
2. Kaupunginhallitus 

allekirjoittamisesta sekä vaalien yhteydessä 
kaupunginhallituksen tehtäväksi tulevien 
muiden huoneisto-, henkilö- ja kalusto-
asioiden valmistelemisesta, hoitamisesta sekä 
valvomisesta, sikäli kuin jostakin tehtävästä 
ei ollut toisin päätetty. Vaalivalmisteluista 
aiheutuneista lisätöistä päätettiin kanslia-
siht. Somiskalle suorittaa 2 500 mk (2.9. 
3280 §, yjsto 6.11. 7344 §). 

Yleis jaosto oikeutti kaupunginkanslian 
sopimaan keskusvaalilautakunnan sekä huol-
toviraston, hankintatoimiston, tietojenkäsit-
telykeskuksen ja elintarvikekeskuksen kanssa 
Kallion virastotalosta vaalien tuloslaskentaa 
ym. varten keskusvaalilautakunnan käyttöön 
annettavista huonetiloista ja välineistä. Sa-
malla kiinteistöviraston talo-osastoa keho-
tettiin perimään keskusvaalilautakunnalle 
luovutettavista tiloista voimassa olevaa tili-
tysvuokraa vastaava korvaus, mihin sisäl-
tyisi myös korvaus siivouksesta ja valaistuk-
sesta ja tulouttamaan tulot ao. virastojen 
muiden tulojen tilille. Hankintatoimistoa ke-
hotettiin perimään korvaus vaaleja varten 

luovutetuista laskukoneista ja erikseen asen-
netuista puhelimista (yjsto 18.9. 6955 §). 

Vaalilautakunnan eräät jäsenet vapautet-
tiin tehtävistään ja heidän tilalleen valittiin 
uudet henkilöt. 

Kaupunginhallitus hyväksyi eräät vaali-
luetteloita koskevat oikaisuvaatimukset ja 
merkitsi tiedoksi lääninhallituksen päätökset, 
jotka koskivat eräiden henkilöiden valituksia 
vaaliluettelon oikaisemista koskevissa asiois-
sa. 

Kunnallisvaalien aiheuttamat kustannuk-
set, yht. 854 072 mk, päätettiin suorittaa ao. 
määrärahoista. 

Osuusliike Elannolle päätettiin lainata 
24.11. suoritettavia Elannon vaaleja varten 
150 kpl valtiollisissa ja kunnallisvaaleissa 
käytettäviä vaali varjostimia sillä ehdolla, 
että Osuusliike Elanto suorittaa korvauksena 
1 mk:n varjostinta kohti päivältä ja huolehtii 
niiden kuljettamisesta omalla kustannuksel-
laan sekä vastaa siitä, että varjostimet luovu-
tetaan takaisin alkuperäisessä kunnossaan 
(yjsto 6.11. 7347 §). 

2. Oikeudenhoito, järjestys- ja suojelutehtävät 

Oikeudenhoito- ja järjestys-
tehtävät 

Maistraatti. Yleisjaosto päätti korottaa 
julkisten notaarien vaihtokassan 1 000 mk:n 
määräiseksi (yjsto 28.8. 6824 §). 

Maistraatille tielain mukaan kuuluvien val-
vontatehtävien hoidosta suoritettavaksi palk-
kioksi vahvistettiin 1.3. alkaen 200 mk/kk 
(5.2. 433 §) ja asemakaava- ja rakennusasioita 
käsittelevän lisäjäsenen palkkioksi 750 mk/kk 
1.12.1968 lukien (11.11. 4024 §). 

Rakennustarkastusvirasto. Merkittiin tie-
doksi, että lääninhallitus oli 7.10. jättänyt 
tutkittavaksi ottamatta rak.tark. Aulis Salon 
valituksen liian myöhään jätettynä. Se koski 
rakennustarkastusviraston viranhaltijain oi-

keuttamista perimään itselleen virkasäännön 
35 §:n määräyksistä poiketen asuinrakennus-
ten tuotantoon käytettyjen rakennustarvik-
keiden hintaan sisältyneen liikevaihtoveron 
takaisinmaksuanomukseen sekä asuntotuo-
tannon veronhuojennusanomukseen liitettä-
vistä lausunnoista kannettavat lunastusmak-
sut (18.11. 4115 §). Edelleen lääninhallitus oli 
samana päivänä hylännyt Salon valituksen, 
joka koski kaupungin velvoittamista maksa-
maan hänelle kaupungin kassaan tilitetyistä 
em. lunastuksista ja toimituspalkkioista hä-
nen rakennustarkastajan virkaan astumi-
sensa ajankohdan eli 1.9.1956 jälkeen v:n 
1962 loppuun kertyneen määrän, 35 707 mk, 
laillisine korkoineen (18.11. 4121 §). 

