivat selvitettäväksi, 
mitä mahdollisuuksia olisi museon sijoittami-
seen jonkin teatterin yhteyteen. Teatteri-
museosäätiön hallitus mainitsi, että ko. ehdo-
tus oli sinänsä oikeaan osunut. Tähän seik-
kaan oli kiinnitetty huomiota, koska yleisön 
taholta oli moitittu museon sijaitsevan ikään 
kuin piilossa, vaikka se olikin lähellä Senaa-
tintoria. Kun oli tullut tietoon, että ns. Seder-
holmin talo mahdollisesti vapautuisi kaupun-
gin virastojen käytöstä, säätiön hallitus oli 
pyytänyt kaupunginhallitusta varaamaan 
aikanaan ko. talosta n. 200—250 m2 museota 
varten. Sen käytössä Aleksanterink. 12:ssa 

oleva huoneisto oli kuitenkin kunnostettu 
kesällä 1967, joten eräistä puutteista huoli-
matta se toistaiseksi täyttäisi tehtävänsä. 
Teatterimuseon luonnollinen paikka olisi 
ollut kaupunginteatterin yhteydessä, mutta 
sen suunnittelu oli jo niin pitkällä museon 
perustamisvaiheessa, ettei tätä enää voitu 
siihen lisätä. Teatterimuseon kävijämäärä oli 
lisääntynyt kuitenkin niin, että se v. 1967 
oli 1 390 henkilöä. Kaupunginhallitus yhtyi 
puolestaan siihen käsitykseen, että teatteri-
museo olisi siirrettävä parempaan paikkaan. 
Toistaiseksi se saattaisi toimia nykyisessä pai-
kassaan, kunnes sille voidaan osoittaa tarkoi-
tuksenmukaisempi huoneisto. Valtuusto kat-
soi em. lausunnot riittäväksi selvitykseksi 
aloitteen johdosta (6.3. 187 §). 

Taide- ja kirjallisuusapurahojen jako-ohjei-
den muuttaminen. Kamerataiteen yhdistys ja 
Suomen valokuvaajien liitto olivat esittäneet, 
että kaupungin kirjallisuus- ja taideapurahoja 
jaettaessa otettaisiin huomioon myös kame-
rataiteen piirissä toimivat taiteilijat ja että 
apurahojen jakotoimikuntaan nimettäisiin 
myös kamerataiteen asiantuntija. Toimikun-
ta oli todennut kamerataiteen merkityksen 
lisääntyneen maassamme viime vuosina. Ope-
tusministeriö teki v. 1967 päätöksen ohjeiksi 
valokuva- ja elokuvataiteilijoiden valtionpal-
kintojen jakamisesta ja myöskin Suomen 
Kulttuurirahasto oli jo v. 1962 sisällyttänyt 
nämä alat apurahatoimintansa piiriin. Taide-
ja kirjallisuusapurahojen jakotoimikunta oli 
puoltanut em. esitystä, samoin kaupungin-
hallitus. Näin ollen kaupunginvaltuusto päät-
ti tehdä tarvittavat muutokset v. 1953 Hel-
singin kaupungin taide- ja kirjallisuusapu-
rahojen jakamisesta hyväksymiinsä sääntöi-
hin. Niiden ryhmien luetteloon, joille apu-
rahoja jaetaan, lisättiin valokuvauksen, elo-
kuvan ja television piiriin kuuluvat kamera-
taiteilijat. Samalla lisättiin ao. jakotoimi-
kuntaan kaksi kamerataiteen tuntemusta 
edustavaa jäsentä (26.6. 444 §, kunn. as. kok. 
n:o 93). 

Avustukset. Kaupunginvaltuusto myönsi 
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musiikkilautakunnan käytettäväksi 200 000 
mk ylimääräisen avustuksen suorittamiseksi 
Garantiforeningen för Svenska teatern i Hel-
singfors, Finlands svenska nationalscen -yh-
distykselle viimeksi kuluneen toimintakau-
den tappion peittämiseksi (7.2. 83 §). 