Sisääntuloväylien siisteyden, kunnon ja 
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2. Kaupunginhalli tus 

yleisen ulkonäön kohentamista koskevan, ra-
kennustarkastusviraston suorittaman tutki-
muksen johdosta kaupunginhallitus kehotti 
eri lautakuntia ja virastoja kiinnittämään 
huomiota hallinnassaan olevia alueita koske-
viin rakennustarkastusviraston selvityksessä 
esitettyihin näkökohtiin ja ryhtymään mah-
dollisuuksien mukaan epäkohtien korjaami-
seen. Sama kehotus koski rakennustarkastus-
virastoa valtion ja yksityisten omistamien 
alueiden osalta. Lisäksi kaupunginhallitus ke-
hotti rakennustarkastusvirastoa suoritta-
maan jälkitarkastuksen niistä seuraamuk-
sista, jotka olivat aiheutuneet kaupungin-
hallituksen v. 1966 päättämistä toimenpiteis-
tä (ks. s. 138) ranta- ja rautatiealueiden siis-
teyden ja kunnon parantamiseksi sekä laati-
maan lyhyen yhteenvedon tarkastuksesta. 
Tarkoitukseen myönnettiin 500 mk. Paina-
tus· ja hankintatoimistoa kehotettiin suorit-
tamaan rakennustarkastusviraston tutkimuk-
sesta laaditun monisteen jakelu ja jälkijakelu 
siten, että käytännön mukaisesti kaupungin-
hallituksen esityslistan ja päätöksen saavien 
lautakuntien ja virastojen ja laitosten lisäksi 
ko. moniste jaettaisiin myös käytännön suun-
nittelutyötä tekevien ja kentällä toimivien 
viranomaisten käyttöön (27.1. 350 §). 

Rakennusvalvontamaksun palauttamiseksi 
eräille henkilöille ja yhtiöille yleisjaosto 
myönsi yht. 7 747 mk (yjsto 7.3. 5466 §, 4.4. 
5699 §, 28.6. 6424, 6438 §, 2.10. 7086 §). 

Ulosottoviraston esikaupunki- ja palkan-
ulosmittausosastoon päätettiin ajaksi 1.2.—• 
31.12. palkata tp. ulosottoapulainen 12. pl:n 
mukaisella palkalla ja ajaksi 1.7.—31.12. 
haastemiehenä toimiva ulosottoapulainen 15. 
pl:n mukaisella palkalla. Samalla olisi jätet-
tävä palkkaamatta verosaatavien osastoon 
10. pl:n tp. ulosottoapulainen 1.2. lukien 
(27.1. 361 §). 

Tilittävälle kaup.voud. Per-Erik Gustafsil-
le päätettiin suorittaa 500 mk: n suuruinen 
korvaus III kaup.voud. Kurt Lindqvistin 
viran tehtävien hoitamisesta oman viran 
ohella aikana 31.10.—30.11.1967 (8.1. 112 §). 

Kaupunginvoutien vir kasi vu tuloistaan 
korvaamia palkkakustannuksia koskeva il-
moitus merkittiin tiedoksi (yjsto 22.2. 5372 §). 

Raastuvanoikeus. Merkittiin tiedoksi, että 
Helsingin hovioikeus oli oik.porm. Niilo 
Luukasen eläkkeelle siirtymisen johdosta 
5.2. määrännyt vanh. oikeusneuvosmiehen 
Birger Candolinin hoitamaan Helsingin oi-
keuspormestarin virkaa 8.2. lukien toistai-
seksi, kunnes virka täytettäisiin ja virkaan 
valittu ryhtyisi sitä hoitamaan (4.3. 697 §). 

Lääninhallitus oli kehottanut kaupungin-
valtuustoa antamaan selityksen varat. Alek-
sander Kaspin jättämästä valituksesta, joka 
koski valtiot.kand. Kyllikki Raitasuon valit-
semista raastuvanoikeuden kunnallisneuvos-
miehen virkaan. Helsingin kaupungin virka-
säännön 5 §:n mukaan voitiin virkaan valita 
vain henkilö, joka oli sitä hakenut hakuajan 
kuluessa. Raitasuo ei siis voisi tulla kysy-
mykseen virkaa täytettäessä, koska hän oli 
hakenut sitä vasta hakuajan jälkeen. Asia-
miestoimisto totesi mm., että pormestarin, 
neuvosmiesten ja maistraatinsihteerin vaa-
lista v. 1927 säädetyn lain 6 §:n mukaan val-
takirja neuvosmiehen virkaan on annettava 
sille virkaan halukkaaksi ilmoittautuneelle 
pätevälle henkilölle, joka vaalissa on saanut 
eniten ääniä. Tieteisopissa on säännöksen 
katsottu merkitsevän mm. sitä, että sellai-
nenkin henkilö, joka vasta hakuajan jälkeen 
on ilmoittautunut virkaan halukkaaksi, voi-
daan ottaa huomioon. Myös korkein oikeus 
oli v. 1954 asettunut sille kannalle, että neu-
vosmiehen vaalissa voi tulla huomioon ote-
tuksi virkaan halukkaaksi ilmoittautunut, 
vaikka ei ole sitä hakuaikana hakenut. Kau-
punginhallitus kehotti asiamiestoimistoa an-
tamaan lääninhallitukselle selityksen ja esit-
tämään valituksen hylättäväksi (16.4. 2061 §). 
Lääninhallitus hylkäsi valituksen 28.6. (12.8. 
3104 §). 

Raastuvanoikeuden apujäsenen palkkio 
päätettiin 1.12. lukien korottaa siten, että 
pöytäkirj anpitovelvollisuuksin tapahtuvalta 
istunnolta palkkio on 230 mk ja istunnolta 
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ilman pöytäkirjanpitovelvollisuutta 95 mk 
(18.11. 4117 §). 

Raastuvanoikeuden puheenjohtajan vuosi-
lomasijaisen palkkio päätettiin 1.1.1969 lu-
kien korottaa 160 mk:ksi/kk ja nuoremmille 
oikeusneuvosmiehille rikosasiain osastoissa 
virkasivutulojen vähyyden vuoksi makset-
tava korvaus 200 mk:aan/kk (9.12. 4332 §). 

Raastuvanoikeuden tarverahoista päätet-
tiin käyttää 2 000 mk eläkkeelle siirtyneen 
oik.porm. Niilo Luukasen muotokuvan maa-
lauttamiseen sillä ehdolla, että muotokuva 
jää kaupungin omistukseen (yjsto 8.2. 5289 §). 

Kaupunginviskaalinvirasto. Henkilöasioita 
ja sosiaalitointa johtavan apulaiskaupungin-
johtajan päätösluetteloon merkittiin 25.10. 
1968 (87 §) tiedoksi, että valtioneuvoston 
oikeuskansleri oli 11.10. nimittänyt alemman 
palkkaluokan kaupunginviskaalin virkaan 
varat. Osmo Tammion 1.1.1969 lukien. 

Kaupunginhallitus päätti, että kaupungin-
viskaalien vuosilomasijaisille saatiin 1.4. al-
kaen maksaa sijaispalkkiota oikeustieteen 
kandidaateille 1 700 mk/kk ja oikeustieteen 
ylioppilaille 1 300 mk/kk (11.3. 779 §). 

Poliisilaitoksen entiselle vanh. konst. Ar-
nold Arjastolle päätettiin suorittaa poliisilai-
toksen kaluston kunnossapidosta 576 mk/kk 
1.6. lukien (24.6. 2796 §). 

Kaupunginhallitus päätti peruuttaa v. 1956 
tekemänsä päätöksen ja oikeuttaa poliisilai-
toksen suorittamaan yhdelle laitoksen kalus-
ton kunnossapidosta huolehtivalle konstaa-
pelille lisäpalkkiona 65 mk/kk 1.6. lukien 
(4.11. 3932 §). 

Yleis jaosto hyväksyi v. 1967 maksetuista 
ennakoista tilityksen mukaisesti 7 487 mk 
käytettäväksi kaluston kunnossapitoon, 
7 864 mk käytettäväksi kaluston vuotuis-
hankintoja varten ja 7 082 mk kaluston pe-
rushankintoja varten sekä v. 1968 makse-
tuista ennakoista tilityksen mukaisesti 7 300 
mk kaluston kunnossapitoon ja 7 000 mk 
kaluston perushankintoihin. Summat saatiin 
suorittaa v:n 1967 ja 1968 ao. määrärahoista. 
Loppuosa kertomusvuoden ao. tilille varatus-

ta määrärahasta kaluston kunnossapitoa 
varten, eli 7 300 mk ja loppuosa määrärahasta 
kaluston perushankintaa varten, eli 8 631 mk 
maksettaisiin ennakkona myöhemmin tehtä-
vää tilitystä vastaan (yjsto 8.2. 5272 §, 9.10. 
7125 §). 

Poliisilaitokselle päätettiin suorittaa v:n 
1967 ylläpitokustannuksista 31.7.1968 men-
nessä 9 579 911 mk (1.7. 2881 §). 

Yleisjaosto vahvisti poliisilaitoksen kalus-
tonhankintaa koskevan tilityksen loppusum-
maksi 5 279 mk, joka oli suoritettava ao. 
määrärahoista. Samalla yleisjaosto myönsi 
ennakkona myöhemmin tehtävää tilitystä 
vastaan 5 369 mk (yjsto 4.12. 7574 §). 