Kaupunginvaltuusto sitoutui vastaamaan 
Suomen Taideakatemian järjestämän »Ars 
1969 Helsinki» -näyttelyn mahdollisesta tap-
piosta 40 %:n määrään saakka, kuitenkin 
enintään 36 000 mkrlla siten, että avustus-
määrä suoritetaan vasta sitten, kun Suomen 
Taideakatemia on kaupunginhallitukselle 
esittänyt hyväksyttävän tilityksen näyttelyn 
tuloista ja menoista (3.4. 237 §). 

Urheilu- ja ulkoilutoimi 

Pirkkolan urheilupuiston hallirakennuksen 
kaluston ja laitteiden hankkimista varten 

kaupunginvaltuusto myönsi 76 500 mk v:n 
1968 talousarvioon Pirkkolan urheilupuiston 
II rakennusvaihetta varten merkitystä osa-
määrärahasta (13.6. 417 §). 

Velodromin perusparannustyöhön kaupun-
ginvaltuusto myönsi 354 000 mk urheilulai-
toksia ja kenttiä varten kertomusvuoden ta-
lousarvioon merkitystä määrärahasta (30.10. 
669 §). 

Seurasaari. Kaupunginvaltuusto päätti 
muuttaen v. 1967 (ks. s. 65) Seurasaaren 
alueen vastaisesta käytöstä tekemäänsä pää-
töstä, sikäli kuin se koski ulkomuseon kokoel-
miin liitettävän 1700-luvun pappilan pää-
rakennuksen sijoittamista, oikeuttaa urheilu-
ja ulkoilulautakunnan sopimaan muinaistie-
teellisen toimikunnan kanssa siitä, että mu-
seon kokoelmiin liitettävä pappilan päära-
kennus saataisiin sijoittaa nykyisen toimisto-
rakennuksen pihan eteläiselle puolelle »Antin 
aukion» halki kulkevan tien suuntaan (30.10. 
657 §). 

6. Yleisiä töitä 

Rakennusjärjestyksen muuttaminen. Kau-
punginvaltuusto päätti muuttaa Helsingin 
kaupungin rakennusjärjestyksen 72 §:n 4 
mom:n, joka koski tontinomistajan katu-
osuuden puhtaanapito- ja hiekoitusvelvolli-
suutta, siten että tästä alkaen ajoradan ja 
suojateiden auraus ja hiekoittaminen sekä 
korokkeiden ja pysäkkikorokkeiden hiekoit-
taminen kuuluu kaupungille (4.12. 749 §). 

Eräiden katupuhtaanapitoa koskevien yleis-
päätösten kumoaminen ja tarkistaminen. Yleis-
ten töiden lautakunnan ilmoituksen mukaan 
kaupunki oli ottanut tehdäkseen maksua vas-
taan katupuhtaanapitotöitä puhtaanapito-
velvollisten tilauksesta. Työt otettiin tehtä-
väksi vain koko katualueen jalkakäytävineen 
käsittävänä ympärivuotisena puhtaanapito-
na, josta perittiin vuosimaksu. Rakennusjär-
jestyksen ym. järjestyssääntöjen uusimisen 

koskevat asiat 

yhteydessä siirtyi auraus v. 1947 kaupungilta 
kiinteistönomistajien tehtäväksi. Liitosaluei-
den tieverkon hoito siirtyi rakennusjärjestyk-
sen mukaisesti kunnilta yksityisille maan-
omistajille eräitä pääteitä lukuun ottamatta, 
jotka kaupunki otti hoitaakseen. Valtuuston 
v. 1952 antaman tehtävän perusteella kau-
punginhallitus v. 1956 hyväksyi katujen puh-
taanapidosta mm. seuraavaa: katujen talvi-
puhtaanapito otetaan puhtaanapitovelvolli-
sen suorittamaa korvausta vastaan puhtaana-
pito-osaston hoidettavaksi sitä mukaa kuin 
kaupungin konetilanne sen sallii; rakennus-
virastoa mm. kehoitettin pitämään hoidos-
saan sekä kaupungin omat että vieraiden val-
tioiden lähetystöjen, valtion ja seurakuntien 
katuosuudet ajoratoineen ja jalkakäytävi-
neen niin hyvin kesä- kuin talvipuhtaana-
pitoon nähden puhtaanapitovelvollisten suo-
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