Kaupunginhallitus hyväksyi keskuspoliisi-
talon huoneohjelman sisäasiainministeriön 
kirjeen mukaisena ohjeeksi talon suunnitte-
lussa. Poliisilaitosta pyydettiin harkitsemaan 
yleisönpalvelutoimintojen keskittämistä en-
simmäisessä kerroksessa sijaitsevaan suureen 
toimistosaliin. Yleisten töiden lautakuntaa 
kehotettiin tekemään kaupunginhallitukselle 
esitys kutsukilpailun järjestämisestä keskus-
poliisitalon aikaansaamiseksi (6.5. 2214 §). 

Samaten kaupunginhallitus hyväksyi 31.5. 
päivätyt talon Ratakatu 10 saneeraustyön 
muutospiirustukset (1.7. 2873 §). 

Poliisilaitoksen pidätettyjen ruoanvalmis-
tajille maksettava ateriakorvaus korotettiin 
18.3.1968 alkaen 1.57 mk:ksi ja 23.9.1968 
alkaen 1.60 mkrksi (16.12. 4370 §). 

Yleisjaosto myönsi Helsingin Rikospolii-
sien yhdistykselle 2 000 mk viiden poliisi-
miehen lähettämistä varten Tukholmaan tu-
tustumaan huumausainekysymykseen sillä 
ehdolla, että matkaan osallistujat antavat 
selvityksen matkastaan kaksin kappalein 
(yjsto 25.4. 5848 §, 11.7. 6534 §). 

Edelleen yleisjaosto myönsi Rikospoliisin 
Urheilijat -yhdistykselle 1 500 mk käytettä-
väksi yhdistyksen 40-vuotis juhlien yhtey-
dessä järjestettävien juhlaillallisten kustan-
nusten suorittamiseen (yjsto 9.10. 7116 §). 

Asutuslautakunta. Vuokra-alueiden järjes-
telytoimituksissa uskottuina miehinä olleille 
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asutuslautakunnan jäsenille suoritettiin kau-
punginhallituksen v. 1964 tekemässä päätök-
sessä tarkoitettuina palkkioina yht. 3 354 mk. 

Suojelutointa koskevat asiat 

Palolaitokseen päätettiin, ajaksi 1.9.—31.12. 
palkata toimistoapulainen 7. pl:n mukaisella 
palkalla sairaankuljetustoiminnan aiheutta-
maa laskutusta varten (14.10. 3732 §). 

Palolaitoksen tp. kapellimestarin palkkio-
virasta maksettava palkkio päätettiin 1.5. 
lukien korottaa 598.10 mk:ksi/kk, 1.6. lukien 
619 mk:ksi/kk ja 1.12. lukien 637.60 mk:ksi/ 
kk. 1.12. voimaan tulevaksi vahvistettu tar-
kistus toteutetaan kuitenkin vain sillä edelly-
tyksellä, ettei kaupunginvaltuuston 21.2. te-
kemällä päätöksellä viranhaltijoille ja toimi-
henkilöille indeksikorotuksen ennakkona vas-
taavasta ajankohdasta lukien vahvistettua 
3 %:n tarkistusta poisteta tai muuteta (16.4. 
2050 §). 

Kaupunginhallitus oikeutti palolaitoksen 
korvaamaan palomies Raimo Alasen v:n 1967 
kesäajan vapaiden lauantaiden menetyksen 
30.4.1968 voimassa olleen palkkaluokituksen 
sekä palomieslisän mukaisella rahakorvauk-
sella tai vastaavilla yhtenä jaksona annetta-
villa vapaapäivillä (2.12. 4251 §) ja palomies 
Veijo Heikkiläiselle 231 mk v:n 1967 vuosi-
lomasta sairauden vuoksi käyttämättä jää-
neiden 8 vuosilomapäivän korvauksena (10.6. 
2645 §). 

Palolautakunnan valittua v. 1967 palotek-
nikon virkaan palokorpr. Urho Lindenin oli 
palokers. Eino Ennevaara valittanut päätök-
sestä kaupunginhallitukselle, joka 25.3.1968 
hylkäsi valituksen. Valitus oli perustunut sii-
hen, ettei valitun voitu katsoa täyttävän pä-
tevyysvaatimuksia, koska hän ei ollut suorit-
tanut valtion palokoulun päällystöluokan 
tutkintoa eikä hänellä voitu katsoa olevan 
palolain tarkoittamaa muuta vastaavaa päte-
vyyttä ja kokemusta palontorjunnassa. Lää-
ninhallitus oli 5.9. kumonnut palolautakun-

nan ja kaupunginhallituksen päätöksen ja 
palauttanut asian palolautakunnan uudelleen 
laillisesti käsiteltäväksi, koska paloteknikon 
virka voimassa olevan palolaitoksen johto-
säännön 29 §:n mukaan oli päällystö virka 
eikä valitulla ollut mainittua pätevyyttä. 
Asiamiestoimisto katsoi mm. sisäasiainminis-
teriön erään toisen valituksen yhteydessä an-
tamaan lausuntoon viitaten, ettei päätökseen 
saataisi muutosta valittamalla. Palolauta-
kunta huomautti lausunnossaan, ettei johto-
säännön »palopäällystö» ollut sama käsite 
kuin »vakinaisen palokunnan päällystö». 
Lautakunnan käsityksen mukaan lain edel-
lyttämän »vakinaisen palokunnan päällys-
töön» kuuluu vain palopäällikön lisäksi sam-
mutusosaston päällystö, joka on jatkuvassa 
hälytysvalmiudessa, mitä palolain 15 §:n 
2 momentissa edellytetään vakinaisesta palo-
kunnasta puhuttaessa. Kaupunginhallitus 
kehotti asiamiestoimistoa hakemaan muutos-
ta lääninhallituksen päätökseen (25.3. 911 §, 
1.7. 2905 §, 21.10. 3815 §). 

Merkittiin tiedoksi, että asiamiestoimiston 
annettua lääninhallitukselle sen pyytämän 
selityksen palolaitoksen siivoojan Tyyne Hal-
mun palkkausta koskevasta valituksesta, lää-
ninhallitus oli hylännyt valituksen (18.3. 
843 §, 27.5. 2497 §, v:n 1967 kert. s. 189). 

Palokersantti Tauno Lilja ja palokorpr. 
Martti Lavinto olivat anoneet, että heidän 
sairausloma-ajan palkassaan otettaisiin huo-
mioon myös sunnuntaityökorvaukset. Kau-
punginhallitus hylkäsi 14.12.1967 anomukset. 
Asianomaiset olivat valituksessaan katsoneet 
sunnuntaityökorvausten kuuluvan palomies-
ten täysiin palkkaetuihin, joiden perusteella 
sairausloma-ajan palkka on määrättävä. Lää-
ninhallitus oli 1.4. hylännyt valitukset, koska 
sunnuntaityökorvausta on pidettävä palo-
miehen virkaan liittyvänä sivutulona eikä 
sellaisena palkkana, joka virkasäännön 39 
§:n mukaisesti on maksettava päävirassa ole-
valle vakinaiselle viranhaltijalle sairauden 
vuoksi myönnetyn virkavapauden ajalta 
(11.3. 775 §, 27.5. 2496 §). 

146 



2. Kaupunginhallitus 

Yleisjaosto oikeutti palolautakunnan myy-
mään esittämänsä irtaimisto- ja kalustoesi-
neet joko huutokaupalla tai kilottain romuna, 
siirtämään ne palomuseoon tai havainto- ja 
opetusvälineiksi ammattikouluille sekä hävit-
tämään myytäväksi kelpaamattomat esineet 
(yjsto 4.4. 5716 §). 

Kaupunginhallitus hyväksyi palolautakun-
nan esittämät Kallion ja Herttoniemen palo-
asemien huonetilaohjelmat sellaisin varauk-
sin, että mikäli laitoksen organisointikomi-
tean mietinnön aikanaan tapahtuva käsittely 
aiheuttaa muutoksen Herttoniemen paloase-
man sijoituspaikkaan tahi toimintaan tai 
Kallion paloaseman toimintaan, näiden muu-
tosten johdosta on huonetilaohjelmia vastaa-
vasti tarkistettava. Luonnospiirustukset oli 
ennen niiden lopullista käsittelyä annettava 
palolautakunnan tarkistettavaksi (2.9. 
3293 §). 

Kaupunginhallitus alisti v. 1967 tutkitta-
vakseen palolautakunnan 19.12.1967 teke-
män päätöksen, jossa palopäällikköä keho-
tettiin ryhtymään toimenpiteisiin lainsää-
dännön muuttamiseksi siten, ettei palokun-
nan toimintaan liittyvää kunnallista sairaan-
kuljetusta varten tarvittaisi liikennelupaa. 
Lautakunta ilmoitti tarkoittaneensa päätök-
sellään kehottaa palopäällikköä valmistele-
maan lautakunnalle kaupunginhallitukselle 
edelleen esitettäväksi esityksen moottoriajo-
neuvoasetuksen muuttamiseksi siten, ettei 
kunnalliseen sairaankuljetukseen tarvittaisi 
liikennelupaa. Kaupunginhallitus päätti, että 
lautakunnan em. päätös saatiin panna täy-
täntöön (5.2. 415 §). 

Kaupunginhallitus päätti vahvistaa palo-
laitoksen sairaankuljetusautojen käyttömak-
sut korotettaviksi 1.2. lukien (8.1. 106 §, 
kunn. as. kok. n:o 8). 

Eräät Helsingissä toimivat yksityiset sai-
raankuljettajat olivat pyytäneet yksityisestä 
sairaankuljetuksesta kaupungin alueella voi-
massa olevan taksan muuttamista palolaitok-
sen 8.1. korotettujen sairaankuljetusmaksu-
jen mukaisiksi. Poliisilaitos ei ollut puoltanut 

taksan vahvistamista niiltä osin kuin se ylitti 
todellisen kustannusten nousun. Rakennus-
tointa johtava apulaiskaupunginjohtaja oli 
todennut, ettei kaupunginhallituksella ollut 
tarpeeksi tietoja tämän sairaankuljetustoi-
minnan kustannuksista, joten kaupungin-
hallitus ei voinut määritellä kantaansa takso-
jen korotuksen markkamäärään nähden. 
Mikäli yksityistä sairaankuljetustoimintaa 
parannettaisiin esim. yöpäivystyksellä, olisi 
tästä aiheutuva kustannus otettava taksassa 
huomioon. Koska tiedot puuttuivat tältäkin 
osalta olisi kaupunginhallituksen jätettävä 
asia maistraatin harkintaan. Kaupunginhalli-
tus päätti antaa maistraatille tämän mukai-
sen lausunnon (26.2. 638 §). 

Yleisjaosto päätti palolaitoksen käteiskas-
san korottamisesta 500 mk:aan (yjsto 25.1. 
5168 §, 14.3. 5527 §). 

Haagan paloaseman aulassa oleva virvoke-
kioski päätettiin vuokrata edelleen kertomus-
vuodeksi Helsingin palokunnan urheilijat 
-yhdistykselle 10 mk:n kuukausivuokrasta 
(26.2. 635 §). 

Helsingin palomiesten ammattiosastolle 
päätettiin myöntää 4 000 mk:n suuruinen 
avustus palomiesten pohjoismaisten opinto-
päivien menojen korvaamiseksi (26.2. 636 §). 

Kaupungin hallinnassa olevien rakennusten 
ilmanvaihtokanavien puhdistaminen. Kaupun-
gin virastoja ja laitoksia kehotettiin huo-
lehtimaan siitä, että kaikissa niiden hallin-
nassa olevissa kiinteistöissä suoritettaisiin 
v:n 1969 aikana höyrynpoisto-, ilmanvaihto-
ja ilmastointijärjestelmien hormien puhdis-
tus. Työn suorittajina voitaisiin käyttää nuo-
hoojia tai ao. asentajaliikkeitä. Mikäli kiin-
teistöt ovat niin suuria, ettei koko työtä eh-
ditä suorittaa em. vuoden aikana, saataisiin 
työtä jatkaa kunnes hormien puhdistukset 
olisivat suoritetut. Työn suorittamisesta oli 
ilmoitettava palolaitokselle kiinteistökorttiin 
merkitsemistä varten (18.11. 4099 §). 

Nuohoustoimi. Ekon. Raimo Haavikko oli 
kunnan jäsenen ominaisuudessa valittanut 
kaupunginvaltuuston v. 1966 tekemästä pää-
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töksestä, joka koski nuohoustoimen uuden 
johtosäännön vahvistamista. Lääninhallitus 
kumosi kaupunginvaltuuston mainitun pää-
töksen siltä osin kuin se koski johtosäännön 
antamista. Kunnallislain 10 §:n mukaan kau-
punki voi vahvistaa johtosäännöt vain lauta-
kuntia ja viranhaltijoita varten. Nuohoustoi-
men johtosääntöä voitiin pitää ainoastaan 
palolautakuntaa velvoittavana, mutta sillä 
ei voitu määrätä nuohoojien oikeuksista, 
koska piirinuohoojat olivat itsenäisiä elinkei-
nonharjoittajia, jotka palolautakunta valit-
see ja joille se myöntää erikoisen toimiluvan. 
Kaupunginvaltuuston päätös oli jäänyt voi-
maan vanhan nuohoustoimen johtosäännön 
kumoamista koskevalta osalta. Korkein hal-
linto-oikeus hylkäsi 12.9.1967 kaupungin va-
lituksen ja pysytti voimassa lääninhallituk-
sen päätöksen siltä osin, kuin sillä oli ku-
mottu kaupunginvaltuuston päätös nuohous-
toimen uuden johtosäännön antamisesta. 
Asiamiestoimisto totesi korkeimman hal-
linto-oikeuden päätöksen merkitsevän sitä, 
että piirinuohoojia varten ei voida vahvistaa 
erityistä johtosääntöä. Näin ollen on voimas-
sa olevan palojärjestyksen 21 §:n määräys, 
jonka mukaan tarkemmat määräykset nuo-
houksesta annetaan johtosäännössä, katsot-
tava lain vastaiseksi. Mikäli kumotun uuden 
nuohoustoimen johtosäännön määräykset 
halutaan piirinuohoojia velvoittaviksi, olisi 
vastaavat ehdot sisällytettävä nuohoojille 
annettavaan toimilupaan tai työsopimukseen. 
Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi 
korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen ja 
asiamiestoimiston lausunnon (22.1. 250 §). 

Väestönsuojelu. Kaupunginhallitus päätti 
esittää sisäasiainministeriön väestönsuojelu-
asiainosastolle, että valtion toimesta ryhdyt-
täisiin toimenpiteisiin Helsingin sotilaspiirin 
reservistä kaupungin yleisen väestönsuojelun 
joukkoihin tarvittavan johto- ja muun eri-
tyishenkilöstön kouluttamiseksi kaupungin 
väestönsuojelulautakunnan asiasta 30.3. te-
kemän esityksen mukaisesti (22.4. 2116 
§)· 

Rakennusviraston esitettyä vapaaehtoisten 
väestönsuojelukouluttajien palkkioiden ko-
rottamista kaupunginhallitus päätti, ettei 
nykyisin maksettavia tuntiopetuspalkkioita 
korotettaisi, mutta että ne maksettaisiin vä-
hentämättöminä myös virka- tai työaikana 
suoritetusta väestönsuojelukoulutuksesta (11. 
3. 777 §). 

Asiantuntijana toimimisesta väestönsuoje-
lun lääkintämateriaalihankinnoissa v:n 1967 
ja kertomusvuoden aikana yleisjaosto myönsi 
lääket.lis. Alpo Lahdelle kertakaikkisena 
palkkiona vastaavasti 800 mk ja 700 mk 
(yjsto 8.2. 5286 §, 4.9. 6877 §). 

Kaupunginhallitus määräsi seuraavat kal-
liosuojat väestönsuojelulautakunnan hallin-
toon: Kanavapuiston kalliosuojan sen val-
mistuttua (19.2. 556 §) sekä Kallion virasto-
talon ja kaupunginteatterin yhteisen väestön-
suojan 1.4.1968 lukien siten, että väestön-
suojan alakerrassa olevat kaupunginteatterin 
tarvitsemat varastotilat vuokrattaisiin Hel-
singin teatterisäätiölle (1.4. 999 §). 

Yleisten töiden lautakunnalle myönnettiin 
oikeus käyttää v:n 1967 talousarvion pää-
omamenoihin väestönsuojien suunnittelua 
varten merkittyä 100 000 mk:n määrärahaa 
(27.5. 2502 §). 

Vuoden 1966 talousarvion pääomamenoi-
hin väestönsuojia varten merkityistä siirto-
määrärahoista myönnettiin 214 072 mk Ka-
navapuiston kalliosuojan rakennustöihin sekä 
v:n 1967 vastaavista määrärahoista 700 000 
mk samaan tarkoitukseen ja 23 492 mk Val-
purinpuiston kalliosuojan rakennustöihin 
(22.1. 248 §); v:n 1966 em. määrärahasta 
myönnettiin 500 000 mk sekä asuntoalueiden 
yhteisiä väestönsuojia varten merkitystä 
määrärahasta 900000 mk ja kertomusvuoden 
vastaavasta määrärahasta 650 000 mk Kas-
telholmantien kalliosuojan sisustustöiden jat-
kamiseen sekä 650 000 mk Myllypuron väes-
tönsuojan louhintatöiden aloittamista varten 
(27.1. 353 §, 27.5. 2501 §, 26.8. 3245 ^.Mer-
kittiin tiedoksi, että maistraatti oli myöntä-
nyt lykkäystä Myllypuron asuntoalueen kal-
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liosuojan valmistumiselle asetettuun määrä-
aikaan (1.4. 997 §). 

Väestönsuojien perusparannuksiin väes-
tönsuojelulautakunnan käytettäväksi kerto-
musvuoden talousarvioon merkitystä määrä-
rahasta myönnettiin Naulakallion ensiapu-
aseman, Koskelantien johtokeskuksen kallio-
suojan ja Strömbergintien ensiapuaseman 
kalliosuojan rakennustyöhön, kuhunkin työ-
kohteeseen 149 500 mk, Muurimestarintien 
kalliosuojan rakentamiseen 36 500 mk ja 
Herttoniemen juurikasvaraston rakentami-
seen suojaksi 35 000 mk. Työt oli pyrittävä 
sopeuttamaan työllisyyden kausivaihtelujen 
mukaisesti siten, ettei työvoiman määrä ke-
sällä ylittänyt talvikauden työvoimaa (12.2. 
505 §). 

Liikennelaitoksen lautakunta oikeutettiin 
aloittamaan Koskelan varikkoalueen väestön-
suojan rakennustyöt aikaisintaan 1.9.1968 ja 
merkitsemään v:n 1969 talousarvioehdotuk-
seen tarkoitusta varten 265 000 mk. Kaupun-
ginhallitus hyväksyi väestönsuojan pääpii-
rustusten muutospiirustukset Insinööritoi-
misto Rakennon piirustukseen n:o la mer-
kityn piirustuksen n:o 1/425 mukaisesti sekä 
Arkkitehtuuritoimisto Osmo Solansuun 9.3. 
1968 päivättyjen piirustusten n:o 5 ja 6 mu-
kaisesti (25.3. 926 §, 5.8. 3060 §). 

Vesalan asuntoalueelle päätettiin rakentaa 
kaupungin kustannuksella ja kaupungin 
omistukseen jäävä, sisäasiainministeriöltä 
saatavien ohjeiden mukainen ns. kevennetty 
B-luokan kalliosuoja, josta ao. kiinteistö-
yhtiöiltä perittäisiin asuntohallituksen hy-
väksymien maksuperusteiden mukainen kor-
vaus. Suoja, joka sijoitettaisiin kiinteistö-
lautakunnan 3.9. tekemässä esityksessä mai-
nitulle alueelle, oli suunniteltava siten, että 
sitä rauhan aikana voidaan mahdollisimman 
tehokkaasti käyttää muihin tarkoituksiin 
(16.9. 3466 §). 

Kaupunginhallitus hyväksyi seuraavia kal-
liosuojia koskevat piirustukset: Pengerpuis-
ton kalliosuojan muutospiirustukset n:o 1—6 

(1.7. 2919 §); Muurimestarintien kalliosuojan 
suurtehohälyttimen konehuoneen ja suojelu-
lohkon toimiston piirustukset n:o 1—3 (1.7. 
2909 §, yjsto 17.7. 6601 §); Perustien väestön-
suojan konehuonetilojen pääpiirustukset 
(14.10. 3729 §); Strömbergintien kalliosuojan 
perusparannustyön piirustukset n:o 1—5 
(15.1. 178 §); Graniittitien ja Liusketien kal-
liosuojien pääpiirustukset n:o 793/1—8 ja 
794/1—8 siten, että louhintatöihin saatiin 
ryhtyä välittömästi tarkoitukseen myönnet-
tyä määrärahaa käyttäen (16.9. 3465 §); 
Floorantien kalliosuojan muutos- ja sisätyö-
piirustukset n:o 1 ja 2 (25.11. 4177 §). 

Erottaj an—Korkeavuorenkadun kalliosuo-
jassa olevat eräät vanhat kattilat päätettiin 
myydä romuksi ja eräät vanhat koneet siir-
tää katurakennusosaston Oulunkylän varas-
toon säilytettäviksi ja tarvittaessa käyttöön 
otettaviksi sekä eräät koneet myöhemmin 
huutokaupalla myytäviksi talorakennusosas-
ton koneteknillisen toimiston esityksen mu-
kaisesti (yjsto 22.2. 5370 §). 

Kaupunginhallitus päätti, 
1) että kaupunginhallituksella ei ole huo-

mauttamista seurakuntien v:n 1967 tilinpää-
töksessä käyttämään Lehtisaaren kalliosuo-
jasta ja katualueista aiheutuneiden tilitapah-
tumien kirjaamismenettelyyn nähden, 

2) että kaupungin osuudet kalliosuojan 
hallinto- ja ylläpitokuluista ja tuotoista mer-
kitään väestönsuojelulautakunnan menoihin 
ja tuloihin sekä 

3) että sopimus ao. katualueiden kunnossa-
ja puhtaanapidosta annetaan yleisten töiden 
lautakunnan valmisteltavaksi (22.4. 2115 §). 
Lehtisaari-toimikunnan selvitys kalliosuojan 
kohonneista rakennuskustannuksista merkit-
tiin tiedoksi (27.5. 2495 §). Insinööri Tauno 
Salomäelle suoritettiin kokouspalkkioina yht. 
322 mk hänen edustettuaan kaupunkia v:n 
1967 aikana Lehtisaari-toimikunnan ja Lehti-
saaren väestönsuojan rakennustoimikunnan 
kokouksissa (yjsto 4.1. 5024 §). 
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